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ഉളളടകക
ആമുഖഖ

ഓഡഡിറഡിനന്റെ വവവ്യാപഡി/ ഓഡഡിററ്റ് മവ്യാനദണഖ

ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ചുമതലനപ്പെട്ട ഉദദവവ്യാഗസ്ഥന

ഓഡഡിററ്റ് നചെയ്ത ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര

ഓഡഡിറഡിനറ്റ് വഡിദധേയമവ്യാകഡിയ കണക്കുകള

ഭവ്യാഗഖ 1 : നപവ്യാതുഅവദലവ്യാകനഖ
1-1 നപവ്യാതുവഡിവരങ്ങള

1-2 ഫഡിനവ്യാനഷവല് എസഡിദമററ്റ് (ബജററ്റ്)

1-3-1 വരവ-നചെലവ കണക്കുകള- സഖഗ്രഹഖ

1-3-2 31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കൃതവത വവക്തമല.

1-4 പരനീകവ്യാനടതഡിപഖ ഫലപ്രഖവവ്യാപനവഖ 

1-5 പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങളഡില് സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി. കവവ്യാമറകളുനട സ്ഥവ്യാപഡികല് പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില

1-6 നപ്ലെയറ്റ്സറ്റ് നമന്റെറ്റ് & നട്രെയഡിനഡിങ്ങറ്റ് നസല് പ്രവരതനഖ ഫലപ്രദമല

1-7
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട പഠനവകുപകള/ അകവ്യാദമഡികറ്റ് നസന്റെറുകളുനട ലകവഖ 
സവ്യാകവ്യാതറ്റ്കരഡിക്കുനഡില

1-8
ലദബവ്യാറട്ടറഡികളഡിനല ഖര-ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങളുനട നഡിരമവ്യാരജനഖ - ഏകനീകൃത 
സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള സ്ഥവ്യാപഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-9
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള പഠനവകുപകള/ ദകവ്യാദളജുകളഡില് 
ആവശവതഡിലധേഡികഖ ഉതരകടലവ്യാസുകള നകട്ടഡികഡിടക്കുന.

1-10
മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ് ഇനഫരദമഷന സഡിസഖ (MIS) നടപ്പെവ്യാകഡിയഡില -കമമ്പ്യൂട്ടരവല്കരണഖ 
ഭവ്യാഗഡികഖ- തത്സമയ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള ലഭവമവ്യാകുന സവ്യാഹചെരവഖ നഡിലവഡിലഡില.

1-11-1
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (NIPST) ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് 
എഖ.എസറ്റ് സഡി-പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ -പ്രദവശനഖ നഡിലച.

1-11-2
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (NIPST)- പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി 
ദയവ്യാഗവതവ്യാ പരനീക പവ്യാസവ്യായ വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ് ഗദവഷണതഡിനറ്റ് അവസരഖ 
നല്കുനഡില.

1-12-1 മരവ്യാമതറ്റ് പ്രവൃതഡികളുനട നഡിരവ്വഹണഖ-നടപടഡിക്രമങ്ങളഡില് അപവ്യാകതകള

1-12-2
ബവ്യാഹവഏജനസഡികള നഡിരവഹഡിക്കുന മരവ്യാമതറ്റ് പ്രവൃതഡികള പൂരതനീകരഡിക്കുനതഡില് 
കവ്യാലതവ്യാമസഖ

1-13 ഇദന്റെണല് ഓഡഡിററ്റ് സഖവഡിധേവ്യാനഖ പൂരണ്ണമല- ആഭവന്തരനഡിയന്ത്രണതഡില് പവ്യാളഡിചകള

1-14 എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള സമയബനഡിതമവ്യായഡി വഡിതരണഖ നചെയ്യുനഡില

1-15
ജനറല് ദസവ്യാര- സവ്യാധേനങ്ങള വവ്യാങ്ങഡി ദസവ്യാകഡില് എടുക്കുദമവ്യാള 
ഭഭൗതഡികപരഡിദശവ്യാധേന നടത്തുനഡില

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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1-16 ആസഡി രജഡിസര തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

1-17
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്റെനസനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ് ഇന ദബസഡികറ്റ് സയനസസറ്റ് (IIRBS)- 
നവ്യാളഡിതുവനര വവദദ്യുതകണകന ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

1-18 യവ്യാതവ്യാബത അനുവദഡിക്കുനതഡിനല അപവ്യാകതകള

1-19
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂഷണല് റവ്യാങഡിഖഗറ്റ് നഫ്രെയഡിഖ വരകറ്റ് 2017 (NIRF 2017) - 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് 67-ാവ്യാഖ റവ്യാങറ്റ്

1-20 അനലറഡികല് ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ് നടകനീഷവനന നഡിയമഡിചഡിട്ടഡില.

1-21 ജനീവനകവ്യാരുനട ഇരട്ടശമളനഡിരണ്ണയഖ- തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡിചഡില.

1-22
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ സഡഡി നസന്റെറുകള/ ഇനഫരദമഷന നസന്റെറുകള - പ്രവരതനഖ 
കവ്യാരവകമമല.

1-23
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല – ഇനഡസ്ട്രഡി ഇന്റെരലഡിദങജറ്റ്- സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടപടഡികള 
സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

1-24 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്- എഖ.നടകറ്റ് ദകവ്യാഴറ്റ് - ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ദറദഷവവ്യാ കുറയുന

1-25
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട കനീഴഡിലുള്ള പഠനവകുപകള/ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട 
വവ്യാരഷഡികകണക്കുകള ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിക്കുനഡില.

1-26 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് ഒടുക്കുനഡില.

1-27 മുനവരഷ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളഡിദന്മേല് തുടരനടപടഡി സസനീകരഡിക്കുനഡില

1-28 ഭവ്യാഗഖ-1(എ) - ഓഡഡിററ്റ് ഇഖപവ്യാകറ്റ്

ഭവ്യാഗഖ 2 : വരവറ്റ് കണക്കുകളഡിദന്മേലുളള ഓഡഡിററ്റ് നഡിരനീകണങ്ങള
2-1 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭവമവ്യായ വഡിവഡിധേ ഗ്രവ്യാന്റുകള

2-2-1 സഖസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന- ബജററ്റ് വഡിഹഡിതഖ പൂരണ്ണമവ്യായഡി ലഭഡിചഡില- 3.75 ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട കുറവറ്റ്.

2-2-2 സരകവ്യാരഡിനന്റെ ഭരണവ്യാനുമതഡി ലഭഡികവ്യാനത പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ നചെലവഴഡിച.

2-3-1
ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്- സരകവ്യാരഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിക്കുന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാവഡിഹഡിതഖ 
പഠനവകുപകള യഥവ്യാസമയഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയറ്റ് ഒടുക്കുനഡില.

2-3-2
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട പഠനവകുപകള വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാക്കുന ഫനീസുകള 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫണ്ടഡിദലയറ്റ് ഒടുക്കുനഡില. 

2-4
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാക്കുന ഫനീസുകള 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് യഥവ്യാസമയഖ ഒടുക്കുനഡില.

2-5
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട കനീഴഡിലുള്ള പഠനവകുപകള/ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് വനതുക 
അവദശഷഡിക്കുന. 

2-6
യു.ജഡി.സഡി. പന്ത്രണ്ടവ്യാഖ പദ്ധതഡി- ധേനസഹവ്യായഖ ഇനതഡില് 4.32 ദകവ്യാടഡി രൂപ ലഭഡിക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുന.

2-7
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല് എജദ്യുദകഷന & ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസസറ്റ് ( SPESS)- 
സസഡിമഡിങ്ങറ്റ് പൂള നഡിരമവ്യാണതഡിനറ്റ് ലഭഡിച യു.ജഡി.സഡി വഡിഹഡിതഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 
അനവ്യാസ്ഥ മൂലഖ പവ്യാഴവ്യായഡി

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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2-8
കമമ്പ്യൂണഡിറഡി ദറഡഡിദയവ്യാ ദസഷന പ്രവരതനഖ ആരഖഭഡിചഡില- 50 ലകഖ രൂപയുനട 
സരകവ്യാര ധേനസഹവ്യായഖ നഷ്ടനപ്പെടവ്യാന സവ്യാദ്ധവത. 

2-9
നപരുമവ്യാവൂര നക.എഖ.പഡി എഞഡിനനീയറഡിഖഗറ്റ് ദകവ്യാദളജഡിനല എഖ.നടകറ്റ് ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ 
പരനീകകളുഖ ക്രമവല്കരഡിചതറ്റ്- നടപടഡിക്രമങ്ങളഡിനല അപവ്യാകതകള.

2-10
മൂലമറഖ നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് സറ്റ് അകവ്യാദമഡി ഓഫറ്റ് ഹയര എജദ്യുദകഷന & റഡിസരചറ്റ്- 
മുനകവ്യാലപ്രവ്യാബലവതഡില് തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക അഫഡിലഡിദയഷന നല്കഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകവ്യാരമല.

2-11
ഇലവ്യാഹഡിയ ദകവ്യാളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി, മൂവവ്യാറ്റുപുഴ- സഡിനഡഡിദകററ്റ് 
ചുമതഡിയ പഡിഴ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഈടവ്യാകഡിയഡില

2-12
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭവമവ്യായ ഇയര മവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടുകള- ബവ്യാകഡി തുക 
ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുക്കുനഡില.

2-13
C.S.I.R-J.R.F /S.R.F - 237343/-രൂപ നചെലവഴഡികവ്യാനത സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകഭൗണ്ടഡില് 
അവദശഷഡിക്കുന.

2-14-1
നവ്യാഷണല് സരവ്വനീസറ്റ് സനീഖ (N.S.S)- സരകവ്യാര ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് നഡിദകപഡിക്കുന ബവ്യാങറ്റ് 
അകഭൗണ്ടഡില് വലഡിയ തുക നനീകഡിബവ്യാകഡിയവ്യായഡി തുടരുന.

2-14-2
നവ്യാഷണല് സരവ്വനീസറ്റ് സനീഖ (N.S.S)- നസഷവല് കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ- ദകവ്യാദളജുകള 
യഥവ്യാസമയഖ കണക്കുകള സമരപ്പെഡിക്കുനഡില.

2-15
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്റെനസനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ് ഇന ദബസഡികറ്റ് സയനസസറ്റ് (IIRBS)- ഇ-
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിചഡില- വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട ഫനീസഡിനതഡില്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് നഷ്ടഖ

2-16
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്- എഖ.ഫഡില്, പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദകവ്യാഴ്സുകളകറ്റ് ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്
ലഭവമനലങഡിലുഖ വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനറ്റ് ഫനീസറ്റ് ഈടവ്യാക്കുനഡില.

2-17-1
ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടുകള- ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്തതഡിനന്റെ 
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ലഭവമല.

2-17-2 ഡഡി.ഡഡി/ നചെക്കുകള മടങ്ങഡിയതറ്റ്- ഫനീസഡിനതഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് നഷ്ടഖ

2-18-1 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ധേനവഡിനഡിമയഖ - അകഭൗണ്ടഡിഖഗറ്റ് സുതവ്യാരവമല.

2-18-2 വരവഡിനങ്ങളുനട ഡഡി.സഡി.ബഡി ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡില

2-18-3
ഡഡി.ഡഡി യവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയറ്റ് വരുന ഫണ്ടുഖ അവയുനട അകഭൗണ്ടഡിഖഗഖ-
അപവ്യാകങ്ങള

2-18-4
ഡഡി.ഡഡി കളകറ്റ് മവ്യാതമവ്യായുളള അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ ബവ്യാങറ്റ് ബുകറ്റ് -കവവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ് 
നപവ്യാരുതനപ്പെടുതല് ഉഭൗഹതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് മവ്യാതഖ നടതനപ്പെടുന.

2-19
നസകമ്പ്യൂരഡിറഡി നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ് / ഇ.എഖ.ഡഡി - നക്ലെയഡിഖ നചെയവ്യാത തുകകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് മുതല്കൂട്ടുനഡില.

2-20
പവ്യാഴറ്റ് കടലവ്യാസുകളുനട വഡില്പന- നടനഡര ഉറപ്പെഡിച വവക്തഡി വഡില്പനയഡില് നഡിനറ്റ് 
പഡിന്മേവ്യാറഡിയതുമൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനറ്റ് വരവനഷ്ടഖ

ഭവ്യാഗഖ 3 : നചെലവറ്റ് കണക്കുകളഡിദന്മേലുളള ഓഡഡിററ്റ് നഡിരനീകണങ്ങള
3-1-1 അഡസവ്യാനസറ്റ് ഡറ്റ് ദമവ്യാളഡികദ്യുലര നമറനീരഡിയല്സറ്റ് റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര (AMMRC) - 

പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡിനറ്റ് ദശഷവഖ സഖസ്ഥവ്യാന പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ 1 ദകവ്യാടഡി രൂപ 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നചെലവഴഡിചഡിട്ടഡില

3-1-2
അഡസവ്യാനസറ്റ് ഡറ്റ് ദമവ്യാളഡികദ്യുലര നമറനീരഡിയല്സറ്റ് റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര (AMMRC)- 2014-2015 
ദസററ്റ് പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ ക്രമനീകരഡിചഡിട്ടഡില

3-2
നനലബ്രറഡി നവനീകരണഖ/ മൂനവ്യാഖ നഡിലയുനട നഡിരമവ്യാണഖ- 3.20 ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 
പൂരണ്ണമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചഡില.

3-3
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര സഡനീസറ്റ് ഇന സയനസറ്റ് & മമ്പ്യൂസഡികറ്റ് (IUCSSM)- 
റഡിസരചറ്റ് സ്റ്റുഡഡിദയവ്യാ നഡിരമവ്യാണഖ- 75 ലകഖ രൂപ മുനകൂര നല്കഡിനയങഡിലുഖ നഡിരമവ്യാണഖ
ആരഖഭഡിചഡില

3-4-1
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര ഇന്റെനസനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ് ഇന  ദബസഡികറ്റ് സയനസസറ്റ് (IIRBS)- പദ്ധതഡി 
വഡിഹഡിതഖ ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് മുനപറ്റ് വവ്യാങ്ങല് നടപടഡികള ആരഖഭഡിച- 13800 യൂദറവ്യാ 
വഡിലയുള്ള ദറവ്യാട്ടറഡി ഇവവ്യാപ്പെദററര സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാനത ലവ്യാബഡില് സൂകഡിചഡിരഡിക്കുന. 

3-4-2
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര ഇന്റെനസനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ് ഇന  ദബസഡികറ്റ് സയനസസറ്റ് (IIRBS)-2014-2015
സഖസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡി പ്രകവ്യാരഖ വവ്യാങ്ങഡിയ Mass Q-TOFF സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടഡില- പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ 
നചെലവഴഡിചഡില 

3-5-1
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ് & 
നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി (IIUCNN)- സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല- ഇനഡസ്ട്രഡി ലഡിദങജറ്റ്: 1544220/-രൂപ 
നചെലവഴഡിനചങഡിലുഖ പദ്ധതഡി യവ്യാഥവ്യാരതവമവ്യായഡില.

3-5-2
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ് & 
നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി (IIUCNN)- 16 ലകഖ രൂപ നചെലവഴഡിനചങഡിലുഖ ഒവ്യാണ-വലന ദകവ്യാഴറ്റ് 
തുടങ്ങുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള പൂരതഡിയവ്യായഡില.

3-5-3
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ്& 
നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി (IIUCNN)- സരകവ്യാര അനുവദഡിച ഫണ്ടറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല 
യഥവ്യാസമയഖ വകമവ്യാറഡിയഡില- ഗദവഷണ പ്രവരതനങ്ങളകറ്റ് തടസഖ 

3-6
സ്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര & അനനപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്- 4942997/-രൂപ പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചനവങഡിലുഖ ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡി.എചറ്റ്.ഡഡി. ദകവ്യാഴറ്റ് നവ്യാളഡിതുവനര ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡില.

3-7
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്-2014-2015 വവ്യാരഷഡിക പദ്ധതഡി- രണ്ടവ്യാഖ ഗഡുവവ്യായഡി 
ലഭഡിച 8.75 ലകഖ രൂപ ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടുതവ്യാനവ്യായഡില.

3-8-1
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി ഇനസ്ട്രനമദന്റെഷന നസന്റെര (IUIC)- ലഭഡിച സരകവ്യാര ധേനസഹവ്യായഖ 
പൂരണ്ണമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചഡില

3-8-2
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി ഇനസ്ട്രനമദന്റെഷന നസന്റെര (IUIC) -സ്ഥലപരഡിമഡിതഡിമൂലഖ 
ഉപകരണങ്ങള മററ്റ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡില് സൂകഡിക്കുന.

3-9-1
യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന (UCIC)- 2012-2013 ല്
ലഭഡിച സരകവ്യാര വഡിഹഡിതഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് വകമവ്യാറഡിയതറ്റ് 2016 ല് 

3-9-2
യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന (UCIC)- 
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂഷണല് നമമരഷഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി തുക അനുവദഡിനചങഡിലുഖ 
നവ്യാളഡിതുവനര നമമരഷഡിപ്പെറ്റ് എടുതഡിട്ടഡില.

3-10-1
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര കണ്ടഖപററഡി വചെനനീസറ്റ് സഡനീസറ്റ് (ICCS)- അഖഗനീകൃത 
പദ്ധതഡിശുപവ്യാരശയഡില് നഡിനറ്റ് വവതഡിചെലനഖ- പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡിനറ്റ് ദശഷവഖ 9 ലകഖ 
രൂപയുനട സഖസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന വഡിഹഡിതഖ നചെലവഴഡിചഡിട്ടഡില

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-10-2
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര കണ്ടഖപററഡി വചെനനീസറ്റ് സഡനീസറ്റ് (ICCS)- സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ 
പ്രഥമലകവഖ സവ്യാകവ്യാതറ്റ്കരഡിചഡിട്ടഡില. 

3-11
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഇനഡവന ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ്സറ്റ് (SILT)- യു.ജഡി.സഡി-12-ാവ്യാഖ പദ്ധതഡി -ജനറല് 
ഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് അസഡിസനസറ്റ് -ഉപകരണങ്ങളകവ്യായഡി ലഭഡിച 5 ലകഖ രൂപ 
നചെലവഴഡികവ്യാനവ്യായഡില.

3-12
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല് എജദ്യുദകഷന & ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസസറ്റ് (SPESS)-ദകവ്യാടഡികള
നചെലവഴഡിചറ്റ് അടഡിസ്ഥവ്യാന സഭൗകരവവഡികസനഖ നടതഡിയഡിട്ടുഖ M.P.Ed.ദകവ്യാഴറ്റ് 
പുനരവ്യാരഖഭഡിചഡില-

3-13
പഡി.ജഡി. സഡിലബസറ്റ് പരഡിഷ്ക്കരണഖ പവ്യാതഡിവഴഡിയഡില് ഉദപകഡിച - 12.20 ലകഖ രൂപയുനട 
നചെലവറ്റ് തടസനപ്പെടുത്തുന.

3-14
നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇഖഗനീഷറ്റ് ലവ്യാഖദഗസജറ്റ് & കമമ്പ്യൂണഡിദകഷന സഡില്സറ്റ് (CELCS)- സഖസ്ഥവ്യാന
പ്ലെവ്യാന വഡിഹഡിതഖ - പ്രവരതനഖ നഡിലച നസന്റെറഡിനറ്റ് പുതഡിയ പഡി.ജഡി ഡഡിദപ്ലെവ്യാമ ദകവ്യാഴറ്റ് 
ആരഖഭഡിക്കുവവ്യാന 10 ലകഖ രൂപ നല്കഡി

3-15
നപ്രവ്യാഫദസഴറ്റ് കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ് നഡിരമവ്യാണഖ - നചെലവറ്റ് 3.48 ദകവ്യാടഡി രൂപ - 5 വരഷതഡിനറ്റ് 
ദശഷവഖ പണഡി പൂരതഡിയവ്യായഡിട്ടഡില

3-16
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര ബദയവ്യാനമഡഡികല് റഡിസരചറ്റ് & സൂപ്പെരനസഷവവ്യാലഡിറഡി
ദഹവ്യാസഡിറല് (IUCBR&SSH), പുതുപ്പെളളഡി- ലകവഖ സവ്യാകവ്യാതറ്റ്കരഡിചഡിട്ടഡില.

3-17 ഹമ്പ്യൂമന റഡിദസവ്യാഴറ്റ്സറ്റ് നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് നസന്റെര -പദ്ധതഡി യവ്യാഥവ്യാരഥവമവ്യായഡില.

3-18-1
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (NIPST)- സ്ഥവ്യാപനഖ 
പ്രവരതഡിക്കുനതറ്റ് നടറസറ്റ് ദഫവ്യാറഡില് -അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളുനട അപരവവ്യാപത 

3-18-2
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (NIPST)- 
അസഭൗകരവങ്ങളുമവ്യായഡി വനീരപമുട്ടുന ലദബവ്യാറട്ടറഡി

3-18-3
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (NIPST)-ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് 
എഖ.എസറ്റ് സഡി-പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ എഖ.എസറ്റ് സഡി കവ്യാലയളവഡില് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് 

3-19
ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ്- സരകവ്യാര ഉതരവഡിനറ്റ് വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി കൂടുതല് തുകയുഖ 
തവണകളുഖ അനുവദഡിചറ്റ് നല്കഡി

3-20
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നകട്ടഡിടങ്ങളുനട വസ്തുനഡികുതഡി ഒടുകഡിയതറ്റ്- ദരഖകള ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡില- 
2238171/- രൂപയുനട നചെലവറ്റ് തടസനപ്പെടുത്തുന.

3-21-1
ദ ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് ചെവ്യാരദട്ടഡറ്റ് അകഭൗണ്ടന്റെറ്റ്സറ്റ് (ICAI) ഏരനപ്പെടുതഡിയ ദഗവ്യാളഡറ്റ് 
നമഡല് നവ്യാളഡിതുവനര വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില

3-21-2 സമയബനഡിതമവ്യായഡി വഡിതരണഖ നചെയവ്യാത എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള

3-22
ദസവനപുസക പരഡിദശവ്യാധേന- ശനീ ബവ്യാബു ദജവ്യാണ, നസകന ഓഫനീസര (ഹ.ദഗ്ര)- 
ശമള നഡിരണ്ണയഖ - അപവ്യാകതകള

3-23-1
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ കവ്യാമസഡില്വച നടതഡിയ പരനീക അനുബന കവവ്യാമ്പുകളകറ്റ് 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ജനീവനകവ്യാരകറ്റ് യവ്യാതപ്പെടഡി നല്കഡി. 

3-23-2 മൂലവനഡിരണ്ണയകവവ്യാമറ്റ് നടക്കുന ദകവ്യാദളജഡിനല അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ് യവ്യാതപ്പെടഡി നല്കഡി

3-23-3
24 മണഡിക്കൂറഡിനുള്ളഡിലുള്ളതുഖ 32 കഡിദലവ്യാമനീററഡില് തവ്യാനഴയുള്ളതുമവ്യായ യവ്യാതകളകറ്റ് 
ദഡിനബതനയവ്യാപ്പെഖ യവ്യാതനചലവഖ നല്കഡി.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-23-4 8 കഡിദലവ്യാമനീററഡിനുള്ളഡിലുള്ള യവ്യാതകളകറ്റ് ദഡിനബത നല്കഡി

3-23-5 തവ്യാമസതഡിനറ്റ് 10 ദഡിവസതഡിനുദശഷവഖ പൂരണ്ണദതവ്യാതഡില് ദഡിനബത നല്കഡി

3-24
വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര/ ഗസറ്റ് ഫവ്യാകല്റഡി നഡിയമനഖ- യു.ജഡി.സഡി മവ്യാനദണങ്ങള 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പവ്യാലഡിക്കുനഡില.

3-25 മുനകൂറുകള സമയബനഡിതമവ്യായഡി ക്രമനീകരഡിക്കുനഡില

3-26 ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട മൂലവനഡിരണ്ണയഖ- അധേഡികഖ തുക നചെലവഴഡിച.

3-27
DST/ INSPIRE നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്- റഡിസരചറ്റ് ദസവ്യാളറഡിനറ്റ് അധേഡികനഡിരകഡില് വനീട്ടുവവ്യാടക നല്കഡി
- തുക നഡിരവ്യാകരഡിക്കുന.

3-28 യൂണഡിദവഴഡിറഡി റഡിസരചറ്റ് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് വകപ്പെറഡിയഡിട്ടുഖ തനീസഡിസറ്റ് സമരപ്പെഡിക്കുനഡില.

3-29
കരഡിയര വഗഡനസറ്റ് നസമഡിനവ്യാറുകള- ഒദര ദകവ്യാളജഡില് തുടരചയവ്യായ വരഷങ്ങളഡില് 
നടത്തുന- മററ്റ് ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ് അവസരഖ ലഭഡിക്കുനഡില

3-30 എനരജഡി ഒവ്യാഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് -പൂരണ്ണമവ്യായുഖ നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികളവ്യായഡിട്ടഡില.

3-31
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ കവവ്യാമസഡിദലകറ്റ് പുറത്തുനഡിനഖ കുടഡിനവള്ളഖ ലഭവമവ്യാകല്-
ലഭവമവ്യാകവ്യാത കുടഡിനവള്ളതഡിനറ്റ് കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ് 101199/-രൂപ അധേഡികഖ നല്കഡി.

3-32
സ്കൂള ഓഫറ്റ് നമഡഡികല് എജദ്യുദകഷന, മണഡിമലക്കുനറ്റ്- മവ്യാരകററ്റ് ദററഡില് നഡിരവ്വഹഡിച 
പ്രവൃതഡി ഇനങ്ങളകറ്റ് കരവ്യാറുകവ്യാരനന്റെ ലവ്യാഭഖ ഉളനപ്പെടുതഡിയതഡിനവ്യാല് അധേഡികനചലവറ്റ്

3-33
പരസവങ്ങളുനട പ്രസഡിദ്ധനീകരണഖ- സരകവ്യാര നഡിരകറ്റ് ബവ്യാധേകമവ്യാകവ്യാതതുമൂലഖ 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനറ്റ് അധേഡികനചെലവറ്റ്

3-34
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്- ഉപകരണങ്ങളുനട വവ്യാങ്ങല്- കസഖസറ്റ് & നസനട്രെല് 
എവകസറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡി എകഖപറ്റ്ഷന പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുതഡിയഡില.

3-35
സ്കൂള ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടര സയനസറ്റ്- കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ അനുബന ഉപകരണങ്ങളുഖ വവ്യാങ്ങല്-
ദസവ്യാര പരദചസറ്റ് നഡിയമങ്ങള പവ്യാലഡിചഡിട്ടഡില.

3-36
നടലഡിദഫവ്യാണ/ ദബ്രവ്യാഡറ്റ് ബവ്യാനഡറ്റ് ഇന്റെരനനററ്റ് കണകനുകള- അനുദയവ്യാജവമലവ്യാത 
പ്ലെവ്യാനുകള മൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് അധേഡിക നചെലവറ്റ്.

3-37
തഡിരുവല ഇനഫരദമഷന നസന്റെര- ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാത ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാനഡറ്റ് കണകനറ്റ് 
തുക നചെലവഴഡിച

3-38-1
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല തസഡികകളുനടയുഖ ജനീവനകവ്യാരുനടയുഖ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള 
ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാക്കുനഡില

3-38-2
ഫയലുകള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡില-147448225/-രൂപയുനട നചെലവറ്റ് 
തടസനപ്പെടുത്തുന.

3-38-3 നചെലവഡിനങ്ങളുനട ദരഖകള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാക്കുനഡില.

ഭവ്യാഗഖ 4 : ധേനസ്ഥഡിതഡി വഡിവരണവഖ ഓഡഡിററ്റ് പ്രതവവദലവ്യാകനവഖ

4-1-1 വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകള യഥവ്യാസമയഖ ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിക്കുനഡില

4-1-2 വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകളുനട അവദലവ്യാകനഖ

4-2 ഋണശനീരഷ കണക്കുകള

4-3 നപനഷന ഫണ്ടറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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4-4 ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ്

4-5 സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള

4-6 തനീരപ്പെവ്യാകവ്യാനവദശഷഡിക്കുന ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള

4-7 ഓഡഡിററ്റ് പ്രതവവദലവ്യാകനഖ

അനുബനങ്ങള

അനുബനഖ -1
2015 - 2016 ഒവ്യാഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനുദശഷഖ പുറനപ്പെടുവഡിച ഒവ്യാഡഡിററ്റ് കുറഡിപകനള 
സഖബനഡിക്കുന വഡിവരഖ

അനുബനഖ -2 31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള 

അനുബനഖ -3
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡില് 31.3.2017 ല് അവദശഷഡിക്കുന 
ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള

അനുബനഖ -4
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളഡിനല ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട 31.3.2017 
നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് വഡിവരങ്ങള

അനുബനഖ -5
നവ്യാഷണല് സരവ്വനീസറ്റ് സനീമഡില് 2016-17 വരഷഖ ഒവ്യാഡഡിററ്റ് നചെയ്ത വഡിനഡിദയവ്യാഗപതഡിക 
സമരപ്പെഡികവ്യാത സ്ഥവ്യാപനങ്ങള 

അനുബനഖ -6
വഡിവഡിധേ വകുപതലവനമവ്യാര / ജനീവനകവ്യാര/ അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ് നല്കഡിയതുഖ എനവ്യാല് 
നവ്യാളഡിതുവനര ക്രമനീകരഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതതുമവ്യായ മുനകൂറുകള 

അനുബനഖ -7 ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാക്കുവവ്യാന ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടുഖ ലഭവമവ്യാകവ്യാത ഫയലുകള 

അനുബനഖ -8 സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള (ഖണഡിക 4-2, 4-5 കവ്യാണുക)

അനുബനഖ -9 ഫഡിനവ്യാനഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികള 

അനുബനഖ -10 എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ആമമുഖക
ദകരളതഡിനല  അഞവ്യാമനത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയവ്യായഡി  1983  ലവ്യാണറ്റ്  ഗവ്യാനഡിജഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

നഡിലവഡില് വനതറ്റ്. 1985  ല് ദകരള നഡിയമസഭയുനട  3431/ജഡി.സഡി.1/ 85/നഡിയമഖ/17.4.1985  നമര വഡിജവ്യാപനഖ
പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് നഡിയമപ്രവ്യാബലവഖ ലഭഡിച. 1988  ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ദപരറ്റ് മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല എനറ്റ് പുനരനവ്യാമകരണഖ നചെയ. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  നല  നപരദഫവ്യാമനസറ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  18  സ്കൂളുകളുഖ
(ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകള)  5  ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി  നസന്റെറുകളുഖ  6  യൂണഡിദവഴഡിറഡി  നസന്റെറുകളുഖ  33  നസല്ഫറ്റ്
ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഡിയന്ത്രണതഡില്  പ്രവരതഡിചവരുന.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുമവ്യായഡി  അഫഡിലഡിദയററ്റ്  നചെയ്തഡിട്ടുളള  339  ദകവ്യാദളജുകളഡില്  82  ദകവ്യാദളജുകള  എയറ്റ്ഡഡറ്റ്
ദമഖലയഡിലുഖ  257  ദകവ്യാദളജുകള  നസല്ഫറ്റ്  ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ്  ദമഖലയഡിലുഖ  നപടുന.  ഇതഡില്നപ്പെട്ട  10
ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ്  ഓദട്ടവ്യാണമസറ്റ്  പദവഡി  ലഭഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  വഡിവഡിധേ  വഡിജവ്യാനമണലങ്ങളഡില്
സവഡിദശഷസഖഭവ്യാവനകള നല്കഡിയ വവക്തഡികളുനട ദപരഡില് 12 അകവ്യാദമഡികറ്റ് നചെയറുകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്
പ്രവരതഡിക്കുനണ്ടറ്റ്.

നവ്യാല്പദതവ്യാളഖ വഡിഷയങ്ങളഡില് ഗദവഷണതഡിനുളള സഭൗകരവഖ ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകള വഴഡിയുഖ അഖഗനീകൃത
ഗദവഷണദകന്ദ്രങ്ങള വഴഡിയുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഒരുക്കുനണ്ടറ്റ്.  യു.ജഡി.സഡി,  എഫറ്റ്.നഎ.എസറ്റ്.ടഡി,  ഡഡി.ആര.എസറ്റ്,
ഡഡി.എസറ്റ്.ടഡി,  നഎ.എസറ്റ്.ആര.ഒ,  സഡി.എസറ്റ്.നഎ.ആര,  നവ്യാദനവ്യാമഡിഷന,  ബഡി.എ.ആര.സഡി,  നഎ.സഡി.സഡി.ആര.
തുടങ്ങഡിയ  ദദശനീയ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുഖ  ഏജനസഡികളുമവ്യായഡി  സഹകരഡിചനകവ്യാണ്ടവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഗദവഷണ/പഠന ദമഖലനയ വഡിപുലനപ്പെടുത്തുനതറ്റ്.  യു.എസറ്റ്.എ,  ഫ്രെവ്യാനസറ്റ്,  ജരമനഡി തുടങ്ങഡിയ രവ്യാജവങ്ങളഡിനല
വഡിശ്രുത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളുമവ്യായഡി  സഹകരഡിച  നടതഡിയ  ഗദവഷണ/  പഠനപ്രവരതനങ്ങള  ആദഗവ്യാള
അകവ്യാദമഡികറ്റ്  രഖഗതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  യശസറ്റ്  ഉയരതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ദകന്ദ്രസരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഡഡി.എസറ്റ്.ടഡി.
(ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് സയനസറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി) യുനട PURSE (Promotion of University Research, Science and
Education)  പരഡിപവ്യാടഡിയഡിലൂനട  ഫണ്ടറ്റ്  ലഭഡിക്കുന  ഇന്തവയഡിനല  29  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡില്  ഒനവ്യാണറ്റ്
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല.  ദകരള  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  എറുനനഡററ്റ്  പദ്ധതഡി  പ്രകവ്യാരഖ  ദനവ്യാബല്
സമവ്യാനദജതവ്യാകള ഉളനപ്പെനടയുളള പ്രശസരവ്യായ അന്തരദദ്ദേശനീയ/ദദശനീയ വവക്തഡിതസങ്ങള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
സന്ദരശഡിക്കുകയുഖ കവ്യാമസഡില് തവ്യാമസഡിചറ്റ് അധേവവ്യാപകരുഖ വഡിദവവ്യാരതഡികളുമവ്യായഡി ആശയവഡിനഡിമയവഖ സഖവവ്യാദവഖ
നടതവ്യാറുണ്ടറ്റ്.  സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ  ACQUIRE,  TANMA  ദസവ്യാളരഷഡിപകളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വഴഡി
ലഭവമവ്യാണറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഡഡിജഡിറല് നനലബ്രറഡികറ്റ് സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ എകലനസറ്റ് അവവ്യാരഡറ്റ്
ലഭഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  മഹവ്യാകവഡി  ചെങ്ങമ്പുഴ  കൃഷ്ണപഡിളളയുനട  മുഴുവന  സവ്യാഹഡിതവകൃതഡികളുഖ  അദദ്ദേഹനതക്കുറഡിചളള
മറ്റുളളവരുനട എഴുത്തുകളുഖ  ആവഡിഷവ്യാരങ്ങളുഖ അടങ്ങുന നവബറ്റ്  ദപവ്യാരട്ടല്  (www.changampuzha.com  ) 2017
നഫബ്രുവരഡിയഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നപവ്യാതുജനങ്ങളകറ്റ് തുറന നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ഓഡഡിറഡിനന്റെ വവവ്യാപഡി / ഓഡഡിറ്റ് മവ്യാനദണക
1985-നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നഡിയമഖ, 1997-നല എഖ.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടറ്റ്, 1994-

നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  നഡിയമഖ,  1996-നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ചെട്ടങ്ങള,  ഈ
റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ  വഡിവഡിധേ  ഖണഡികകളഡില്  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുള്ള  സരകവ്യാര/  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉതരവകള,
സരക്കുലറുകള,  മററ്റ്  നഡിയമവവവസ്ഥകള,  ചെട്ടങ്ങള  എനഡിവനയ  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയവ്യാണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്
നടതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത വരവ-നചെലവ കണക്കുകളുനട പരഡിദശവ്യാധേനയ്ക്കു പുറനമ,
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവകനള അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയുള്ള സവ്യാങറ്റ്ഷന ഓഡഡിററ്റ്,  വഡിവഡിധേ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളുനട
വവ്യാരഷഡിക  ഓഡഡിററ്റ്,  ഗദവഷണപദ്ധതഡി  ഫയലുകളുനട  പരഡിദശവ്യാധേന,  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  സവ്യാകവപതഖ  നല്കല്,

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  കനീഴഡിലുള്ള  വഡിവഡിധേ  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള,  ഗവണനമന്റെറ്റ്  /  എയറ്റ്ഡഡറ്റ്  /
അണഎയറ്റ്ഡഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകള  എനഡിവയഡില്  നഡിനഖ  തഡിരനഞ്ഞെടുത  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  ഓഡഡിററ്റ്,
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജനീവനകവ്യാരുനട  ശമള  നഡിരണ്ണയങ്ങളുനടയുഖ,  ദസവനവഡിരവ്യാമ  ആനുകൂലവങ്ങളുനടയുഖ
പരഡിദശവ്യാധേന / അഖഗനീകവ്യാരഖ എനഡിവയുഖ നടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ദമല്  വഡിവരഡിച  പരഡിദശവ്യാധേനയഡില്  ശദ്ധഡികനപ്പെട്ട  നപവ്യാതുവവ്യായ  അപവ്യാകതകള,
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനടയുഖ  വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകളുഖ  അനുബന രജഡിസറുകളുഖ
തയവ്യാറവ്യാകഡി  സൂകഡിക്കുനതഡിനല  അപവ്യാകതകള,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണ്ടറ്റ്  വകകവ്യാരവഖ  നചെയ്യുനതഡിദന്മേലുള്ള
സവ്യാമതഡികമവ്യായ കവ്യാരവകമതയുഖ അചടകവഖ സഖബനഡിച ഓഡഡിററ്റ്  നനീരനീകണങ്ങള,  വഡിവഡിധേ മരവ്യാമതറ്റ്
പ്രവൃതഡികളുനട  നടതഡിപഖ,  പൂരതനീകരണവഖ  സഖബനഡിച  ഓഡഡിററ്റ്  കനണ്ടതലുകള,  നഡിഗമനങ്ങള,
ശുപവ്യാരശകള, തടസവവ്യാദങ്ങള എനഡിവ ഈ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ഓഡഡിറഡിനന് ചമുമതലനപ്പെട്ട ഉദദവവ്യാഗസ്ഥന

ശനീ. ബഡി.അനഡില് ചെന്ദ്രകുമവ്യാര ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര

ഓഡഡിററ്റ് നചെയ്ത കവ്യാലയളവറ്റ് 1.9.2017 മുതല് 22.4.2018 വനര

ഓഡഡിറ്റ് നചയ്ത ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര

ശനീ.മവ്യാതദ്യു ദജകബറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ് ഓഫനീസരശനീമതഡി.മവ്യായ മവ്യാധേവനനവ്യായര

ശനീമതഡി.മവ്യായ.ആര

ശനീമതഡി.ഡവ്യാനഡിദമവ്യാള.നക.നജ

അസഡിസന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫനീസരശനീ.ഷവ്യാന്റെഡി ദജവ്യാരജറ്റ്

ശനീ.ദരണുകുമവ്യാര.എഖ.ആര

ശനീമതഡി.ജഡിജഡി ദജവ്യാരജറ്റ്

സനീനഡിയര ദഗ്രഡറ്റ് ഓഡഡിറരശനീ.ഉണ്ണഡിക്കൃഷ്ണന.സഡി

ശനീമതഡി.ഷനീല.വഡി.ആര

ശനീ.ദജവ്യാരജുകുട്ടഡി ദജവ്യാസഫറ്റ് ഓഡഡിറര

ഓഡഡിറഡിനന് വഡിദധേയമവ്യാകഡിയ കണകമുകള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016  -  2017  വരഷനത  വരവ-നചെലവ കണക്കുകള  24.3.2018  ല് ദചെരന

സഡിനഡഡിദകററ്റ്  അഖഗനീകരഡിചറ്റ്  9.4.2018  ല്  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യാകഡി.  എനവ്യാല്  1985  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നഡിയമഖ – നസകന 51, 1997 നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടറ്റ്- അദ്ധവവ്യായഖ 6,
നസകന  11  എനഡിവയഡില് പരവ്യാമരശഡിക്കുഖ പ്രകവ്യാരഖ വവ്യാരഷഡിക കണകറ്റ് നസനറഡിനന്റെ വവ്യാരഷഡിക മനീറഡിഖഗഡില്
പരഡിഗണഡിചറ്റ്  അഖഗനീകവ്യാരഖ  വവ്യാങ്ങഡിയതവ്യായഡി  കവ്യാണുനഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ,
സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനടയുഖ  2016  -  2017  നല വരവ നചെലവകള സമനസയഡിപ്പെഡിച നകവ്യാണ്ടറ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ
വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകള  1985  നല  എഖ.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  നഡിയമഖ,  വകുപ്പെറ്റ്  52(2),  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു
ബവ്യാധേകമവ്യായ മറ്റു നഡിയമവവവസ്ഥകള, ചെട്ടങ്ങള/ ഉതരവകള എനഡിവ അനുസരഡിചറ്റ് ഓഡഡിറഡിനറ്റ് വഡിദധേയമവ്യാകഡി.
കൂടവ്യാനത,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡില്/  നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള  വഡിവഡിധേ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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വരവ/നചെലവകള പ്രദതവകമവ്യായഡി പരഡിദശവ്യാധേഡിചറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് കുറഡിപകള പുറനപ്പെടുവഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 2015 - 2016 വരഷനത
ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനുദശഷഖ  ഓഡഡിററ്റ്  നടതഡി  ഓഡഡിററ്റ്  കുറഡിപകള  പുറനപ്പെടുവഡിച  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  വഡിവരഖ
അനുബനഖ 1-ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ഈ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് ചുവനട ദചെരക്കുഖപ്രകവ്യാരഖ 4 ഭവ്യാഗങ്ങള ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ഭവ്യാഗക - 1-നപവ്യാതമു അവദലവ്യാകനക
ഓഡഡിറഡിനന്റെ  ശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട  നപവ്യാതുവവ്യായ  വഡിവരങ്ങളുനട  അവദലവ്യാകനങ്ങളുഖ  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുഖ

ഖണഡിക 1-1 മുതല് 1-27 വനര ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.

ഭവ്യാഗക - 1(എ) - ഓഡഡിറ്റ് ഇകപവ്യാകന്
ഓഡഡിററ്റ്  നഡിരനീകണങ്ങനള  തുടരനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കുണ്ടവ്യായ  ദനട്ടങ്ങളുനട/  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

സസനീകരഡിച നടപടഡികളുനട ഏതവ്യാനുഖ ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ഈ ഭവ്യാഗതഡില് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന. (ഖണഡിക 1-28)

ഭവ്യാഗക - 2 - വരവന് കണകമുകളഡിദന്മേലമുളള ഓഡഡിറ്റ് നഡിരരീക്ഷണങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ,  അനുബന  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനടയുഖ  വരവഡിനങ്ങളുനട  ഓഡഡിറഡിലുഖ,  രസനീതറ്റ്

പരഡിദശവ്യാധേനയഡിലുഖ കനണ്ടതഡിയ ക്രമദകടുകള/ അപവ്യാകതകള/ ഓഡഡിററ്റ് നഡിരനീകണങ്ങള എനഡിവ 2-1 മുതല്
2-20 വനര ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.

ഭവ്യാഗക  -  3  -  നചലവന് കണകമുകള/നചലവന് അനമുമതഡി  ഉത്തരവമുകളഡിദന്മേലമുളള ഓഡഡിറ്റ്

നഡിരരീക്ഷണങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ അനുബന സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനടയുഖ വഡിവഡിധേ നചെലവകള,  നചെലവറ്റ്  അനുമതഡി

ഉതരവകള എനഡിവ സഖബനഡിച പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് കനണ്ടതഡിയ ക്രമദകടുകള/  അപവ്യാകതകള/ഓഡഡിററ്റ്
നഡിരനീകണങ്ങള എനഡിവ 3-1 മുതല് 3-38 വനര ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന. 

ഭവ്യാഗക - 4 - ധേനസ്ഥഡിതഡി വഡിവരണവമുക ഓഡഡിറ്റ് പ്രതവവദലവ്യാകനവമുക
വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകള,  നഡിലവഡിലുള്ള  ഫണ്ടുകള/സനീമുകള,  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള,  മുനകൂറുകള

തുടങ്ങഡിയവയുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  ഓഡഡിററ്റ്  നഡിരനീകണങ്ങളുഖ,  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുഖ  ഈ  ഭവ്യാഗതഡില്
ഉളനകവ്യാള്ളഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

അനമുബന്ധ പതഡികകള 

1 2015-2016 ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനറ്റ് ദശഷഖ പുറനപ്പെടുവഡിച ഓഡഡിററ്റ് കുറഡിപകളുനട വഡിവരഖ 
2 31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
3 അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡില് 31.3.2017 ല് അവദശഷഡിക്കുന ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള

4
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിവഡിധേ  പഠനവകുപകളഡിനല  അകഭൗണ്ടുകളുനട  31.3.2017 നല  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
വഡിവരങ്ങള

5
നവ്യാഷണല്  സരവ്വനീസറ്റ്  സനീമഡില്  2016  –  2017  വരഷഖ  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  നചെയ്ത  പതഡിക  സമരപ്പെഡികവ്യാത
സ്ഥവ്യാപനങ്ങള

6
വഡിവഡിധേ  വകുപതലവനമവ്യാര/  ജനീവനകവ്യാര/  അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ്  നല്കഡിയതുഖ  എനവ്യാല്  നവ്യാളഡിതുവനര
ക്രമനീകരഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതതുമവ്യായ മുനകൂറുകള 

7 ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാക്കുവവ്യാന ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടുഖ ലഭവമവ്യാകവ്യാത ഫയലുകള
8 സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള
9 ഫഡിനവ്യാനഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികള
10 എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



11

1-1 നപവ്യാതമുവഡിവരങ്ങള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമസറ്റ് – ആനക വഡിസനീരണ്ണഖ 163.4819 ഏകര
നകട്ടഡിടങ്ങളുനട ആനക വഡിസനീരണ്ണഖ 164844 ചെ.മനീ.

സ്കൂളുകള/ വകുപകള/ റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര/ യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെറുകള 61
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള 339*

എയറ്റ്ഡഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള 82*
നസല്ഫറ്റ് ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള 257*

ഓദട്ടവ്യാദണവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള 10

(*സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2016-2017 നല നപരദഫവ്യാമനസറ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയുള്ളതറ്റ്)

പ്രധേവ്യാനമവ്യായുഖ മധേവദകരളതഡിനന്റെ വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ ആവശവങ്ങള നഡിറദവറ്റുനതഡിനവ്യായഡി രൂപനീകരഡികനപ്പെട്ട
ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ  സ്ഥവ്യാപനമവ്യാണറ്റ്  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല.  ദകവ്യാട്ടയഖ,  ഇടുകഡി,  എറണവ്യാകുളഖ
ജഡിലകള  പൂരണ്ണമവ്യായുഖ  ആലപഴ,  പതനഖതഡിട്ട  ജഡിലകള  ഭവ്യാഗഡികമവ്യായുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പരഡിധേഡിയഡില്
വരുന.  ദകവ്യാട്ടയഖ  ജഡിലയഡിനല  അതഡിരമ്പുഴ  ഗ്രവ്യാമപഞവ്യായതഡിനല  പ്രഡിയദരശഡിനഡി  ഹഡില്സഡിലുളള  പ്രധേവ്യാന
കവ്യാമസഡിലവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ആസ്ഥവ്യാനഖ  പ്രവരതഡിക്കുനതറ്റ്.  ദകവ്യാട്ടയഖ  ജഡിലയഡിനല  വഡിവഡിധേ
പ്രദദശങ്ങളഡിലുഖ  സമനീപജഡിലകളഡിലുമവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  33  ഉപകവ്യാമസുകളുഖ  പ്രവരതഡിക്കുനണ്ടറ്റ്.
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാളജുകളുനട  എണ്ണതഡിലുഖ  പ്രതഡിവരഷഖ  നടത്തുന  പരനീകകളുനട  ബവ്യാഹുലവതഡിലുഖ
ദകരളതഡിനല  13  യൂണഡിദവഴഡിറഡികളഡില് ഏറവഖ മുനഡില് നഡില്ക്കുന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയവ്യാണറ്റ് മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല.  ഗവണനമന്റെറ്റ്,  എയറ്റ്ഡഡറ്റ്,  നസല്ഫറ്റ്  ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിലവ്യായഡി
മുന്നൂറഡിഅമദതവ്യാളഖ  പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങള  ഇതഡിനവ്യായഡി  പ്രവരതഡിക്കുന.  2017  നല  നവ്യാകറ്റ്
സന്ദരശനവ്യാനന്തരമുണ്ടവ്യായ  വഡിലയഡിരുതലഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  എ  ദഗ്രഡറ്റ്  ലഭഡിക്കുകയുഖ  ദപവ്യായഡിന്റെറ്റ്
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് ദകരളതഡിനല സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡില് ഏറവഖ മുനഡില് വരഡികയുഖ നചെയ്തഡിരുന. അകവ്യാദമഡിക
രഖഗനത മഡികച നഡിലവവ്യാരവഖ കലവ്യാ-കവ്യായഡിക മത്സരരഖഗങ്ങളഡിനല ഉനതവഡിജയങ്ങളുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
നപരുമ വരദ്ധഡിപ്പെഡിക്കുന.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല അധേഡികവ്യാരസ്ഥവ്യാനങ്ങളഡിലമുളള വവകഡികള / 

ഉദദവവ്യാഗസ്ഥദമധേവ്യാവഡികള

1. വവസറ്റ് ചെവ്യാനസലര ദഡവ്യാ.ബവ്യാബു നസബവ്യാസവന 1.4.2016 – 31.03.2017
2. ദപ്രവ്യാ-വവസറ്റ് ചെവ്യാനസലര ദഡവ്യാ.ഷനീന ഷുക്കൂര 1.4.2016 – 31.3.2017
3. രജഡിസ്ട്രവ്യാര ശനീ. എഖ. ആര. ഉണ്ണഡി 1.4.2016 – 31.3.2017
4. ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസര ശനീ.എബ്രഹവ്യാഖ. നജ.പുതുമന 1.4.2016 – 31.3.2017
5. പരനീകവ്യാ കണദട്രെവ്യാളര ദഡവ്യാ.എഖ.ദതവ്യാമസറ്റ് ദജവ്യാണ 1.4.2016 – 31.3.2017

6. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല എഞഡിനനീയര ശനീ.ദറവ്യായഡി ദജവ്യാരജറ്റ് 1.4.2016 - 2.3.2017
ശനീ.ദജവ്യാസറ്റ് വരഗനീസറ്റ് 3.3.2017- 31.03.2017

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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1-2 ഫഡിനവ്യാനഷവല് എസഡിദമറ്റ് (ബജറ്റ്)

2016-2017 വരഷനത ബജററ്റ് 22.3.2016 ല് കൂടഡിയ സഡിനഡഡിദകററ്റ് ദയവ്യാഗഖ ഐറഖ നമര 1/16.03/161238
പ്രകവ്യാരഖ അഖഗനീകരഡിച. 4.5.2016 നല ജഡി.എസറ്റ് 3-1771/16 നമര കതറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2016-2017
വരഷനത ബജററ്റ് എസഡിദമററ്റ് ബഹുമവ്യാനനപ്പെട്ട ചെവ്യാനസലര അഖഗനീകരഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അഖഗനീകരഡിച 2016-2017 നല ബജറഡിനന്റെ സഖകഡിപഖ ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ഇനഖ തുക (രൂപ)
മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 52,21,49,524

ആനക വരവറ്റ് 446,16,67,560
ആനക നചെലവറ്റ് 606,50,70,650
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് (-)108,12,53,566

ബജറ്റ് - സമയപരഡിധേഡി പവ്യാലഡിചഡിട്ടഡിലല

1985  നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നഡിയമതഡിനല വകുപ്പെറ്റ്  48(1), 1997  നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടഡിനല അദ്ധവവ്യായഖ 6,  ഖണഡിക 10  എനഡിവ പ്രകവ്യാരഖ എലവ്യാ വരഷവഖ ജനുവരഡി  1-ാവ്യാഖ
തനീയതഡിയറ്റ്  മുനപവ്യായഡി  നതവ്യാട്ടടുത  സവ്യാമതഡിക  വരഷദതയ്ക്കുള്ള  ഫഡിനവ്യാനഷവല്  എസഡിദമറഡിദന്മേലുള്ള
സഡിനഡഡിദകറഡിനന്റെ  പരഡിദശവ്യാധേന  പൂരതഡിയവ്യാകഡി  ആവശവമവ്യായ  ദഭദഗതഡി  ശുപവ്യാരശകളനകവ്യാപ്പെഖ
ബഹുമവ്യാനനപ്പെട്ട  ചെവ്യാനസലരകറ്റ്  സമരപ്പെഡികണനമനറ്റ്  വവവസ്ഥ  നചെയ്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എങഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
2016-2017  നല  ബജററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകലുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  നടപടഡിക്രമങ്ങളഡില്  നഡിയമവ്യാനുസൃത  സമയപരഡിധേഡി
പവ്യാലഡിചഡിട്ടഡില. 22.3.2016  ല് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് സഡിനഡഡിദകററ്റ് അഖഗനീകരഡിച ബജററ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ചെവ്യാനസലര
ആയ ഗവരണ്ണരകറ്റ് അയചനകവ്യാടുതതറ്റ്.  ദകരള ബജററ്റ് മവ്യാനുവല് ഖണഡിക  56 (4)  ല് അഖഗനീകവ്യാരഖ ലഭഡിച
ബജററ്റ് പ്രകവ്യാരഖ അലവ്യാനത പണഖ നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന പവ്യാടഡിനലനറ്റ് നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരഡിദക (Subject to the provisions
of articles 205 & 206 of the constitution, no money can be withdrawn from the consolidated fund of the State
until the appropriation bill has been enacted, as it is the sole legal authority for the appropriation of money from
the  fund.) ,  അഖഗനീകരഡിച  ബജററ്റ്  17.5.2016  ല്  ബഹു.  ചെവ്യാനസലറഡില്  നഡിനറ്റ്  തഡിരഡിനക  ലഭവമവ്യാകുനതുവനര
എപ്രകവ്യാരമവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നചെലവകള നടതനപ്പെട്ടനതനറ്റ് വവക്തമല.  ദകരള ബജററ്റ്  മവ്യാനുവല്
ഖണഡിക 57(1) നല നഡിബനനകളക്കു വഡിദധേയമവ്യായഡി ബജററ്റ് അഖഗനീകരഡിക്കുനതുവനരയുള്ള കവ്യാലയളവഡില് തുക
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഇടകവ്യാല ക്രമനീകരണങ്ങള ഏരനപ്പെടുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

ബജറ്റ് യവ്യാഥവ്യാരതവവമുമവ്യായഡി നപവ്യാരമുത്തനപ്പെടമുനഡിലല
തനവരഷനത  ബജറഡില്  വഡിവഡിധേ  ശനീരഷകങ്ങളഡില്  വകയഡിരുതഡിയ  തുകകളുഖ  വവ്യാരഷഡിക

ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡിനല  യഥവ്യാരത  വരവറ്റ്  നചെലവറ്റ്  തുകകളുഖ  തമഡില്  വളനര  അന്തരഖ  കവ്യാണുന.
ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ശനീരഷകഖ
തുക

ബജററ്റ് യഥവ്യാരതഖ വവതവവ്യാസഖ

വരവറ്റ് ദനവ്യാണ പ്ലെവ്യാന 243,54,19,060 219,40,13,907 (-)24,14,05,153

പ്ലെവ്യാന 44,25,00,000 33,15,37,662 (-)11,09,62,338

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് &
ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടറ്റ്

94,89,78,500 27,89,03,989 (-)67,00,74,511

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഋണശനീരഷകണക്കുകള/
നഡിദകപങ്ങള

63,47,70,000 60,05,29,414 (-)3,42,40,586

ആനക 446,16,67,560 340,49,84,972 (-)105,66,82,588

നചെലവറ്റ്

ദനവ്യാണ പ്ലെവ്യാന 329,12,39,650 238,33,37,543 90,79,02,107

പ്ലെവ്യാന 119,00,82,500 15,85,43,907 (-)103,15,38,593

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് &
ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടറ്റ്

94,89,78,500 27,97,48,799 (-)66,92,29,701

ഋണശനീരഷകണക്കുകള/
നഡിദകപങ്ങള

63,47,70,000 53,16,50,796 (-)10,31,19,204

ആനക 606,50,70,650 335,32,81,045 (-)271,17,89,605

ആയതഡിനവ്യാല്  ഓദരവ്യാ  വരഷനതയുഖ  യഥവ്യാരത  സ്ഥഡിതഡിവഡിവരകണക്കുകനള  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി
അടുത വരഷനത ബജററ്റ് തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് ശദ്ധഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-3-1 വരവമു-നചലവമു കണകമുകള- സകഗ്രഹക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വവ്യാരഷഡിക  ധേനകവ്യാരവപതഡിക  പ്രകവ്യാരഖ  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനള്ള
പദ്ധതഡി/  പദ്ധതഡിദയതര  വഡിഹഡിതഖ,  യു.ജഡി.സഡി.ഫണ്ടറ്റ്,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതു  വരുമവ്യാനഖ  മുതലവ്യായ
ഇനങ്ങളഡിലവ്യായഡി  തനവരഷനത  വരവറ്റ്  340,49,84,972/-രൂപയുഖ  മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ്  236,02,06,736/-രൂപയുഖ
ഉളനപ്പെനട  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ആനക  വരവറ്റ്  576,51,91,708/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.  വഡിവഡിധേയഡിനങ്ങളഡിലവ്യായഡി
335,32,81,045/-രൂപയവ്യാണറ്റ് തനവരഷനത ആനക നചെലവറ്റ്.

വവ്യാരഷഡിക ധേനകവ്യാരവ പതഡിക പ്രകവ്യാരമുള്ള വരവറ്റ് നചെലവറ്റ് വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

വരവന് വഡിവരങ്ങള
ഇനഖ     തുക ശതമവ്യാനഖ
സഖസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 32,96,87,500 9.68
സഖസ്ഥവ്യാന ദനവ്യാണ-പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 107,73,00,000 31.64
സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്നഡിനള്ള വരവറ്റ് 30,74,24,124 9.03
പലഡിശ 925,51,965 2.72
ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് 27,89,03,989 8.19
ഋണശനീരഷ വരവറ്റ് 60,05,29,414 17.64
മററ്റ് വരവകള 71,85,87,980 21.1
ആനക 340,49,84,972 100

നചലവമു വഡിവരങ്ങള
ഇനഖ തുക ശതമവ്യാനഖ
പ്ലെവ്യാന നചെലവകള 15,85,43,907 4.73
പ്ലെവ്യാന ഇതര നചെലവകള 238,33,37,543 71.07
ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് 27,97,48,799 8.34

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഋണശനീരഷ കണക്കുകള 53,16,50,796 15.86
ആനക 335,32,81,045 100

1-3-2 31.3.2017 നല നരീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കകൃതവത വവകമലല.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ  2016-2017  വരഷനത  ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡില്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  2411910663/-രൂപനയന  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല്  ഇതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള തവ്യാനഴപ്പെറയുന വഡിവഡിധേ കവ്യാരണങ്ങളവ്യാല് ഓഡഡിറഡില് ദബവ്യാധേവനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില.

 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാകഡിയ ധേനകവ്യാരവപതഡിക പ്രകവ്യാരഖ മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ്  2360206736/-രൂപയുഖ
വരവറ്റ്  3404984972/-രൂപയുഖ  നചെലവറ്റ്  3353281045/-രൂപയുമവ്യാണറ്റ്.  തദനുസൃതമവ്യായഡി  31.3.2017 ല്
2411910663/-രൂപയുനട  (ദപജറ്റ്  നമര  -  6)  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെവ്യാണറ്റ്  ഉണ്ടവ്യാദവണ്ടഡിയഡിരുനതറ്റ്.  എനവ്യാല്
2494000956.20 രൂപ നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  ഉള്ളതവ്യായഡി  ധേനകവ്യാരവപതഡികയുനട  42  മുതല്  45  വനരയുള്ള
ദപജുകളഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.  ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡിനല  നനീകഡിയഡിരഡിപഖ  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ
ഘടകങ്ങളുനട ആനക തുകയുഖ തമഡില് 8,20,90,293/- രൂപയുനട വവതവവ്യാസഖ നഡിലനഡില്ക്കുന.

 ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട  31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കൃതവത ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ് എലവ്യാ ബവ്യാങറ്റ്
അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ് ബവ്യാലനസുഖ പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ് ബവ്യാലനസുഖ തമഡില് നപവ്യാരുതനപ്പെടുതഡി
നറകണസഡിലഡിദയഷന  പതഡിക  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതവ്യാനണങഡിലുഖ  നവ്യാളഡിതുവനര
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അപ്രകവ്യാരഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില.  ഇതു സഖബനഡിചറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട മുനവരഷങ്ങളഡിനല
ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളഡില് പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡിക്കുനതവ്യായഡി കവ്യാണുനഡില.

 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പ്രധേവ്യാനനപ്പെട്ട  ട്രെഷറഡി/  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  ദസററ്റ്നമന്റുകള  ബനനപ്പെട്ട
നലഡറ്റ്ജറുകളുമവ്യായഡി  ഒത്തുദനവ്യാകഡിയതഡില്  തവ്യാനഴപ്പെറയുന  ട്രെഷറഡി/  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട
31.3.2017 നല  കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ്/  പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ്  ബവ്യാലനസുകള  വവതവവ്യാസനപ്പെട്ടഡിരഡിക്കുനതവ്യായഡി  കവ്യാണുന.
കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ്/  പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ് വവതവവ്യാസഖ പണമവ്യാകവ്യാത നചെക്കുകള/  നക്രഡഡിറ്റുനചെയവ്യാനുള്ള നചെക്കുകള
ആയഡി  ഓഡഡിറഡില്  വഡിശദനീകരഡിചനവങഡിലുഖ  പണമവ്യാകവ്യാത  നചെക്കുകളുനടയുഖ  നക്രഡഡിറ്റുനചെയവ്യാനുള്ള
നചെക്കുകളുനടയുഖ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  അടങ്ങഡിയ  നറകണസഡിലഡിദയഷന  പതഡിക  ഓഡഡിറഡില്
ഹവ്യാജരവ്യാക്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില.  ആയതറ്റ്  പണവ്യാപഹരണതഡിനുഖ
ധേനദുരവഡിനഡിദയവ്യാഗതഡിനുഖ  കവ്യാരണമവ്യാകുവവ്യാന  ഇടയവ്യാക്കുനതവ്യാണറ്റ്.  കൂടവ്യാനത,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടുകളഡില്  നക്രഡഡിറ്റുനചെയവ്യാനുള്ള  നചെക്കുകള  യഥവ്യാസമയഖ  നക്രഡഡിറ്റുനചെയവ്യാത  നടപടഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു ധേനനഷ്ടഖ വരുത്തുകയുഖ നചെയ്യുഖ,

അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ
ഉദദ്ദേശവഖ

അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര
ബവ്യാലനസറ്റ് പണമവ്യാകവ്യാത

നചെക്കുകള
നക്രഡഡിറ്റുനചെയവ്യാനുള്ള

നചെക്കുകളകവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ്
പ്ലെവ്യാന പഡി.ഡഡി.68/1 (-)834100 70831 904931

ഡഡി.ഡഡി. കഭൗണ്ടര 57004087033 (-)11896568 4123022
1,60,19,590/-രൂപയുനട വവതവവ്യാസഖ

വഡിശദനീകരഡിചഡിട്ടഡില
ശമളഖ 67000310425 (-)38074842 7158882 45233724
പരനീക 67000310436 (-)7276370 582093 7858463

കവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടര 57004087022 40584755 14588377
2,59,96,378/-രൂപയുനട വവതവവ്യാസഖ

വഡിശദനീകരഡിചഡിട്ടഡില

കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് 67000310447 (-)89427561.30 19943100
10,93,70,661/-രൂപയുനട വവതവവ്യാസഖ

വഡിശദനീകരഡിചഡിട്ടഡില

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഫ്രെണ്ടറ്റ് സറ്റ് 57004105203 8769907 8928403 158496
ശക്തഡി 67114059391 14288824 12795462 1493362

പഡി.എഫറ്റ്
67066346741 14238846 5043572 9195274
ടഡി.പഡി.എ 509 838361606 878951615 40590009

പൂള 67153926438 (-)382876 3580127 3963003
ജഡി.ഐ.എസറ്റ് 67151447131 4749460 4990630 241170
ഇ.എഖ.എഫറ്റ് 67167956413 1224434 67182189 65957755

RUSA 67339748466 146701247 147186356 485109
UGC 67365623864 15703137 15695592* 7545

*ബവ്യാങറ്റ് ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്നഡിനറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയ ദരഖകള പ്രകവ്യാരഖ
ഉള്ള നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെവ്യാണറ്റ് ദരഖനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്.

ഡഡി.ഡഡി.  കഭൗണ്ടര,  കവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടര,  കണ്ടഡിജന്റെറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡില്മവ്യാതഖ യഥവ്യാക്രമഖ  1,60,19,590/-
രൂപ,  2,59,96,378/-രൂപ,  10,93,70,661/-രൂപ  വനീതഖ  ആനക  15,13,86,629/-രൂപ
നപവ്യാരുതനപ്പെടുത്തുവവ്യാന അവദശഷഡിക്കുന എനതറ്റ് ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് വഡിഭവ്യാഗതഡിനന്റെ വനീഴ്ചയവ്യായഡി ഓഡഡിറഡില്
വഡിലയഡിരുത്തുന.

2016-2017  വരഷഖ  ദക്ലെവ്യാസുനചെയ്ത  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡിനല  നനീകഡിയഡിരഡിപകള  31.3.2017  നല
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില്  ഉളനപ്പെടുത്തുവവ്യാന  പവ്യാടഡിനലങഡിലുഖ  തവ്യാനഴപ്പെറയുന  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള  31.3.2017  നല
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര 31.3.2017 ല് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
67036039202 6000
67174581759 14418240
67174582118 12848352
67174581942 (-)10000
67211753775 3390135

ആനക 3,06,52,727

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട വഡിവഡിധേ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളഡില് 31.3.2017 ല് നനഗറനീവറ്റ് ബവ്യാലനസറ്റ് ഉള്ളതവ്യായഡി
കവ്യാഷറ്റ് ബുകഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഉദവ്യാഹരണങ്ങള  ചുവനട  ദചെരക്കുന.  എനവ്യാല്  വഡിശദനീകരണഖ
ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

ഉദദ്ദേശവഖ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര 31.3.2017 ല് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
പ്ലെവ്യാന പഡി.ഡഡി.68/1 (-)834100

ഡഡി.ഡഡി. കഭൗണ്ടര 57004087033 (-)11896568
ശമളഖ 67000310425 (-)38074842
പരനീക 67000310436 (-)7276370

കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് 67000310447 (-)89427561.30
പൂള 67153926438 (-)382876

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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മുനവരഷങ്ങളഡില്  ഉളനപ്പെനട  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിദകപഡിച  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങളുനട  31.3.2017 നല
മചെദ്യുരഡിറഡി  തുക  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില്  ഉളപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ബവ്യാലനസറ്റ്  ഷനീറഡില്  ഉളനപ്പെടുദതണ്ടുന  പ്രസ്തുത
നഡിദകപങ്ങളുനട  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  എപ്രകവ്യാരഖ  കനണ്ടതഡിയവ്യാണറ്റ്  രസനീതറ്റ്  &  ദപനമന്റെറ്റ്  പതഡികയഡില്
ദചെരതനതനറ്റ് വവക്തമല.  എനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ജഡി.ഐ.എസറ്റ്,  എഫറ്റ്.ബഡി.എസറ്റ് എനഡിവയുനടയുഖ
നപനഷന ഫണ്ടഡിനല  20  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങളഡിനല  3  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങളുനടയുഖ  31.3.2017  നല മചെദ്യുരഡിറഡി  തുക
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില് ഉളപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുമഡില. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ഗ്രഗ്രൂപ്പെന് ഇനഷമുറനസന് സ്കരീക (ജഡി.ഐ.എസന്)

ക്രമ
നഖ.

സ്ഥഡിര നഡിദകപ രസനീതറ്റ്
നമര

നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുന
തനീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധേഡി
പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാ

ള തുക
1 67122418514 4012379 04.08.2015 04.08.2020 5962184
2 67147624152 3971557 07.03.2016 07.03.2021 5688304
3 67337737909 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483
4 67337738028 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483
5 67226490604 11298087 26.05.2013 26.05.2018 17204668

ഫവ്യാമഡിലഡി നബനഡിഫഡിറ്റ് സ്കരീക

ക്രമ
നമര

സ്ഥഡിര നഡിദകപ
രസനീതറ്റ് നമര

നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുന
തനീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധേഡി
പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാ

ള തുക
1. 67136640778 2179671 09.12.2015 09.12.2020 3121854

നപനഷന

ക്രമ
നമര

സ്ഥഡിര നഡിദകപ
രസനീതറ്റ് നമര

നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുന
തനീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധേഡി
പൂരതഡിയവ്യാകു
ദമവ്യാള തുക

1 67314776843 61492860 23.02.2015 23.01.2018 78596537
2 67317994508 65686615 18.03.2015 18.02.2018 83976024
3 67382067393 9128141 9.11.2016 9.11.2019 11240752

➢ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2015-2016 വരഷനത ധേനകവ്യാരവപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ 31.3.2016 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
വവക്തമവ്യാക്കുന ദരഖകള ഓഡഡിറഡില്  സമരപ്പെഡിചഡിരുനഡില  (2015-2016  വരഷനത ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്,
ഖണഡിക  4-1(3)കവ്യാണുക).  ആയതഡിനവ്യാല്  2016-2017  വരഷനത  മുനഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ  കൃതവത
ഉറപവരുത്തുവവ്യാന സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില. 

➢ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില്  196  ട്രെഷറഡി/  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള  ഉളനപ്പെടുനതവ്യായഡി
ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ ഏതവ്യാനുഖ പ്രധേവ്യാനനപ്പെട്ട ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട  2016-2017  വരഷനത
ബവ്യാങറ്റ് ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയതറ്റ്.  മവ്യാതമല, 87  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട
ഉദദ്ദേശവഖ/ ഇനഖ എനന്തനദപവ്യാലുഖ ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ടഡി  അപവ്യാകതകള  നഡിലനഡില്ക്കുനതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത
ധേനകവ്യാരവപതഡിക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ധേനസ്ഥഡിതഡിയുനട  നഡിജസ്ഥഡിതഡി  പ്രതഡിഫലഡിപ്പെഡിക്കുനഡില  എന
ഓഡഡിററ്റ് വഡിലയഡിരുത്തുന. 

1-4 പരരീക്ഷവ്യാനടത്തഡിപ്പെമുക ഫലപ്രഖവവ്യാപനവമുക 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളുനട പ്രവ്യാഥമഡിക ചുമതലകളഡില് ഒനവ്യാണറ്റ് സമയബനഡിതമവ്യായ പരനീകവ്യാനടതഡിപഖ
അതഡിനന്റെ ഫലപ്രഖവവ്യാപനവഖ.  ഇതഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായവ്യാണറ്റ്  എലവ്യാ  വരഷവഖ  ഡഡിസഖബര അവസവ്യാനവവ്യാരതഡില്
അടുത വരഷദതക്കുളള സമഗ്രമവ്യായ പരനീകവ്യാ കലണ്ടര സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനതറ്റ്.  വഡിവഡിധേ
വഡിഷയങ്ങളഡില് ബഡിരുദ/ ബഡിരുദവ്യാനന്തരബഡിരുദ/ എഖ.ഫഡില്/ നപ്രവ്യാഫഷണല് ദകവ്യാഴ്സുകളുനട നസമസര തഡിരഡിചളള
പരനീകകളുനട  ദപരുവഡിവരങ്ങളുഖ  ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന  തനീയതഡിയുഖ  പരനീക  തുടങ്ങുകയുഖ  അവസവ്യാനഡിക്കുകയുഖ
നചെയ്യുന തനീയതഡികളുഖ ഓദരവ്യാ പരനീകയുനടയുഖ ഫലഖ പ്രഖവവ്യാപഡിക്കുന പ്രതനീകഡിത തനീയതഡിയുഖ അടങ്ങഡിയതവ്യാണറ്റ്
പരനീകവ്യാകലണ്ടര.  ഇപ്രകവ്യാരഖ  പരനീകവ്യാകലണ്ടര  യഥവ്യാവഡിധേഡി  തയവ്യാറവ്യാക്കുനനണ്ടങഡിലുഖ  ആയതുപ്രകവ്യാരഖ
സൂചെഡിപ്പെഡിചഡിട്ടുളള  തനീയതഡികളക്കുളളഡില്  ഭൂരഡിഭവ്യാഗഖ  പരനീകകളുനടയുഖ  ഫലഖ  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനഡില.  പലദപ്പെവ്യാഴുഖ
വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട ഭവ്യാവഡിനയ ഗരുതരമവ്യായഡി ബവ്യാധേഡിക്കുന വഡിധേതഡിലുഖ അവരുനട തുടരപഠനസവ്യാധേവതകള ഒരു
അധേവയനവരഷനമങഡിലുഖ  മുടങ്ങുന  വഡിധേതഡിലുഖ  നനവകഡിയവ്യാണറ്റ്  ഫലപ്രഖവവ്യാപനങ്ങള  ഉണ്ടവ്യാകുനതറ്റ്.
വരഷതഡിനല  ഓദരവ്യാ  പവ്യാദതഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ചെവ്യാനസലര  കൂടഡിയവ്യായ  ബഹു.  ദകരള  ഗവരണ്ണരകറ്റ്
സമരപ്പെഡിക്കുന നപരദഫവ്യാമനസറ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള ഇതു നവളഡിനപ്പെടുത്തുനണ്ടറ്റ്. 

അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളുനട  എണ്ണതഡിലുഖ  ഓദരവ്യാ  വരഷഖ  നടത്തുന  പരനീകകളുനട
ബവ്യാഹുലവതഡിലുഖ  ദകരളതഡിനല  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡില്  ഏറവഖ  മുനഡില്  നഡില്ക്കുനതറ്റ്  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയവ്യാണറ്റ്.  ഗവണനമന്റെറ്റ്,  എയറ്റ്ഡഡറ്റ്,  നസല്ഫറ്റ് ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ് തുടങ്ങഡിയ ദമഖലകളഡിനല വഡിവഡിധേ
വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിലവ്യായഡി  മുന്നൂറഡിഅമദതവ്യാളഖ  പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങള  പ്രവരതഡിചവരുന.  വഡിവഡിധേ
കവ്യാരണങ്ങളവ്യാല് 33 പരനീകകള മവ്യാറഡിവചതവ്യായഡി 2016 ജൂനനല- നസപറ്റ്റഖബര മവ്യാസങ്ങളഡിനല നപരദഫവ്യാമനസറ്റ്
റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് സൂചെഡിപ്പെഡിക്കുന. 2015 ഓഗസറ്റ് മുതല് 2016 നസപറ്റ്റഖബര വനരയുളള കവ്യാലയളവഡില് 54 ദകവ്യാഴ്സുകളഡിലവ്യായഡി
നടന  94  പരനീകകളുനട  വഡിവരങ്ങളവ്യാണറ്റ്  ഇഭൗ  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിലുളളതറ്റ്.  പരനീകവ്യാകലണ്ടര  പ്രകവ്യാരഖ  സൂചെഡിത
പരനീകകളുനട ഫലപ്രഖവവ്യാപനഖ 2016 ജൂനനല - ഡഡിസഖബര മവ്യാസങ്ങളകഡിടയഡില് ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടതവ്യാനണങഡിലുഖ 13
പരനീകകളുനട ഫലഖ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് യഥവ്യാസമയഖ പ്രസഡിദ്ധനീകരഡികവ്യാന കഴഡിഞ്ഞെതറ്റ്.  പരനീകവ്യാതനീയതഡി മവ്യാറഡിവച 33
പരനീകകളുദടതറ്റ്  ഉളനപ്പെനട  85  പരനീകകളുനടയുഖ  ഫലങ്ങള  നഡിശഡിതസമയതറ്റ്  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുവവ്യാന
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  കഴഡിഞ്ഞെഡിട്ടഡില.  ഉതരകടലവ്യാസ്സുകളുനട  മൂലവനഡിരണ്ണയഖ  ക്രമവ്യാതനീതമവ്യായഡി  നനവകുനതുഖ
ഇതരഖ  സവ്യാഹചെരവതഡിദലകറ്റ്  വഴഡിനതളഡിക്കുന  അനുബനപ്രശ്നങ്ങളുമവ്യാണറ്റ്  ഫലപ്രഖവവ്യാപനഖ  നനവകുവവ്യാന
കവ്യാരണഖ.  പരനീകവ്യാഫലങ്ങള  യഥവ്യാസമയഖ  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  തടസമവ്യായഡി  വരുന  സവ്യാദങതഡികവഖ
അലവ്യാനതയുമുളള  കവ്യാരണങ്ങള  കനണ്ടതഡി  പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിനുഖ  പരനീകവ്യാഫലഖ  സമയബനഡിതമവ്യായഡി
പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനതഡിനുഖ ആവശവമവ്യായ സതസരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-5 പരരീക്ഷവ്യാദകന്ദ്രങ്ങളഡില് സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി. കവവ്യാമറകളമുനട സ്ഥവ്യാപഡികല് 
പഗ്രൂരത്തരീകരഡിചഡിട്ടഡിലല

പരനീകവ്യാനടതഡിപ്പെഡിനന്റെ  വഡിശസവ്യാസവതയുഖ  ഗണനഡിലവവ്യാരവഖ  കൃതവതയുഖ  ഉറപ  വരുത്തുനതഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുമവ്യായഡി  അഫഡിലഡിദയററ്റ്  നചെയ്തഡിട്ടുളള  നസല്ഫറ്റ്  ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല
പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങളഡില്  സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി.  കവവ്യാമറകള  സ്ഥവ്യാപഡികണനമനറ്റ്  നനഹദകവ്യാടതഡി  നഡിരദദ്ദേശമുളളതവ്യാണറ്റ്.
എനവ്യാല്  2016  ജൂനനല-  നസപറ്റ്റഖബര  പവ്യാദതഡിനല  നപരദഫവ്യാമനസറ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  ആനക  224
പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങളഡില്  74  ദകന്ദ്രങ്ങളഡില്  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി.  കവവ്യാമറകളുനട  സ്ഥവ്യാപഡികല്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.  പരനീകവ്യാനടപടഡികളുനട  സുതവ്യാരവത ഉറപവരുത്തുനതഡിദലയവ്യായഡി  പരനീകവ്യാദകന്ദ്രങ്ങളഡില്
സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി.  കവവ്യാമറകള  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുന  പ്രവൃതഡി  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  പൂരതനീകരഡിക്കുവവ്യാന  നഡിരദദ്ദേശഖ
നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-6 നപ്ലെയ്സ് നമന്റെന് & നട്രെയഡിനഡിങ്ങന് നസല് പ്രവരത്തനക ഫലപ്രദമലല

ഫയല് നഖ. എഡഡി.എ 5/3/595/2016

യൂണഡിദവഴഡിറഡി  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് കമനീഷനന്റെ പന്ത്രണ്ടവ്യാഖ പദ്ധതഡിയുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി സരവകലവ്യാശവ്യാലകളഡിനലയുഖ
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനലയുഖ  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  മത്സരപരനീകകളഡിലുഖ  നതവ്യാഴഡിലവസരങ്ങളക്കുളള
അഭഡിരുചെഡി പരനീകകളഡിലുഖ നമചനപ്പെട്ട പ്രകടനഖ സവ്യാധേവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശവമവ്യായ പരഡിശനീലനഖ നല്കുനതഡിനറ്റ്
ലകവമഡിട്ടറ്റ്  എലവ്യാ  സരവകലവ്യാശവ്യാലകളഡിലുഖ  നപ്ലെയറ്റ്സറ്റ് നമന്റെറ്റ്  &  നട്രെയഡിനഡിങറ്റ്  നസല്  രൂപനീകരഡികവ്യാന
നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരുന.  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  6.4.2016  നല  ഉതരവറ്റ്  നഖ.  204/എ 5/3/2016/
അഡഡിന  പ്രകവ്യാരഖ  സ്കൂള ഓഫറ്റ്  മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ്  &  ബഡിസഡിനസറ്റ്  സഡനീസഡിനല അസഡിസന്റെറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസര ദഡവ്യാ.
ദജവ്യാണഡി ദജവ്യാണസനണ ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനററവ്യായഡി നഡിയമഡിചറ്റ് ഉതരവവ്യായഡി. 

സരവകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നപ്ലെയറ്റ്സറ്റ് നമന്റെറ്റ്  &  നട്രെയഡിനഡിങറ്റ്  നസലഡിനന്റെ ഒഭൗദദവവ്യാഗഡിക ഉദറ്റ്ഘവ്യാടനഖ  27.4.2017  ല്
ദകവ്യാട്ടയഖ ബദസലഡിദയവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജഡില് നടതഡിയതവ്യായഡി ഫയലഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിരുന. എനവ്യാല് തുടരനറ്റ്
നട്രെയഡിനഡിഖഗറ്റ്  നടതഡിയതവ്യാദയവ്യാ,  നപ്ലെയറ്റ്സറ്റ് നമന്റെറ്റ്  പരഡിപവ്യാടഡികള  സഖഘടഡിപ്പെഡിചതവ്യാദയവ്യാ  ഫയലഡില്
ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിരുനഡില.  ഇതു സഖബനഡിചറ്റ് നല്കഡിയ 39/5.1.2018  നമര ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡിയറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയ
എഡഡി.എ 5/3/596/2016/24.2.2018  നമര  മറുപടഡിയഡില്  വഡിവഡിധേ  നപവ്യാതുപരനീകകളുനട  വഡിവരങ്ങള
അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡിനല ദപ്ലെസറ്റ് നമന്റെറ്റ് ഓഫനീസരമവ്യാരകറ്റ് അയചനകവ്യാടുതതവ്യായുഖ 6  ദകവ്യാദളജുകളഡില്
നട്രെയഡിനഡിഖഗറ്റ് നടതഡിയതവ്യായുഖ ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിവഡിധേ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡിനലയുഖ  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാളജുകളഡിനലയുഖ
വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  മത്സരകമത  വരദ്ധഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുഖ  പ്രദവശനപരനീകകളഡിനലയുഖ  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്
ഡഡിസഷനുകളഡിനലയുഖ പ്രകടനഖ നമചനപ്പെടുത്തുനതഡിനുഖ ആവശവമവ്യായ പരഡിശനീലനപരഡിപവ്യാടഡികള ക്രഡിയവ്യാതകമവ്യായ
രനീതഡിയഡില് നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-7 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട പഠനവകമുപ്പെമുകള/ അകവ്യാദമഡികന് നസന്റെറമുകളമുനട 
ലക്ഷവക സവ്യാക്ഷവ്യാത്കരഡികമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  വവതവസ  ലകവങ്ങദളവ്യാനട  സ്ഥവ്യാപഡിച  നഡിരവധേഡി  അകവ്യാദമഡികറ്റ്
വകുപകള/  റഡിസരചറ്റ്  നസന്റെറുകള  നഡിലവഡില്  പ്രവരതഡിക്കുനനണ്ടങഡിലുഖ  അവയുനട  പഡിനഡിനല  ഉദദ്ദേശവഖ
പൂരണ്ണമവ്യായഡി സവ്യാകവ്യാതറ്റ്കരഡിചഡിട്ടഡില.  ഇവ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനുദവണ്ടഡി ദകവ്യാടഡികണകഡിനു തുക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
നചെലവഴഡിചഡിട്ടുഖ  ഉദദ്ദേശഡിച  ദകവ്യാഴ്സുകള  നടതവ്യാതഡിരഡിക്കുനതുഖ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  പ്രവരതനഖ  പൂരണ്ണമവ്യായഡി
ഫലപ്രവ്യാപഡിയഡില്  വകവരഡികവ്യാതതുഖ  ദനീരഘവനീകണതഡിനന്റെ  അഭവ്യാവവഖ  പദ്ധതഡി  ആസൂതണതഡിനല
ദപവ്യാരവ്യായ്മയുഖ മൂലമവ്യാണറ്റ്.  ആയതറ്റ്  ധേനദുരവഡിനഡിദയവ്യാഗതഡിനറ്റ്  കവ്യാരണമവ്യാകുകയുഖ നചെയ്യുന.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
കവ്യാമസഡില്  സ്ഥഡിതഡി  നചെയ്യുന  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളവ്യായഡിട്ടുദപവ്യാലുഖ  തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുവവ്യാന  വവകുനതറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഭവ്യാഗനത  വനീഴ്ചയവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  നഡിരനീകഡിക്കുന.  വനതുക  നചെലവഴഡിചഡിട്ടുഖ  ഉദദ്ദേശഡിച
ദകവ്യാഴ്സുകള/  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  പ്രവരതനങ്ങള  കവ്യാഴ്ചനവയവ്യാന  സവ്യാധേഡികവ്യാത  ഏതവ്യാനുഖ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട
വഡിവരങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ ഉദദ്ദേശവഖ നചെലവഴഡിച തുക കുറഡിപകള

1 IUCSSM
സഖഗനീതശവ്യാസ്ത്രതഡില്

ഗദവഷണഖ

4055217 രൂപ 
(2014-2015 വരഷനത

ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 
ഖ. 3-16-എ കവ്യാണുക.)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
പ്രവരതനങ്ങളുഖ

നടത്തുനഡില.

2
IUCMBR

പുതുപ്പെള്ളഡി

സൂപ്പെരനസഷവവ്യാലഡിറഡി
ദഹവ്യാസഡിറല് കഖ റഡിസരചറ്റ്

നസന്റെര 

9 ലകഖ രൂപ 
(2016-2017 വരഷഖ
നനകമവ്യാറഡിയതറ്റ്)

(ഖ. 3- 16 കവ്യാണുക)

3 AMMRC
ഇന്റെരഡഡിസഡിപ്ലെഡിനറഡി

റഡിസരചറ്റ് ഇന നമറനീരഡിയല്
സയനസറ്റ്

43 ലകഖ രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ.3-1-1,2 കവ്യാണുക.)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
പ്രവരതനങ്ങളുഖ

നടത്തുനഡില.

4 SPAP
എഖ. എസറ്റ് സഡി, എഖ ഫഡില്,
ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡിഎചറ്റ്. ഡഡി

49,42,997/-രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ. 3-6 കവ്യാണുക.)

ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡിഎചറ്റ്. ഡഡി
ദകവ്യാഴറ്റ് ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡില.

5 IIUCNN

എഖ.എസറ്റ്, എഖ.ഫഡില്,
ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി,

എഖ.നടകറ്റ്
(നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ് &
നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി)

31,44,220 രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ. 3-5-1,2 കവ്യാണുക)

നഡിലവഡില് ഗദവഷണ
വഡിദവവ്യാരതഡികള മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്

ദസവനഖ
പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുത്തുനതറ്റ്.

6 NIPST

എഖ.എസറ്റ് സഡി, എഖ.ഫഡില്,
ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി

(ദബവ്യാട്ടണഡി & പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്
സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി)

17,69,247/-രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ ഖ. 1-
11 -1,2 , 3-18-2 കവ്യാണുക)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ നടതനപ്പെടുനഡില.

7 CELCS
പഡി. ജഡി ഡഡിദപ്ലെവ്യാമ/ ഹ്രസസ

കവ്യാല ദകവ്യാഴ്സുകള (ഇഖഗനീഷറ്റ്)

19.5 ലകഖ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ. 3-14 കവ്യാണുക)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ നടതനപ്പെടുനഡില.

8 IIRBS

മവ്യാസര ഓഫറ്റ് സയനസറ്റ്
(MS), ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്

പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി (ദബസഡികറ്റ്
സയനസസറ്റ്)

1,24,11,297 രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ. 3-4- 2, 2015-2016

ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ ഖ.
3-6-എ എനഡിവ കവ്യാണുക)

5 വരഷ ബഡി.എസറ്റ് സഡി-
എഖ.എസറ്റ് സഡി ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്
(MS) ദകവ്യാഴറ്റ് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്

നഡിലവഡില് നടതഡിവരുനതറ്റ്.

9 ICCS
എഖ.എ, എഖ.ഫഡില്,

പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി. (നനചെനനീസറ്റ്
സഡനീസറ്റ്)

25 ലകഖ രൂപ 
(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 

ഖ. 3-10- 1,2 കവ്യാണുക)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ നടതനപ്പെടുനഡില.

10 SPESS എഖ.പഡി .എഡറ്റ്, പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി
3 ദകവ്യാടഡി രൂപ 

(ഇഭൗ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ 
ഖ. 3-12 കവ്യാണുക)

പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്
നഡിലവഡില് നടതഡിവരുനതറ്റ്.

11
നസന്റെര ദഫവ്യാര

ദയവ്യാഗ &
നവ്യാചദ്യുദറവ്യാപ്പെതഡി

പഡി.ജഡി/ ഡഡിദപ്ലെവ്യാമ ദകവ്യാഴ്സുകള
(ദയവ്യാഗ & നവ്യാചദ്യുദറവ്യാപ്പെതഡി)

11 ലകഖ രൂപ
(സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ 2016-
2017 വരഷനത ഓഡഡിററ്റ്

കുറഡിപകളഡിനല ഖ.2-1
കവ്യാണുക.)

നഡിലവഡില് യവ്യാനതവ്യാരു
ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ നടതനപ്പെടുനഡില.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇപ്രകവ്യാരഖ  ദകവ്യാടഡികണകഡിനു  രൂപ  നചെലവഴഡിചഡിട്ടുഖ  ദകവ്യാഴ്സുകള/  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  പ്രവരതനങ്ങള
നടതവ്യാതഡിരഡിക്കുനതഡിനന്റെ  കവ്യാരണഖ  കനണ്ടദതണ്ടതുഖ  ആവശവമവ്യായ  തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിചറ്റ്  പ്രസ്തുത
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  സ്ഥവ്യാപഡിതലകവഖ  വകവരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  പ്രവ്യാപമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.  ഈ  വഡിഷയതഡില്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അധേഡികവ്യാരഡികളുനട സതസരശദ്ധ കണഡിക്കുന. 

1-8 ലദബവ്യാറട്ടറഡികളഡിനല ഖര-ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങളമുനട നഡിരമവ്യാരജനക - ഏകരീകകൃത 
സകവഡിധേവ്യാനങ്ങള സ്ഥവ്യാപഡിദകണ്ടതവ്യാണന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കവവ്യാമസഡിനുളളഡില്  സ്ഥഡിതഡിനചെയ്യുന സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ്  നകമഡികല് സയനസസറ്റ്,  സ്കൂള
ഒവ്യാഫറ്റ്  ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്,  സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ്  എനവദയവ്യാണനമന്റെല് സയനസസറ്റ് തുടങ്ങഡിയ പഠന വകുപകള,
ശവ്യാസ്ത്ര ഗദവഷണതഡിനറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടുളള  AMMRC, IIUCNN, ACESSD, IIRBS, NIPST  എനനീ അകവ്യാദമഡികറ്റ്
നസന്റെറുകള  എനഡിവഡിടങ്ങളഡില്  നഡിരവധേഡി  ലദബവ്യാറട്ടറഡികള  പ്രവരതഡിക്കുനണ്ടറ്റ്.  പ്രസ്തുത
ലദബവ്യാറട്ടറഡികളഡില്നഡിനറ്റ്  രവ്യാസപദവ്യാരതങ്ങള  ഉളനപ്പെനടയുള്ള  ഖര-ദ്രവ  മവ്യാലഡിനവങ്ങള
പുറന്തളളനപ്പെടുനനണ്ടങഡിലുഖ  രവ്യാസമവ്യാലഡിനവങ്ങളുനട  ദശഖരണതഡിനുഖ  വകനയവ്യാഴഡിയലഡിനുമവ്യായഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് നപവ്യാതുമവ്യാനദണങ്ങള രൂപനീകരഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില. 

സ്കൂള  ഒവ്യാഫറ്റ്  നകമഡികല്  സയനസസഡില്  രവ്യാസപദവ്യാരതങ്ങള  ഉളനപ്പെടുന  ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങളുനട
ദശഖരണതഡിനുഖ വകനയവ്യാഴഡിയലഡിനുമവ്യായഡി ഭൂമഡികടഡിയഡില് സ്ഥവ്യാപഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടുളള ഒരു ദകവ്യാണക്രനീററ്റ് ടവ്യാങറ്റ് ആണറ്റ്
നഡിലവഡില്  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുനതറ്റ്.  മവ്യാലഡിനവക്കുഴലഡിലൂനട  എത്തുന  ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങള  ദകവ്യാണക്രനീററ്റ്  ടവ്യാങഡില്
ദശഖരഡികനപ്പെടുന.  രവ്യാസവസ്തുകളുനട  ഒഴഡിഞ്ഞെകുപ്പെഡികള  കഴുകഡി  സൂകഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  ഒരു  ഉപരഡിതല
ദകവ്യാണക്രനീററ്റ് ടവ്യാങറ്റ് നഡിരമഡിക്കുനതഡിനുഖ സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ് തനീരുമവ്യാനഖ വകനകവ്യാണ്ടഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
മനുഷവരക്കുഖ  പരഡിസ്ഥഡിതഡിയ്ക്കുഖ  ദദവ്യാഷകരമവ്യായതഡിനവ്യാല്  ഇതരഖ  ഖര-ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങള  വകകവ്യാരവഖ
നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  ഏകനീകൃതവഖ  ശവ്യാസ്ത്രനീയവമവ്യായ  സഖസരണസഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള  ഏരനപ്പെടുദതണ്ടതറ്റ്
അതവവ്യാവശവമവ്യാണറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജനീവനകവ്യാരുനടയുഖ  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനടയുഖ  പരഡിസരവവ്യാസഡികളുനടയുഖ
ആദരവ്യാഗവഖ  സഖരകഡിക്കുനതഡിനുഖ  പരഡിസ്ഥഡിതഡിമലഡിനനീകരണഖ  ഒഴഡിവവ്യാക്കുനതഡിനുഖ  രവ്യാസപദവ്യാരതങ്ങള
ഉളനകവ്യാളളുന  ദ്രവമവ്യാലഡിനവങ്ങളുനട  ദശഖരണവഖ  വകനയവ്യാഴഡിയലുഖ  സഖബനഡിചറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
തനന ഭവ്യാഗമവ്യായ സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമന്റെല് സയനസസറ്റ്, ACESSD, ദകരള സഖസ്ഥവ്യാന നപവ്യാലമ്പ്യൂഷന
കണദട്രെവ്യാള ദബവ്യാരഡറ്റ്,  ഈ രഖഗതറ്റ് പ്രവരതഡിക്കുന മററ്റ് അഖഗനീകൃത ഏജനസഡികള എനഡിവരുമവ്യായഡി ചെരച
നചെയ്തറ്റ്  പരഡിസ്ഥഡിതഡിസഭൗഹവ്യാരദ്ദേപരമവ്യായ  ഏകനീകൃത  നയഖ  രൂപനപ്പെടുദതണ്ടതുഖ  ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാതതുഖ
മഡിചമുളളതുമവ്യായ  രവ്യാസപദവ്യാരതങ്ങള,  പഠന-  ഗദവഷണ  പ്രവരതനങ്ങളുനട  ഭവ്യാഗമവ്യായുണ്ടവ്യാകുന
വബദപ്രവ്യാഡക്റ്റുകള/ ഇന്റെരമനീഡഡിയറ്റുകള, രവ്യാസപദവ്യാരതങ്ങളവ്യാല് മലഡിനമവ്യായ വസ്തുകള, ഉപദയവ്യാഗഖ കഴഡിഞ്ഞെ
ദസവ്യാളനവന്റുകള,  വഫനലഡി  ഡഡിവവഡഡറ്റ്  അവസ്ഥയഡിലുളള  പദവ്യാരതങ്ങള,  നമരക്കുറഡി  തുടങ്ങഡിയ
അപകടകരമവ്യായ മവ്യാലഡിനവങ്ങളുനട സഖസരണതഡിനറ്റ് അനുദയവ്യാജവമവ്യായ മവ്യാലഡിനവനഡിരമവ്യാരജന സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള
ഏരനപ്പെടുത്തുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-9 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട നഡിയന്ത്രണത്തഡിലമുളള പഠനവകമുപ്പെമുകള/ 
ദകവ്യാദളജമുകളഡില് ആവശവത്തഡിലധേഡികക ഉത്തരകടലവ്യാസമുകള നകട്ടഡികഡിടകമുനമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്നഡിനറ്റ്  വഡിവഡിധേ  ദകവ്യാദളജുകളഡിദലയ്ക്കുഖ  പഠനവകുപകളഡിദലയ്ക്കുഖ  വകമവ്യാറുന
ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  കൃതവമവ്യായഡി  അവദലവ്യാകനഖ  നചെയ്യുകദയവ്യാ
തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുകദയവ്യാ  നചെയ്യുനഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്നഡിനറ്റ്  2016-2017  വരഷഖ  ഈ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകറ്റ്  വകമവ്യാറഡിയതുഖ  ഉപദയവ്യാഗഡിചതുഖ  അവദശഷഡിക്കുനതുമവ്യായ  ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശവനപ്പെട്ടു നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡിയറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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മറുപടഡി നല്കഡിയഡിരുനഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള ദകവ്യാദളജുകള ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ ദരഖകള
പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വകമവ്യാറഡിയ  ഉതരകടലവ്യാസുകള  വരഷങ്ങളവ്യായഡി  ദകവ്യാദളജുകളഡില്
സൂകഡിക്കുനതവ്യായഡി  കവ്യാണുന.  ദകവ്യാദളജുകളഡില്  ഇപ്രകവ്യാരഖ  ആവശവതഡിലധേഡികഖ  ഉതരകടലവ്യാസുകള
സൂകഡിക്കുന  നടപടഡി  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  ആയതറ്റ്  പരനീകവ്യാനടപടഡികളഡില്  ക്രമദകടുകള  സഖഭവഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
കവ്യാരണമവ്യാകുഖ. ഓഡഡിററ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ പരഡിദശവ്യാധേന നടതഡിയ വകുപകള/ ദകവ്യാദളജുകളഡില് ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട
ദസവ്യാകറ്റ്  രജഡിസര  കൃതവമവ്യായഡി  സൂകഡിക്കുനഡിലവ്യാനയന  കണ്ടു.  പരനീകകളകവ്യായഡി  ഉതരകടലവ്യാസുകള
വകമവ്യാറുദമവ്യാള  അവയുനട  ഉപദയവ്യാഗഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കരശനമവ്യായഡി  നഡിരനീകഡിദകണ്ടതുഖ
ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാത  ഉതരകടലവ്യാസുകള  പരനീകയുനട  അവസവ്യാനദഡിനഖ  ദകവ്യാദളജുകളഡില്നഡിനറ്റ്  തഡിരഡിനക
വവ്യാദങ്ങണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള  ദകവ്യാദളജുകള  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ  ദരഖകള  പ്രകവ്യാരഖ
ദകവ്യാദളജുകളഡില് 31.3.2017  ല് അവദശഷഡിക്കുന ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള അനുബനഖ -3  ല്
ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

1-10 മവ്യാദനജ് നമന്റെന് ഇനഫരദമഷന സഡിസക (MIS) നടപ്പെവ്യാകഡിയഡിലല -കമവഗ്രൂട്ടരവത്കരണക
ഭവ്യാഗഡികക - തത്സമയ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള ലഭവമവ്യാകമുന സവ്യാഹചരവക നഡിലവഡിലഡിലല

കൂടുതല് അരഥവതവ്യായ രനീതഡിയഡില് ഭരണപരവഖ അകവ്യാദമഡികവഖ സവ്യാമതഡികവമവ്യായ ഇടപവ്യാടുകളുനട
മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെഡിനറ്റ്  ഒരു മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ്  ഇനഫരദമഷന  സഡിസഖ  (എഖ.ഐ.എസറ്റ്) നടപ്പെഡിലവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  12-ാവ്യാഖ
പദ്ധതഡികവ്യാലതറ്റ് ശദ്ധനചെലുതണനമനറ്റ്  12-ാവ്യാഖ പദ്ധതഡി യു.ജഡി.സഡി ജനറല് നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് അസഡിസനസറ്റ്
മവ്യാരഗ്ഗദരഖ ഖ.1.3  ല് വവക്തമവ്യാകഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് ഇതഡിനുളള നടപടഡികള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നവ്യാളഡിതുവനര
സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.  നഡിലവഡില്  കവവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടര,  അകഭൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗഖ,  വഡിവഡിധേ  പരനീകവ്യാവഡിഭവ്യാഗങ്ങള,
ജനീവനകവ്യാരവഖ എനഡിവഡിടങ്ങളഡില് ആവശവമനുസരഡിചറ്റ് വഡിവഡിധേ ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുനനണ്ടങഡിലുഖ
ഇവയുനട ഉപദയവ്യാഗഖ അതവ്യാതു വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡിനല ചെഡില മവ്യാനുഷഡിക പ്രവരതനങ്ങളുനട കമമ്പ്യൂട്ടരവല്കരണഖ
മവ്യാതമവ്യായഡി പരഡിമഡിതനപ്പെട്ടഡിരഡിക്കുന.  ഇപ്രകവ്യാരമുളള ഭവ്യാഗഡിക കമമ്പ്യൂട്ടരവല്കരണഖ നകവ്യാണ്ടു പ്രവരതനങ്ങളുനട
തത്സമയ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിഖഗറ്റ് സവ്യാധേവമവ്യാകഡിനലനഡിരഡിനക നഡിരവധേഡി ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള വഡിവഡിധേ പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗങ്ങള
ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടുതഡിവരുന.  നഡിലവഡില്  കവവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടറഡില്  വരവഡിനങ്ങള  വകകവ്യാരവഖ  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്
തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടുളള  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയര  ദപവ്യാലുഖ  വരവകളുനട  വദനഖദഡിന  കണക്കുകള  തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനര  സഹവ്യായഡിക്കുക  എനതഡിലപറഖ  ബജററ്റ്  നഹഡറ്റ്  തഡിരഡിചറ്റ്  വരവറ്റ്  സസനീകരഡിചറ്റ്,  കഡിട്ടുന  വരവറ്റ്
വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകളഡില്  അദതസമയഖതനന  പ്രതഡിഫലഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ഉതകുന  രനീതഡിയഡില്  അല
തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വരവഡിനങ്ങളവ്യായ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്/  പരനീകവ്യാഫനീസറ്റ്,  ഡഡിഗ്രഡി  സരട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുനട
ഫനീസറ്റ്,  മററ്റ്  ഫനീസുകള  തുടങ്ങഡിയവ  ബ ജററ്റ്  നഹഡഡിനറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായഡി  സസനീകരഡിക്കുനതഡിനുഖ  അവയുനട
കണക്കുകള  കൂടഡി  ഉളനപ്പെടുന  വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകള  തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനുഖ  വവതവസ  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള
ആണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടുത്തുനതറ്റ്.  പരനീകകളകറ്റ്  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകളഡില്
നഡിനറ്റ്  ഏകനീകൃത റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന മനുഷവപ്രയതഖ  ഇലവ്യാനത സവ്യാധേവമവ്യാകവ്യാത അവസ്ഥയവ്യാണറ്റ്
നഡിലവഡിലുളളതറ്റ്. എഖ.ഐ.എസറ്റ് നടപ്പെഡിലവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സസനീകരഡിച നടപടഡികളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
9/2016-17/10.10.2017  നമര  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  മുഖവ്യാന്തഡിരഖ  ആരവ്യാഞ്ഞെതഡിനറ്റ്,  ആവശവമവ്യായ  സമയവഖ
മനുഷവവഡിഭവ  ദശഷഡിയുഖ  ലഭവമലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  പ്രവ്യാരഖഭ  നടപടഡികള  ദപവ്യാലുഖ  ആരഖഭഡികവ്യാന
സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാനയനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഒവ്യാഡഡിറഡിനന അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

നഡിലവഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡില്  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള
സഖബനഡിക്കുന വഡിവരങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറഡിനന്റെ ദപരറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

വഡിഭവ്യാഗഖ/ പരനീകവ്യാ
വഡിഭവ്യാഗഖ

നഡവലപ്പെറ്റ് നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനഖ/ എജനസഡി

PG CSS Student Management
Software

പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡിസരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

CBCSS Life Cycle
Management Software

പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

B.Tech Software പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
Cash Counter Management

Software
കവവ്യാഷറ്റ് കഭൗണ്ടര മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

Revaluation Software പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
Private Registration and

Exam Management Software
വപ്രവററ്റ് രജഡിദസ്ട്രഷന മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

Off Campus Student
Management Software

ഒവ്യാഫറ്റ് കവവ്യാമസറ്റ്/
പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ

മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

Degree Print Suite Software പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
CAT Admission Software ഭരണ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
B.Ed Student Management പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
On-line Secure Question
Paper Delivery System

പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

U-Expert പരനീകവ്യാ വഡിഭവ്യാഗഖ എന.ഐ.സഡി

പ്രസ്തുത  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള  ഒനഖ  തനന  ഒവ്യാതന്റെഡിദകഷന  നടതഡിയവയല.  അകഭൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്
വഡിഭവ്യാഗതഡില്  TALLY  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുഖ  ശമളഖ  വകകവ്യാരവഖ  നചെയ്യുന  വഡിഭവ്യാഗതഡില്  കവ്യാലഡികററ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വഡികസഡിപ്പെഡിച  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുമവ്യാണറ്റ്  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുനതറ്റ്.  വരവറ്റ്നചെലവകള,  പരനീക
സഖബനമവ്യായ വഡിവരങ്ങള എനഡിവ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ, ദകരള സരകവ്യാര, നഡിയമവ്യാനുസൃത
ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  വകുപ്പെറ്റ്  എനഡിവയറ്റ്  തത്സമയ  വഡിവരങ്ങള  ലഭഡികവ്യാനുതകുഖ  വഡിധേഖ  അനുദയവ്യാജവമവ്യായ
ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകള തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനുളള നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-11-1 നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന് ഓഫന് പ്ലെവ്യാന്റെന് സയനസന് നടക്ദനവ്യാളജഡി (NIPST) 
ഇന്റെദഗ്രറഡന് എക.എസ് സഡി-പഡിഎചന്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാക -പ്രദവശനക നഡിലചമു

അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്രനഡിലവവ്യാരതഡില് സസവശവ്യാസ്ത്ര  പഠനതഡിനറ്റ്/  ഗദവഷണതഡിനറ്റ്  ദപ്രവ്യാത്സവ്യാഹനഖ നല്കഡി,
സസവസമതഡിനന  പരഡിസ്ഥഡിതഡി  സന്തുലഡിതമവ്യായ  സവ്യാദങതഡികവഡിദവയുനട  സഹവ്യായദതവ്യാനട  വഡികസഡിപ്പെഡിക്കുക
എന വഡിശവ്യാലമവ്യായ ലകവദതവ്യാനട ആരഖഭഡിച സ്ഥവ്യാപനഖ ഇനറ്റ് പ്രദവശനനടപടഡികള നഡിലചറ്റ്  അടചപൂട്ടല്
ഭനീഷണഡിയഡിലവ്യാണറ്റ്. 

2014-2015 വരഷഖ ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് എഖ.എസറ്റ് സഡി-പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി (ദബവ്യാട്ടണഡി & പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി)
എന ദകവ്യാഴഡിനറ്റ്  ദദശനീയതലതഡില് നടതഡിയ  പ്രദവശന  പരനീകയുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  10  കുട്ടഡികളകറ്റ്
പ്രദവശനഖ  നല്കഡിയഡിരുന.  2015-2016  വരഷനത  പ്രദവശനതഡിനുള്ള  കരടറ്റ്  വഡിജവ്യാപനഖ  ദകവ്യാ-
ഓരഡഡിദനറര  11.5.2015  ല്  തയവ്യാറവ്യാകഡി  രജഡിസ്ട്രവ്യാരകറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ  അഖഗനീകവ്യാരഖ  ലഭഡിചഡിരുനഡില.
അഖഗനീകവ്യാരഖ ലഭഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനുള്ള കവ്യാരണഖ വവക്തമല.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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യു.ജഡി.സഡി  വവവസ്ഥകള  പ്രകവ്യാരഖ  ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  ദകവ്യാഴറ്റ്  തുടരനറ്റ്  ദപവ്യാകുനതഡിനറ്റ്  ബുദ്ധഡിമുട്ടുനണ്ടനഖ
ആയതഡിനവ്യാല് തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് ദകവ്യാഴഡിനറ്റ് പകരഖ എഖ.എസറ്റ് സഡി ദബവ്യാട്ടണഡി &പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സയനസറ്റ്
നടദകവ്യാളജഡി  എനറ്റ്  മവ്യാറഖ  വരുതഡി  തുടരവ്യാനമനഖ  അദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  തനന  എഖ.ഫഡില്  ദകവ്യാഴറ്റ്  തുടങ്ങുവവ്യാനുഖ
2.11.2016  ല് ദചെരന ദകവ്യാര കമറഡി ദയവ്യാഗഖ ശുപവ്യാരശ നചെയ. 24.5.2017  ല് കൂടഡിയ അകവ്യാദമഡികറ്റ് കഭൗണസഡില്
സവ്യാന്റെഡിങ്ങറ്റ്  കമറഡി  ദയവ്യാഗഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡിയറ്റ്  ബവ്യാധേകമവ്യായ  റഗദലഷന,  ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്
എഖ.എസറ്റ് സഡി-പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡിയ്ക്കുഖ  ബവ്യാധേകമവ്യാക്കുവവ്യാന  ശുപവ്യാരശ  നചെയ്തതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  4082/എസഡി.എ 5/1/NIPST-Ph.D/2017/അകവ്യാദമഡികറ്റ്  തനീയതഡി  5.7.2017
നമരവ്യായഡി ഉതരവവ്യാകുകയുഖ നചെയ.  എഖ.ഫഡില് ദകവ്യാഴറ്റ്  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗഖ അഖഗനീകരഡിദകണ്ടതുനണ്ടനഖ
ദകവ്യാഴറ്റ്  തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി  മരവഡിപ്പെഡിചഡിട്ടുള്ളതവ്യായഡി  അറഡിയുവവ്യാന  കഴഡിനഞ്ഞെനഖ  ദകവ്യാഴറ്റ്  ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര
അറഡിയഡിച (NIPST/2017/ഓഡഡിററ്റ് വഡിശദനീകരണഖ/57/17.18 തനീയതഡി 10.11.2017).

2016-2017  വരഷനത  അഡഡിഷന  സമയഖ  കഴഡിഞ്ഞു  ദപവ്യായതഡിനവ്യാല്  2017-2018  അകവ്യാദമഡികറ്റ്
വരഷദതകറ്റ്  എഖ.എസറ്റ് സഡി  ദബവ്യാട്ടണഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ  ആരഖഭഡിക്കുവവ്യാനുഖ  എഖ.ഫഡില്  സഡിലബസറ്റ്  അകവ്യാദമഡികറ്റ്
കഭൗണസഡിലഡിനറ്റ്  സമരപ്പെഡിക്കുവവ്യാനുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  24.4.2017  ല്  2264/എസഡി.എ 5/1/NIPST/2016  നമരവ്യായഡി
ഉതരവവ്യായഡിരുനനവങഡിലുഖ ദകവ്യാഴഡില് പ്രദവശനഖ നടതഡിയഡിരുനഡില.  പ്രസ്തുത വഡിഷയതഡില് സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്
നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ്  അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  മറുപടഡിയവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  കതറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ
അനുമതഡി ലഭവമവ്യായഡിനലനറ്റ് അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

2015-2016  അകവ്യാദമഡിക  വരഷഖ  മുതല്  2017-2018  വരഷഖ  വനരയുഖ  അഡറ്റ് മഡിഷന  നടപടഡികള
സസനീകരഡിക്കുവവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് സവ്യാധേഡിചഡിരുനഡില.  യു.ജഡി.സഡി വവവസ്ഥകള കൃതവമവ്യായഡി പരഡിദശവ്യാധേഡികവ്യാനത
ദകവ്യാഴറ്റ് ആരഖഭഡിചതറ്റ് മൂലമവ്യാണറ്റ് ഇതരനമവ്യാരു സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷഖ സഖജവ്യാതമവ്യായതറ്റ്. പകരഖ ദകവ്യാഴറ്റ് തുടങ്ങുനതഡിനുഖ
പുതഡിയ  ദകവ്യാഴ്സുകള  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനുഖ  ദകവ്യാര  കമറഡി  ശുപവ്യാരശകള  സമരപ്പെഡിചഡിരുനനവങഡിലുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അനവ്യാസ്ഥ മൂലഖ  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  അനുമതഡി  ലഭവമവ്യായഡിരുനഡില.  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ
വളരചയുനട  പ്രവ്യാരഖഭദശയഡില്  തനന  പ്രവരതനഖ  മുടങ്ങഡിനയനതറ്റ്  ദകവ്യാഴഡിനന്റെയുഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെയുഖ
വഡിശസവ്യാസവതനയ  ദചെവ്യാദവഖ  നചെയ്യുനതുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അനവ്യാസ്ഥ  നവളഡിവവ്യാകനപ്പെടുനതുമവ്യാണറ്റ്.
ദകവ്യാഴ്സുകള  പുനരവ്യാരഖഭഡിചറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  പ്രവരതനഖ  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
ഭവ്യാഗത്തുനഡിനഖ അടഡിയന്തഡിര നടപടഡികള ഉണ്ടവ്യാദവണ്ടതുണ്ടറ്റ്. 

1-11-2 നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന് ഓഫന് പ്ലെവ്യാന്റെന് സയനസന് നടക്ദനവ്യാളജഡി (NIPST) - പഡിഎചന്.ഡഡി 
ദയവ്യാഗവതവ്യാ പരരീക്ഷ പവ്യാസവ്യായ വഡിദവവ്യാരതഡികളകന് ഗദവഷണത്തഡിനന് അവസരക നല്കമുനഡിലല.

NIPST യഡില്  2014-2015  ല്  ആരഖഭഡിച  ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  എഖ.എസറ്റ് സഡി-  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ
എഖ.എസറ്റ് സഡി വഡിഭവ്യാഗഖ 2016  ല് അവസവ്യാനഡിക്കുകയുഖ 9 വഡിദവവ്യാരതഡികള വഡിജയഡിക്കുകയുഖ നചെയ. (1  വഡിദവവ്യാരതഡി
ഇടയറ്റ് വചറ്റ് പഠനഖ അവസവ്യാനഡിപ്പെഡിച.)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല മററ്റ് പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമുകളകറ്റ് ബവ്യാധേകമവ്യായ
റഗദലഷനസറ്റ്  പ്രസ്തുത  ദകവ്യാഴഡിനുഖ  ബവ്യാധേകമവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  2017  ജൂവലയഡില്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടതഡിയ നപവ്യാതു അഭഡിരുചെഡി  പരനീകയഡില് പ്രസ്തുത വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്  2  ദപര ദയവ്യാഗവത
ദനടഡിയഡിരുന.  ദഡവ്യാകറല്  കമറഡി  ശുപവ്യാരശകളകറ്റ്  ദശഷഖ  മവ്യാതദമ  ടഡി  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  ഗദവഷണഖ
ആരഖഭഡിക്കുവവ്യാന സവ്യാധേഡിക്കുകയുള്ളൂ എനഡിരഡിനക സ്ഥവ്യാപനതഡില് 5 അഖഗ ദഡവ്യാകറല് കമറഡി രൂപനീകരഡിചതഡിനറ്റ്
അഖഗനീകവ്യാരഖ നല്കുനതഡിനുദവണ്ടഡി രജഡിസ്ട്രവ്യാരകറ്റ് കതറ്റ് നല്കഡിനയങഡിലുഖ അതഡിദന്മേല് തുടരനടപടഡിയുണ്ടവ്യായഡില.
2016  ല്  എഖ.എസറ്റ് സഡി  പവ്യാസവ്യായ  വഡിദവവ്യാരതഡികള  ദയവ്യാഗവത  ദനടഡിയഡിട്ടുഖ  ഗദവഷണതഡിനറ്റ്
പ്രദവശഡികവ്യാനവ്യാവവ്യാത അവസ്ഥയവ്യാണറ്റ് നഡിലവഡിലുള്ളതറ്റ്. വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട പ്രദവശന സമയതറ്റ് വഡിജവ്യാപനഖ
നചെയ്ത  നഡിബനനകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തനന  പവ്യാലഡിക്കുനഡിലവ്യാനയനതറ്റ്  അതനീവ  ഗഭൗരവമരഹഡിക്കുന
വഡിഷയമവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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1-12-1 മരവ്യാമത്തന് പ്രവകൃത്തഡികളമുനട നഡിരവ്വഹണക - നടപടഡിക്രമങ്ങളഡില് 
അപവ്യാകതകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എഞഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗഖ  നടപ്പെവ്യാക്കുന  മരവ്യാമതറ്റ്  പ്രവൃതഡികളുനട
നഡിരവ്വഹണതഡിലുഖ  നടപടഡിക്രമങ്ങളഡിലുഖ  അപവ്യാകതകള  ഉള്ളതവ്യായഡി  കവ്യാണുന.  ഓഡഡിററ്റ്  പരഡിദശവ്യാധേനയഡില്
ശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

1)  എഞഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ്  യൂണഡിററ്റ്  മുദഖന നടപ്പെവ്യാക്കുന മരവ്യാമതറ്റ്  പ്രവൃതഡികളഡില് അഖഗനീകരഡിച ഒറഡിജഡിനല്
എസഡിദമറഡില് നഡിനഖ വവതഡിചെലഡിചറ്റ് പ്രവൃതഡികള നചെയവരുനതവ്യായഡി കവ്യാണുന.

ഒരു നപവ്യാതുമരവ്യാമതറ്റ് പ്രവൃതഡി എസഡിദമറഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് നടതഡി വരനവ,  മുനകൂട്ടഡി കവ്യാണവ്യാന
കഴഡിയവ്യാത  കവ്യാരണതവ്യാല്  എസഡിദമറഡില്  ഉളനപ്പെടുതവ്യാതഡിരുന  പ്രവൃതഡി  ഇനദമവ്യാ  കൂടുതലവ്യായഡി
നചെദയണ്ടഡി  വരുന  പ്രവൃതഡിദയവ്യാ  നടദതണ്ടഡി  വരുന  സവ്യാഹചെരവതഡില്  അധേഡികമവ്യായഡി  നചെദയണ്ടഡി
വരുന  പ്രവൃതഡിയറ്റ്  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാദകണ്ടതുഖ  അതഡിനറ്റ്  മുനകൂട്ടഡി  അനുമതഡി  വവ്യാദങ്ങണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ഒട്ടുമഡിക  പ്രവൃതഡികളക്കുഖ  ഒറഡിജഡിനല്  എസഡിദമററ്റ്  പ്രകവ്യാരമുള്ള  ഇനങ്ങള
ഒഴഡിവവ്യാകഡി പുതഡിയ ദജവ്യാലഡികള നചെയ്യുനതവ്യായഡി എഖ.ബുകഡില് ദരഖനപ്പെടുത്തുനണ്ടറ്റ്. എനവ്യാല് ഇപ്രകവ്യാരഖ
നചെയ്യുനവയുനട  പുതുകഡിയ  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡില.  കൂടവ്യാനത,  പുതുതവ്യായഡി  തയവ്യാറവ്യാക്കുന
എസഡിദമറ്റുകളകറ്റ്  സവ്യാദങതഡികവ്യാനുമതഡി  ലഭവമവ്യാക്കുനമഡില.  ഒറഡിജഡിനല്  എസഡിദമറ്റുമവ്യായഡി  ബനമഡിലവ്യാത
പ്രവൃതഡികളുനട നഡിരവ്വഹണഖ ഗരുതരമവ്യായ വനീഴ്ചയവ്യാണറ്റ്.

2)  ഒനഡിലധേഡികഖ  പ്രവൃതഡികളുനട  അളവകള  ഒദര  എഖ.ബുകഡില്  ദരഖനപ്പെടുത്തുന  പ്രവണതയുഖ
കവ്യാണുന.

ഒരു  എഖ.ബുകഡില്  തനന  നവ്യാദലവ്യാ  അദഞവ്യാ  വരക്കുകള  ദരഖനപ്പെടുത്തുക  മൂലഖ  ഒദര  വരകഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഒനഡിലധേഡികഖ  എഖ.ബുക്കുകളഡില്  ദരഖനപ്പെടുദതണ്ട  സവ്യാഹചെരവഖ  ഉണ്ടവ്യാകുന.  ഒരു
വരകഡിനന്റെ അളവകള മവ്യാതഖ ഒരു എഖ.ബുകഡില് ദരഖനപ്പെടുദതണ്ടതുഖ ആയതറ്റ് പൂരതഡിയവ്യാകുന മുറയറ്റ്
അടുത എഖ.ബുകറ്റ് ഉപദയവ്യാഗഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

1-12-2 ബവ്യാഹവഏജനസഡികള നഡിരവഹഡികമുന മരവ്യാമത്തന് പ്രവകൃത്തഡികള             
പഗ്രൂരത്തരീകരഡികമുനതഡില് കവ്യാലതവ്യാമസക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പ്രധേവ്യാന  നഡിരമവ്യാണപ്രവൃതഡികള  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി,  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്,
നഡിരമഡിതഡി ദകന്ദ്രഖ എനനീ ഏജനസഡികനള ഏല്പഡിചറ്റ് നല്കുന പ്രവണത നഡിലവഡിലുഖ തുടരന വരുന. ഓദരവ്യാ
പ്രവൃതഡിയുനടയുഖ  എസഡിദമററ്റ്  പ്രകവ്യാരമുള്ള  യഥവ്യാരത  മൂലവതഡിനറ്റ്  പുറദമ  എസഡിദമററ്റ്  തുകയുനട  5.6%  തുക
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെല്  ചെവ്യാരജഡിനതഡില്  അധേഡികഖ  നല്ദകണ്ടതുമൂലഖ  പ്രവൃതഡിയുനട  അടങല്  തുക  യഥവ്യാരത
നചെലവഡിദനകവ്യാള വളനരയധേഡികഖ ഉയരുന. 

ഏജനസഡികള  പ്രവൃതഡി  പൂരതനീകരഡിക്കുന  മുറയറ്റ്  അളവകള  ദരഖനപ്പെടുത്തുന  എഖ.ബുകറ്റ്
പരഡിദശവ്യാധേനയറ്റ് ഹവ്യാജരവ്യാക്കുനഡില.  വവക്തമവ്യായ മൂലവനഡിരണ്ണയ ദരഖകളുനട പഡിനബലമഡിലവ്യാനത,  തുക മുനകൂറവ്യായഡി
ഏജനസഡികളകറ്റ് നല്കഡി വരുന രനീതഡിയവ്യാണറ്റ് നഡിലവഡിലുള്ളതറ്റ്. കൂടവ്യാനത, നഡിരമവ്യാണ പ്രവൃതഡികളകവ്യാവശവമവ്യായ
വവദദ്യുതഡി  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുനതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വവദദ്യുത  കണകനഡില്  നഡിനവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്
വവദദ്യുതചെവ്യാരജഡിനതഡില് ഈ ഏജനസഡികളഡില് നഡിനറ്റ് തുക ഈടവ്യാക്കുനമഡില. 

ബവ്യാഹവഏജനസഡികള  മുദഖന  നഡിരവ്വഹണഖ  നടത്തുന  പ്രവൃതഡികളുനട  പൂരതനീകരണതഡിനറ്റ്
അനവ്യാവശവകവ്യാലതവ്യാമസഖ  വരുത്തുന സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷവഖ  ഉണ്ടറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  2010-2011  വരഷഖ  മുതല്
വഡിവഡിധേ  ഏജനസഡികളഡില്  തുക  നഡിദകപഡിക്കുകയുഖ  നഡിരവഹണതഡിനറ്റ്  കവ്യാലതവ്യാമസഖ  വരുതഡിയതുമവ്യായ
പ്രവൃതഡികളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നഡിരമവ്യാണ പ്രവൃതഡിയുനട
ദപരറ്റ്

ഏജനസഡി
പൂരതനീകരഡിദകണ്ട

തനീയതഡി
പൂരതനീകരഡിച

തനീയതഡി
വഡി.സഡി & പഡി.വഡി.സഡി ബഖഗവ്യാവറ്റ് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല് 19.7.2012 ലഭവമവ്യാകഡിയഡില

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
നപഡദഗവ്യാഗഡികല്

സയനസസറ്റ്
നഡിരമഡിതഡി ദകന്ദ്രഖ 18.2.2013 30.03.2015

നപ്രവ്യാഫദസഴറ്റ് കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല് 5.8.2012
40% ദജവ്യാലഡികള മവ്യാതദമ

പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടുള്ളൂ

IIRBS നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി 9.5.2012
7.4.2015

ഇലകഡിഫഡിദകഷന
പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് ദഹവ്യാസല് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല് 1.10.2013 4.4.2016
സൂപ്പെര നസഷവവ്യാലഡിറഡി

ദഹവ്യാസഡിറല്
ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല് 28.2.2012 28.6.2015

കണവരജനസറ്റ്
അകവ്യാഡമഡിയ ദകവ്യാഖപ്ലെകറ്റ്

സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി 5.11.2015 പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില

സഡില്വര ജൂബഡിലഡി
പരനീകവ്യാഭവന അധേഡിക നഡില

സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി 31.3.2015 പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല്
സയനസസറ്റ്, പുലരഡിക്കുനറ്റ്

നഡിരമഡിതഡി ദകന്ദ്രഖ 28.2.2011 15.9.2015

പ്രവൃതഡി  പൂരതനീകരണതഡിനറ്റ്  ഇതയധേഡികഖ  കവ്യാലതവ്യാമസഖ  വരുത്തുനനവങഡിലുഖ  ഏജനസഡികളഡില്
നഡിനഖ  ദകരള  പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി  മവ്യാനസലഡില്  അനുശവ്യാസഡിക്കുന  പഡിഴ  ഈടവ്യാക്കുനഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഏജനസഡികളുമവ്യായഡി  ദചെരനറ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുന  (നമദമവ്യാറവ്യാണ്ടഖ  ഓഫറ്റ്  അണ്ടരസവ്യാനഡഡിഖഗറ്റ്)  എഖ.ഒ.യുവഡില്
പൂരതനീകരണ  കവ്യാലവ്യാവധേഡിക്കുള്ളഡില്  പ്രവൃതഡി  പൂരതനീകരഡികവ്യാത  പകഖ  പഡിഴ  ഈടവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
വവവസ്ഥനചെയ്യുനനണ്ടങഡിലുഖ പ്രവൃതഡി പൂരതനീകരഡിചറ്റ് അവസവ്യാന ഗഡു തുക നല്കുന ദവളയഡില് ദപവ്യാലുഖ പഡിഴ
ഈടവ്യാക്കുനഡില.  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ഇപ്രകവ്യാരമുള്ള  ഇളവറ്റ്  ഏജനസഡികളകറ്റ്  നല്കുനതഡിനറ്റ്
തനീരുമവ്യാനനമടുക്കുനമുണ്ടറ്റ്.  കവ്യാലതവ്യാമസഖ,  എഗ്രഡിനമന്റെറ്റ്  പ്രകവ്യാരമുള്ള  വരക്കുകള  പൂരതനീകരഡികവ്യാതഡിരഡികല്
എനഡിവ  ഉണ്ടവ്യായഡിട്ടുഖ  ഏജനസഡികളഡില്  നഡിനഖ  നഷ്ടപരഡിഹവ്യാരമഡിനതഡില്  തുക  ഈടവ്യാകവ്യാതഡിരഡിക്കുനതറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉതമതവ്യാതറ്റ്പരവതഡിനറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യാണറ്റ്.  ഈ  വഡിഷയതഡിദലകറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അധേഡികവ്യാരഡികളുനട പ്രദതവക ശദ്ധകണഡിക്കുന. 

1-13 ഇദന്റെണല് ഓഡഡിറ്റ് സകവഡിധേവ്യാനക പഗ്രൂരണ്ണമലല - ആഭവന്തരനഡിയന്ത്രണത്തഡില്
പവ്യാളഡിചകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡിലുള്ള  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഇദന്റെണല്
ഓഡഡിററ്റ്  വഡിഭവ്യാഗതഡിനന്റെ  പരഡിദശവ്യാധേനവ്യാ  സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ഇലവ്യാതതുമൂലഖ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളുനട
ആഭവന്തരനഡിയന്ത്രണതഡില് ഉണ്ടവ്യാകുന വനീഴ്ചകള യഥവ്യാസമയഖ  പരഡിഹരഡികവ്യാന കഴഡിയവ്യാനത വരുനനവനറ്റ്
വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളഡില് നടതഡിയ പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് വവക്തമവ്യായഡി.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡിലുഖ അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡിലുഖ വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട ഫനീസഡിനതഡില് വരവവന
തുകകളുഖ  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുദകണ്ടതവ്യായ  വഡിവഡിധേ  ഫനീസഡിനങ്ങളുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  യഥവ്യാസമയഖ  ഒടുകവ്യാതഡിരഡിക്കുന  സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ശദ്ധയഡില്
വരവ്യാതതറ്റ്  ഇദന്റെണല്  ഓഡഡിറഡിനന്റെ  അഭവ്യാവഖ  മൂലമവ്യാണറ്റ്.  (ഖണഡിക  2-3,  2-4  കവ്യാണുക.)  പ്രസ്തുത
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ  പ്ലെവ്യാന  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്,  യു.ജഡി.സഡി/  മററ്റ്  ഏജനസഡികളഡില്  നഡിനറ്റ്  ലഭഡിച
ഗ്രവ്യാന്റുകള  ഉളനപ്പെനട  ലകകണകഡിനു  തുകകള  ലകവഖ  വകവരഡികവ്യാനതയുഖ  അധേഡികമവ്യായുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുകവ്യാനത നഡിഷഡിയമവ്യായഡി അവദശഷഡിക്കുന. (ഖണഡിക 2-5 കവ്യാണുക.) കൂടവ്യാനത, പ്രദതവക
ഉദദ്ദേശവങ്ങളകവ്യായഡി  സരകവ്യാര/  വഡിവഡിധേ  ഏജനസഡികളഡില്നഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യാകുന  ഗ്രവ്യാന്റുകള  ഉപദയവ്യാഗഡിചറ്റ്
ഉപകരണങ്ങളുനട  വവ്യാങ്ങല്/  നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ  മവ്യാതഖ  നടത്തുന  സവ്യാഹചെരവമവ്യാണറ്റ്  പ്രകടമവ്യാകുനതറ്റ്.
അഖഗനീകൃത  ദപ്രവ്യാജക്ടുകള/  സനീമുകള  ലകവഖ  വകവരഡികവ്യാത  സ്ഥഡിതഡിയുണ്ടവ്യാകുന.  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡില്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ആഭവന്തര  പരഡിദശവ്യാധേനവ്യാ  സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ഏരനപ്പെടുദതണ്ടതഡിനന്റെ
ആവശവകതയഡിദലകവ്യാണറ്റ് ഈ വസ്തുതകള വഡിരല് ചൂണ്ടുനതറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ധേനകവ്യാരവവഡിഭവ്യാഗതഡില്
ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  പ്രദതവക  വഡിഭവ്യാഗഖ  രൂപനീകരഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ  തുകകള  നചെലവഴഡിക്കുദമവ്യാഴുള്ള  നടപടഡിക്രമങ്ങളുഖ
തുകയുനട ആവശവകതയുഖ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഓഡഡിറഡിനറ്റ് വഡിദധേയമവ്യാക്കുനതറ്റ്. തുകയുനട ഫലപ്രദമവ്യായ വഡിനഡിദയവ്യാഗവഖ
തുടരനടപടഡികളുഖ ഓഡഡിററ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ പരഡിദശവ്യാധേനവ്യാ വഡിദധേയമവ്യാക്കുനഡില.

വഡിവഡിധേ ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടുനമന്റുകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല രസനീതറ്റ് ബുക്കുകള,  കളകന രജഡിസര,  നചെകറ്റ് ഇഷദ്യു
രജഡിസര,  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  രജഡിസര,  കവ്യാഷറ്റ്ബുകറ്റ്  എനഡിവ  പരഡിപവ്യാലഡിക്കുനതഡിനലയുഖ  സൂകഡിക്കുനതഡിനലയുഖ
അപവ്യാകതകള പ്രസ്തുത സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  വരഷങ്ങളഡിനല ഓഡഡിററ്റ്
കുറഡിപകളഡില്  ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരുനനങഡിലുഖ  2016-2017  ലുഖ  ഇവയുനട  പരഡിപവ്യാലനതഡില്  കവ്യാരവമവ്യായ
മവ്യാറങ്ങനളവ്യാനഖ  പ്രകടമവ്യായഡില.  ഓദരവ്യാ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനലയുഖ  അകഭൗണ്ടുകളുനട/  ധേനവഡിനഡിമയതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  കവ്യാഷറ്റ്  ബുകഡില്  പൂരണ്ണമവ്യായഡി  ഉളനപ്പെടുത്തുനഡില.

സഖസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  കനീഴഡിനല  വഡിവഡിധേ  വകുപകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  ഇദന്റെണല്  ഓഡഡിററ്റ്
നടദതണ്ടതഡിനന്റെ  ആവശവകത  വവക്തമവ്യാകഡിനകവ്യാണ്ടറ്റ്  33/2011/ഫഡിന/4.6.2011  നമരവ്യായഡി  ഗവ.  സരക്കുലര
പുറനപ്പെടുവഡിചഡിരുന.  തദനുസൃതമവ്യായഡി  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  വകുപകള/
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് 2016-2017  വരഷഖ ഇദന്റെണല് ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയഡിട്ടുനണ്ടങഡില് ആയതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
(റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളുനട  പകരപകള  സഹഡിതഖ)  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന  ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്
19/30.11.2017  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ  ആയതഡിനറ്റ്  മറുപടഡി
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില.

എനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡില്  ഇദന്റെണല്  ഓഡഡിററ്റ്  സഖവഡിധേവ്യാനഖ
ഏരനപ്പെടുത്തുനതഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല 3.1.2018 ല് 141/എ 1/2/2018/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ നമരവ്യായഡി ഉതരവവ്യായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ആയതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമസഡിലുഖ  പുറത്തുമുള്ള  പഠനവകുപകളഡിനലയുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാഫണ്ടറ്റ് ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന അന്തരസരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സ്ക്കൂള/ നസന്റെറുകളഡിനലയുഖ കണക്കുകളുഖ മററ്റ്
ദരഖകളുഖ  ഓഡഡിററ്റ്  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  ഫഡിനവ്യാനസറ്റ്  ഓഫനീസറുനട  കനീഴഡില്  ഒരു  നസകന  രൂപനീകരഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡില്  ഇദന്റെണല്  ഓഡഡിററ്റ്  നടതഡി  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്
പുറനപ്പെടുവഡിദകണ്ടതുഖ ആയതഡിനന്റെ ഒരു പകരപ്പെറ്റ് ഈ ഓഫനീസഡില് ലഭവമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

1-14 എനദഡവ്യാവ്നമന്റെമുകള സമയബന്ധഡിതമവ്യായഡി വഡിതരണക നചയമുനഡിലല
വഡിവഡിധേ  ദകവ്യാഴ്സുകളഡില്  ഉനതവഡിജയഖ  കരസ്ഥമവ്യാക്കുന  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  നല്കുനതഡിനറ്റ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഏരനപ്പെടുതഡിയ  എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള  കൃതവമവ്യായഡി  വഡിതരണഖ  നചെയ്യുനഡിനലനറ്റ്
ഓഡഡിറഡില്  ദബവ്യാധേവനപ്പെട്ടു.  എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകളകറ്റ്  അരഹരവ്യായ  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  ദപരുവഡിവരങ്ങള,

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നല്കഡിയ  തുക,  വഡിതരണഖ  നചെയ്ത  തനീയതഡി  എനഡിവ  കൃതവമവ്യായഡി  എഴുതഡി  സൂകഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  ഓദരവ്യാ
എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുഖ ഏതു വരഷഖ വനരയവ്യാണറ്റ് വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടുളളനതനറ്റ് കനണ്ടത്തുവവ്യാന പ്രയവ്യാസമവ്യാണറ്റ്.
എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകളുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  ദകവ്യാഴ്സുകളുനട  പരനീകവ്യാഫലഖ  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുവവ്യാന നനവകുനതുമൂലഖ
എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകളുനട വഡിതരണവഖ നനവകുനതവ്യായഡി പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് കണ്ടു. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള 3-21-1,3-21-2
എനനീ ഖണഡികകളഡില് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള സമയബനഡിതമവ്യായഡി വഡിതരണഖ നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-15  ജനറല്  ദസവ്യാര-  സവ്യാധേനങ്ങള  വവ്യാങ്ങഡി  ദസവ്യാകഡില്  എടമുകമുദമവ്യാള
ഭഭൗതഡികപരഡിദശവ്യാധേന നടത്തമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയറ്റ്  വവ്യാങ്ങുന  വഡിവഡിധേ  സവ്യാധേനങ്ങളുനടയുഖ  ഉപകരണങ്ങളുനടയുഖ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ജനറല്  ദസവ്യാറഡിനല  നമയഡിന  ദസവ്യാകറ്റ്  രജഡിസറുകളഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയതഡിനു  ദശഷമവ്യാണറ്റ്
ആയവ വഡിതരണഖ നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ബഡില് തുക അനുവദഡിക്കുനതറ്റ്.  സനനപ്ലെ ഓരഡര പ്രകവ്യാരഖ ഉളള
സവ്യാധേനങ്ങളുനട/  ദസവ്യാകഡിനന്റെ  കൃതവത  ദസവ്യാര  കനീപ്പെര  പരഡിദശവ്യാധേഡിചറ്റ്  ഉറപവരുദതണ്ടതുഖ  ബനനപ്പെട്ട
നസകനുകളഡില്/  സ്ഥലങ്ങളഡില്  വഡിതരണഖ  നചെയ്യുനതഡിനുളള  സഭൗകരവങ്ങള  നചെദയണ്ടതുമവ്യാനണനറ്റ്
സവ്യാധേനങ്ങള  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  നചെലവനുമതഡി  നല്കുന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉതരവകളഡില്
ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  വവ്യാരഷഡിക ആവശവകതവ്യാ നഡിരണ്ണയതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് വവ്യാങ്ങുന ദസഷനറഡി
സവ്യാധേനങ്ങള ജനറല് ദസവ്യാറഡില് എതഡിചറ്റ് വഡിതരണഖ നചെയ്യുനതഡിനവ്യാല് ഇവയുനട ഇനഖ/ എണ്ണഖ കൃതവമവ്യായഡി
ഉറപവരുതവ്യാന  സവ്യാധേഡിക്കുനണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല്  മറ്റു  വകുപകള/  സ്ഥലങ്ങളഡിദലകറ്റ്  വവ്യാങ്ങുന  കഖപമ്പ്യൂട്ടറുകള
ഉളനപ്പെനടയുളള സവ്യാധേനങ്ങള ജനറല് ദസവ്യാര മുഖവ്യാന്തഡിരമല വഡിതരണഖ നചെയ്യുനനതനഖ ഇഭൗ വവ്യാങ്ങലുകളുനട
ബഡില്ലുകള/  ഫയലുകള മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  ജനറല് ദസവ്യാറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനനതനഖ  ആയതഡിനവ്യാല് സവ്യാധേനങ്ങള/
ഉപകരണങ്ങളുനട  ഇനഖ/  എണ്ണഖ/  നസസഡിഫഡിദകഷന  ഉറപവരുത്തുവവ്യാന  സവ്യാധേഡിക്കുനഡിനലനഖ  ജനറല്
ദസവ്യാറഡിനല ജനീവനകവ്യാര ഓഡഡിറഡില് അറഡിയഡിച. പ്രസ്തുത നടപടഡി ക്രമപ്രകവ്യാരമല. 

പ്രസ്തുത വഡിഷയതഡിദന്മേല് വഡിശദനീകരണഖ ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടറ്റ് നല്കഡിയ  1/14.11.2017  നമര
ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡിയറ്റ്  എഡഡി.ബഡി  4  നസകനഡില്നഡിനറ്റ്  പുറനപ്പെടുവഡിക്കുന  എലവ്യാ  സവപ്ലെ  ഓരഡറുകളഡിലുഖ
ദസവ്യാര കനീപ്പെര,  ജനറല് ദസവ്യാര എന വഡിലവ്യാസതഡില് സവ്യാധേനങ്ങള എതഡിദകണ്ടതവ്യാനണനറ്റ് കൃതവമവ്യായഡി
ദരഖനപ്പെടുതഡിയവ്യാണറ്റ്  നല്കുനനതനഖ  പ്രസ്തുത  നടപടഡിക്രമങ്ങള  പവ്യാലഡികനപ്പെടുനഡിനലനതു  സഖബനഡിച
യവ്യാനതവ്യാരറഡിയഡിപകളുഖ  നവ്യാളഡിതുവനര  നസകനഡില്  ലഭഡിചഡിട്ടഡിനലനഖ  ദകരള  ദസവ്യാര  പരദചസറ്റ്  മവ്യാനസലഡിനല
നടപടഡിക്രമങ്ങളകറ്റ് അനുസൃതമവ്യായവ്യാണറ്റ് എലവ്യാ വവ്യാങ്ങലുകളുഖ നടതഡി തുക അനുവദഡിക്കുനനതനഖ രജഡിസ്ട്രവ്യാര
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ആയതഡിനവ്യാല് ഓഡഡിററ്റ് പരവ്യാമരശതഡിദന്മേല് വഡിശദമവ്യായ അദനസഷണഖ നടദതണ്ടതുഖ ദകരള ദസവ്യാര
പരദചസറ്റ് മവ്യാനസല് CHAPTER 11, ഖണഡിക 11.1 (The Officer authorized to receive stores should himself verify
the articles received with reference to the approved samples if any and take them to stock soon after they
are received. Any article which is not new, or which does not conform to standard specification or to approved
samples or which is different from those ordered for or which is damaged or defective in any respect should
not be accepted.),  ദകരള ഫഡിനവ്യാനഷവല് ദകവ്യാഡറ്റ് ആരട്ടഡികഡിള 147 (The Officer authorised to receive stores
should himself verify the articles received with reference to the approved samples, if any and take them to
stock soon after they are received.) എനഡിവ പ്രകവ്യാരഖ സവ്യാധേനങ്ങളുനട എണ്ണഖ/ ഗണനഡിലവവ്യാരഖ സഖബനഡിച
ഭഭൗതഡിക പരഡിദശവ്യാധേനയ്ക്കുദശഷമവ്യാണറ്റ് ദസവ്യാകറ്റ് എനട്രെഡി വരുത്തുനനതനറ്റ് ഉറപവരുദതണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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1-16 ആസഡി രജഡിസര തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡില്  നഡിരവധേഡി  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  പ്രവരതഡിക്കുനനണ്ടങഡിലുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ആസഡി  സഖബനഡിച  കൃതവമവ്യായ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  തയവ്യാറവ്യാകഡി  സൂകഡിക്കുനഡില.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സസന്തമവ്യായഡി  ആരജഡിചതുഖ  സരകവ്യാര  വകമവ്യാറഡിയതുമവ്യായ  നഡിരവധേഡി  സ്ഥവ്യാവര/  ജഖഗമ
വസ്തുവകകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വകവശമുണ്ടറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡില്  ഉണ്ടവ്യായഡിരുന
സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള സരകവ്യാര  നഡിരദദ്ദേശവ്യാനുസരണഖ  രൂപനീകരഡിച  നസന്റെര ദഫവ്യാര  നപ്രവ്യാഫഷണല്  &
അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ്  സഡനീസറ്റ്  എന  ഏജനസഡിയ്ക്കു  വകമവ്യാറഡിയഡിട്ടുള്ള  സവ്യാഹചെരവതഡില്  ജഡി.ഒ.(എഖ.എസറ്റ്.)
101/2017/ഉ.വഡി.വ./6.4.2017 പ്രകവ്യാരഖ അഖഗനീകരഡിച നമദമവ്യാറവ്യാണ്ടഖ ഓഫറ്റ് അദസവ്യാസഡിദയഷനഡിനല ഖണഡിക 4 നല
വവവസ്ഥകളകറ്റ്  വഡിദധേയമവ്യായഡി  പ്രസ്തുത  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളകറ്റ്  അരഹമവ്യായ  ആസഡികളുഖ  ഈ
നസവ്യാവസറഡിയറ്റ് വകമവ്യാദറണ്ട സവ്യാഹചെരവഖ ഉടനലടുദതയവ്യാഖ.  ആയതഡിനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നമവ്യാതഖ
ആസഡികള  സഖബനഡിച  കണനകടുപ്പെറ്റ്  നടത്തുനതഡിനറ്റ്  അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 
1-17 ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ഓഫന്  ഇന്റെനസരീവന്  റഡിസരചന്  ഇന  ദബസഡികന്  സയനസസന്

(IIRBS) - നവ്യാളഡിതമുവനര വവദവമുതഡി കണക്ഷന ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലല.

IIRBS  നു  ദവണ്ടഡി  8.62  ദകവ്യാടഡി  രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്  3777  ചെ.മനീ.  വഡിസ്തൃതഡിയഡിലുള്ള  നകട്ടഡിടഖ  നഡിരമഡിചറ്റ്
സ്ഥവ്യാപനഡയറകരകറ്റ്  വകമവ്യാറഡിനയങഡിലുഖ  നകട്ടഡിടതഡിനന്റെ  ഇലകഡിഫഡിദകഷന  ദജവ്യാലഡികള  നവ്യാളഡിതുവനര
പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില.  IIRBS  നകട്ടഡിടതഡിനവ്യായഡി  വഹനടനഷന ഔട്ടറ്റ്ദഡവ്യാര സബറ്റ് ദസഷന നഡിരമഡിക്കുക,  നനററ്റ്
വരകഡിങ്ങറ്റ്  നടത്തുക,  പവര  പ്ലെഗകള,  ലഡിഫറ്റ്,  അഗഡിശമനസഖവഡിധേവ്യാനഖ,  മഡിനല്  രകവ്യാചെവ്യാലകഖ  എനഡിവ
ഘടഡിപ്പെഡിക്കുക  തുടങ്ങഡിയ  അധേഡികദജവ്യാലഡികളകവ്യായഡി  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി  1,27,91,270/-രൂപയുനട  എസഡിദമററ്റ്
സമരപ്പെഡിചഡിരുന.  എസഡിദമററ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  നഡിലവഡിലുള്ള  സബറ്റ്ദസഷനഡില്  750KVA  ദശഷഡിയുള്ള  ഒരു
ട്രെവ്യാനസറ്റ് ദഫവ്യാരമര  സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ്  അധേഡിക  ദലവ്യാഡറ്റ്  പരഡിഹരഡിക്കുവവ്യാനുഖ  ഉദദ്ദേശഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല്  യൂണഡിദവഴഡിറഡി
എഞഡിനനീയര സമരപ്പെഡിച റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ കണകഡറ്റ് ദലവ്യാഡറ്റ് വളനര കൂടുതലവ്യായതഡിനവ്യാല് IIRBS നകട്ടഡിടതഡിനു
സമനീപഖ  400KVA  ഔട്ടറ്റ് ദഡവ്യാര ട്രെവ്യാനസറ്റ് ദഫവ്യാരമര സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ് സബറ്റ് ദസഷനറ്റ് സമനീപത്തുള്ള ദപവ്യാസറ്റ് വഴഡി  ABC
ദകബഡിള വലഡിക്കുനതവ്യായഡിരഡിക്കുഖ ഉചെഡിതനമനറ്റ് അറഡിയഡിചഡിരുന. 

ഇലകഡിഫഡിദകഷന  പ്രവൃതഡികളകവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുഖ  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡിയുഖ
കരവ്യാറഡിദലരനപ്പെടുകദയവ്യാ  പ്രവൃതഡികള  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  എസഡിദമററ്റ്  തുക  മുനകൂറവ്യായഡി  നല്കുവവ്യാന
സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി  ആവശവനപ്പെട്ടതനുസരഡിചറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  മുനകൂര  അനുവദഡിക്കുകദയവ്യാ  നചെയ്തഡിരുനഡില.
കൂടവ്യാനത,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവ്യാമസഡിനല  എലവ്യാ  നകട്ടഡിടങ്ങളുനടയുഖ  നനററ്റ്  വരകഡിങ്ങറ്റ്,  പവര  ദകബഡിളഡിങ്ങറ്റ്
എനഡിവ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഇ-ഗദവണനസറ്റ്  പദ്ധതഡിയഡില്  ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതഡിനവ്യാല്  ആയവ  ഒഴഡിവവ്യാകഡി
വനീണ്ടുഖ എസഡിദമററ്റ് പുതുദകണ്ട അവസ്ഥയുഖ സഖജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ദമല്  സവ്യാഹചെരവങ്ങള  വഡിലയഡിരുതഡി  തുടരനടപടഡി  ശുപവ്യാരശ  നചെയ്യുനതഡിനവ്യായഡി  നപ്രവ്യാ.മവ്യാടവന
ബവ്യാലകൃഷ്ണപഡിള്ള  ഉളനപ്പെടുന  5  അഖഗസമഡിതഡിനയ  16.06.2016  ല്  കൂടഡിയ  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ദയവ്യാഗഖ
ചുമതലനപ്പെടുതഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  പ്രസ്തുത  കവ്യാലയളവഡില്  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  പുനനഃസഖഘടഡിപ്പെഡിചതഡിനവ്യാല്  ടഡി
വരകറ്റ്സറ്റ്  ദമവ്യാണഡിററഡിങ്ങറ്റ്  കമറഡി  ഇലവ്യാനതയവ്യായഡി.  നഡിലവഡില്  ഇലകഡിഫഡിദകഷന  ദജവ്യാലഡികള  നചെയ്യുനതറ്റ്
സഖബനഡിചറ്റ്  യവ്യാനതവ്യാരു  തനീരുമവ്യാനവഖ  എടുതഡിട്ടഡില.  ട്രെവ്യാനസറ്റ് ദഫവ്യാരമര  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  എസഡിദമറഡില്
ഉളനപ്പെടുദതണ്ട ഇനങ്ങനളപ്പെറഡിയുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അധേഡികൃതരകറ്റ് യവ്യാനതവ്യാരു വവക്തതയുഖ വകവനഡിട്ടഡില.
നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ  പൂരതഡിയവ്യാവകയുഖ  95.28  ലകഖ  രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങുകയുഖ
നചെനയ്തങഡിലുഖ  വവദദ്യുതഡികണകന  ഇലവ്യാതതുമൂലഖ  വഡിലദയറഡിയ  ഉപകരണങ്ങള  ദനീരഘനവ്യാള

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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പ്രവരതഡിപ്പെഡികവ്യാനത  സൂകഡിദകണ്ടഡി  വരുനതറ്റ്  അവയുനട  പ്രവരതനകമതനയ  തനന  സവ്യാരമവ്യായഡി
ബവ്യാധേഡിക്കുനതവ്യാണറ്റ്.  മവ്യാതമല,  വവ്യാറന്റെഡികവ്യാലയളവറ്റ്  കഴഡിയുന  സവ്യാഹചെരവതഡില്  ഉപകരണങ്ങള
പ്രവരതനകമമനലങഡില് മവ്യാറഡി ലഭഡിക്കുവവ്യാനുള്ള സവ്യാദ്ധവതയുഖ ഇലവ്യാതവ്യാവന. ഇലകഡിഫഡിദകഷന പ്രവൃതഡികള
പൂരതഡിയവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നഡിലവഡിലുള്ള  വരകറ്റ്സറ്റ്  ദമവ്യാണഡിററഡിങ്ങറ്റ്  കമറഡി  അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള
സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-18 യവ്യാതവ്യാബത്ത അനമുവദഡികമുനതഡിനല അപവ്യാകതകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടത്തുന വഡിവഡിധേ പരനീകകള, മൂലവനഡിരണ്ണയ കവവ്യാമ്പുകള, ബണ്ടഡിലഡിങ്ങറ്റ് കവവ്യാമ്പുകള,
ഡനീദകവ്യാഡഡിങ്ങറ്റ്  കവവ്യാമ്പുകള,  മനീറഡിഖഗകള  എനഡിവദയവ്യാടനുബനഡിചറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജനീവനകവ്യാര,
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് അദ്ധവവ്യാപകര, സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട കനീഴഡിലുള്ളതുഖ അലവ്യാതതുമവ്യായ മററ്റ് എയറ്റ്ഡഡറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
അദ്ധവവ്യാപകര എനഡിവരകറ്റ് യവ്യാതപ്പെടഡി ഇനതഡില് 2016-2017 സവ്യാമതഡികവരഷതഡില് വളനര അധേഡികഖ തുക
നല്കഡിയഡിരുന.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ദസവന-  ദവതനവവവസ്ഥകള ദകരള സരവ്വനീസറ്റ് ചെട്ടങ്ങള -  പവ്യാരട്ടറ്റ്  II
പ്രകവ്യാരമവ്യാണറ്റ്  അനുവരതഡിദകണ്ടനതനറ്റ്  1997  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടഡിനല  4-ാവ്യാഖ
അദ്ധവവ്യായഖ,  പവ്യാരട്ടറ്റ്  I,  നസകന  3  ല്  പ്രതഡിപവ്യാദഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ  ഇതഡിനു  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  നചെലവകള
നടനഡിട്ടുള്ളതവ്യായഡി പരഡിദശവ്യാധേനയവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ  2016-2017  വരഷനത യവ്യാതവ്യാബത/
ദഡിനബതയുനട  ബഡില്ലുകള  വവക്തമവ്യാക്കുന.  (ഖ.3-23-1,2,3,4,5  കവ്യാണുക)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
സവ്യാമതഡികനഡിലയുനട  ഭദ്രത  ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ്  സവ്യാമതഡിക  അചടകഖ  കരശനമവ്യായഡി
പവ്യാലഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-19 നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറവഗ്രൂഷണല് റവ്യാങഡികഗന് നഫ്രെയഡിക വരകന് 2017 (NIRF 2017)
- സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന്  67-ാവ്യാക റവ്യാങന്

ദകന്ദ്ര  മവ്യാനവ  വഡിഭവദശഷഡി  മന്ത്രവ്യാലയതഡിനന്റെ  നവ്യാഷണല്  ഇനസഡിറമ്പ്യൂഷണല്  റവ്യാങഡിഖഗറ്റ്  നഫ്രെയഡിഖ
വരകറ്റ് 2017  (NIRF 2017) പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ വഡിഭവ്യാഗതഡില് മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  67-
ാവ്യാഖ  സ്ഥവ്യാനവഖ  ദകരളതഡില് നഡിനളള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡില്  നവ്യാലവ്യാഖ സ്ഥവ്യാനവഖ  ലഭഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  2016  നല
പ്രസ്തുത  റവ്യാങഡിങ്ങഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉളനപ്പെട്ടഡിരുനഡിനലനതഡിനവ്യാല്  2017  നല  ദനട്ടഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്
അഭഡിമവ്യാനവ്യാരഹമവ്യാണറ്റ്.  റവ്യാങഡിഖഗഡിനറ്റ്  മവ്യാനദണമവ്യാകഡിയ വഡിഷയങ്ങളുഖ ഒവ്യാദരവ്യാ വഡിഭവ്യാഗതഡിലുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ദനടഡിയ മവ്യാരക്കുകളുഖ ചുവനട ദചെരക്കുന.

TLR RPC GO OI PERCEPTION Mark Rank
39.81 15.3 73.72 52.78 2.43 36.79 67

റവ്യാങഡിഖഗറ്റ് ആധേഡികവ്യാരഡികമവ്യാകഡിയ പവ്യാരവ്യാമനീററുകളുഖ പരമവ്യാവധേഡി മവ്യാരക്കുഖ നവയഡിദറജുഖ

ക്രമ നമര പരവ്യാമനീററുകള പരമവ്യാവധേഡി മവ്യാരകറ്റ് നവയഡിദറജറ്റ് ലഭഡിച മവ്യാരകറ്റ്

1
TLR- Teaching, Learning and

Resources
100 0.30 39.81

2
RPC-Research and Professional

Practice
100 0.30 15.3

3 GO-Graduation Outcomes 100 0.20 73.72
4 OI-Outreach and Inclusivity 100 0.10 52.78
5 PERCEPTION 100 0.10 2.4

RPC, Perception എനനീ പരവ്യാമനീററുകളഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട പ്രകടനഖ മഡികചതവ്യായഡിരുനഡില. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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RESEARCH AND PROFESSIONAL PRACTICE

പബഡിദകഷനുകള,  പബഡിദകഷനുകളുനട  നഡിലവവ്യാരഖ,  ഫയലു  നചെയനപ്പെട്ട  ദപറന്റുകളുനട  എണ്ണഖ,
അനുവദഡികനപ്പെട്ട  ദപറന്റുകളുനട  എണ്ണഖ,  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡികനപ്പെട്ട  ദപറന്റുകളുനട  എണ്ണഖ,  ദപറന്റെറ്റ്
വലസനസുകളുനട എണ്ണഖ, റഡിസരചഡിനവ്യായഡി ലഭഡിച ഫണ്ടറ്റ്, കണസളട്ടനസഡി ഇനതഡില് ലഭഡിച തുക, എകഡികമ്പ്യൂട്ടനീവറ്റ്
നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ നടത്തുനതഡിദലകവ്യായഡി ലഭഡിച തുക എനഡിവനയ ആസദമവ്യാകഡിയവ്യാണറ്റ് Research and
Professional Practice എന പരവ്യാമനീററഡില് മൂലവനഡിരണ്ണയഖ നടത്തുക. ഈ പരവ്യാമനീററഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ദനടഡിയ
മവ്യാരകറ്റ് നൂറഡില് 15.3 മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് 

PERCEPTION

സരകവ്യാര,  സസകവ്യാരവദമഖല,  എന.ജഡി.ഒ  തലങ്ങളഡിനല  ഗദവഷണ  ഫണ്ടഡിഖഗറ്റ്  ഏജനസഡികളഡിനല
ഒഫനീഷവല്സറ്റ്,  പ്രശസ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല  നപ്രവ്യാഫഷണലുകള,  നതവ്യാഴഡില്  ദവ്യാതവ്യാകള,  ഗദവഷണ
പ്രവരതനങ്ങളകവ്യായഡി  മുതല്മുടക്കുനവര  എനഡിവനര  ഉളനകവ്യാളളഡിചറ്റ്  നടത്തുന  സരദവ്വ,
ഉനതദശണഡിയഡിനല  പണഡിതര,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  അദ്ധവവ്യാപകര  എനഡിവര  വവതവസ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല
ബഡിരുദധേവ്യാരഡികളകറ്റ്  നല്കുന  പ്രഥമഗണനനയ  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാക്കുന  സരദവ്വ,  നപവ്യാതുജനതഡിനന്റെ
സ്ഥവ്യാപനനതക്കുറഡിചളള ധേവ്യാരണ സഖബനഡിക്കുന ഒവ്യാണ-വലന സരദവ്വ,  ഉനത സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിനഖ
ബഡിരുദവ്യാനന്തര,  ഗദവഷണ  പ്രവരതനങ്ങളകറ്റ്  പ്രദവശനഖ  ദനടഡിയ  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  എണ്ണതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് കണകവ്യാക്കുന സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ മത്സരകമത എനഡിവയവ്യാണറ്റ് സ്ഥവ്യാപനനതപ്പെറഡിയുളള
നപവ്യാതുധേവ്യാരണ  (PERCEPTION)  കണകവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  മവ്യാനദണമവ്യാക്കുക.  ഈ പരവ്യാമനീററഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ദനടഡിയ മവ്യാരകറ്റ് നൂറഡില് 2.43 മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് .

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പ്രകടനഖ  ദുരബലമവ്യായ  പരവ്യാമനീററുകളഡിനല  കുറവകള  നഡികത്തുനതഡിനറ്റ്
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്

1-20 അനലറഡികല് ഇനസ്ട്രെനമന്റെന് നടകരീഷവനന നഡിയമഡിചഡിട്ടഡിലല.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളഡിനലയുഖ റഡിസരചറ്റ് നസന്റെറുകളഡിനലയുഖ ലദബവ്യാറട്ടറഡികളഡില്
സങനീരണ്ണമവ്യായ  നഡിരവധേഡി  ഉപകരണങ്ങള  പ്രവരതഡിക്കുനനണ്ടങഡിലുഖ  അവയുനട  പ്രവരതനഖ
ഫലപ്രദമവ്യാക്കുനതഡിനുഖ പരഡിപവ്യാലനതഡിനുമവ്യായഡി  പല വകുപകളഡിലുഖ അനലറഡികല് ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ്  നടകനീഷവനന
നഡിയമഡിചഡിട്ടഡില.  സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസഡില് അനലറഡികല് ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ് നടകനീഷവനന്റെ ഒരു തസഡിക
ഉനണ്ടങഡിലുഖ നഡിലവഡില് സ്ഥഡിരനഡിയമനഖ നടതഡിയഡിട്ടഡില. ഉപകരണങ്ങളുനട ശരഡിയവ്യായ ഉപദയവ്യാഗഖ/ പരഡിപവ്യാലനഖ,
വവ്യാരഷഡിക പരഡിപവ്യാലന/ പരഡിചെരണ കരവ്യാര യഥവ്യാസമയഖ പുതുകല് തുടങ്ങഡിയ കവ്യാരവങ്ങള ഭരണവഡിഭവ്യാഗതഡിനന്റെ
ശദ്ധയഡിനലതഡിക്കുനതഡിനറ്റ് അനലഡിറഡികല് ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ്  നടകനീഷവന തസഡികയഡില് നഡിയമനഖ നടത്തുനതഡിനറ്റ്
നഡിലവഡിലുളള നടപടഡിക്രമങ്ങളകറ്റ് അനുസൃതമവ്യായഡി തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല ഏതവ്യാനുഖ പഠനവകുപകളഡിനല വഡിലദയറഡിയ ഉപകരണങ്ങളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
ചുവനട ദചെരക്കുന.

സ്ഥവ്യാപനഖ ഉപകരണതഡിനന്റെ ദപരറ്റ് ഉപകരണതഡിനന്റെ വഡില
വവ്യാങ്ങഡിയ
വരഷഖ

IIUCNN

ആറമഡികറ്റ് ദഫവ്യാഴറ്റ് വമദക്രവ്യാദസവ്യാപ്പെറ്റ് 41,41,533.13 2014
വഹ നറദസവ്യാലമ്പ്യൂഷന

ട്രെവ്യാനസറ്റ് മഡിഷന ഇലദകവ്യാണ
വമദക്രവ്യാദസവ്യാപ്പെറ്റ്

ലഭവമല ലഭവമല

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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IIRBS 

Mass QTOFF (നഡിലവഡില്
സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടഡില)*

70,00,000 2015-2016

ദറവ്യാട്ടറഡി ഇവവ്യാപ്പെദററര (നഡിലവഡില്
സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടഡില)*

13,800 യൂദറവ്യാ 2015-2016

നമ്പ്യൂക്ലെഡിയര മവ്യാഗറഡികറ്റ്
നറദസവ്യാണനസറ്റ് നസദകവ്യാ

ദഫവ്യാദട്ടവ്യാമനീറര
ലഭവമല ലഭവമല

ആദറവ്യാമഡികറ്റ് അബറ്റ് ദസവ്യാരപറ്റ്ഷന
നസദകവ്യാമനീറര

ലഭവമല ലഭവമല

School of Chemical
Sciences

BET സരഫസറ്റ് ഏരഡിയ &
നപവ്യാദറവ്യാസഡിറഡി അനവലസര

ലഭവമല ലഭവമല

* ഖണഡിക 3-4-1, 3-4-2 കവ്യാണുക

1-21  ജരീവനകവ്യാരമുനട ഇരട്ടശമളനഡിരണ്ണയക- തമുടരനടപടഡികള സസരീകരഡിചഡിലല.
അന്തരസരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  മവ്യാറഖ  വഴഡി  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സരവ്വനീസഡില്  പ്രദവശഡിച

ജനീവനകവ്യാരുനട  ഇരട്ടശമളനഡിരണ്ണയവമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടറ്റ്  19.11.2002  നല  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് (നഎറഖ നമര ഒ.എ. 1/5.17) നതറവ്യായ ശമളനഡിരണ്ണയതഡിലൂനട നല്കഡിയ അധേഡികദവതനഖ
തഡിരഡിചപഡിടഡികവ്യാന തനീരുമവ്യാനഡിചഡിരുന  (ഇനഖ നമര  67/16.11  /162480/  31.12.2016).  പ്രസ്തുത തനീരുമവ്യാനതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  നവ്യാളഡിതുവനര  തഡിരഡിനക  ഇഭൗടവ്യാകഡിയ  തുകകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ബനനപ്പെട്ട  ഫയല്/
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉതരവകള  സഹഡിതഖ  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  33/20.12.2017  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്
എനകസയറഡി നല്കഡിയഡിരുന. എനവ്യാല് മറുപടഡി ലഭവമവ്യായഡില. നതറവ്യായ ശമളനഡിരണ്ണയഖ അഖഗനീകരഡിക്കുനതഡിലൂനട
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് അധേഡികനചലവറ്റ് ഉണ്ടവ്യാകുനമനതഡിനവ്യാല് (ഖ.3-22  കവ്യാണുക)  ഇപ്രകവ്യാരഖ അധേഡികഖ നല്കഡിയ
തുകകള  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാക്കുനതഡിനുഖ  ദകരള  സരവ്വനീസറ്റ്  ചെട്ടങ്ങളഡിനല  ദസവനദവതനവവവസ്ഥകള
കരശനമവ്യായഡി പവ്യാലഡിക്കുനതഡിനുഖ ജവ്യാഗ്രത പുലരദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-22  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  സഡഡി  നസന്റെറമുകള/  ഇനഫരദമഷന  നസന്റെറമുകള  -
പ്രവരത്തനക കവ്യാരവക്ഷമമലല.

1.സഡഡി നസന്റെറമുകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  അകവ്യാദമഡികറ്റ്
ഗ്രന്ഥങ്ങളുനട റഫറനസറ്റ് സഭൗകരവഖ ഒരുക്കുനതഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി പ്രവരതഡിക്കുന നവ്യാലു
സഡഡി നസന്റെറുകള പരഡിദശവ്യാധേനവ്യാ വഡിദധേയമവ്യാകഡിയതഡില്,  ഇവയുനട പ്രവരതനങ്ങളകറ്റ് ഒരു നൂതന മുഖഖ
നല്കുനതഡിദനവ്യാ  നസന്റെറഡിനന്റെ  പ്രവരതനഖ  കൂടുതല്  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡിദലകറ്റ്  എതഡിക്കുനതഡിദനവ്യാ
ദസവനങ്ങള വവവ്യാപഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിദനവ്യാ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടപടഡികള സസനീകരഡിചഡിട്ടഡിനലന കവ്യാണുന.

ക്രമ നമര സ്ഥലഖ സഡഡി നസന്റെര പ്രവരതഡിക്കുന ദകവ്യാദളജഡിനന്റെ ദപരറ്റ്
1 പവ്യാലവ്യാ നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ
2 ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
3 ദകവ്യാട്ടയഖ സഡി.എഖ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
4 നതവ്യാടുപുഴ നമ്പ്യൂമവ്യാനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, നതവ്യാടുപുഴ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സഡഡി  നസന്റെറുകളുനട  പ്രവരതനഖ  നമചനപ്പെടുത്തുനതഡിനുളള  ഓഡഡിററ്റ്  ശുപവ്യാരശകള  ചുവനട
ദചെരക്കുന.

സഡഡി നസന്റെറുകളുനട നഡിലവഡിനല പ്രവരതനസമയഖ രവ്യാവഡിനല 11  മണഡി മുതല് വവകുദനരഖ 5 മണഡി
വനരയവ്യാണറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയറ്റുനചെയ്തഡിട്ടുള്ള  വഡിവഡിധേ  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  മുഴുവന
വഡിദവവ്യാരതഡികള/ അധേവവ്യാപകര/ ഗദവഷകരക്കുഖ ഉപദയവ്യാഗദയവ്യാഗവമവ്യാകുന വഡിധേഖ സഡഡി നസന്റെറുകളുനട
സമയഖ  പുനക്രമനീകരഡിക്കുക.  രവ്യാവഡിനല  8  മുതല്  വവകുദനരഖ  8  വനരനയങഡിലുഖ  പ്രവരതഡിക്കുന
രനീതഡിയഡില് രണ്ടു ഷഡിഫ്റ്റുകളവ്യായഡി ജനീവനകവ്യാനര വഡിനവസഡിക്കുക.
എലവ്യാ  സഡഡി  നസന്റെറുകളഡിലുഖ  ഒവ്യാണ-  വലന  ദജരണലുകള  പഠനതഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനുളള
നടപടഡികള സസനീകരഡിക്കുക.
ബഡിരുദ,  ബഡിരുദവ്യാനന്തര തലങ്ങളഡില് ഏകജവ്യാലക പ്രദവശനഖ,  പരനീകവ്യാ ഒവ്യാണവലന ദസവനങ്ങള
തുടങ്ങഡിയവ  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുഖവഡിധേഖ  സഹവ്യായങ്ങള  നല്കുനതഡിനറ്റ്  നഹല്പ്പെറ്റ്-
നഡസറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക.
ദകവ്യാദളജുകളുനട പ്രധേവ്യാന കവവ്യാടങ്ങളഡില് തനന സഡഡി നസന്റെറുകളുനട വഡിവരങ്ങളുഖ പ്രവരതനവഖ
സഖബനഡിക്കുന ദബവ്യാരഡറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നവബറ്റ്വസറഡില് സഡഡി നസന്റെറുകള
സഖബനഡിക്കുന വഡിവരഖ ദഹവ്യാഖ ദപജഡില് തനന ഉളനപ്പെടുത്തുക.
സ്ഥലവഡിസ്തൃതഡി  കുറഞ്ഞെ  സഡഡി  നസന്റെറുകളകറ്റ്  കൂടുതല്  സ്ഥലഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
മവ്യാതൃദകവ്യാദളജഡിദനവ്യാടറ്റ്  ആവശവനപ്പെടുക.  സഡഡി  നസന്റെറുകളഡിനല  ഭഭൗതഡിക  സവ്യാഹചെരവങ്ങള
മവ്യാതൃദകവ്യാദളജഡിനന്റെ സഹകരണദതവ്യാനട നമചനപ്പെടുത്തുക.
അണ-എയറ്റ് ഡഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  നഡിലവഡില്  സഡഡി  നസന്റെറുകള
ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാനവ്യാവനഡില. അണ-എയറ്റ്ഡഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡിനല വഡിദവവ്യാരതഡികളക്കുഖ സഡഡിനസന്റെറുകള
ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുവവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അനുവവ്യാദഖ നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.
പുസകങ്ങളുനടയുഖ  കമമ്പ്യൂട്ടര-  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുനടയുഖ  വവ്യാരഷഡിക  ദസവ്യാകറ്റ്  പരഡിദശവ്യാധേന
നടദതണ്ടതുഖ ദസവ്യാകറ്റ്  സഖബനഡിക്കുന സവ്യാകവപതഖ  അകഷന/  ദസവ്യാകറ്റ്  രജഡിസറഡില് എഴുതഡി
സൂകഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2. ഇനഫരദമഷന നസന്റെറമുകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ദകവ്യാഴ്സുകള,  പരനീകകള  എനഡിവ  സഖബനഡിക്കുന  വഡിവരങ്ങള
വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  നല്കുനതഡിനറ്റ്  എറണവ്യാകുളഖ,  തഡിരുവല,  കട്ടപ്പെന,  നതവ്യാടുപുഴ,  ദനവ്യാരതറ്റ്
പറവൂര,  അടഡിമവ്യാലഡി,  വവകഖ  എനഡിവഡിടങ്ങളഡിലവ്യായഡി  7  ഇനഫരദമഷന  നസന്റെറുകള  പ്രവരതഡിക്കുന.
നടലഡിദഫവ്യാണ മുഖവ്യാന്തഡിരമുളള വഡിവരവകമവ്യാറഖ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ടഡി നസന്റെറുകളഡില് നടക്കുനതറ്റ്. അദപകവ്യാദഫവ്യാമുകള
നവബറ്റ്വസറഡില്  നഡിനറ്റ്  ഡഭൗണദലവ്യാഡു  നചെയ്യുനതഡിനുളള  സഭൗകരവമുളളതഡിനവ്യാല്  അദപകവ്യാദഫവ്യാമുകളുനട
ആവശവകവ്യാരുനട  എണ്ണഖ  വളനരക്കുറവവ്യാണറ്റ്.  ഇനഫരദമഷന  നസന്റെറുകള  വവ്യാടകരഹഡിതമവ്യായഡി
പ്രവരതഡിചവരുന  നഗരസഭ/  ഗ്രവ്യാമപഞവ്യായതറ്റ്  വക  നകട്ടഡിടങ്ങള  വളനര  ദമവ്യാശഖ  അവസ്ഥയഡിലവ്യാണറ്റ്
സ്ഥഡിതഡിനചെയ്യുനതറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലനയ  സഖബനഡിക്കുന  വഡിവരങ്ങള  ആധുനഡിക  വഡിവരസവ്യാദങതഡിക
സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങളുനട സഹവ്യായദതവ്യാനട വഡിദവവ്യാരതഡി/  ഗദവഷക/  അധേവവ്യാപക സമൂഹതഡിനലതഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ടഡി
നസന്റെറുകളുനട  പ്രവരതനരനീതഡിയുഖ  ലഭവമവ്യാക്കുന  ദസവനങ്ങളുഖ  കൂടുതല്  നമചനപ്പെടുദതണ്ടതുണ്ടറ്റ്.
ഇനഫരദമഷന  നസന്റെറുകളുനട  പ്രവരതനഖ  നമചനപ്പെടുത്തുനതറ്റ്  സഖബനഡിക്കുന  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  ശുപവ്യാരശകള
ചുവനട ദചെരക്കുന.

➢ നപവ്യാതുജനതഡിനന്റെ  ശദ്ധയഡിനലത്തുഖവഡിധേഖ  വസനദബവ്യാരഡുകള  സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ്  നസന്റെറഡില്  നഡിനഖ
ലഭവമവ്യാക്കുന ദസവനങ്ങള ദരഖനപ്പെടുത്തുക

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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➢ നസനട്രെവലസറ്റ്ഡറ്റ് അദലവ്യാട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നടപടഡിക്രമങ്ങള/ അകവ്യാദമഡികറ്റ് ദസവനങ്ങളക്കുള്ള ഒവ്യാണ-വലന
അദപകവ്യാ സമരപ്പെണഖ/ ഒവ്യാണവലന ദപയറ്റ് നമന്റെഡിനറ്റ് വഡിദവവ്യാരതഡികനള സഹവ്യായഡിക്കുനതഡിനറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടറുഖ
അനുബന ഉപകരണങ്ങളുഖ ഇന്റെരനനററ്റ് കണകനുഖ സജമവ്യാക്കുക.

ദമല്  വഡിഷയങ്ങളഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അധേഡികവ്യാരഡികളുനട  ഭവ്യാഗത്തുനഡിനറ്റ്  ക്രഡിയവ്യാതക  നടപടഡികള
സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-23  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല   ഇനഡസ്ട്രെഡി  ഇന്റെരലഡിദങജന്  – -  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
നടപടഡികള സസരീകരഡിചഡിട്ടഡിലല

വവ്യാണഡിജവ  വവവസവ്യായ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ലഭവമവ്യായഡിട്ടുളള  അടഡിസ്ഥവ്യാന
സഭൗകരവങ്ങള ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുക,  സരദവ്വകള നടത്തുനതഡിനറ്റ്  മനുഷവവഡിഭവദശഷഡി  ലഭവമവ്യാക്കുക,  ഗദവഷണ-
വഡികസന  പങവ്യാളഡിതഖ  വഹഡിക്കുക  തുടങ്ങഡി  വവവസവ്യായ-വവ്യാണഡിജവ  ദലവ്യാകതഡിനറ്റ്  ചെവ്യാലകശക്തഡിയവ്യായഡി
വരതഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളക്കുഖ കഴഡിദയണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ഇപ്രകവ്യാരഖ  ഉനത വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ ദമഖലനയ
വവവസവ്യായശവ്യാലകളുമവ്യായഡി  ബനഡിപ്പെഡിക്കുക  വഴഡി  മത്സരകമമവ്യായ  വഡിപണഡിയ്ക്കുഖ  വവവസവ്യായശവ്യാലകളക്കുഖ
അനുദയവ്യാജവരവ്യായവനര വവ്യാരനതടുക്കുക എനതവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല – ഇനഡസ്ട്രഡി ഇന്റെരലഡിദങജറ്റ് എനതറ്റ്
നകവ്യാണ്ടറ്റ്  വഡിവകഡിക്കുനതറ്റ്.  അടഡിസ്ഥവ്യാന  പവ്യാഠവപദ്ധതഡികറ്റ്  ദമനല  വഡിപണഡിക്കുഖ  വവവസവ്യായശവ്യാലകളക്കുഖ
അനുദയവ്യാജവമവ്യായ കഴഡിവകള ഉളളവനര സൃഷ്ടഡിക്കുകയവ്യാണഡിതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാന ലകവഖ.  നതവ്യാഴഡിലദനസഷകരവ്യായ
ബഡിരുദധേവ്യാരഡികനള സൃഷ്ടഡിക്കുനതഡിദനകവ്യാള നതവ്യാഴഡിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടഡിക്കുന സഖരഖഭകനര സൃഷ്ടഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല-ഇനഡസ്ട്രഡി  ലഡിദങജഡിനറ്റ്  സവ്യാധേഡിക്കുഖ.  നമ്മുനട  ഭുരഡിഭവ്യാഗഖ  ബഡിരുദധേവ്യാരഡികളുഖ  ആദഗവ്യാളവഡിപണഡി
ആവശവനപ്പെടുന മത്സരകമതയുളളവരനലന യവ്യാഥവ്യാരതവവഖ നതവ്യാഴഡിലഡിലവ്യായ്മയുഖ (unemployment) അരഹമവ്യായ
നതവ്യാഴഡില്  ലഭഡികവ്യാത  അവസ്ഥയുഖ  (under  employment)  നഡിലനഡില്ക്കുന.  മുനവരഷങ്ങളഡിനല  പദ്ധതഡി
നചെലവഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ഈ  വഡിഷയതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സസനീകരഡിച  നടപടഡികള
വഡിലയഡിരുതഡിയദപ്പെവ്യാള ചെഡില  പഠന വകുപകളഡില് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  നവ്യാമമവ്യാതമവ്യായഡിട്ടവ്യാനണങഡിലുഖ  വവവസവ്യായശവ്യാലവ്യാ
ബനഖ ഉളളതറ്റ്  (ഖ.  3-5-1  കവ്യാണുക).  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  -  ഇനഡസ്ട്രഡി ബനഖ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനുഖ അതുവഴഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ രവ്യാജവതഡിനന്റെയുഖ പുദരവ്യാഗതഡി ലകവമവ്യാക്കുന പ്രവരതനങ്ങളഡില് ഏരനപ്പെടുനതഡിനുഖ
പദ്ധതഡികള വഡിഭവ്യാവനഖ നചെയ നടപ്പെവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-24 സ്കഗ്രൂള ഓഫന് നകമഡികല് സയനസസന്- എക.നടകന് ദകവ്യാഴ്സന് - ഡഡിമവ്യാനഡന്
ദറദഷവവ്യാ കമുറയമുനമു

സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസഡിനന്റെ അകവ്യാദമഡികറ്റ് നപ്രവ്യാവഫല് പ്രകവ്യാരഖ എഖ.നടകറ്റ് ദപവ്യാളഡിമര
സയനസറ്റ്  &  നടദകവ്യാളജഡി  ദകവ്യാഴഡിനല  കഴഡിഞ്ഞെ  വരഷങ്ങളഡിനല  അദപകകരുനട  എണ്ണവഖ  ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്
അനുപവ്യാതവഖ കുറഞ്ഞുവരുനതവ്യായഡികവ്യാണുന. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

വരഷഖ അദപകകര ദകവ്യാഴഡിനറ്റ് ദചെരനവര ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ദറദഷവവ്യാ
2015-2016 30 5 6:1
2016-2017 15 8 2:1
2017-2018 12 4 3:1

ദകവ്യാഴഡിനന്റെ സഡിലബസറ്റ് കവ്യാലവ്യാനുസൃതമവ്യായഡി പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതറ്റ്,  കവ്യാമസറ്റ് റഡിക്രൂട്ടറ്റ്നമന്റെഡിനന്റെ സവ്യാധേവതകള,
സ്ഥവ്യാപനതഡില്  ലഭവമവ്യായ  പഠനസഭൗകരവങ്ങനളക്കുറഡിചറ്റ്  വഡിദവവ്യാരതഡി  സമൂഹതഡിനറ്റ്  കൃതവവഖ  കവ്യാലഡികവമവ്യായ
അറഡിവറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  ലഭഡികവ്യാതതറ്റ്,  പരനീകകളുനട  ഫലപ്രഖവവ്യാപനഖ  (മററ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡിദലതറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഉളനപ്പെനട)  വവകുനതറ്റ്  എനഡിങ്ങനനയുള്ള ഘടകങ്ങള വഡിദവവ്യാരതഡികനള  ദകവ്യാഴഡിനറ്റ്  ദചെരുനതഡില് നഡിനഖ
പഡിനതഡിരഡിപ്പെഡിക്കുനദണ്ടവ്യാനയനറ്റ് പരഡിദശവ്യാധേഡിദകണ്ടതുഖ ആവശവമവ്യായ നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

1-25  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കരീഴഡിലമുളള  പഠനവകമുപ്പെമുകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട
വവ്യാരഷഡികകണകമുകള ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡികമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട കനീഴഡില് 18 സ്കൂളുകളുഖ (ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകള) 5 ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെറുകളുഖ 6
യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെറുകളുഖ 33  നസല്ഫറ്റ് ഫഡിനവ്യാനസഡിങറ്റ് ദകവ്യാളജുകളുഖ ഉനണ്ടങഡിലുഖ പ്രസ്തുത സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട
സമഗ്രമവ്യായ  ധേനകവ്യാരവപതഡിക  തയവ്യാറവ്യാകഡി  ഓഡഡിറഡില്  സമരപ്പെഡികവ്യാറഡില.  ഓഡഡിററ്റ്  നടതഡിയ  വഡിവഡിധേ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  ഓദരവ്യാ  സവ്യാമതഡികവരഷനതയുഖ  എലവ്യാ  സവ്യാമതഡിക  ഇടപവ്യാടുകളുഖ  അടങ്ങുന
ധേനകവ്യാരവപതഡിക  തയവ്യാറവ്യാകണനമനറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിട്ടുഖ  ആയതറ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡില.  ടവ്യാലഡി  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറഡില്
വരവനചെലവകണക്കുകള തയവ്യാറവ്യാക്കുന സ്ഥവ്യാപനങ്ങളദപവ്യാലുഖ സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാര,  യു.ജഡി.സഡി തുടങ്ങഡിയ
ഏജനസഡികളഡില്നഡിനറ്റ് ലഭഡിക്കുന പദ്ധതഡി/പദ്ധതഡിദയതര ഗ്രവ്യാന്റുകള ഉളനപ്പെടുതവ്യാനതയവ്യാണറ്റ് ധേനകവ്യാരവപതഡിക
സമരപ്പെഡിക്കുനതറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡിലുള്ള  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  സമഗ്രമവ്യായ  ധേനകവ്യാരവപതഡിക
തയവ്യാറവ്യാകവ്യാതതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  സവ്യാമതഡികനഡിലനയയുഖ  ധേനകവ്യാരവപതഡികയുനട  കൃതവതനയയുഖ
ബവ്യാധേഡിക്കുനതവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട
പൂരണ്ണമവ്യായ  വരവനചെലവകണക്കുകള  തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നഡിയതമവ്യായ  മവ്യാതൃക  നഡിശയഡിചറ്റ്  നല്ദകണ്ടതുഖ
വരഷവ്യാന്തവതഡില് ധേനകവ്യാരവപതഡിക ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ് കരശനനഡിരദദ്ദേശഖ നല്ദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

1-26 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറ്റ് ചവ്യാരജന് ഒടമുകമുനഡിലല.

1994  നല  ദകരള  ദലവ്യാകല്  ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ആകഡിനല  19(1)-ാവ്യാഖ  വകുപപ്രകവ്യാരഖ  സരകവ്യാരഡിനന്റെ
അഖഗനീകവ്യാരദതവ്യാനട  ഡയറകര  നഡിശയഡിക്കുന  നഡിരക്കുകളഡില്  ഓഡഡിററ്റ്  ചെവ്യാരജറ്റ്  ബനനപ്പെട്ട  സ്ഥവ്യാപനഖ
നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  1985  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ആകഡിനല  ചെവ്യാപറ്റ്റര  7,  വകുപ്പെറ്റ്  52(2)  ല്
സരകവ്യാര നഡിശയഡിക്കുന ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല വഹഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ് എന ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്
(The  University  shall  bear  the  cost  of  audit  as  fixed  by  the  government).  ഈ  സവ്യാഹചെരവതഡില്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്  ചെവ്യാരജറ്റ്  ഒടുക്കുവവ്യാന ബവ്യാധേവസ്ഥമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട വവ്യാരഷഡിക
ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളഡില് ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് നഡിരണ്ണയഡിചറ്റ് കുടഡിശഡിക സഹഡിതഖ ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് നഡിരദദ്ദേശഖ നല്കഡിയഡിട്ടുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഓഡഡിററ്റ്  ചെവ്യാരജറ്റ്  ഒടുക്കുനഡില.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഓഡഡിററ്റ്  ചെവ്യാരജഡിനതഡില്  ഒടുക്കുവവ്യാന  അവദശഷഡിക്കുന  2,66,46,356/-രൂപ
ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് യു.ഒ.നമര 7316/എ 3/2/2015/അഡറ്റ് മഡിന/18.12.2015 പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവവ്യായഡിരുന.
പ്രസ്തുത  തുക  ഒടുകഡിയതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1-
127/2018/13.3.2018 നമരവ്യായഡി കത്തുനല്കഡിനയങഡിലുഖ ആയതറ്റ് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില. ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജഡിനതഡില്
31.3.2017 ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല 20,60,91,847/-രൂപ (നഡിജസ്ഥഡിതഡി വവക്തമലവ്യാതതഡിനവ്യാല് തുക ഒടുകഡിയഡിലവ്യാനയന
നഡിഗമനതഡില് തയവ്യാറവ്യാകഡിയതറ്റ്)  ഒടുക്കുവവ്യാന അവദശഷഡിക്കുന. (വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഖ. 4-4  ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.)
ആയതഡിനവ്യാല് ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജഡിനതഡില് അവദശഷഡിക്കുന തുക “0070- ഭരണപരമവ്യായ മറ്റുസരവ്വനീസുകള- 60 മറ്റു
സരവ്വനീസുകള-  110  ഗവണനമന്റെറ്റ്  ഓഡഡിറഡിനവ്യായുള്ള  ഫനീസറ്റ്-  96-  എഖ.ജഡി.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്നഡിനഖ
ഈടവ്യാകവ്യാവന തുക ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജസറ്റ്" എന ശനീരഷകതഡില് ഒടുകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-27 മമുനവരഷ ഓഡഡിറ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡിദന്മേല് തമുടരനടപടഡി സസരീകരഡികമുനഡിലല
1994 നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ആകഡിനല വകുപ്പെറ്റ് 15(1), 1996 നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്  ചെട്ടങ്ങളഡിനല ചെട്ടഖ  23(1)  എനഡിവ പ്രകവ്യാരഖ ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല പരവ്യാമരശങ്ങള ബനനപ്പെട്ടവരക്കു

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ലഭവമവ്യാകഡി ആയതഡിദന്മേലുള്ള മറുപടഡി/  വഡിശദനീകരണഖ ദതടുകയുഖ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് ലഭഡിചറ്റ് രണ്ടുമവ്യാസതഡിനകഖ ഓഡഡിററ്റ്
പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല് മറുപടഡി ദരഖവ്യാമൂലഖ ലഭവമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 1985 നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
നഡിയമതഡിനല നസകന 52(7) പ്രകവ്യാരഖ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല് ആവശവമവ്യായ നടപടഡികള
സസനീകരഡിചറ്റ് വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഓഡഡിറഡിനന അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാനണങഡിലുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  1983-1984  മുതല്
1993-1994  വനരയുഖ  1996-1997  മുതല്  2015-2016  വനരയുമുള്ള  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളഡിനല  പരവ്യാമരശങ്ങള
തനീരപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നടപടഡികള  സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.  ഓഡഡിററ്റ്  പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല്
അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിചറ്റ് വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

1-28 ഭവ്യാഗക-1(എ) - ഓഡഡിറ്റ് ഇകപവ്യാകന്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയുനട കനീഴഡിലുളള വഡിവഡിധേ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിലുഖ വകുപകളഡിലുഖ നടതഡിയ പരഡിദശവ്യാധേനയുനട
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി/  ഓഡഡിററ്റ്  കുറഡിപകള  പുറനപ്പെടുവഡിചതഡിനന  തുടരനറ്റ്  തവ്യാനഴപ്പെറയുഖ
പ്രകവ്യാരഖ ആനക 3,93,247/-രൂപ സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ ദപരറ്റ് ഇനഖ തുക ഒടുകഡിയ തനീയതഡി
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമന്റെല്

സയനസസറ്റ്
ഹ്രസസകവ്യാല ദകവ്യാഴ്സുകളുനട

ലവ്യാഭവഡിഹഡിതഖ
55,960 5.1.2018

സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര & അവപ്ലെഡറ്റ്
ഫഡിസഡികറ്റ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫനീസുകള 2,12,923 5.12.2017

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ എഞഡിനനീയറഡിഖഗറ്റ്
യൂണഡിററ്റ്

ക്രഷറ്റ് നഡിരമവ്യാണതഡിനറ്റ് അധേഡികഖ
നല്കഡിയ തുക

1,24,364 22.11.2017

ആനക 3,93,247

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട വഡിവഡിധേ വകുപകള/ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് 2016 – 2017 വരഷഖ ഇദന്റെണല് ഓഡഡിററ്റ്
നടതഡിയതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന  ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി
നല്കഡിയതഡിനന  തുടരനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഇദന്റെണല്  ഓഡഡിററ്റ്  സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ഏരനപ്പെടുതഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവവ്യായഡിട്ടുണ്ടറ്റ് (ഖ.1-13 കവ്യാണുക). 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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2-1 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന് ലഭവമവ്യായ വഡിവഡിധേ ഗ്രവ്യാന്റെമുകള
ദകന്ദ്ര-സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരുകള, യു.ജഡി.സഡി, മററ്റ് ഏജനസഡികള എനഡിവയഡില്നഡിനറ്റ് 2016-2017 വരഷഖ

പദ്ധതഡി/  പദ്ധതഡിദയതര  വഡിഭവ്യാഗതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു  ലഭഡിച  ഗ്രവ്യാന്റുകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ചുവനട
ദചെരക്കുന.  പ്രസ്തുത  വഡിവരങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത  ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡില്
ദരഖനപ്പെടുതഡിയ വഡിവരങ്ങളവ്യാണറ്റ്. ഇവയുനട വരവറ്റ്/ നചെലവറ്റ് വഡിവരങ്ങള വവക്തമവ്യാക്കുന അനുബനദരഖകള
ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നഡിരവധേഡി  തവണ  ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടുഖ  ഹവ്യാജരവ്യാകവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  ഇവയുനട
കൃതവത ഉറപവരുതവ്യാന ഓഡഡിറഡിനറ്റ് സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില.

ഏജനസഡി/ സ്ഥവ്യാപനഖ
വരവഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള

ഇനഖ തുക

സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാര

പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ 20,00,00,000

RUSA 12,96,87,500

പദ്ധതഡിദയതരഖ 107,73,00,000

ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ് 6,94,90,000

PURSE 3,72,70,000

INSPIRE 42,29,466

KSCSTE 76,91,428

ദകന്ദ്രസരകവ്യാര എജനസഡികള
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് 11,51,02,435

റഡിസരചറ്റ് സനീഖ 49,01,199

യു. ജഡി. സഡി
11-ാവ്യാഖ പദ്ധതഡി 18,50,162

പദ്ധതഡിദയതരഖ 8,93,629

മറ്റുള്ളവ 4,02,19,461

ആനക 168,86,35,280 രൂപ

2-2-1  സകസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന-  ബജറ്റ് വഡിഹഡിതക  പഗ്രൂരണ്ണമവ്യായഡി  ലഭഡിചഡിലല-  3.75  ദകവ്യാടഡി
രഗ്രൂപയമുനട കമുറവന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സമരപ്പെഡിച പദ്ധതഡി നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡിനന്റെ
2016-2017  നല  ബജറഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി  23.75  ദകവ്യാടഡി  രൂപ
വകയഡിരുതഡിയഡിരുന. എനവ്യാല് ആനക 20 ദകവ്യാടഡി രൂപ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് തനവരഷഖ ലഭഡിചതറ്റ്. 2016 – 2017 വരഷഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് പ്ലെവ്യാന വഡിഹഡിതമവ്യായഡി ലഭഡിച തുകയുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ഉതരവറ്റ് നഖ ലഭഡിച തുക
ട്രെഷറഡി അകഭൗണ്ടഡില് നക്രഡഡിററ്റ് വന

തനീയതഡി
ജഡി.ഒ(ആരടഡി) 1245/2016/ ഉ.വഡി.വ/10.5.2016 5,93,75,000/- 11.7.2016
ജഡി.ഒ(ആരടഡി) 1245/2016/ഉ.വഡി.വ/10.5.2016 5,93,75,000/- 18.11.2016
ജഡി.ഒ(ആരടഡി)81/2017/ ഉ.വഡി.വ /19.01.2017 5,93,75,000/- 27.1.2017
ജഡി.ഒ(ആരടഡി) 517/2017/ ഉ.വഡി.വ/21.3.2017 2,18,75,000/- 31.3.2017

ആനക 20,00,00,000/-

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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കുറവറ്റ്  വന  തുക  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തുടര  നടപടഡികള
സസനീകരഡിചതവ്യായഡി  ഫയലഡില്  കവ്യാണുനഡില.  ബജററ്റ്  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി  ലഭഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന  3.75  ദകവ്യാടഡി  രൂപ
സരകവ്യാരഡില്  നഡിനറ്റ്  ലഭഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനന്റെ  കവ്യാരണഖ  ആരവ്യാഞ്ഞു  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡിയറ്റ്  (നഖ.
44/27.1.2018)  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  അരഹമവ്യായ  വഡിഹഡിതഖ  ദനടഡിനയടുക്കുനതഡിനറ്റ്
അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-2-2 സരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഭരണവ്യാനമുമതഡി  ലഭഡികവ്യാനത  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക
നചലവഴഡിചമു

2016-2017 വരഷദതയവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കഡിയ നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസലുകനള അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി 794.90
ലകഖ രൂപയുനട പദ്ധതഡികളകറ്റ് തവ്യാനഴപ്പെറയുന പ്രകവ്യാരഖ ഭരണവ്യാനുമതഡി ലഭഡിചഡിരുന.

ക്രമനഖ ഉതരവറ്റ് നമര/ തനീയതഡി /പദ്ധതഡി തുക

1

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി)2785/16/ഉ.വഡി.വ തനീയതഡി 19.10.16 

480 ലകഖ 

Strengthening Scientific Research & Academic Programme 200 ലകഖ
Research equipments, Chemicals, Consumable for the

statutory department
100 ലകഖ

Faculty Development Centre 80 ലകഖ
Campus Development work 90 ലകഖ 

Starting new Post Graduate Diploma in CELCS 10 ലകഖ

2
ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി)79/17/ഉ.വഡി.വ തനീയതഡി 18.1.17 

Environmental Monitoring & Sustainable Utilisation of Vembanadu Wetland
Eco system

264.90 ലകഖ 

3
ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി)79/17/ഉ.വഡി.വ തനീയതഡി 18.1.17 
Setting up of Community Radio Service

50 ലകഖ 

ആനക 794.90 ലകഖ 

സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  മുനവരഷങ്ങളഡില്  ലഭഡിച  പദ്ധതഡിധേനസഹവ്യായങ്ങളുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  വഡിവരങ്ങള
കൃതവമവ്യായഡി  സമരപ്പെഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പുതഡിയ  പരനീകവ്യാഭവനറ്റ്  അധേഡികനഡില
നഡിരമവ്യാണഖ,  കണവരജനസറ്റ്  അകവ്യാഡമഡിയ  ദകവ്യാഖപ്ലെകറ്റ്  നഡിരമവ്യാണഖ  എനനീ  ശുപവ്യാരശകളകറ്റ്  തനവരഷഖ
സരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഭരണവ്യാനുമതഡി  ലഭഡിചഡിരുനഡില.  മുന  വരഷങ്ങളഡില്  ആരഖഭഡിചറ്റ്  നഡിലവഡില്  പ്രവൃതഡി
തുടരനനകവ്യാണ്ടഡിരഡിക്കുന  പ്രസ്തുത  ദപ്രവ്യാജക്ടുകളകറ്റ്  തനവരഷഖ  സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  ഭരണവ്യാനുമതഡി
ലഭഡിചഡിരുനഡിനലങഡിലുഖ  യഥവ്യാക്രമഖ  5  ദകവ്യാടഡി,  4  ദകവ്യാടഡിരൂപ  വനീതഖ  തുക  പ്രസ്തുത  വരക്കുകളകവ്യായഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നചെലവഴഡിചഡിരുന.  ഈ  വഡിഷയതഡില്  വഡിശദനീകരണഖ  ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്
എനകസയറഡിയറ്റ്  (നമര  44/27.1.2018)  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡില.  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഭരണവ്യാനുമതഡി  ലഭവമവ്യാകവ്യാത
ദപ്രവ്യാജക്റ്റുകളകവ്യായഡി  തുക നചെലവഴഡിച നടപടഡി  ഗരുതരമവ്യായ കൃതവവഡിദലവ്യാപമവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിനറ്റ്  വഡിശദനീകരണഖ
ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-3-1  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെന്സന്-  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനന്  ലഭഡികമുന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാവഡിഹഡിതക
പഠനവകമുപ്പെമുകള യഥവ്യാസമയക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയന് ഒടമുകമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളഡിനല വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ് ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
സരകവ്യാര നഡിരദദ്ദേശവ്യാനുസരണഖ ഒവ്യാദരവ്യാ പഠനവകുപഖ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകള ആരഖഭഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സരകവ്യാരഡില്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നഡിനഖ ലഭഡിക്കുന ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് തുകയഡില് വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ് നല്കുന വസപനഡുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്
വഡിദവവ്യാരതഡികള  ഒടുദകണ്ട  ഫനീസുകളുഖ  ഉളനപ്പെടുന.  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനറ്റ്  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  ലഭഡിക്കുന  മുറയറ്റ്
വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  വസപനഡറ്റ്  വഡിതരണഖ  നചെയ്യുനതഡിദനവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  ഫനീസഡിനതഡില്  ലഭവമവ്യാകുന  തുക
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളഡില് ഫനീസഡിനതഡില് ലഭവമവ്യായ ഇ-
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  തുകകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  വകമവ്യാറവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  വനതുകകള  ഇ-
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സഡിനവ്യായുള്ള പ്രദതവക ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളഡില് നനീകഡിബവ്യാകഡിയവ്യായഡി അവദശഷഡിക്കുന. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ക്രമഖ
നമര

പഠന വകുപ്പെഡിനന്റെ ദപരറ്റ്
അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര/

ബവ്യാങറ്റ്

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് (31.3.2017 ല്)

പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ്
പ്രകവ്യാരഖ

ധേനകവ്യാരവപതഡിക പ്രകവ്യാരഖ

1
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് നകമഡികല്

സയനസസറ്റ്

30839539092
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ

മവ്യാനവ്യാനഖ

10,81,120 (31-07-2017
നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്)

10,41,727

2
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്

30843746717
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ

മവ്യാനവ്യാനഖ
5,35,313.5 5,35,313

3
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് പദ്യുവര &
അവപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്

30841904620
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ

മവ്യാനവ്യാനഖ
83,602 83,602

4

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിദലഷനസറ്റ് &

നപവ്യാളഡിറഡികല് സയനസറ്റ്

30835238704
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ.

മവ്യാനവ്യാനഖ 
4,19,741 3,99,251

5
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് ഇനഡവന

ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ്സറ്റ്
30841151449

എസറ്റ്.ബഡി.ഐ. ദകവ്യാട്ടയഖ
10,77,643 11,66,345

6
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല്

എഡദ്യുദകഷന &
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസറ്റ്

32671820035
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ

മവ്യാനവ്യാനഖ
1,19,543 1,19,543

7
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ബഡിദഹവഡിയറല്
സയനസസറ്റ്

30850992413 1,16,003

8
സ്കൂള ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടര

സയനസസറ്റ്
30854277525 79,521

9
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഗവ്യാനഡിയന
ദതവ്യാട്ടറ്റ് & ഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്

സഡനീസറ്റ് 
30846795853 38,753

10 സ്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ് 30839642409 32,777

11
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

നപഡദഗവ്യാഗഡികല്
സയനസസറ്റ്

30849172176 4,925

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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12
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല്

സയനസസറ്റ്
30834615027 2,00,397

13
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ്

30839775880 3,94,727

14
സ്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ്
& ബഡിസഡിനസറ്റ് സഡനീസറ്റ്

30835417455 17,160

15 നക.എന.രവ്യാജറ്റ് നസന്റെര 33879390530 1,53,584

ദകരള  സരകവ്യാരഡിനന്റെ പട്ടഡികജവ്യാതഡി/  പട്ടഡികവരഗ വഡികസന വകുപ്പെറ്റ്  മുഖവ്യാന്തഡിരഖ  ലഭഡിക്കുന ലഖപറ്റ് സഖ
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്,  ദപവ്യാകററ്റ്  മണഡി,  ആകറ്റ്ചെസല്  ദബവ്യാരഡഡിഖഗറ്റ്  &  ദലവ്യാഡറ്റ്ജഡിഖഗറ്റ്  ചെവ്യാരജറ്റ്  എനഡിവ  അരഹരവ്യായ
വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  വകമവ്യാറുനതഡിനുഖ  ടമ്പ്യൂഷന  ഫനീസറ്റ്,  നസഷവല്  ടമ്പ്യൂഷന  ഫനീസറ്റ്,  പരനീകവ്യാഫനീസറ്റ്  എനഡിവ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിദലയറ്റ് ഒടുക്കുനതഡിനുമുളള ടഡി അകഭൗണ്ടുകളഡില് വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട നക്ലെയഡിഖ നചെയവ്യാത
തുകകള മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെവ്യായഡി അവദശഷഡിദകണ്ടതറ്റ്.  ആയതഡില് വഡിദവവ്യാരതഡികള നക്ലെയഡിഖ നചെയവ്യാത
തുകകള സരകവ്യാരഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട ഫനീസുകള സഖബനഡിച ഡഡി.സഡി.ബഡി
ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തയവ്യാറവ്യാകവ്യാതതഡിനവ്യാല്  ഓദരവ്യാ  വരഷവഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭഡിദകണ്ട
ഫനീസറ്റ് എതയവ്യാനണനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് അറഡിയവ്യാന സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. ചെഡില ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റുകളഡില് ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്
സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ആരഖഭഡിചതുമുതലുളള  തുക ഇപ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  മവ്യാറഡി  നല്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുന. 

ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  വരവനവയനപ്പെടുന  ഏതവ്യാനുഖ  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള  കറന്റെറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള
ആയതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ്  പലഡിശയഡിനതഡില്  ലഭഡിദകണ്ട  വരുമവ്യാനതഡിലുഖ  കുറവറ്റ്  ഉണ്ടവ്യാകുന.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതുവരുമവ്യാനതഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യാദകണ്ടതുഖ  വഡിവഡിധേ  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡില്
അവദശഷഡിക്കുനതുമവ്യായ  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  സഖബനഡിച  കൃതവമവ്യായ  കണക്കുകള  തയവ്യാറവ്യാകഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയറ്റ് ഒടുദകണ്ട തുകകള അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലക്കുഖ നക്ലെയഡിഖ നചെയവ്യാത
വസപനഡറ്റ് സരകവ്യാരഡിദലക്കുഖ ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ്  വകുപതലവനമവ്യാരകറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശഖ നല്ദകണ്ടതുഖ ഇപ്രകവ്യാരഖ
തുകകള ഒടുകഡിയതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-3-2 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  പഠനവകമുപ്പെമുകള  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനന്
ഈടവ്യാകമുന ഫരീസമുകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫണ്ടഡിദലയന് ഒടമുകമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പഠനവകുപകള വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്  നഡിനറ്റ്  ഈടവ്യാക്കുന അഡറ്റ് മഡിഷന ഫനീസറ്റ്,
ടമ്പ്യൂഷന ഫനീസറ്റ്,  വലബ്രറഡി ഫനീസറ്റ്,  നമഡഡികല് ഇനനസകന ഫനീസറ്റ്,  ലദബവ്യാറട്ടറഡി ഫനീസറ്റ്,  ഒവ്യാഡഡിദയവ്യാ-വഡിഷസല്
ഫനീസറ്റ്  തുടങ്ങഡിയവ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണ്ടഡിദലക്കുഖ  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്  നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ്,  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്  ഇനഷുറനസറ്റ്
ഫനീസറ്റ് എനഡിവ ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് നമന്റെറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് സരവ്വനീസസഡിദലക്കുഖ യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫനീസറ്റ്, മവ്യാഗസഡിന
ഫനീസറ്റ്  എനഡിവ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ്  യൂണഡിയനുഖ  വകമവ്യാദറണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  പ്രസ്തുത  തുകകള
കലണ്ടര  ഫനീസറ്റ്,  തഡിരഡിചറഡിയല്  കവ്യാരഡറ്റ്  ഫനീസറ്റ്  എനഡിവദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  പഠനവകുപകളുനടതനന  ബവ്യാങറ്റ്
അകഭൗണ്ടഡിലവ്യാണറ്റ്  നഡിദകപഡിക്കുനതറ്റ്.  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്  നഡിനറ്റ്  ഫനീസുകള  ഈടവ്യാകഡി  സമയബനഡിതമവ്യായഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ബനനപ്പെട്ട  അകഭൗണ്ടുകളഡിദലയറ്റ്  ഒടുക്കുനതഡിനുപകരഖ  ആയതറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ
അകഭൗണ്ടഡില്  സൂകഡിക്കുനതറ്റ്  ക്രമവഡിരുദ്ധമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  വഡിവഡിധേ  ഫനീസഡിനങ്ങളുനട
കളകന രജഡിസര കൃതവമവ്യായഡി സൂകഡിക്കുനഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല് ഒവ്യാദരവ്യാ ഇനതഡിനലയുഖ പ്രതഡിദഡിന വരവറ്റ്,  ഓദരവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡിദലയ്ക്കുഖ മവ്യാറഡി  നല്ദകണ്ട തുകയുനട വഡിവരഖ,  പഠനവകുപ്പെഡിനന്റെ അകഭൗണ്ടഡില് ഒവ്യാദരവ്യാ  ഇനതഡിലുഖ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അവദശഷഡിക്കുന  തുക  എനഡിവ  കണകവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  വഡിവഡിധേ  വകുപകള  ഫനീസഡിനതഡില്  ഒടുക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുന തുക ഈടവ്യാകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-4  അഫഡിലഡിദയറഡന്  ദകവ്യാദളജമുകള  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനന്  ഈടവ്യാകമുന
ഫരീസമുകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് യഥവ്യാസമയക ഒടമുകമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയറ്റുനചെയ്തഡിട്ടുള്ള  ദകവ്യാദളജുകള  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്  നഡിനറ്റ്
ഈടവ്യാക്കുനതുഖ  അകവ്യാദമഡികവമവ്യായ  ഫനീസുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുദകണ്ടതവ്യാനണങഡിലുഖ  ആയവ
യഥവ്യാസമയഖ  ദകവ്യാദളജുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുക്കുനഡില.  ഫനീസവ്യാനുകൂലവതഡിനറ്റ്  അരഹരവ്യായ
വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  ലഭഡിക്കുന  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സഡില്  നഡിനള്ള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാവഡിഹഡിതവഖ
ദകവ്യാദളജുകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  വകമവ്യാറുനഡില.  ഓഡഡിററ്റ്  വഡിഭവ്യാഗഖ  പരഡിദശവ്യാധേന നടതഡിയ
ദകവ്യാദളജഡില്  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  സഖബനഡിച  കുടഡിശ്ശേഡികയുനട  ദരഖകള  ഹവ്യാജരവ്യാക്കുവവ്യാന  ആവശവനപ്പെട്ടുനവങഡിലുഖ
ആയതറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയറ്റുനചെയ്തഡിട്ടുള്ള  ദകവ്യാദളജുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുന  ഫനീസുകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശഖ
നല്കഡിയഡിരുന.  തുടരനറ്റ്  ഏതവ്യാനുഖ  ദകവ്യാദളജുകളഡില്  നഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യായ  ദരഖകള  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്
തവ്യാനഴപ്പെറയുഖപ്രകവ്യാരഖ  2016-2017  വരഷഖ  ആനക  555589/-രൂപയുഖ  മുനവരഷങ്ങളഡിനല  കുടഡിശ്ശേഡികയുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുക്കുവവ്യാന അവദശഷഡിക്കുനതവ്യായഡി കവ്യാണുന. 

ക്രമ
നമര

ദകവ്യാദളജഡിനന്റെ ദപരറ്റ് ഫനീസഡിനഖ 
ഒടുക്കുവവ്യാന

അവദശഷഡിക്കുന
തുക

1
മവ്യാര അതദനഷവസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ദകവ്യാതമഖഗലഖ

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് ഇനഷസറനസറ്റ് പ്രനീമഡിയഖ 2904
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ് 6440
യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ്
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന

ഫനീസറ്റ്
16110

2
അല് അസറ്റ്ഹര ദകവ്യാദളജറ്റ്

ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്
ദകവ്യാദളജറ്റ്, നപരുമഡിള്ളഡിചഡിറ

ആനസല് അഡറ്റ് മഡിനഡിദസ്ട്രഷന
ഫനീസറ്റ്

295800

3
ദമവ്യാരണഡിഖഗറ്റ് സവ്യാര

ദഹവ്യാഖ സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,
അങമവ്യാലഡി

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് ഇനഷസറനസറ്റ് പ്രനീമഡിയഖ 1140
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ് 2280
യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ് 5700
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന

ഫനീസറ്റ്
8550

നമട്രെഡിക്കുദലഷന ഫനീസറ്റ് 11400

4
ബഡി.സഡി.എഖ.ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ദകവ്യാട്ടയഖ

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് ഇനഷസറനസറ്റ് പ്രനീമഡിയഖ 140
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ് 300
യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ് 3350
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന

ഫനീസറ്റ്
5100

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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5
അസഖപറ്റ്ഷന ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി

അഫഡിലഡിദയഷന ഫനീസറ്റ് 19450
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന

ഫനീസറ്റ്
26250

6
എഖ.ഇ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

നനടുങണ്ടഖ
നമട്രെഡിക്കുദലഷന ഫനീസറ്റ് 3500

7
ശനീശങര വഡിദവവ്യാപനീഠഖ,

നപരുമവ്യാവൂര

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് ഇനഷസറനസറ്റ് പ്രനീമഡിയഖ 1590
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ് 3180
യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ് 7950
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന

ഫനീസറ്റ്
11925

ദകവ്യാഴറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷന ഫനീസറ്റ് 800

8
നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാരജറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

അരുവഡിത്തുറ

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് ഇനഷസറനസറ്റ് പ്രനീമഡിയഖ 6870
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ് 29720
യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ് 65290
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് അഫഡിലഡിദയഷനഫനീസറ്റ് 15150+ കുടഡിശ്ശേഡിക

നമട്രെഡിക്കുദലഷന ഫനീസറ്റ് 4700+ കുടഡിശ്ശേഡിക
ആനക 5,55,589 + കുടഡിശ്ശേഡിക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് തുക ഒടുകഡിയതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടുതഡിയ പതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ തുക ഒടുകഡിയതഡിനന്റെ
നചെലവ്യാനുകളുനട പകരപ്പെറ്റ്  ഉള്ളടകഖ നചെയ്തഡിരുനഡില.  തന്മൂലഖ പ്രസ്തുത പതഡികകളുനട കൃതവത ഉറപവരുതവ്യാന
സവ്യാധേഡിക്കുനഡില.  ദകവ്യാദളജുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുദകണ്ടതവ്യായ  ഫനീസുകളുനട  ഡഡി.സഡി.ബഡി.  പതഡിക
തയവ്യാറവ്യാകവ്യാതതുമൂലമവ്യാണറ്റ്  ഇപ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ഫനീസഡിനതഡില്  നഷ്ടഖ  സഖഭവഡിക്കുനതറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള  എലവ്യാ  ദകവ്യാദളജുകളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടുദകണ്ടുന
ഫനീസുകളുനട  ഡഡി.സഡി.ബഡി.  പതഡിക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തയവ്യാറവ്യാദകണ്ടതുഖ  ഒടുക്കുവവ്യാന അവദശഷഡിക്കുന  തുക
ഈടവ്യാകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-5  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കരീഴഡിലമുളള  പഠനവകമുപ്പെമുകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്
വനതമുക അവദശഷഡികമുനമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  കനീഴഡിലുള്ളതുഖ  ദനരഡിട്ടുള്ള  നഡിയന്ത്രണതഡില്  ഉള്ളതുമവ്യായ  വഡിവഡിധേ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട ഡയറകരമവ്യാരുനട ദപരഡിലുള്ള ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളഡില് ലകകണകഡിനറ്റ് തുക നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
ഉള്ളതവ്യായഡി  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  ഓഡഡിറഡില്  കനണ്ടതഡി.  വരഷങ്ങളവ്യായഡി  അവദശഷഡിക്കുന  ഇതരഖ
നനീകഡിയഡിരഡിപകളുനട ഇനഖ ഏനതനദപവ്യാലുഖ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിലവഡില് ദസവനമനുഷഡിക്കുന ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്
വവക്തമല.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വകമവ്യാറഡിയ  പദ്ധതഡി/  പദ്ധതഡിദയതര  ഗ്രവ്യാന്റുകളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയറ്റ്
ഒടുദകണ്ടതവ്യായ ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  ഉളനപ്പെനടയുള്ള ഫനീസഡിനങ്ങളുഖ  ബവ്യാങറ്റ്  പലഡിശയുഖ  ഉളനപ്പെട്ടതവ്യാനണങഡിലുഖ  ഈ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  പ്രസ്തുത  തുകകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഇനഖ  തഡിരഡിചറ്റ്  എഴുതഡി  സൂകഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുദകണ്ട തുകകളുനട കൃതവത നഡിരണ്ണയഡിക്കുവവ്യാന സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില. 

ഓഡഡിററ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ പരഡിദശവ്യാധേന നടതഡിയ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ 31.3.2017 നല
നനീകഡിയഡിരഡിപകളുനടയുഖ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ
ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ്

നമര

പവ്യാസറ്റ്ബുകറ്റ്
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
(31.3.2017)

ഉദദ്ദേശവഖ

1 IUIC 67146203167 10086487 പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്

2 ICCS
67313384597 900693 പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
67166773871 31571 യു ജഡി സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 

3 SILT

67302060573 ലഭവമല യു.ജഡി.സഡി പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
30841151449 1077643 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്
57008126150 73074 അമനഡിറനീസറ്റ്
57008102140 3506619.90 ഫനീസറ്റ്
57008128567 2565275 ഫനീസറ്റ്
57048870749 107682 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്

4
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിസരചറ്റ് ഇന നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

57004094540 745331.07 പ്രതഡിദഡിനനചെലവകള
57004108838 261664 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
30835238704 419741.50 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്

5
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്

57004098056 2441424 പ്രതഡിദഡിനനചെലവകള
67182809811 236763 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
30843746717 535316.50 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്

6
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര &
അവപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്

57004086845 1123521 പ്രതഡിദഡിനനചെലവകള
67182809811 596921.50 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
30841904620 83602 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്

7
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല്

എജദ്യുദകഷന &
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസറ്റ്

67091720322 65932 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
67376107880 327796 ടൂരണ്ണനമന്റെറ്റ്
57008125215 47930.75 മുനകൂറുകള
67199183839 153725 ഫനീസറ്റ്
67289264706 3399 യു.ജഡി.സഡി
32671820035 119543 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്

8 AMMRC
67209135978 11114499 പ്രദതവകഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
67313534736 326130 പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്

9
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

വലബ്രറഡി
673396834 1824269 പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്

10 NIPST
67241941195 54918
67318244431 44560 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്

11 നക.എന.രവ്യാജറ്റ് നസന്റെര

67202106896 333006.50 നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ്
67313208124 107777.20 പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ്
33879390530 153584.00 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
67355498130 2448

12 IIRBS 67313429121 7084258* പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
67064961087 30450.75* നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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67277705587 16710* യു.ജഡി.സഡി
67108947544 380530* ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്

13 D.S.S
57004095420 18748627.70

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര ഫണ്ടറ്റ്/
ഇനഷസറനസറ്റ്

57004095168 22103398.76 യൂണഡി.യൂണഡിയന ഫണ്ടറ്റ്

14
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ്

വലഫറ്റ് ദലവ്യാഖഗറ്റ് ദലണഡിഖഗറ്റ്
& എകറ്റ്നറനഷന

67009182631 863952.72* ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്

36885778431 8506.60* നവ്യാകറ്റ് വഡിസഡിററ്റ്

15
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല്

സയനസസറ്റ്

67135550045 26875* യു.ജഡി.സഡി
67170144393 280581* FIST-DST
67011544689 125826.20* ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
57004086834 3108361.50* നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ്
67398178765 233483.25* നവ്യാകറ്റ് വഡിസഡിററ്റ്
36931085414 413210* RUSA
30839539092 1081120* ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്

16 UCIC 67260193360 2570898 നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ്
ആനക 96549636.40

(*31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപകള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില.  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  2016-2017  വരഷനത
ഓഡഡിററ്റ് ദനവ്യാട്ടഡിനല വഡിശദവ്യാഖശങ്ങളവ്യാണറ്റ് ദചെരതഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.)

വഡിവഡിധേ പഠനവകുപകളുനട ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട 31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപകളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016 - 2017  വരഷനത ധേനകവ്യാരവപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ ലഭവമവ്യാകഡിയതറ്റ്  അനുബനഖ–4
ല്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  പഠനവകുപകള/  നസന്റെറുകളഡിനല  കവ്യാഷറ്റ് ബുകഡില്  എലവ്യാ  അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  അനുബനഖ–4  ല്  പറഞ്ഞെഡിട്ടുള്ള  തുകകളുനട  കൃതവത
പരഡിദശവ്യാധേഡികവ്യാന കഴഡിയുനഡില.

2-6 യമു.ജഡി.സഡി. പന്ത്രണ്ടവ്യാക പദ്ധതഡി- ധേനസഹവ്യായക ഇനത്തഡില് 4.32 ദകവ്യാടഡി രഗ്രൂപ
ലഭഡികമുവവ്യാന അവദശഷഡികമുനമു.

ഫയല് നമര : പഡി & ഡഡി1/1/5023/12
യു.ജഡി.സഡി.യുനട  12-ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡി  ധേനസഹവ്യായമവ്യായഡി  ആനക  13.87  ദകവ്യാടഡി  രൂപ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്

അനുവദഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല്  യു.ജഡി.സഡി.  മവ്യാരഗ്ഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങളകറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായഡി  പദ്ധതഡി  ശുപവ്യാരശകള
സമയബനഡിതമവ്യായഡി  നടപ്പെവ്യാകവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാലുഖ  ലഭഡിച  തുകകളുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാകവപതഖ
സമരപ്പെഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാലുഖ ആനക 9.545 ദകവ്യാടഡി രൂപ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് നവ്യാളഡിതുവനര ലഭഡിചതറ്റ്. 31.3.2017 ല് 12-ാവ്യാഖ
പദ്ധതഡി കവ്യാലയളവറ്റ് അവസവ്യാനഡിച സവ്യാഹചെരവതഡില് 4.32  ദകവ്യാടഡി രൂപ നഷ്ടനപ്പെടുന സ്ഥഡിതഡിയവ്യാണറ്റ് നഡിലവഡില്
സഖജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടുളളതറ്റ്. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭഡിച 9.548 ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

യു.ജഡി.സഡിയുനട കതറ്റ് നമര/തനീയതഡി തുക (ദകവ്യാടഡി രൂപയഡില്)
എഫറ്റ് 13-1/2012(എസറ്റ്.യു.-1)/31.8.12 2.1706
എഫറ്റ് 13-1/2012(എസറ്റ്.യു.-1)/25.7.13 3.3744
എഫറ്റ് 13-1/2012(എസറ്റ്.യു.-1)/25.10.16 4.00

ആനക 9.545

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  യു.ജഡി.സഡി.  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ദരഖനപ്പെടുത്തുന  അദപ്രവ്യാപ്രഡിദയഷന
കണദട്രെവ്യാള രജഡിസര സൂകഡികവ്യാതതഡിനവ്യാല് ഗ്രവ്യാന്റെഡിനന്റെ കൃതവമവ്യായ വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിവരങ്ങള ലഭവമല.

യു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിനറ്റ്  അവദശഷഡിക്കുന  തുക  ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ലഭഡിച  തുകയുനട
വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാകവപതഖ  സമരപ്പെഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  തുകയുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിവരങ്ങള
ലഭവമലവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ടപദ്ധതഡികളകവ്യായഡി  മറ്റു  ദസവ്യാതസ്സുകളഡില്  നഡിനളനപ്പെനടയുളള  നചെലവറ്റ്
കണകവ്യാകഡിയവ്യാണറ്റ്  (ആനക  146413180  രൂപ)  യു.ജഡി.സഡി.കറ്റ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാകവപതഖ  നല്കഡിയതറ്റ്.  മറ്റു
ദസവ്യാതസ്സുകളഡില് നഡിനറ്റ് തുക നചെലവഴഡിചതഡിനവ്യാല് ധേനസഹവ്യായമഡിനതഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭഡിക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുന തുക യു.ജഡി.സഡി. അനുവദഡികണനമനറ്റ് ഇദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ ആവശവനപ്പെടുകയുഖ നചെയ്തഡിരുന.

ആയതഡിനവ്യാല്  യു.ജഡി.സഡി.  12-ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡി  ധേനസഹവ്യായതഡില്  അനുവദഡിചഡിരുനതുഖ  എനവ്യാല്
ലഭഡിക്കുവവ്യാന അവദശഷഡിക്കുനതുമവ്യായ  4.32  ദകവ്യാടഡി  രൂപ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡില് ആയതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  അലവ്യാതപകഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് അരഹമവ്യായ  4.32  ദകവ്യാടഡി രൂപ
യു.ജഡി.സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ദനടഡിനയടുക്കുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-7 സ്കഗ്രൂള ഓഫന് ഫഡിസഡികല് എജവമുദകഷന & ദസവ്യാരട്സന് സയനസസന് ( SPESS)-  സസഡിമഡിങ്ങന് പഗ്രൂള
നഡിരമവ്യാണത്തഡിനന് ലഭഡിച യമു.ജഡി.സഡി വഡിഹഡിതക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട അനവ്യാസ്ഥ മഗ്രൂലക പവ്യാഴവ്യായഡി

പന്ത്രണ്ടവ്യാഖ  പദ്ധതഡി  കവ്യാലയളവഡില്  ഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്  ഓഫറ്റ്  ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ്  ഇനഫ്രെവ്യാസ്ട്രകറ്റ്ചെര  &
എകദ്യുപറ്റ് നമന്റെഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളകവ്യായഡി  യു.ജഡി.സഡി  സവ്യാമതഡികസഹവ്യായഖ  നല്കുനതനുസരഡിചറ്റ്
അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര  നഡിലവവ്യാരതഡിലുള്ള  സസഡിമഡിങ്ങറ്റ്  പൂള  നഡിരമവ്യാണതഡിനവ്യായഡി  മഹവ്യാതഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
നല്കഡിയ 5.83 ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല് യു.ജഡി.സഡി അഖഗനീകരഡിചഡിരുന. 50x21x1.8 മനീറര അളവകളഡിലുള്ള 8
നലയഡിന  സസഡിമഡിങ്ങറ്റ്  പൂള  നഡിരമഡിക്കുനതഡിനവ്യാണറ്റ്  നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  സമരപ്പെഡിചഡിരുനതറ്റ്.  പ്രസ്തുത
നഡിരമവ്യാണതഡിനുള്ള ധേനസഹവ്യായമവ്യായഡി 2,25,00,000/- രൂപ യു.ജഡി.സഡിയുനട 30.01.2015 നല ഡഡി.ഒ നലറര നമര
1-2/2014 (ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ്  /ദപവ്യാളഡിസഡി)  പ്രകവ്യാരഖ അനുവദഡിചഡിരുന. അധേഡികമവ്യായഡി വരുന നചെലവറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
വഹഡികണനമന വവവസ്ഥയുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡിലവ്യാണറ്റ് തുക അനുവദഡിചതറ്റ്.  ആദവഗഡുവവ്യായഡി യു.ജഡി.സഡി കതറ്റ്
നഖ  F No2/71/2014  തനീയതഡി  19-6-2015  പ്രകവ്യാരഖ  1,12,50,000/-  രൂപ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭഡിചഡിരുന.  സസഡിമഡിങ്ങറ്റ്
പൂളഡിനന്റെ  പ്ലെവ്യാനുഖ  എസഡിദമറ്റുഖ  സമരപ്പെഡിക്കുവവ്യാന  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനപ്രകവ്യാരഖ  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡിനയ
ചുമതലനപ്പെടുത്തുകയുഖ  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി  4.5  ദകവ്യാടഡി  രൂപ  അടങലവ്യായഡി  പ്രവ്യാരഖഭ  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകഡി
സമരപ്പെഡിക്കുകയുഖ നചെയ്തഡിരുന. 

പ്രസ്തുത  സസഡിമഡിങ്ങറ്റ്  പൂളഡിനുള്ള  നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  അഖഗനീകൃത  മത്സരങ്ങള  നടത്തുവവ്യാന  ദയവ്യാഗവമവ്യായ
രനീതഡിയഡില്  അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര  നഡിലവവ്യാരഖ  പുലരത്തുനതുഖ  നവ്യാഷണല്  നഫഡദറഷന  ഓഫറ്റ്  സസഡിമഡിങ്ങഡിനന്റെ
നഡിരദദ്ദേശങ്ങള പവ്യാലഡിക്കുനതുമവ്യായ തരതഡില് 10 നലയഡിന പൂളവ്യാണറ്റ് ആവശവനമനഖ ആയതഡിനവ്യാല് എസഡിദമററ്റ്
പുതുകഡി  നഡിശയഡികണനമനഖ  SPESS  ഡയറകര നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരുന.  കൂടവ്യാനത  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി  വഡിശദമവ്യായ
പ്ലെവ്യാനുഖ  എസഡിദമറ്റുഖ  സമരപ്പെഡിക്കുനതഡില്  വനീഴ്ച  വരുതഡിനയനഖ  കവ്യാലതവ്യാമസഖ  ഒഴഡിവവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി
നഡിരമവ്യാണചുമതല  നവ്യാഷണല്  നഗയഡിഖസഡിനന്റെ  നഡിരമവ്യാണ  ചുമതലയുണ്ടവ്യായഡിരുന  M/s  KITCO  Ltd  നന
ചുമതലനപ്പെടുതവ്യാവനതവ്യാനണനഖ  SPESS  ഡയറകര  14.10.2016  നല  SPESS/3/എസറ്റ് പഡി/2015  നമര കതറ്റ്
പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലദയവ്യാടറ്റ് ആവശവനപ്പെട്ടഡിരുന. 

SPESS  ഡയറകറുനട  നഡിരദദ്ദേശഖ  31.12.2016  ല്  ദചെരന  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ദയവ്യാഗതഡില്
പരഡിദശവ്യാധേഡിക്കുകയുഖ  ഐറഖ  നഖ  59/16.11/162356  നഖ  തനീരുമവ്യാനപ്രകവ്യാരഖ  SPESS  ഡയറകര  സമരപ്പെഡിച
പരഡിഷ്ക്കരഡിച  നഡിരദദ്ദേശഖ  തഡിരസരഡിക്കുവവ്യാനുഖ  യു.ജഡി.സഡിയഡില്  നഡിനഖ  ലഭഡിച  ഫണ്ടറ്റ്  തഡിരഡിചടയ്ക്കുവവ്യാന
തനീരുമവ്യാനനമടുക്കുകയുഖ  നചെയ  (യു.ഒ  നഖ  514/പഡി&ഡഡി1/2/2017/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ  തനീയതഡി  28.01.2017).
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  പ്രസ്തുത  പദ്ധതഡി  ഉദപകഡിക്കുവവ്യാനുണ്ടവ്യായ  സവ്യാഹചെരവഖ  വവക്തമല.  യു.ജഡി.സഡി  ഫണ്ടറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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തഡിരഡിചടയ്ക്കുവവ്യാന  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനനമടുതതഡിനറ്റ്  വവക്തമവ്യായ  കവ്യാരണങ്ങള  ചൂണ്ടഡികവ്യാട്ടഡിയഡിരുനഡില.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  അഭഡിമവ്യാനമവ്യായഡി  മവ്യാറുമവ്യായഡിരുന  അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര  നഡിലവവ്യാരതഡിലുള്ള  സസഡിമഡിങ്ങറ്റ്  പൂള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട പദ്ധതഡി നഡിരവ്വഹണതഡിനല അനവ്യാസ്ഥമൂലഖ നഷ്ടമവ്യായ സവ്യാഹചെരവമവ്യാണറ്റ് നഡിലവഡിലുള്ളതറ്റ്.
നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസലുകള  മവ്യാറഡി  സമരപ്പെഡിചതുഖ  വഫനല്  തനീരുമവ്യാനനമടുകവ്യാന  കവ്യാലതവ്യാമസഖ  വരുതഡിയതുഖ
നഡിരവ്വഹണ  ഏജനസഡിയറ്റ്  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  നഡിരമവ്യാണപ്രവൃതഡികള  ആരഖഭഡികവ്യാന  നഡിരദദ്ദേശഖ
നല്കവ്യാതഡിരുനതുഖ  പദ്ധതഡി  നഡിരവ്വഹണതഡിനല  വനീഴ്ചയവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  വഡിലയഡിരുത്തുന.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്
ദനട്ടമവ്യാകുമവ്യായഡിരുന യു.ജഡി.സഡി  ധേനസഹവ്യായഖ  ക്രഡിയവ്യാതകമവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാന നടപടഡി  സസനീകരഡികവ്യാനത
തഡിരഡിനക അടയവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല തനീരുമവ്യാനനമടുതതറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട കവ്യായഡിക രഖഗനത വളരചയറ്റ്
വഡിഘവ്യാതമവ്യാവനതുഖ  ഉതമ  സവ്യാമതഡികതവ്യാതറ്റ്പരവങ്ങളകറ്റ്  വഡിരുദ്ധവമവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  വഡിഷയതഡിദലകറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അധേഡികവ്യാരഡികളുനട ശദ്ധ കണഡിക്കുന. 

2-8 കമവഗ്രൂണഡിറഡി  ദറഡഡിദയവ്യാ  ദസഷന  പ്രവരത്തനക  ആരകഭഡിചഡിലല-  50  ലക്ഷക
രഗ്രൂപയമുനട സരകവ്യാര ധേനസഹവ്യായക നഷ്ടനപ്പെടവ്യാന സവ്യാദ്ധവത

ഫയല് നമര - പഡി&ഡഡി1/1/52/17/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ
ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി)612/17/H.Edn തനീയതഡി 29.3.2017 പ്രകവ്യാരഖ സഖസ്ഥവ്യാനപ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് വഡിഹഡിതമവ്യായഡി 50 ലകഖ

രൂപ  കമമ്പ്യൂണഡിറഡി  ദറഡഡിദയവ്യാ  ദസഷന  നഡിരമവ്യാണതഡിനവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  അനുവദഡിക്കുകയുണ്ടവ്യായഡി.
തുടരനറ്റ്  ദകന്ദ്ര  വവ്യാരതവ്യാവഡിതരണ  പ്രദകപണ  മന്ത്രവ്യാലയതഡിനന്റെ  അനുമതഡിയറ്റ്  വഡിദധേയമവ്യായഡി
ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തനീരുമവ്യാനനമടുതഡിരുന  (U.O  No1870/P&D1/1/17
ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ  തനീയതഡി  31.3.2017).  7.4.2017  ല്  കൂടഡിയ  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ദയവ്യാഗതഡില്  വവസറ്റ്ചെവ്യാനസലര
നചെയരമവ്യാനവ്യായഡി 9 അഖഗസമഡിതഡിനയ ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന നടതഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി ചുമതലനപ്പെടുത്തുകയുഖ ഡയറകറുനട
ചുമതല രജഡിസ്ട്രവ്യാരകറ്റ് നല്കുകയുഖ നചെയ. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സരകവ്യാരഡിനറ്റ് സമരപ്പെഡിച ശുപവ്യാരശ പ്രകവ്യാരഖ എഞഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ് യൂണഡിറഡിനന്റെ മുകളഡില്
ആന്റെഡിന,  സ്റ്റുഡഡിദയവ്യാ  എനഡിവയുഖ  ദറഡഡിദയവ്യാദസഷനറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  ഉപകരണങ്ങളുഖ  വവ്യാങ്ങഡി  സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ്
ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന കമനീഷന നചെയ്യുനതറ്റ് വനരയുള്ള പ്രവരതനങ്ങളകറ്റ് രൂപദരഖ തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിരുന.
എനവ്യാല് ദസഷന നഡിരമവ്യാണതഡിനന്റെ പ്രവ്യാരഖഭ പ്രവരതനങ്ങള ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാനയനറ്റ് കവ്യാണുന.  ഫയല്
പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില് ചുവനട ദചെരക്കുന അപവ്യാകതകള കവ്യാണുന. 

1. ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന  നഡിരമവ്യാണതഡിനറ്റ്  പ്രവ്യാഥമഡികമവ്യായഡി  ആവശവമുള്ള  ദകന്ദ്ര  വവ്യാരതവ്യാവഡിതരണ
മന്ത്രവ്യാലയതഡിനന്റെ അനുമതഡികവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അദപകഡിചഡിട്ടഡില.

2. ദറഡഡിദയവ്യാദസഷനറ്റ് ആവശവമവ്യായ ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനുള്ള നടപടഡികള സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

3. ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന പ്രവരതനതഡിനറ്റ് അനുദയവ്യാജവമവ്യായ ബവ്യാന്റെറ്റ് വഡിഡറ്റ്തറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

4. ദസഷന  നഡിരമവ്യാണതഡിനറ്റ്  ദകരള  നഡിരമഡിതഡി  ദകന്ദ്രതഡിനന  ഏല്പഡിക്കുവവ്യാന  സഡിനഡഡിദകററ്റ്
തനീരുമവ്യാനനമടുതഡിരുന. ആയതഡിനുള്ള നടപടഡികള ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡില.

ദമല് പറഞ്ഞെ അപവ്യാകതകളകറ്റ് വഡിശദനീകരണഖ ആരവ്യാഞ്ഞുനല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ് അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്
(നമര  3/14.9.2017)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ലഭവമവ്യാകഡിയ  മറുപടഡിയഡില്  കമമ്പ്യൂണഡിറഡി  ദറഡഡിദയവ്യാ  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
അനുമതഡി  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നഡിശഡിത  നപ്രവ്യാദഫവ്യാരമയഡില്  അദപകയുഖ  അദപകവ്യാഫനീസുഖ  ദകന്ദ്ര
വവ്യാരതവ്യാവഡിതരണ  പ്രദകപണ  മന്ത്രവ്യാലയതഡിനറ്റ്  16.3.2017  ല്  പഡി&ഡഡി2/2/2508/അഡറ്റ് മഡിന  നമര
കതഡിദനവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ സമരപ്പെഡിചഡിരുനതവ്യായഡി അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ആകറ്റ് സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി
മന്ത്രവ്യാലയഖ  ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനന  (എഫറ്റ്  804/162/2017-സഡി.ആര.എസറ്റ്/229/18.4.2017  നമര  കതറ്റ്)  തുടരനറ്റ്
2.5.2017  ല് എഖ.ജഡി.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ആകറ്റ്  അയചനകവ്യാടുതതവ്യായുഖ എനവ്യാല് പഡിനനീടറ്റ്  മന്ത്രവ്യാലയവമവ്യായഡി

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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കത്തുമുദഖനയുഖ  ദനരഡിട്ടുഖ  ബനനപ്പെട്ടഡിട്ടുഖ  നവ്യാളഡിതുവനര  അനുമതഡി  ലഭഡിചഡിലവ്യാനയനഖ  പ്രസ്തുത  അനുമതഡി
ലഭഡികവ്യാതതഡിനവ്യാലവ്യാണറ്റ്  ദറഡഡിദയവ്യാദസഷനന്റെ  നഡിരമവ്യാണതഡിനുഖ  അനുബന  സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള
ഏരനപ്പെടുത്തുനതഡിനുഖ തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡികവ്യാതനതനഖ അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

കമമ്പ്യൂണഡിറഡി ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ശുപവ്യാരശ സമരപ്പെഡിച അവസരതഡില് ക ൃതവമവ്യായ
മുനനവ്യാരുകഖ നടതവ്യാനതയുഖ ദകന്ദ്ര വവ്യാരതവ്യാവഡിതരണ പ്രദകപണ മന്ത്രവ്യാലയതഡിനന്റെ മുനകൂര അനുമതഡി
വവ്യാങ്ങവ്യാനതയുഖ  സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  ദനടഡിനയടുത  നടപടഡി  അഖഗനീകരഡികവ്യാവനതല.
ദറഡഡിദയവ്യാദസഷന  നഡിരമവ്യാണതഡിനന്റെ പ്രവ്യാരഖഭനടപടഡികള ദപവ്യാലുഖ  ആരഖഭഡികവ്യാതതഡിനവ്യാല്  2016  –  2017
സഖസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡിവഡിഹഡിതമവ്യായഡി  അനുവദഡിച  കഡിട്ടഡിയ  50  ലകഖ  രൂപ  പവ്യാഴവ്യായഡിദപവ്യാകുന  സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷഖ
ഉണ്ടവ്യാവവ്യാന  സവ്യാദ്ധവതയുണ്ടറ്റ്.  ആവശവമവ്യായ  അനുമതഡികള,  ബവ്യാന്റെറ്റ് വഡിഡറ്റ്തറ്റ്  എനഡിവ  സമയബനഡിതമവ്യായഡി
ലഭവമവ്യാകഡി  ദസഷന  നഡിരമവ്യാണഖ  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  നടപ്പെവ്യാക്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഭവ്യാഗത്തുനഡിനഖ
ഊരജഡിതശമങ്ങള  ഉണ്ടവ്യാദവണ്ടതുണ്ടറ്റ്.  ഈ  വഡിഷയതഡിദലകറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അധേഡികവ്യാരഡികളുനട
അടഡിയന്തഡിരശദ്ധകണഡിക്കുന.

2-9 നപരമുമവ്യാവഗ്രൂര  നക.എക.പഡി  എഞഡിനരീയറഡികഗന്  ദകവ്യാദളജഡിനല  എക.നടകന്
ദകവ്യാഴ്സമുകളമുക പരരീക്ഷകളമുക ക്രമവത്കരഡിചതന് - നടപടഡിക്രമങ്ങളഡിനല അപവ്യാകതകള

ഫയല് നമര -1)എസഡി.എ 7/2/2017/4426 (WP(C) 11207/15 നല 9.2.2017 നല വഹദകവ്യാടതഡി ഉതരവറ്റ്.)
                   2)എസഡി.എ 7/2/2015/3544 (പവ്യാരട്ടറ്റ് വടഖ എഖ.നടകറ്റ് ദകവ്യാഴറ്റ് - പരവ്യാതഡികള ലഭഡിചതറ്റ്)

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് അഫഡിലഡിദയറ്റുനചെയ്തഡിട്ടുള്ള നക.എഖ.പഡി എഞഡിനനീയറഡിഖഗറ്റ്  ദകവ്യാദളജഡില് ഒഴഡിവവന
എഖ  നടകറ്റ്  ദകവ്യാഴ്സുകളഡില്  ഗവ.  ദപവ്യാളഡിനടകഡികറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  അധേവവ്യാപകനര  പ്രദവശഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുഖ
സമയക്രമഖ മവ്യാറ്റുനതഡിനുഖ സരകവ്യാര അനുമതഡി  (ജഡി.ഒ  (ആര ടഡി)  2847/2014/ഉ.വഡി.വ./1.12.2014)  നല്കഡിയഡിരുന.
എനവ്യാല്  ഈ  ദകവ്യാഴ്സുകനള  സഖബനഡിചറ്റ്  പരവ്യാതഡികള  ഉയരന  സവ്യാഹചെരവതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
പരനീകകളുനട ഹവ്യാള ടഡികററ്റ് നല്കവ്യാതഡിരഡിക്കുകയുഖ വഡിശദനീകരണഖ ദതടുകയുഖ നചെയ്തഡിരുന. ഇതഡിനനതഡിനര ബഹു.
ദകരള വഹദകവ്യാടതഡിയഡില് പഠഡിതവ്യാകളവ്യായ അധേവവ്യാപകര ഫയല് നചെയ്ത WP(C) 11207/2015  നമര ദകസഡില്
ഉചെഡിതമവ്യായ തനീരുമവ്യാനഖ എടുക്കുനതഡിനറ്റ് സഡിനഡഡിദകറഡിനന ദകവ്യാടതഡി ചുമതലനപ്പെടുതഡിയതഡിനന തുടരനറ്റ് പ്രസ്തുത
ദകവ്യാദളജഡിനല എഖ.നടകറ്റ് ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ പരനീകകളുഖ റഗലവറസുനചെയ്യുകയുഖ  10  ലകഖ രൂപ ദകവ്യാദളജഡില്നഡിനറ്റ്
പഡിഴ ഈടവ്യാക്കുകയുഖ നചെയ്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

എനവ്യാല് പ്രസ്തുത ദകവ്യാദളജഡിദനവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ തനന ഗവ. ദപവ്യാളഡിനടകഡികറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡിനല അധേവവ്യാപകനര
ഉളനപ്പെടുതഡി പവ്യാരട്ടറ്റ്  വടഖ ദകവ്യാഴ്സുകള നടതഡിയ മറ്റു ദകവ്യാദളജുകളഡിനല ദകവ്യാഴ്സുകള റഗലവറസുനചെയ്തതവ്യായഡി
കവ്യാണുനഡില.  എ.ഐ.സഡി.ടഡി.ഇ/  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അഖഗനീകവ്യാരതഡിനു  വഡിദധേയമവ്യായഡി  ദകവ്യാഴ്സുകള
നടത്തുനതഡിനവ്യാണറ്റ് സരകവ്യാര എലവ്യാ ദകവ്യാദളജുകളക്കുഖ അനുമതഡി നല്കഡിയഡിരുനതറ്റ്.  എനവ്യാല് ഈ പവ്യാരട്ടറ്റ്
വടഖ  ദകവ്യാഴ്സുകളകറ്റ്  എ.ഐ.സഡി.ടഡി.ഇയുനട  അഖഗനീകവ്യാരഖ  വവ്യാങ്ങഡിയതവ്യായഡി  കവ്യാണുനഡില.  മവ്യാതമല,  നക.എഖ.പഡി
ദകവ്യാദളജഡില് നടതഡിവന പവ്യാരട്ടറ്റ്  വടഖ ദകവ്യാഴഡിനറ്റ് എ.ഐ.സഡി.ടഡി.ഇ മവ്യാനദണങ്ങള  (Approval process hand
book 2013-2014  അധേവവ്യായഖ  9)  പ്രകവ്യാരഖ ആവശവമവ്യായ അടഡിസ്ഥവ്യാന സഭൗകരവങ്ങളുഖ അധേവവ്യാപനസഭൗകരവങ്ങളുഖ
ഉദണ്ടവ്യാനയനറ്റ്  പരഡിദശവ്യാധേഡിചറ്റ്  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട  മവ്യാനദണങ്ങള  ഉറപവരുതവ്യാനത  ദകവ്യാഴ്സുകളകറ്റ്  അഖഗനീകവ്യാരഖ
നല്കഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകവ്യാരമല.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് അഫഡിലഡിദയറ്റു നചെയ്തഡിട്ടുള്ള ദകവ്യാദളജുകളഡില് നടത്തുന ദകവ്യാഴ്സുകള/  പരനീകകള
സഖബനഡിചറ്റ് കൃതവമവ്യായ ഇടദവളകളഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പരഡിദശവ്യാധേന നടതവ്യാതതഡിനവ്യാലവ്യാണറ്റ് ദകവ്യാദളജുകള
ഇപ്രകവ്യാരഖ നഡിയമവഡിരുദ്ധമവ്യായഡി ദകവ്യാഴ്സുകള/ പരനീകകള നടത്തുനനതനറ്റ് ഓഡഡിറഡില് വഡിലയഡിരുത്തുന. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഈ  വഡിഷയതഡിദന്മേല്  വഡിശദനീകരണഖ  ഓഡഡിറഡില്  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  37/1.1.2018
നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
അഫഡിലഡിദയഷന  ഉള്ള  എലവ്യാ  ദകവ്യാഴ്സുകളുഖ  പരനീകകളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  മവ്യാരഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങളകറ്റ്
അനുസൃതമവ്യായവ്യാണറ്റ് നടത്തുനനതനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട അകവ്യാദമഡികവഡിഭവ്യാഗഖ ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-10 മഗ്രൂലമറക  നസന്റെന്  ദജവ്യാസഫ് സന്  അകവ്യാദമഡി  ഓഫന്  ഹയര  എജവമുദകഷന  &  റഡിസരചന്-
മമുനകവ്യാലപ്രവ്യാബലവത്തഡില് തവ്യാത്കവ്യാലഡിക അഫഡിലഡിദയഷന നല്കഡിയതന് ക്രമപ്രകവ്യാരമലല.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുമവ്യായഡി  അഫഡിലഡിദയററ്റ്  നചെയ്തഡിട്ടുളള  നസന്റെറ്റ്  ദജവ്യാസഫറ്റ് സറ്റ്  അകവ്യാദമഡി  ഓഫറ്റ്  ഹയര
എജദ്യുദകഷന & റഡിസരചറ്റ്,  മൂലമറഖ എന സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക അഫഡിലഡിദയഷന 2012-2013  മുതല്
2016-2017  അധേവയനവരഷഖ വനര നനീട്ടുനതഡിനറ്റ് ഇതു സഖബനഡിച പരഡിദശവ്യാധേന സമഡിതഡിയുനട റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സഡിനഡഡിദകററ്റ് തനീരുമവ്യാനഡിചഡിരുന. (ഇനഖ നഖ. 76/17.03/171112 തനീയതഡി 27.3.2017 & 1.4.2017)
സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാന  സഭൗകരവങ്ങളുഖ  ദയവ്യാഗവതയുളള  അധേവവ്യാപക/  അനധേവവ്യാപക  ജനീവനകവ്യാരുനട
ലഭവത/  എണ്ണവഖ  പരഡിഗണഡിചറ്റ്  ഒവ്യാദരവ്യാ  അധേവയനവരഷതഡിനന്റെയുഖ  ആരഖഭതഡിനുമുമറ്റ്  അഫഡിലഡിദയഷന
നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ് എനഡിരഡിദക ദമല് സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് മുനകവ്യാലപ്രവ്യാബലവതഡില് തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക അഫഡിലഡിദയഷന
നല്കഡിയ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നടപടഡി  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക
അഫഡിലഡിദയഷന അനുവദഡികവ്യാന നനവകഡിയതുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട ഫയല്/  പരഡിദശവ്യാധേന റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  സഹഡിതഖ
വഡിശദനീകരണഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  22/4.12.2017  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്
മറുപടഡി ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡില. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് അഫഡിലഡിദയറ്റുനചെയ്തഡിട്ടുള്ള എലവ്യാ ദകവ്യാദളജുകളുഖ മവ്യാനദണങ്ങള
പവ്യാലഡിക്കുനനവനഖ ദകവ്യാഴ്സുകളകറ്റ് ആവശവമവ്യായ അടഡിസ്ഥവ്യാന/  അധേവവ്യാപന സഭൗകരവങ്ങള ഒരുക്കുനനവനഖ
ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-11 ഇലവ്യാഹഡിയ ദകവ്യാളജന് ഓഫന് എനജഡിനഡിയറഡിങന് & നടക്ദനവ്യാളജഡി, മഗ്രൂവവ്യാറമുപമുഴ-
സഡിനഡഡിദകറ്റ് ചമുമത്തഡിയ പഡിഴ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഈടവ്യാകഡിയഡിലല

മൂവവ്യാറ്റുപുഴ ഇലവ്യാഹഡിയ ദകവ്യാളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി എന സ്ഥവ്യാപനതഡില് ബഡി.നടകറ്റ്
എട്ടവ്യാഖ നസമസറഡില് അരജുന ആര. നവ്യാഥറ്റ് എന വഡിദവവ്യാരതഡിയറ്റ് റനീ- അഡഡിഷന നല്കഡിയതുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടറ്റ്
ദകവ്യാദളജഡിദന്മേല് ഒരു ലകഖ രൂപ പഡിഴ ചുമത്തുനതഡിനറ്റ് സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനനമടുതഡിരുന. (ഇനഖ നഖ.
104/16.11/162537/31.12.2016)  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  നഡിനറ്റ്  പഡിഴ  ഇഭൗടവ്യാകഡിയഡിട്ടുനണ്ടങഡില്  ആയതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള,  ബനനപ്പെട്ട  ഫയലുകള/  ദരഖകള  സഹഡിതഖ  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  17/30.11.2017
നമരവ്യായഡി ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡി നല്കഡിനയങഡിലുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല മറുപടഡി ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡില. സഡിനഡഡിദകറഡിനന്റെ
തനീരുമവ്യാനങ്ങള  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  അധേഡികൃതര  ശദ്ധഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  കൂടവ്യാനത,
പഡിഴയഡിനതഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു ലഭഡിദകണ്ടതവ്യായ ഒരു ലകഖ രൂപ ദകവ്യാദളജഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാകഡി വഡിവരഖ
അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-12  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന് ലഭവമവ്യായ ഇയര മവ്യാരകന്ഡന് ഫണ്ടമുകള-  ബവ്യാകഡി തമുക
ഏജനസഡികളഡിദലയന് തഡിരഡിനക ഒടമുകമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭവമവ്യായ  വഡിവഡിധേ  സരകവ്യാര/  യു.ജഡി.സഡി  ഗ്രവ്യാന്റുകള  വഡിവഡിധേ  പഠനവകുപകള/
അകവ്യാദമഡികറ്റ് നസന്റെറുകളകറ്റ് വകമവ്യാറഡി നല്കഡിയതഡിനുദശഷഖ ഇവയുനട വഡിനഡിദയവ്യാഗ സവ്യാകവപതഖ കൃതവമവ്യായഡി
സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനുഖ നചെലവഴഡികവ്യാനത അവദശഷഡിക്കുന തുക സമയബനഡിതമവ്യായഡി തഡിരഡിനക ഒടുക്കുനതഡിനുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിരദദ്ദേശഖ  നല്കുനതവ്യായഡി  കവ്യാണുനഡില.    വഡിവഡിധേ  ഏജനസഡികളഡില്  നഡിനറ്റ്  പ്രദതവക
ഉദദ്ദേശവങ്ങളകവ്യായഡി ദനടഡിനയടുക്കുന ഗ്രവ്യാന്റുകള നഡിരദ്ദേഡിഷ്ടവ്യാവശവങ്ങളക്കുമവ്യാതഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിദകണ്ടതുഖ പലഡിശ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഉളനപ്പെനട  അവദശഷഡിക്കുന  തുക  പ്രസ്തുത  ഏജനസഡികളകറ്റ്  തഡിരഡിനക  നല്ദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു  ലഭഡിക്കുന  വഡിവഡിധേ  ഗ്രവ്യാന്റുകളുനട  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  സഖബനഡിചറ്റ്  കൃതവമവ്യായ  കണക്കുകള
തയവ്യാറവ്യാക്കുകദയവ്യാ നചെലവഴഡികനപ്പെടവ്യാനത അവദശഷഡിക്കുന തുക ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുക്കുകദയവ്യാ
നചെയ്യുനഡില. 

മുനവരഷങ്ങളഡില്  വഡിവഡിധേ  പഠനവകുപകളകറ്റ്  വകമവ്യാറഡിയ  തുകകളഡില്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത
അവദശഷഡിച നനീകഡിയഡിരഡിപകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് വകുപ തലവനമവ്യാര ഒടുകഡിയതഡിനന്റെ
ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ/ വകുപ്പെറ്റ് ഇനഖ
ഒടുകഡിയതറ്റ് 

തുക തനീയതഡി

1
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര & അവപ്ലെഡറ്റ്

ഫഡിസഡികറ്റ്

പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 2014-2015 64726 13.7.2017
പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 2015-2016 133295 13.7.2017

യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 186291 30.3.2017
എറുവഡററ്റ് 112217 17.3.2016

2 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ് പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 2014-2015 1099882 28.8.2016
3 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഗവ്യാനഡിയന ദതവ്യാട്ടറ്റ് പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 2015-2016 1250000* 19.2.2016
4 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല വലബ്രറഡി പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 368097 6.1.2018

5 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഇനഡവന ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ്
യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 12-ാവ്യാഖ

പദ്ധതഡി
511375* 9.7.2015

6
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നപഡദഗവ്യാഗഡികല്

സയനസസറ്റ്
യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 12-ാവ്യാഖ

പദ്ധതഡി
93766

ലഭവമല
7 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ്

യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 12-ാവ്യാഖ
പദ്ധതഡി

48757

8
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല് &
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസസറ്റ്

യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 12-ാവ്യാഖ
പദ്ധതഡി

716352

9 സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ടൂറഡിസഖ സഡനീസറ്റ്
യു.ജഡി.സഡി ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 12-ാവ്യാഖ

പദ്ധതഡി
16800

ആനക 4601558

(*ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസറുനട 67114059391 നമര അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് ഒടുകഡി.)
ഇപ്രകവ്യാരഖ  തഡിരഡിനക ഒടുകഡിയ തുകകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ബനനപ്പെട്ട  ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ്  തഡിരഡിനക

ഒടുകഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണുനഡില. നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട ആവശവങ്ങളകറ്റ് ലഭഡിച തുകകളഡില് നചെലവഴഡികവ്യാനത അവദശഷഡിക്കുന
തുകകള ബനനപ്പെട്ട ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുക്കുകദയവ്യാ അലവ്യാതപകഖ ആയവ മറ്റു ദപ്രവ്യാജക്ടുകളഡില്
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഏജനസഡികളഡില്നഡിനറ്റ് സവ്യാധൂകരണഖ വവ്യാങ്ങുകദയവ്യാ നചെദയണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-13 C.S.I.R-J.R.F /S.R.F -  237343/-രഗ്രൂപ നചലവഴഡികവ്യാനത സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡില് അവദശഷഡികമുനമു

2016-2017  വരഷഖ  ഗദവഷണ  വഡിദവരതഡികളകറ്റ്  വഡിതരണഖ  നചെയ്ത  CSIR-JRF/SRF  തുകകളുനട
വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിവരങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  ആനക  237343/-രൂപ  നചെലവഴഡികവ്യാനത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡില് അവദശഷഡിക്കുനതവ്യായഡി കവ്യാണുന.  ഇതു സഖബനഡിചറ്റ് നല്കഡിയ  3/23.10.2017  നമര ഓഡഡിററ്റ്
എനകസയറഡിയറ്റ്  മറുപടഡിയവ്യായഡി  വസപ്പെനഡുഖ  എചറ്റ്.ആര.എയുഖ  കണ്ടഡിജനസഡിയുഖ  ഉളനപ്പെനടയവ്യാണറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സഡി.എസറ്റ്.ഐ.ആര  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  തുകകള  അനുവദഡിക്കുനനതനഖ  വഡിദവവ്യാരതഡികള  രസനീതറ്റ്  സഹഡിതഖ
ബഡില്ലുകള സമരപ്പെഡിക്കുദമവ്യാഴവ്യാണറ്റ് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് വഡിതരണഖ നചെയ്യുനനതനഖ അറഡിയഡിച.  എനവ്യാല് ഗദവഷണ
വഡിദവവ്യാരതഡികള കണ്ടഡിജനസഡി തുക അതവ്യാതറ്റ് വരഷതഡില് തനന നക്ലെയഡിഖ നചെയണനമനഡിനലനഖ അതവ്യാണറ്റ്
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് തുകകള നചെലവഴഡികവ്യാനത അവദശഷഡിക്കുനനതനഖ മറുപടഡിയഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

വഡിദവവ്യാരതഡികള  വസപ്പെനഡുഖ  അദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  തനന  അരഹമവ്യായ  കണ്ടഡിജനസഡി
തുക/എചറ്റ്.ആര.എയുഖ  വകപ്പെറ്റുനതഡിനറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  ബഡില്ലുകള  സമരപ്പെഡിക്കുവവ്യാന  കരശനനഡിരദദ്ദേശഖ
നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  യഥവ്യാരതതഡില്  അരഹമവ്യായ  കണ്ടഡിജനസഡി  തുക/എചറ്റ്.ആര.എ  വഡിതരണഖ
നചെയ്തതഡിനുദശഷഖ  നക്ലെയഡിഖ  നചെയവ്യാനത  അവദശഷഡിക്കുന  തുക  ഏജനസഡിയഡില്  തഡിരഡിനക  ഒടുകഡി  വഡിവരഖ
അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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2016-2017  വരഷഖ  ലഭവമവ്യായതഡില്  നക്ലെയഡിഖ  നചെയവ്യാനത  വസപ്പെനഡറ്റ്/  കണ്ടഡിജനസഡി  തുക  /  എചറ്റ്.ആര.എ  ഇനതഡില്  അവദശഷഡിക്കുന  237343/-  രൂപയുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

വഡിദവവ്യാരതഡിയുനട ദപരുറ്റ് തനവരഷ വരവറ്റ് തനവരഷ നചെലവറ്റ് നനീകഡിബവ്യാകഡി

വസ
നപനഡറ്റ്

കണ്ടഡിജ
നസഡി

എചറ്റ്.
ആര.
എ.

ആനക
വസ

നപനഡറ്റ്
കണ്ടഡിജ
നസഡി

എചറ്റ്.
ആര.
എ.

ആനക
വസ

നപനഡറ്റ്
കണ്ടഡിജ
നസഡി

എചറ്റ്.
ആര.
എ.

ആനക

അകഡിന. എചറ്റ്. 396000 20000 39600 455600 396000 -- 39600 435600 0 20000 0 20000
നമരലഡിന ദമരഡി ദസവവര 457467 20000 45747 523214 457467 -- 45747 503214 0 20000 0 20000

ദഡിവവ മവ്യാതമ്പ്യൂ 336000 16667 33600 386267 263200 -- 26320 289520 72800 16667 7280 96747
ബഡിസഡി. നക. 129000 40556 12900 182456 129000 35390 12900 177290 0 5166 0 5166
ശ്രൂതഡി. പഡി.ആര 225000 15000 22500 262500 225000 15000 1710 241710 0 0 20790 20790

സനീതവ്യാലകഡി. നക.സഡി. 424000 20000 42400 486400 457600* 0 42400 500000* 0 20000 -- 20000
ജഡിജഡി എബ്രഹവ്യാഖ 592000 16667 59200 667867 592000 16667 4560 613227 0 0 54640 54640

ആനക 2559467 148890 255947 2964304 2520267 67057 173237 2760561 72800 81833 82710 237343

*മുനവരഷഖ ലഭവമവ്യായ തുക ഉളനപ്പെനടയുള്ള നചെലവവ്യാണറ്റ് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 
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2-14-1 നവ്യാഷണല് സരവ്വരീസന് സ്കരീക (N.S.S)- സരകവ്യാര ഗ്രവ്യാന്റെന് നഡിദക്ഷപഡികമുന
ബവ്യാങന് അകഭൗണ്ടഡില് വലഡിയ തമുക നരീകഡിബവ്യാകഡിയവ്യായഡി തമുടരമുനമു

സവ്യാമൂഹവദസവനതഡിലൂനട  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  വവക്തഡിതസവഡികസനഖ  ഉദദ്ദേശവമവ്യാകഡിയുള്ള  നവ്യാഷണല്
സരവ്വനീസറ്റ്  സനീമഡിനന്റെ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  പഠനവകുപകളഡിനലയുഖ  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളഡിനലയുഖ
നറഗലര ആകഡിവഡിറനീസഡിനുഖ (RA) നസഷവല് കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനുഖ (SCP)  എന.എസറ്റ്.എസഡിനന്റെ സഖസ്ഥവ്യാന
നസല്  മുഖവ്യാന്തഡിരമവ്യാണറ്റ്  ദകന്ദ്ര-സഖസ്ഥവ്യാന  ഫണ്ടുകള  ലഭഡിക്കുനതറ്റ്.  ഫഡിനവ്യാനസറ്റ്  ഒവ്യാഫനീസറുനട  ദപരഡില്
എസറ്റ്.ബഡി.ഐ കവവ്യാമസറ്റ് ബ്രവ്യാഞഡില് 57004097631 നമര ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് 31.03.2017 ല് 11,64,009.09 രൂപ
നനീകഡിയഡിരഡിപ  ള്ളതവ്യായഡി  ബവ്യാങറ്റ്  ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്  വവക്തമവ്യാക്കുന.  ഈ  തുകയഡില്  നറഗലര  ആകഡിവഡിറഡി  ഫണ്ടറ്റ്,
നസഷവല്  കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ്  ഫണ്ടറ്റ്  എനനീയഡിനങ്ങളഡില്  ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ്  നല്കഡിയ  തുകയഡില്  നചെലവഴഡികവ്യാനത
തഡിരഡിനകനയവ്യാടുകഡിയ  തുകയുഖ  വവ്യാരഷഡിക  കവവ്യാമ്പുകളകറ്റ്  ശുപവ്യാരശ  സമരപ്പെഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്
ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ് ട്രെവ്യാനസ്ഫര നചെയവ്യാതഡിരുന തുകയുഖ കവ്യാലവ്യാകവ്യാലങ്ങളഡില് അക്രൂ നചെയ്ത പലഡിശയുഖ ഉളനപ്പെടുന.
വഡിനഡിദയവ്യാഗ  സവ്യാകവപതതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  മവ്യാതഖ  അനുവദഡികനപ്പെടുന  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  നഡിദകപഡിക്കുന
അകഭൗണ്ടഡില്  ഇതയധേഡികഖ  തുക  അവദശഷഡിക്കുനതു  സഖബനഡിച  വഡിശദനീകരണഖ  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി-
1/NSS/16-17/10.11.2017 മുഖവ്യാന്തഡിരഖ ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനറ്റ് ദകവ്യാ-ഒവ്യാരഡഡിദനറര 18.01.2018 ല് ലഭവമവ്യാകഡിയ മറുപടഡിയഡില്
നചെലവഴഡികവ്യാനത  അവദശഷഡിച  6,40,492/-രൂപ  70  ദകവ്യാദളജുകള  തഡിരഡിനകനയവ്യാടുകഡിയതവ്യായഡി  അറഡിയഡിച.
ആയതഡിനന്റെ വരഷഖ തഡിരഡിചളള വഡിവരഖ ചുവനട ദചെരക്കുന.

വരഷഖ തുക
2012 – 2013 110380
2013 – 2014 152394
2014 - 2015 377718

ആനക 6,40,492

എനവ്യാല്  2015  –  2016,  2016  –  2017  വരഷങ്ങളഡിനല  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  പ്രസ്തുത  മറുപടഡിയഡില്
ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വകമവ്യാറഖ  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  മവ്യാതമവ്യായുളള  അകഭൗണ്ടഡില്  പലഡിശ  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്
നനീകഡിബവ്യാകഡിയവ്യായഡി അവദശഷഡിദകണ്ടതറ്റ്.  ആയതഡിനവ്യാല് ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡിനല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കൃതവമവ്യായ
കണക്കുകള  തയവ്യാറവ്യാദകണ്ടതുഖ  അകഭൗണ്ടഡില്  അവദശഷഡിക്കുന  സരകവ്യാര  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  എന.എസറ്റ്.എസഡിനന്റെ
സഖസ്ഥവ്യാന നസലഡിദലകറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുകഡി വഡിവരഖ ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-14-2 നവ്യാഷണല്  സരവ്വരീസന്  സ്കരീക  (N.S.S)  -  നസഷവല്  കവവ്യാമഡികഗന്
ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാക- ദകവ്യാദളജമുകള യഥവ്യാസമയക കണകമുകള സമരപ്പെഡികമുനഡിലല

നവ്യാഷണല്  സരവ്വനീസറ്റ്  സനീഖ  ദനതടുക്കുന  ഗ്രവ്യാമങ്ങള/  കമമ്പ്യൂണഡിറഡി  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി  നടത്തുന
ദശദഡിന  നസഷവല്  കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ്  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനവ്യായഡി  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളുഖ  പഠനവകുപകളുഖ
സമരപ്പെഡിക്കുന  ശുപവ്യാരശകളുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ദവവ്യാളന്റെഡിയറുനട  എണ്ണഖ  കണകവ്യാകഡിയവ്യാണറ്റ്
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് നസലഡില് നഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് അനുവദഡിക്കുനതറ്റ്.  നവ്യാഷണല് സരവ്വനീസറ്റ് സനീഖ
മവ്യാനുവല് (പുതുകഡിയതറ്റ്) 2006 മഡിനഡിസ്ട്രഡി ഒവ്യാഫറ്റ് ഹമ്പ്യൂമന റഡിദസവ്യാഴറ്റ് ആനഡറ്റ് ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് -ചെവ്യാപറ്റ്റര-4 ഖണഡിക 4(b)
പ്രകവ്യാരഖ  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  ലഭഡിക്കുന  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  നസഷവല്  കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ്  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനവ്യായഡി  ലഭഡിക്കുന  ഫണ്ടഡിനന്റെ
കണക്കുകള  പ്രദതവകഖ  സൂകഡിദകണ്ടതുണ്ടറ്റ്.  കവവ്യാമ്പുകള  അവസവ്യാനഡിചറ്റ്  ഒരു  മവ്യാസതഡിനകഖ  നസഷവല്
കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ കണക്കുകള സരകവ്യാര അധേഡികവ്യാരഡികദളവ്യാ ചെവ്യാരദട്ടഡറ്റ് അകഭൗണ്ടദന്റെവ്യാ ഒവ്യാഡഡിററ്റ് നചെയ്ത
വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാകവപതഖ സഹഡിതഖ ദകവ്യാദളജുകളുഖ പഠനവകുപകളുഖ എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് ദകവ്യാ-ഒവ്യാരഡഡിദനറരകറ്റ്
സമരപ്പെഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. (ഖണഡിക 5 (a)(b)(c)). എനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് ദകവ്യാ-ഒവ്യാഡഡിദനറര

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സമരപ്പെഡിച  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  പ്രകവ്യാരഖ  53  ദകവ്യാദളജുകള  നസഷവല്  കവവ്യാമഡിഖഗറ്റ്  ഫണ്ടഡിനന്റെ  2016-2017 നല
ഒവ്യാഡഡിറ്റുനചെയ്ത  കണക്കുകളുഖ  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  സവ്യാകവപതവഖ  സമരപ്പെഡിചഡിട്ടഡില.  ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ്  അനുവദഡിക്കുന
ഗ്രവ്യാന്റുകളുനട വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ നഡിരനീകഡിക്കുനതഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അധേഡികവ്യാരഡികള വനീഴ്ച വരുത്തുനതുമൂലമവ്യാണറ്റ്
ഇപ്രകവ്യാരഖ സഖഭവഡിക്കുനതറ്റ്.

ആയതഡിനവ്യാല് സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  ലഭഡിക്കുന എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് ഗ്രവ്യാന്റെഡിനതഡില് വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത
അവദശഷഡിക്കുന പണഖ വഡിവഡിധേ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിലുഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത നഡിഷഡിയമവ്യായഡി അവദശഷഡിക്കുന തുക
തഡിരഡിനക ഈടവ്യാദകണ്ടതുഖ സരകവ്യാരഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

ഒവ്യാഡഡിറ്റുനചെയ്ത കണക്കുകള സമരപ്പെഡികവ്യാത സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട പട്ടഡിക അനുബനഖ-5 ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

2-15  ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ഓഫന്  ഇന്റെനസരീവന്  റഡിസരചന്  ഇന  ദബസഡികന്  സയനസസന്
(IIRBS)-  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെന്സന്  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനന്  നടപടഡികള  സസരീകരഡിചഡിലല-
വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട ഫരീസഡിനത്തഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന് നഷ്ടക

IIRBS ല് നടത്തുന  5 വരഷ ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് എഖ.എസറ്റ് സഡി ദകവ്യാഴറ്റ് സഡില് വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  2000  രൂപ
പ്രതഡിമവ്യാസ വസപ്പെന്റെറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കഡിവരുന.  കൂടവ്യാനത,  നപവ്യാതുവഡിഭവ്യാഗഖ  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില് നഡിനറ്റ്
ദകവ്യാഷനഡഡിദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ്  അടകഖ ഫനീസനീടവ്യാക്കുകയുഖ നചെയ്യുന. (സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ് നഖ-4459/എ 1/2011/
അകവ്യാദറ്റ്.തനീ.12.08.2011).  എനവ്യാല്  2000 രൂപ  പ്രതഡിമവ്യാസ  വസപ്പെന്റെറ്റ്  നല്കുന  എന  കവ്യാരണതവ്യാല്
അരഹരവ്യായ എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.ടഡി വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ് ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്  നവല്നഫയര  ഫണ്ടറ്റ്,  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  ഇനഷുറനസറ്റ്  എനനീയഡിനങ്ങളഡില്  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  ഇവരഡില്നഡിനറ്റ്  ഫനീസറ്റ്
ഈടവ്യാക്കുനതറ്റ്.  ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള  സസനീകരഡികവ്യാനത  ഫനീസഡിളവറ്റ്  നല്കുനതഡിനവ്യാല്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ് ലഭവമവ്യാദകണ്ട ഫനീസഡിനങ്ങളഡില് നഷ്ടമുണ്ടവ്യാകുന. 

നഡിലവഡില് സ്ഥവ്യാപനതഡില് പഠഡിക്കുന ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സഡിനറ്റ്  അരഹരവ്യായ  10  എസറ്റ്.സഡി  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്
നഡിനറ്റ് സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയരഫണ്ടറ്റ്10 രൂപയുഖ ഗ്രൂപ്പെറ്റ് ഇനഷുറനസറ്റ് ഫനീസറ്റ് 2 രൂപയുഖ ഉളനപ്പെനട 12 രൂപയവ്യാണറ്റ്
ഇഭൗടവ്യാകഡിയതറ്റ്.  പ്രസ്തുത വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ് നല്കുന ഫനീസഡിളവറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ് സരകവ്യാരഡില് നഡിനഖ
റനീഫണ്ടറ്റ്  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള  സസനീകരഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  ഫനീസഡിനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ഒരു
വരഷഖ മവ്യാതമുണ്ടവ്യാകുന നഷ്ടതഡിനന്റെ കണകറ്റ് ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ബവ്യാചറ്റ്
പ്രദവശന
വരഷഖ 

വവ്യാരഷഡിക
ഫനീസറ്റ്

അരഹരവ്യായ
വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട

എണ്ണഖ

ഏകദദശഖ നഷ്ടഖ
വരുന തുക

ഒനവ്യാഖവരഷഖ 2017-18 4940 3
(4940-12)x3=

14784

രണ്ടവ്യാഖ വരഷഖ 2016-17 3715 4
(3715-12)x4=

14812
മൂനവ്യാഖ വരഷഖ 2015-16 3715 0 0

നവ്യാലവ്യാഖവരഷഖ 2014-15 7865 3
(7865-12)x3=

23559
അഞവ്യാഖവരഷഖ 2013-14 7865 0 0

ആനക നഷ്ടഖ 53155

അരഹരവ്യായ എലവ്യാ വഡിദവവ്യാരതഡികളക്കുഖ ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു ഫനീസഡിനതഡില് ലഭവമവ്യാകവ്യാനുള്ള തുക ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. കൂടവ്യാനത,

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള  സസനീകരഡികവ്യാതഡിരുനതു  സഖബനഡിച  വഡിശദനീകരണഖ
ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-16 സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  നകമഡികല്  സയനസസന്  -  എക.ഫഡില്,  പഡിഎചന്.ഡഡി  ദകവ്യാഴ്സമുകളകന്
ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെന്സന് ലഭവമനലലങഡിലമുക വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്നഡിനന് ഫരീസന് ഈടവ്യാകമുനഡിലല

സ്കൂള ഒഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസഡില് എഖ.ഫഡില്, പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി എനഡിവയറ്റ് പഠഡിക്കുന എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.ടഡി
വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില് നഡിനഖ ടമ്പ്യൂഷന ഫനീസറ്റ്,  പരനീകവ്യാ ഫനീസറ്റ്,  നസഷവല് ഫനീസറ്റ് തുടങ്ങഡിയവ ഈടവ്യാകഡിയതവ്യായഡി
കവ്യാണുനഡില.  സ.ഉ  (അചടഡി)  50/2009  /പ.ജ.പ.വ.വഡി.വ  തനീ  2/07/2009  പ്രകവ്യാരഖ  എഖ.ഫഡില്,  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി
ദകവ്യാഴ്സുകളകറ്റ് ടമ്പ്യൂഷന ഫനീസറ്റ്,  പരനീകവ്യാ ഫനീസറ്റ്  ,  നസഷവല് ഫനീസറ്റ് എനഡിവ ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് മുദഖന സരകവ്യാരഡില്
നഡിനറ്റ്  തഡിരഡിനക  ലഭഡിക്കുകയഡില.  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  /  കണ്ടഡിജന്റെറ്റ്  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  എനഡിവ  മവ്യാതനമ  ദമല്  ദകവ്യാഴ്സുകളഡിനല
പഠഡിതവ്യാകളകറ്റ് ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് മുദഖന ലഭഡിക്കുവവ്യാന വവവസ്ഥയുളള.  എനവ്യാല് സരകവ്യാരഡില് നഡിനഖ ഫനീസുകള
തഡിരഡിനക ലഭഡികഡിനലനഡിരഡിനക അഡഡിഷന സമയതറ്റ് ഫനീസുകള വവ്യാങ്ങവ്യാനത വഡിദവവ്യാരതഡികനള പ്രദവശഡിപ്പെഡിചതറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട സവ്യാമതഡിക തവ്യാല്പ്പെരവങ്ങനള ബവ്യാധേഡിക്കുന സഖഗതഡിയവ്യാണറ്റ്. ഈ വഡിഷയതഡില് വകുപ്പെറ്റ്
വകനകവ്യാണ്ട  നടപടഡികള  ഒവ്യാഡഡിറഡിനന  അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുനതഡിദലയവ്യായഡി
വഡിഷയഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാധേഡികവ്യാരഡികളുനട ശദ്ധയഡില്നപ്പെടുത്തുന.

2-17-1 ഇയരമവ്യാരകന്ഡന് ഫണ്ടമുകള- ബവ്യാങന് അകഭൗണ്ടഡില് നക്രഡഡിറ്റ് നചയ്തതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത  വരവറ്റ്  രജഡിസര  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ്
ഫണ്ടഡിനതഡില്  തനവരഷഖ  വരവദരഖനപ്പെടുതഡിയ  തവ്യാനഴപ്പെറയുന  തുകകള  ഇയരമവ്യാരകറ്റ്ഡറ്റ്
ഫണ്ടുകളകവ്യായഡി പ്രദതവകഖ തുറനഡിട്ടുള്ള 67167956413 നമര ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്തഡിട്ടഡിലവ്യാനയന
കവ്യാണുന. 

വരവരജഡിസറഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയ
തനീയതഡി

തുക (രൂപ) ഇനഖ

26.10.2016 194800 ഐ.സഡി.എഖ.ആര റഡിസരചറ്റ് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്
30.9.2016 380000 *
28.7.2016 1000 *
20.2.2016 509600 ഇനസയര നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്
25.2.2017 455600 ഡഡി.എസറ്റ്.ടഡി ദസവ്യാളരഷഡിപ്പെറ്റ്
1.3.2017 519200 *
31.3.2017 4457200 *
ആനക 6517400

*വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ലഭവമല.
പ്രസ്തുത  തുകകള  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്  നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്ത  തനീയതഡി,  അകഭൗണ്ടറ്റ്  നമര  എനനീ

വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ബനനപ്പെട്ട  ബവ്യാങറ്റ്  ദസററ്റ്നമന്റെഡിനന്റെ  പകരപസഹഡിതഖ  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്
ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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2-17-2  ഡഡി.ഡഡി/  നചകമുകള  മടങ്ങഡിയതന്-  ഫരീസഡിനത്തഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന്
നഷ്ടക

ഡഡി.ഡഡി/  നചെകറ്റ് മുഖവ്യാന്തഡിരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു ലഭഡിക്കുന വഡിവഡിധേ ഫനീസഡിനങ്ങള തുക അകഭൗണ്ടഡില്
നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്യുനനവനറ്റ്  ഉറപ  വരുതവ്യാനത  രസനീതുകളുഖ  ദസവനങ്ങളുഖ  നല്കുന  രനീതഡിയവ്യാണറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അനുവരതഡിചഡിരുനതറ്റ്.  എനവ്യാല്  വഡിവഡിധേ  കവ്യാരണങ്ങളവ്യാല്  ഡഡി.ഡഡി/  നചെക്കുകള
മടങ്ങുദമവ്യാള യഥവ്യാരത തുക ബനനപ്പെട്ട വവക്തഡി/  സ്ഥവ്യാപനതഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ജവ്യാഗ്രത പുലരതഡിയഡിരുനഡില.  തന്മൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ഫനീസഡിനതഡില് നഷ്ടഖ സഖഭവഡിക്കുനതവ്യായഡി ഡഡി.ഡഡി/
നചെകറ്റ് നഡിദകപഡിക്കുനതഡിനുള്ള ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് വവക്തമവ്യാക്കുന.  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട
ദചെരക്കുന.

മവ്യാസഖ/വരഷഖ മടങ്ങഡിയ നചെകഡിനന്റെ തുക
4/2016 9853
5/2016 8057.50
6/2016 8960
7/2016 81717
8/2016 3600
9/2016 2830
10/2016 2930
11/2016 ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് ലഭവമവ്യായഡില
12/2016 3350
1/2017 4345
2/2017 8970
3/2017 7735
ആനക 142347.50

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  സഖഭവഡിച നഷ്ടഖ ബനനപ്പെട്ട വവക്തഡി/  സ്ഥവ്യാപനതഡില്നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാകഡി വഡിവരഖ
അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-18-1 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട ധേനവഡിനഡിമയക - അകഭൗണ്ടഡികഗന് 
സമുതവ്യാരവമലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത വരവറ്റ് നചെലവറ്റ്  കണക്കുകളുനട ഓഡഡിറഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  കനണ്ടതഡിയ
അപവ്യാകതകള ചുവനട ദചെരക്കുന.

പദ്ധതഡി/പ്രദതവക ഉദദ്ദേശവങ്ങളകവ്യായഡി അനുവദഡിക്കുന ഗ്രവ്യാന്റുകളുനട ധേനവഡിനഡിമയഖ നഡിരനീകഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
പ്രദതവകമവ്യായഡി  അദപ്രവ്യാപ്രഡിദയഷന  കണദട്രെവ്യാള  രജഡിസര  തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  പ്രസ്തുത
ഗ്രവ്യാന്റുകള  അനുവദഡികനപ്പെട്ടതഡിനന്റെ  ലകവഖ  വകവരഡിക്കുനദണ്ടവ്യാനയനഖ  തുകകള
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികനപ്പെടവ്യാനത  അവദശഷഡിക്കുനദണ്ടവ്യാനയനഖ  കൃതവമവ്യായഡി  നഡിരണ്ണയഡിക്കുവവ്യാന
സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. 

നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട  ഉദദ്ദേശവങ്ങളകവ്യായഡി  അനുവദഡിക്കുനതുഖ  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ  ഒഴഡിനകയുള്ളതുമവ്യായ  ഗ്രവ്യാന്റുകള
ഇയരമവ്യാരകറ്റ് ഡറ്റ്  ഫണ്ടുകളകവ്യായുള്ള  67167956413 നമര  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്തതഡിനുദശഷഖ  മററ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡിദലയറ്റ്  വകമവ്യാറ്റുന.  പ്രദതവക  ഉദദ്ദേശവങ്ങളകവ്യായഡി
അനുവദഡിക്കുന  ഗ്രവ്യാന്റുകള  നചെറഡിയ  കവ്യാലയളവഡിദലയവ്യാനണങഡില്ദപ്പെവ്യാലുഖ  തനതറ്റ്/  ആവരതന
നചെലവകളകവ്യായഡി ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുനതറ്റ് ക്രമവഡിരുദ്ധമവ്യാണറ്റ്. ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ക്രമ
നമര

തനീയതഡി തുക തുക നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്ത അകഭൗണ്ടറ്റ് ഉദദ്ദേശവഖ

1 8.4.2016 20000000 67153926438 പൂള അകഭൗണ്ടറ്റ്
2 3.1.2017 20000000 67000310447 കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് നചെലവറ്റ്
3 13.1.2017 10000000* 67000310425 ശമള അകഭൗണ്ടറ്റ്

(*RUSA പദ്ധതഡിയവ്യായഡി തുറന 67339748466 നമര അകഭൗണ്ടഡില്നഡിനവ്യാണറ്റ് ട്രെവ്യാനസ്ഫര നചെയ്തതറ്റ്.)

പഠനവകുപകള/  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  നസന്റെറുകള  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത  തഡിരഡിനക  ഒടുക്കുന
ഇയരമവ്യാരകറ്റ് ഡറ്റ്/പ്ലെവ്യാന  ഗ്രവ്യാന്റുകള  അവയവ്യായുളള  പ്രദതവക  അകഭൗണ്ടുകളഡില്  ഒടുകഡിയതഡിനുദശഷഖ
ബനനപ്പെട്ട  ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ്  തഡിരഡിനക  ഒടുദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  ഇപ്രകവ്യാരഖ  നചെയ്യുനതഡിനു
പകരഖ  മററ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡില്  ഒടുക്കുകയുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതറ്റ്  ആവശവതഡിനവ്യായഡി
ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുകയുഖ നചെയ്യുന. ഖണഡിക 2-12 കവ്യാണുക.

ഒദര ഉദദ്ദേശവതഡിനവ്യായഡി ഒനഡിലധേഡികഖ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകള തുറക്കുകയുഖ ഇടപവ്യാടുകള നടത്തുകയുഖ
നചെയ്യുന. യവ്യാനതവ്യാരു കവ്യാരണവഖ ഇലവ്യാനത പൂള അകഭൗണ്ടറ്റ് (നമര 67153926438),  സഡി.എ 2 (നമര
67000310447) എനനീ അകഭൗണ്ടുകളഡില്ക്കൂടഡി ദകവ്യാടഡികണകഡിനു തുകകള വകമവ്യാറഖ നചെയ്യുന. കൂടവ്യാനത
സസവ്യാശയ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുദടതറ്റ് ഉളനപ്പെനട എലവ്യാ അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ തുകകള പരസരഖ വകമവ്യാറുന.

സ്ഥവ്യാപനഖ അകഭൗണ്ടുനമര തനീയതഡി തുക നഡിദകപഡിച അകഭൗണ്ടറ്റ്
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് 57004097631 6.4.2016 1030800 67000310447

(കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ്)എസറ്റ്.എഖ ഇ 570004096864 4.6.2016 10000000

ഇപ്രകവ്യാരഖ തുകകള പരസരഖ വകമവ്യാറഖ നചെയ്യുനതഡിനവ്യാല് ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ്  
ബവ്യാലനസുഖ കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ് ബവ്യാലനസുഖ തമഡിലുള്ള നപവ്യാരുതനപ്പെടുതല് പ്രയവ്യാസകരമവ്യാണറ്റ്. 

ജനീവനകവ്യാരുനട പഡി.എഫറ്റ് ഇടപവ്യാടുകള നടത്തുനതഡിനുദവണ്ടഡി ട്രെഷറഡി അകഭൗണ്ടു (നമര ടഡി.പഡി.എ.509)
കൂടവ്യാനത മറ്റു  രണ്ടു അകഭൗണ്ടുകള  (നമര  67066346741,  57004093397)  കൂടഡി  ദസററ്റ്  ബവ്യാങറ്റ്  ഓഫറ്റ്
ഇന്തവയുനട  കവ്യാമസറ്റ്  ബ്രവ്യാഞഡില്  തുറനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  പഡി.എഫറ്റ്  തവ്യാല്കവ്യാലഡിക  വവ്യായ്പയവ്യായഡി  ആരഖഭഡിച
67066346741  നമര  അകഭൗണ്ടഡില്  പൂള  അകഭൗണ്ടഡില്നഡിനറ്റ്  2016-2017  വരഷഖ  ട്രെവ്യാനസ്ഫര
നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്ത  ആനക  തുക  50269047/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  അകഭൗണ്ടഡില്  31.3.2017  ല്
5043572.50 രൂപ അവദശഷഡിക്കുന.

ഋണശനീരഷകണക്കുകളഡില്  ഉളനപ്പെടുന  പഡി.എഫറ്റ്,  നവ്യാഷണല്  നപനഷന  സഡിസഖ  എനഡിവയുനട
ട്രെഷറഡി/ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടറ്റ് ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്,  നലഡറ്റ് ജര എനഡിവ ഒത്തുദനവ്യാകഡിയതഡില് ശമളബഡില്ലുകളഡില്
നഡിനറ്റ് ഈടവ്യാക്കുന തുകകള യഥവ്യാസമയഖ ട്രെഷറഡി/ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളഡില് ഒടുക്കുനഡിലവ്യാനയന കണ്ടു.
ജനീവനകവ്യാരുനട  ശമളതഡില്നഡിനറ്റ്  ഈടവ്യാക്കുന  യഥവ്യാരത  വരഡിസഖഖവ  തുക  ഒടുക്കുവവ്യാന
വവകുനതുമൂലഖ  ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്  ലഭഡിദകണ്ട  പലഡിശ  കുറയവ്യാന  ഇടയവ്യാകുഖ.  ആയതറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ഭവ്യാവഡിയഡില് സവ്യാമതഡികനഷ്ടഖ വരുതഡിവയ്ക്കുഖ.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ട്രെഷറഡി/ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡിനല  ഒടുകറ്റ്,  നലഡറ്റ് ജറഡിനല  തുക  എനഡിവയുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



56

മവ്യാസഖ/
കവ്യാലയളവറ്റ്

ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡിനല വരവറ്റ് നലഡറ്റ്ജറഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്

4/2016 12062272 266618
5/2016 6545972 9891530
6/2016 6858225 9959987
7/2016 23474974 12021798
8/2016 16609268 12642753
9/2016 16984343 11540675
10/2016 8607976 11842106
11/2016 ലഭവമല 11615659
12/2016 ലഭവമല 11679204
1/2017 ലഭവമല 11760350
2/2017 ലഭവമല 12272833
3/2017 ലഭവമല 36648718
ആനക 152142231

ഡഡി.ഡഡി/  നചെകറ്റ്  മുഖവ്യാന്തഡിരഖ  വഡിവഡിധേ  ഫനീസഡിനങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു  ലഭഡിക്കുദമവ്യാള  തുക
അകഭൗണ്ടഡില് നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്യുനനവനറ്റ് ഉറപ വരുത്തുനഡില. ഖണഡിക 2-17-2 കവ്യാണുക.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതുവരവഡിനങ്ങളവ്യായ  ഫനീസഡിനങ്ങള  (കവ്യാഷറ്റ്/  ഡഡി.ഡഡി/  നചെകറ്റ്)
നക്രഡഡിറ്റുനചെയ്യുന  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡില്നഡിനറ്റ്  തുകകള  പഡിനവലഡിക്കുനതഡിനന്റെയുഖ  മററ്റ്
അകഭൗണ്ടുകളഡിദലയറ്റ് ട്രെവ്യാനസറ്റ് ഫര നക്രഡഡിറ്റു നചെയ്യുനതഡിനന്റെയുഖ നചെകറ്റ് ഇഷദ്യു രജഡിസര തയവ്യാറവ്യാകഡി
സൂകഡിക്കുനഡില.  കൂടവ്യാനത,  പ്രസ്തുത  അകഭൗണ്ടുകളുനട  ദസററ്റ്നമന്റുകളഡില്  തുകകള  ട്രെവ്യാനസറ്റ് ഫര
നക്രഡഡിറ്റുനചെയ  നകവ്യാടുത  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുമഡില.
ആയതഡിനവ്യാല്  ഈ  അകഭൗണ്ടുകളുനട  പണഖപഡിനവലഡികല്/  ട്രെവ്യാനസറ്റ് ഫര  നക്രഡഡിറ്റുകളുനട  കൃതവത
ഉറപവരുതവ്യാന സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. 

വഡിവഡിധേ  നചെലവകളകവ്യായഡി  തുക  അനുവദഡിക്കുന  ഫയലുകളഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉതരവകളുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ദരഖനപ്പെടുത്തുനതറ്റ്.  പ്രസ്തുത നചെലവഡിനന്റെ വഭൗചര നമര,  ബഡില് നമര,
നചെകറ്റ്  നമര  തുടങ്ങഡിയ  വഡിവരങ്ങള  ദരഖനപ്പെടുതവ്യാതതഡിനവ്യാല്  നചെലവഡിനന്റെ  കൃതവത
ഉറപവരുത്തുവവ്യാന സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. 

2-18-2 വരവഡിനങ്ങളമുനട ഡഡി.സഡി.ബഡി ദസറ്റ്നമന്റെന് തയവ്യാറവ്യാകമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതുവരവഡിനങ്ങളവ്യായ  വഡിവഡിധേ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്/  പരനീകവ്യാഫനീസുകള,
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നകട്ടഡിടങ്ങള/  കസവ്യാരദട്ടഴ്സുകള/  ദഹവ്യാസല്മുറഡികള  വവ്യാടകയ്ക്കു  നല്കഡിയതഡിനന്റെ  വവ്യാടക,
ഉപദയവ്യാഗശൂനവമവ്യായ  വസ്തുകള/  മരങ്ങളുനട  ദലലഖ  എനഡിവയുനട  ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്/  കളകന/  ബവ്യാലനസറ്റ്
ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡില.  ഇതുമൂലഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ഈയഡിനങ്ങളഡില്
ലഭഡിദകണ്ടതവ്യായ  തുകകള  കൃതവമവ്യായഡി  ലഭഡിക്കുനദണ്ടവ്യാനയനറ്റ്  ഉറപവരുതവ്യാന  സവ്യാധേഡിക്കുനഡില.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് രജഡിസരനചെയ്ത വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  കൃതവമവ്യായ എണ്ണഖ ലഭവമവ്യായതഡിനവ്യാല് അകവ്യാദമഡികറ്റ്/
പരനീകവ്യാഫനീസുകളുനട ഡഡി.സഡി.ബഡി ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് എളുപ്പെതഡില് തയവ്യാറവ്യാകവ്യാനമനഡിരഡിനക, ഇപ്രകവ്യാരഖ നചെയവ്യാതതറ്റ്
തഡികചഖ  കൃതവവഡിദലവ്യാപമവ്യാണറ്റ്.  കൂടവ്യാനത,  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട  കൃതവമവ്യായ  എണ്ണഖ  നഡിരണ്ണയഡിചറ്റ്  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇനഷസറനസറ്റ്  പ്രനീമഡിയഖ  ദകവ്യാദളജുകളഡില്നഡിനറ്റ്  ഈടവ്യാകവ്യാതതഡിനവ്യാല്  ഈയഡിനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
കൂടുതല്  തുക  ഒടുക്കുനദണ്ടവ്യാനയനറ്റ്  വവക്തവമല.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭഡിദകണ്ട  എലവ്യാ  വരവഡിനങ്ങളുഖ
കൃതവമവ്യായഡി  ലഭഡിക്കുനനണ്ടനറ്റ്  ഉറപവരുത്തുനതഡിനുഖ  ധേനവഡിനഡിമയഖ  സുതവ്യാരവമവ്യാക്കുനതഡിനുഖ
ഓദരവ്യായഡിനതഡിനന്റെയുഖ ഡഡി.സഡി.ബഡി ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ് തയവ്യാറവ്യാദകണ്ടതുഖ പരഡിദശവ്യാധേനയറ്റ് ലഭവമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-18-3  ഡഡി.ഡഡി.യവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയന്  വരമുന  ഫണ്ടമുക  അവയമുനട
അകഭൗണ്ടഡികഗമുക - അപവ്യാകങ്ങള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  തപവ്യാല്  നസകനുകളഡില്  അദപകകളക്കുഖ  കത്തുകളക്കുഖ  ഒപ്പെഖ
വഡിവഡിധേ ഫനീസഡിനങ്ങളഡിലുഖ  നഡപമ്പ്യൂദട്ടഷനഡിലുളള  ജനീവനകവ്യാരുനട വഡിവഡിധേ അടവഡിനങ്ങളുനട  വഡിഹഡിതമഡിനതഡിലുഖ
വരുന ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള കവവ്യാഷറ്റ് കഭൗണ്ടറഡിനല പ്രദതവക നസകന വഴഡിയവ്യാണറ്റ് പണമവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി
ബവ്യാങഡിദലകറ്റ് അയക്കുനതറ്റ്.  പ്രസ്തുത ഡഡിമവ്യാന ഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള യൂണഡിദവഴഡിറഡി  കവവ്യാമസഡിലുളള  SBI  ബ്രവ്യാഞഡിനന്റെ
അകഭൗണ്ടഡിലവ്യാണറ്റ്  നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്യുനതറ്റ്.  (അകഭൗണ്ടറ്റ്  നഖ-  57004087033)  വഡിവഡിധേ  വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡില്  നഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ് വരവറ്റ് വരുന ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള യഥവ്യാസമയഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട അകഭൗണ്ടഡില്
നക്രഡഡിററ്റ് നചെയനപ്പെടുനതഡിനന്റെ പുദരവ്യാഗതഡി പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില് വഡിവഡിധേ തപവ്യാല് നസകനുകളഡില് വരവറ്റ് വരുന
ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള കവ്യാലതവ്യാമസഖ കൂടവ്യാനത തനന പ്രദതവകമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട കഭൗണ്ടര കളകന ഡഡി.ഡഡി
വഡിഭവ്യാഗതഡില് എതഡിക്കുകയുഖ തവ്യാമസഖവഡിനവ്യാ കളകനവ്യായഡി ബവ്യാങഡിദലകറ്റ് നല്കുകയുഖ നചെയ്യുനണ്ടറ്റ്. CBCSS
ഡഡിഗ്രഡിയുനട  തപവ്യാല്  നസകനഡില്  മവ്യാതഖ  അദപകദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  ലഭഡിക്കുന  ഡഡി.ഡഡികള  നസകനഡിനല
ദജവ്യാലഡികളകറ്റ്  ദശഷഖ  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  പണമവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി  കവവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടറഡിദലകറ്റ്  ദപവ്യാകുനതറ്റ്.  ഇതറ്റ്
അനവ്യാവശവകവ്യാലതവ്യാമസതഡിനഡിടയവ്യാക്കുന.  ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്  ഡവ്യാഫ്റ്റുകള  പണമവ്യാക്കുനതഡിനുളള  കവ്യാലതവ്യാമസഖ
ഒഴഡിവവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ടഡി നസകനുഖ മററ്റ് നസകനുകളുനട രനീതഡി പഡിനതുടദരണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

വഡിവഡിധേ  ഡഡിഗ്രഡി  സരട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുനട  അദപകകള  ഫവ്യാസറ്റ്  ട്രെവ്യാകറ്റ്  സഖവഡിധേവ്യാനതഡിലൂനട
ലഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  വരുനവയുനട  എണ്ണഖ  ക്രമവ്യാതനീതമവ്യായതഡിനവ്യാല്  സവ്യാധേവ്യാരണ  അദപകകള
പരഡിഗണഡിക്കുനതഡിനറ്റ് കവ്യാലതവ്യാമസഖ ദനരഡിടുനണ്ടറ്റ് .ആയതഡിനവ്യാല് അവദയവ്യാനടവ്യാപ്പെമുളള ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള
ഫനീസവ്യായഡി ലഭഡിചതറ്റ് പണമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് കവ്യാലതവ്യാമസഖ ദനരഡിടുനണ്ടറ്റ്. ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ് ഡവ്യാഫ്റ്റുകള പണമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  പ്രദതവകമവ്യായഡി  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന  അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ  2016-17  വരഷത  മവ്യാസവ്യാന്തവ
നപവ്യാരുതനപ്പെടുതലുകള  2017  ഒദകവ്യാബര  മവ്യാസതഡില്  ദപവ്യാലുഖ  പൂരതഡിയവ്യാകവ്യാത  സവ്യാഹചെരവഖ
നഡിലനഡില്ക്കുനണ്ടറ്റ്.  ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്  ഡവ്യാഫ്റ്റുകള  പണതഡിനറ്റ്  തുലവമവ്യായതറ്റ്  നകവ്യാണ്ടറ്റ്  അവ  എതയുഖ  ദവഗഖ
പണമവ്യാകഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അകഭൗണ്ടഡിനലത്തുനതഡിനുളള നടപടഡികള CBCSS ഡഡിഗ്രഡിയുനട തപവ്യാല് നസകന
നടദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  സവ്യാധേവ്യാരണ രനീതഡിയഡില് വകകവ്യാരവഖ നചെയ്യുന ഡഡിഗ്രഡി സരട്ടഡിഫഡികററ്റ് അദപകകളുനട തരഖ
തഡിരഡികല്  നടതഡി  അവദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലഫണ്ടഡില്  മുതല്  കൂദട്ടണ്ട  ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്  ഡവ്യാഫ്റ്റുകള
ഉളനപ്പെട്ടഡിട്ടഡിലവ്യാനയനറ്റ്  ഉറപ്പെവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിദലകറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  നടപടഡികള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
ഭരണവഡിഭവ്യാഗതഡില്  നഡിനഖ  ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ഡഡി.ഡഡികളകറ്റ്  മവ്യാതമവ്യായുളള  അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ
മവ്യാസവ്യാന്തവനപവ്യാരുതനപ്പെടുതല് അതതറ്റ്  മവ്യാസങ്ങളഡില്  തനനനടത്തുനനവനറ്റ്  ഉറപ്പെറ്റ്  വരുത്തുവവ്യാന ദമല്
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-18-4  ഡഡി.ഡഡി  കളകന്  മവ്യാതമവ്യായമുളള  അകഭൗണ്ടഡിനന്റെ  ബവ്യാങന്  ബമുകന്  -കവവ്യാഷന്  ബമുകന്
നപവ്യാരമുത്തനപ്പെടമുത്തല് ഉഭൗഹത്തഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില് മവ്യാതക നടത്തനപ്പെടമുനമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കവവ്യാമസഡിലുളള  SBI  ബ്രവ്യാഞഡിനന്റെ  അകഭൗണ്ടഡിലവ്യാണറ്റ്  കവവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടര  മുഖവ്യാന്തഡിരഖ
ഡഡിമവ്യാനഡറ്റ്  ഡവ്യാഫ്റ്റുകള നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്യുനതറ്റ്.  (അകഭൗണ്ടറ്റ്  നഖ-  57004087033)  എനവ്യാല് ഇതഡിനന്റെ ബവ്യാങറ്റ്
ബുക്കുഖ  ഡഡി.ഡഡി  ആയഡി  വന  പണതഡിനന്റെ  കണക്കുഖ  കൃതവമവ്യായഡി  തഡിരഡിചറഡിയവ്യാന  സവ്യാധേഡികവ്യാത

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അവസ്ഥയഡിലവ്യാണറ്റ്  .  മവ്യാസവ്യാന്തവ നപവ്യാരുതനപ്പെടുതല് നടതവ്യാത സവ്യാഹചെരവതഡില് വവ്യാരഷഡികകണക്കുകള
തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി  ഊഹകണക്കുകനളയവ്യാണറ്റ്  ആശയഡിക്കുനതറ്റ്.  ഡഡി.ഡഡി  കവവ്യാഷറ്റ്  കഭൗണ്ടറഡില്  നഡിനഖ
പ്രതഡിദഡിനഖ നല്കുന ഡഡി.ഡഡികള ഒവ്യാദരവ്യാനവ്യായഡി പണമവ്യാകഡി നക്രഡഡിററ്റ് നചെയ്യുനതഡിനറ്റ് പകരഖ ഒരുമഡിചറ്റ് ബവ്യാങറ്റ്
ബുകഡിദലകറ്റ്  ദചെരക്കുന  നടപടഡിയവ്യാണറ്റ്  നപവ്യാരുതനപ്പെടുതല്  ബുദ്ധഡിമുട്ടവ്യാക്കുനതറ്റ്.  എനവ്യാല്
പണമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  സമരപ്പെഡിക്കുന  ഡഡി.ഡഡി  കള  ഒവ്യാദരവ്യാനഖ  പ്രദതവകഖ  നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയണനമനറ്റ്  ബവ്യാങഡിനറ്റ്
നഡിരദദ്ദേശഖ  നല്കുനതഡിനറ്റ്  പകരഖ  ഊഹതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  നപവ്യാരുതനപ്പെടുതല്  നടത്തുനതറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലദപവ്യാനലയുള്ള  ഒരു  ഉനത  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  ഭൂഷണമല.  ടഡി  വഡിഷയതഡില്  അടഡിയന്തഡിര
നടപടഡികള സസനീകരഡിചറ്റ് ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

2-19 നസകവഗ്രൂരഡിറഡി  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറ്റ്  /  ഇ.എക.ഡഡി  -  നക്ലെയഡിക  നചയവ്യാത്ത  തമുകകള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകഭൗണ്ടഡിദലയന് മമുതല്കഗ്രൂട്ടമുനഡിലല

സവ്യാധേനങ്ങളുനടയുഖ  ദസവനങ്ങളുനടയുഖ  വവ്യാങ്ങല്/  മരവ്യാമതറ്റ്  പ്രവൃതഡികളുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടറ്റ്
സസകവ്യാരവവവക്തഡികള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്നഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സസനീകരഡിക്കുന  നസകമ്പ്യൂരഡിറഡി  നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ്/
ഇ.എഖ.ഡഡി  ഇനതഡില്  വനതുക  വരഷങ്ങളവ്യായഡി  നക്ലെയഡിഖ  നചെയനപ്പെടവ്യാതഡിരഡിക്കുനതവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
എഞഡിനനീയറഡിഖഗറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗതഡില്  നടതഡിയ  പരഡിദശവ്യാധേനയഡില്  കണ്ടു.  ദകരള  ഫഡിനവ്യാനഷവല്  ദകവ്യാഡറ്റ്
ആരട്ടഡികഡിള  282 നല  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളകറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായഡി  നഡിശഡിത  സമയപരഡിധേഡികകഖ  വകപ്പെറവ്യാത
നഡിദകപങ്ങള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫണ്ടഡിദലകറ്റ് മുതല് കൂട്ടവ്യാവനതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് ഇപ്രകവ്യാരഖ വകപ്പെറവ്യാനത
അവദശഷഡിക്കുന  നഡിദകപങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സസന്തഖ  അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ്  മുതല്കൂട്ടുനഡില.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  മരവ്യാമതറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗതഡില്  അവദശഷഡിക്കുന  ഇ.എഖ.ഡഡി/  നസകമ്പ്യൂരഡിറഡി  നഡിദകപഖ
സഖബനഡിച വരഷഖ തഡിരഡിചളള കണക്കുകള ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് 8/16-17/27.9.2017 നമരവ്യായുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡില് മുതല് കൂട്ടഡിയ  തുകയുനട  വരഷഖ  തഡിരഡിചളള  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  54/2.03.2018
നമരവ്യായുഖ  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിനയങഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നവ്യാളഡിതുവനര  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.
ആയതഡിനവ്യാല്  വഡിവഡിധേ  ദപ്രവ്യാജക്ടുകള/  വവ്യാങ്ങലുകളകവ്യായഡി  സസനീകരഡിചതുഖ  വരഷങ്ങളവ്യായഡി  നക്ലെയഡിഖ
നചെയനപ്പെടവ്യാതതുമവ്യായ ഇ.എഖ.ഡഡി/  നസകമ്പ്യൂരഡിറഡി  നഡിദകപഖ സഖബനഡിച വരഷഖ തഡിരഡിചളള വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
തയവ്യാറവ്യാദകണ്ടതുഖ നഡിയമവ്യാനുസൃതമവ്യായ തുക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകഭൗണ്ടഡില് മുതല് കൂട്ടുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിര
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

2-20  പവ്യാഴ് കടലവ്യാസമുകളമുനട  വഡില്പന-  നടനഡര  ഉറപ്പെഡിച  വവകഡി  വഡില്പനയഡില്
നഡിനന് പഡിന്മേവ്യാറഡിയതമുമഗ്രൂലക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനന് വരവമുനഷ്ടക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല മൂലവനഡിരണ്ണയഖ കഴഡിഞ്ഞെ ഉതരകടലവ്യാസുകള,  പഴയ ദചെവ്യാദവകടലവ്യാസുകള,
എലവ്യാ  ഓഫനീസുകളഡിനലയുഖ  പവ്യാഴ്കടലവ്യാസുകള,  നടകറ്റ്ററ്റ്  ബുക്കുകള,  പതകടലവ്യാസുകള,  ദബസറ്റ്  ദബവ്യാരഡറ്റ്
തുടങ്ങഡിയവ  1.4.15  മുതല്  31.3.17  വനരയുളള  കവ്യാലയളവഡിദലകറ്റ്  വഡില്പന  നടത്തുനതഡിനവ്യായഡി
എ.ഡഡി.ബഡി.3/50/103/2015/  അഡഡിന/27.2.15  പ്രകവ്യാരഖ  ദരഘവ്യാസറ്റ്  കണഡിക്കുകയുണ്ടവ്യായഡി.  ദരഘവ്യാസറ്റ്
സമരപ്പെഡിക്കുനവര  നഡിരതദ്രവവമവ്യായഡി  ഫഡിനവ്യാനസറ്റ്  ഓഫനീസറുനട  ദപരഡില്  എടുതതുഖ  എസറ്റ്.ബഡി.ടഡി.
എഖ.ജഡി.യൂണഡിദവഴഡിറഡി  കവവ്യാമസറ്റ്  ബ്രവ്യാഞഡില്  മവ്യാറവ്യാവനതുമവ്യായ  20000  രൂപയുനട  ഡഡിമവ്യാന്റെറ്റ്  ഡവ്യാഫറ്റ്
ദരഘവ്യാസഡിനനവ്യാപ്പെഖ  സമരപ്പെഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്  എനതുളനപ്പെനട  20  നഡിബനനകള  നടനഡര  ദനവ്യാട്ടനീസഡില്
ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരുന.

സമയപരഡിധേഡികകഖ സമരപ്പെഡികനപ്പെട്ട ദരഘവ്യാസുകളഡില്    ആററ്റ് ദരഘവ്യാസുകളവ്യാണറ്റ് സസനീകവ്യാരവമവ്യായഡിരുനതറ്റ്.
വഡില്പനയറ്റ്  ലഭവമവ്യായ പതഡിനഖ വസ്തുകളഡില് എട്ടഡിനങ്ങളക്കുഖ ഏറവഖ  കൂടഡിയ  നഡിരകറ്റ്  ദകസവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്തതറ്റ്  ശനീ.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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പഡി.എഖ.  ഹസനകുട്ടഡി,  പറപ്പെളളഡില്  വനീടറ്റ്,  കുമനഖ  പഡി.ഒ.,  ദകവ്യാട്ടയഖ  എന  വവക്തഡിയവ്യാണറ്റ്.  നഡിരക്കുകള
തവ്യാനഴപ്പെറയുന. 

ക്രമനഖ ഇനഖ വഡില/ കഡി.ഗ്രവ്യാഖ.
1. മൂലവനഡിരണ്ണയഖ കഴഡിഞ്ഞെ ഉതരകടലവ്യാസ്സുകള 19.69
2. മൂലവനഡിരണ്ണയഖ കഴഡിഞ്ഞെ ഉതരകടലവ്യാസ്സുകള (ബുകറ്റ് ലററ്റ് രൂപതഡിലുളളതറ്റ്) 19.69
3. പഴയ പുസകങ്ങള 17.11
4. പഴയ ദചെവ്യാദവകടലവ്യാസറ്റ് കവര ഉളനപ്പെനട 16.11
5. പവ്യാഴ്കടലവ്യാസറ്റ് 13.69
6. പതഖ/മവ്യാസഡിക 11.69
7. കവ്യാരട്ടന/ കവ്യാരഡറ്റ് ദബവ്യാരഡറ്റ് 9.97
8. ദബസറ്റ് ദബവ്യാരഡുകള 7.17

വഡില്പനയറ്റ് ലഭവമവ്യായ രണ്ടഡിനങ്ങളകറ്റ് കൂടഡിയ നഡിരകറ്റ് ദകസവ്യാട്ടറ്റ് നചെയ്തതറ്റ് നമദസഴറ്റ് ജലവ്യാലഡിയ ദവസറ്റ് ദപപ്പെര
ദസവ്യാര, എഖ.എല്. ദറവ്യാഡറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ എന സ്ഥവ്യാപനമവ്യാണറ്റ്.

ക്രമനഖ ഇനഖ വഡില/കഡി.ഗ്രവ്യാഖ.
1 ജമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ബവ്യാഗറ്റ് 13.00
2 സസനീപ്പെഡിങറ്റ് നവയറ്റ്സറ്റ് 8.97

ഇഭൗ നഡിരക്കുകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അഖഗനീകരഡിചതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് ദമല്പടഡി വസ്തുകള  1.4.15
മുതല്  31.3.17  വനര  ശനീ.  പഡി.എഖ.  ഹസനകുട്ടഡിയ്ക്കുഖ  ജലവ്യാലഡിയ  ദവസറ്റ്  ദപപ്പെര  ദസവ്യാറഡിനുഖ  നല്കുനതഡിനറ്റ്
1819/ബഡി3/എസറ്റ്.ഒ./103/2015/അഡഡിന/ 31.3.15 നമരവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ് പുറനപ്പെടുവഡിച.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ടഡി  നഡിരക്കുകളുഖ  കവ്യാലയളവഖ  സഖബനഡിചറ്റ്  വവക്തമവ്യായ  കരവ്യാര  ടഡിയവ്യാനമവ്യാരുമവ്യായഡി
ഏരനപ്പെടവ്യാതതുമൂലഖ  ശനീ.  പഡി.എഖ.  ഹസനകുട്ടഡിയുഖ  ജലവ്യാലഡിയ  ദസവ്യാറുഖ  പഡിനനീടറ്റ്  ദരഘവ്യാസറ്റ്  വവവസ്ഥകള
ലഖഘഡിക്കുകയുഖ യഥവ്യാസമയഖ പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകളുഖ  അനുബനസവ്യാമഗ്രഡികളുഖ  നനീകഖ നചെയവ്യാതഡിരഡിക്കുകയുഖ നചെയ.
ദരഘവ്യാസറ്റ്  വവവസ്ഥകളുനട  ലഖഘനഖ  നടത്തുകയുഖ  പല  തവണ  അറഡിയഡിചഡിട്ടുഖ  പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകള  നനീകഖ
നചെയവ്യാതഡിരഡിക്കുകയുഖ നചെയ്തതുമൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  17.9.15  ല് എ.ഡഡി.ബഡി3/എസറ്റ്.ഒ./  103/2015  പ്രകവ്യാരഖ ശനീ.
പഡി.എഖ.  ഹസനകുട്ടഡികറ്റ്  രജഡിദസഡറ്റ്  ദനവ്യാട്ടനീസറ്റ്  നല്കുകയുഖ  തുടരനറ്റ്  ടഡിയവ്യാനന്റെ  നഡിരതദ്രവവഖ  20000  രൂപ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ്  മുതല്കൂട്ടുകയുഖ മറ്റു  ദലലങ്ങളഡില് പനങടുക്കുനതഡില് നഡിനറ്റ്  ടഡിയവ്യാനന സ്ഥഡിരമവ്യായഡി
വഡിലകഡിയുഖ  നതവ്യാട്ടടുത  നഡിരക്കുകള  ദകസവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്ത  കരവ്യാറുകവ്യാരകറ്റ്  പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകള  നനീകഖ  നചെയവ്യാനുളള
അവകവ്യാശഖ  നല്കഡിയുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  6337/ബഡി3/എസറ്റ്.ഒ./103/  2015/അഡഡിന/29.10.15  പ്രകവ്യാരഖ  ഉതരവറ്റ്
പുറനപ്പെടുവഡിച.  ഫയല് പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില് ആയതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് രണ്ടവ്യാമനതയുഖ മൂനവ്യാമനതയുഖ
കുറഞ്ഞെ നഡിരക്കുകള ദകസവ്യാട്ടറ്റ് നചെയ്തവര പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകള പഡിനനീടറ്റ് നനീകഖ നചെയ്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ദരഘവ്യാസുകള  ഉറപ്പെഡിക്കുന  സമയഖ  വവക്തമവ്യായ  വവവസ്ഥകള  ഉളനപ്പെടുതഡി  കരവ്യാറഡില്
ഏരനപ്പെടവ്യാതതുമൂലഖ  നഡിരതദ്രവവഖ  കണ്ടുനകട്ടുനനതവ്യാഴഡിനകയുളള  നടപടഡികനളവ്യാനഖ  സസനീകരഡികവ്യാന
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  സവ്യാധേഡികവ്യാനത  വരഡികയുഖ  കുറഞ്ഞെ  നഡിരകഡില്  പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകള  നനീകഖ  നചെദയണ്ട
സവ്യാഹചെരവമുണ്ടവ്യാകുകയുഖ  നചെയ.  കരവ്യാറഡില്  ഏരനപ്പെട്ടവര  പഡിനമവ്യാറഡിയതുമൂലഖ  കുറഞ്ഞെ  തുകയറ്റ്  പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസറ്റ്
വഡില്ദകണ്ട സവ്യാഹചെരവഖ  ഉണ്ടവ്യായതഡിനവ്യാല് ടഡി  വഡിലയഡിലുള്ള അന്തരഖ  ഒനവ്യാമനത കരവ്യാറുകവ്യാരനഡില്  നഡിനറ്റ്
ഈടവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിയമനടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന.  ആയതറ്റ്  ടഡി  കവ്യാരവങ്ങള
നഡിരവ്വഹഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ചുമതലനപ്പെട്ട  എദസററ്റ്  ഓഫനീസറുനടയുഖ  ദമല്ദനവ്യാട്ടചമതലയുളള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അധേഡികവ്യാരഡികളുനടയുഖ ഭവ്യാഗത്തുനഡിനളള വനീഴ്ചയവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



60

2016-17 കവ്യാലയളവഡില് നനീകഖ നചെയ്ത വഡിവഡിധേയഡിനഖ പവ്യാഴ്ക്കടലവ്യാസുകളുനട വഡിവരങ്ങള പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്
മൂലവനഡിരണ്ണയഖ കഴഡിഞ്ഞെ ഉതരകടലവ്യാസുകള  (ബുകറ്റ് നലററ്റ്  രൂപതഡിലുളളതറ്റ്)  19.69 രൂപ/കഡി.ഗ്രവ്യാഖ.  നഡിരകഡില്
ദലലഖ  നകവ്യാണ്ടഡിരുനതറ്റ്  17.19 രൂപ/കഡി.ഗ്രവ്യാഖ  നഡിരകഡിലുഖ  മൂലവനഡിരണ്ണയഖ  കഴഡിഞ്ഞെ  ബുകറ്റ് നലററ്റ്
ഉതരകടലവ്യാസുകള  19.69 രൂപ/കഡി.ഗ്രവ്യാഖ  നഡിരകഡില്  ദലലഖ  നകവ്യാണ്ടഡിരുനതറ്റ്  18.6 രൂപ/കഡി.ഗ്രവ്യാഖ.  നഡിരകഡിലുഖ
ദലലഖ നചെയ നനീകഡിയതുമൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനറ്റ് ലഭഡിദകണ്ട തുകയഡില് കുറവറ്റ് വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഇപ്രകവ്യാരഖ
നഷ്ടഖ  ഉണ്ടവ്യായതഡിദന്മേല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നവ്യാളഡിതുവനര  സസനീകരഡിച  നടപടഡികള  ഓഡഡിറഡിനന
അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

കൂടവ്യാനത,  ഇതരഖ  സവ്യാഹചെരവഖ  ഒഴഡിവവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ദലലഖ  നകവ്യാളളുന  വവക്തഡികളുമവ്യായഡി  ഭവ്യാവഡിയഡില്
നഡിയമവ്യാനുസൃതഖ ആവശവമവ്യായ വവവസ്ഥകള ഉളനപ്പെടുതഡി കരവ്യാറഡില് ഏരനപ്പെദടണ്ടതുഖ കരവ്യാര വവവസ്ഥകള
ലഖഘഡിക്കുനവരനകതഡിനര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ഉണ്ടവ്യാകുന  നഷ്ടഖ  ഇഭൗടവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള
സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-1-1 അഡസവ്യാനസ് ഡന്  ദമവ്യാളഡികവമുലര  നമറരീരഡിയല്സന്  റഡിസരചന്  നസന്റെര  (AMMRC)  -
പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡിനന് ദശഷവമുക സകസ്ഥവ്യാന പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക 1 ദകവ്യാടഡി രഗ്രൂപ നചലവഴഡിചഡിട്ടഡിലല

AMMRC  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ ഉളപ്പെനടയുള്ള ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  8.06  ദകവ്യാടഡി
രൂപയുനട  നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ്  സമരപ്പെഡിചഡിരുന.  സമരപ്പെഡികനപ്പെട്ട  പദ്ധതഡി
നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുനട പട്ടഡിക ചുവനട ദചെരക്കുന.

നചെലവഡിനങ്ങള തുക (ലകതഡില്)
ദമവ്യാളഡിക്കുലര നമറനീരഡിയല്സറ്റ് റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര 

(18000 ചെ.മനീ. നകട്ടഡിട നഡിരമവ്യാണഖ)
270

എയരകണ്ടനീഷനഡിങ്ങറ്റ് &യുപഡിഎസറ്റ് 50
ഫരണനീചര 15

നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് 135 (5 വരഷദതകറ്റ്)
Single Crystal X-ray Diffraction 275

BET Suface Area and Porosity Analyser 40
കമമ്പ്യൂട്ടറുകള 21

ആനക 806

പദ്ധതഡിയുനട ആദവഘട്ടമവ്യായഡി  8.8.2012  നല സ.ഉ  (ആരടഡി)  നഖ  1702/12/ഉ.വഡി.വ പ്രകവ്യാരഖ  1  ദകവ്യാടഡി രൂപ
അനുവദഡിചഡിരുന.  ഈ തുക സ്ഥവ്യാപന ഡയറകറുനട ദപരഡില് എസറ്റ്.ബഡി.ഐയഡിലുളള  67209135978-ാവ്യാഖ നമര
അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ട്രെവ്യാനസറ്റ് ഫര  നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്തറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുന.  ഇദത  സമയഖ  തനന
തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി  AMMRC നയ  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നകമഡികല്  സയനസസറ്റ്  നകട്ടഡിടതഡില്  പ്രവരതഡിക്കുവവ്യാന
അനുമതഡി  നല്കുകയുഖ നചെയ.  എനവ്യാല് പദ്ധതഡി നഡിരദദ്ദേശങ്ങളഡില്നപ്പെടുന  Single  Crystal  X-ray  Diffraction
എന രദണ്ടമുകവ്യാല് ദകവ്യാടഡി രൂപ വഡിലവരുന ഉപകരണഖ വവ്യാങ്ങുവവ്യാന ഈ തുക പരവവ്യാപമലവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാലുഖ
വവ്യാങ്ങുവവ്യാന  ഉദദ്ദേശഡിചഡിരുന  BET  Surface  area  and  Porosity  Analyser  എന  ഉപകരണഖ  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്
നകമഡികല്  സയനസസഡില്  ഈ  കവ്യാലയളവഡില്  വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുനതഡിനവ്യാലുഖ  പ്രസ്തുത  തുക  നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന
സവ്യാധേഡിചഡിലവ്യാനയനറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഡയറകര  അറഡിയഡിച.  ടഡി  ഉപകരണങ്ങളകറ്റ്  പകരഖ  spectrofluorimeter  (25
ലകഖ),  UV-Visible  നസദകവ്യാ  ദഫവ്യാദട്ടവ്യാമനീറര  (15  ലകഖ)  എനനീ  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  അനുമതഡി
ദതടഡിനകവ്യാണ്ടറ്റ്  ദഭദഗതഡി  നചെയ്ത  പദ്ധതഡി  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  (രജഡിസ്ട്രവ്യാറുനട  28.06.2016  നല  എഡഡി.
എ 7/1095/AMMRC/1/2016/Admn  നമര  കതറ്റ്)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സരകവ്യാരഡിദലയറ്റ്  സമരപ്പെഡിചനവങഡിലുഖ
അനുമതഡി ലഭവമവ്യായഡില.

AMMRC യറ്റ്  ദവണ്ടഡി  പദ്ധതഡി  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  സമരപ്പെഡിചതഡിനറ്റ്  ദശഷമവ്യാണറ്റ്  വഡിവഡിധേ  ഗദവഷണ
ദകന്ദ്രങ്ങനള  ഒരു  കുടകനീഴഡിലവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി  'കണവരജനസറ്റ്  അകവ്യാഡമഡിയ  ദകവ്യാഖപ്ലെകറ്റ്'  എന  ആശയഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഉരുതഡിരഡിയുനതറ്റ്.  ഇവഡിനട  AMMRC  യറ്റ് ദവണ്ടഡി പ്രവരതന സഭൗകരവഖ ഒരുക്കുനണ്ടറ്റ്.
തനമൂലഖ പ്രദതവക നകട്ടഡിടതഡിനന്റെ ആവശവകതയുണ്ടവ്യാവനഡില. എനഡിരുനവ്യാലുഖ കണവരജനസറ്റ് അകവ്യാഡമഡിയ
ദകവ്യാഖപ്ലെകറ്റ്'  നഡിരമവ്യാണഖ  പൂരതനീകരഡികവ്യാത  സവ്യാഹചെരവതഡില്  2017-18 വരഷവഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ
പ്രവരതനഖ അനഡിശഡിതതസതഡിലവ്യാണറ്റ്.  അനുവദഡികനപ്പെട്ട  ഒരു ദകവ്യാടഡി  രൂപയഡില്  AMMRC യറ്റ്  1,36,102/-രൂപ
നചെലവഴഡിചറ്റ് 2 യു.പഡി.എസറ്റ് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് വവ്യാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 31.3.2017 ല് പലഡിശ ഉളനപ്പെനട 1,11,14,499/-രൂപ ബവ്യാങറ്റ്
അകഭൗണ്ടഡില് അവദശഷഡിക്കുന.  സസന്തമവ്യായഡി  നകട്ടഡിടവഖ  മററ്റ്  പ്രവരതന സഭൗകരവങ്ങളുഖ  ഇലവ്യാതതഡിനവ്യാല്
പദ്ധതഡി  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളഡില്  സൂചെഡിപ്പെഡിച  പല  ഉപകരണങ്ങളുനടയുഖ  വവ്യാങ്ങല്  നടതഡിയവ്യാല്  ദപവ്യാലുഖ  ആയവ
സൂകഡിക്കുവവ്യാനുള്ള  സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ഇലവ്യാത  അവസ്ഥയവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  വഡിഷയതഡില്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്
എനകസയറഡിയറ്റ്  (1/20.11.2017)  മറുപടഡിയവ്യായഡി  തുക നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  അനുമതഡി  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  രജഡിസ്ട്രവ്യാര

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ്  2.6.2017 ല്  എഡഡി.എ 7/1095/  AMMRC/1/2017  നമരവ്യായഡി  കതറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുനതവ്യായഡി
ഡയറകര അറഡിയഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല് സരകവ്യാരഡില് നഡിനറ്റ് മറുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കഡിയ
ശുപവ്യാരശനയ തുടരനറ്റ് നഡിശഡിതവ്യാവശവങ്ങളകവ്യായഡി സരകവ്യാര അനുവദഡിച ധേനസഹവ്യായഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത
വരഷങ്ങളവ്യായഡി  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്  സൂകഡിക്കുന  നടപടഡി  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  12-ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡില്
(2012-17) അനുവദഡിച തുക 5 വരഷതഡിനറ്റ് ദശഷവഖ നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന സവ്യാധേഡികവ്യാതതറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
ഭവ്യാഗനത അനവ്യാസ്ഥമൂലമവ്യാണറ്റ്.  സരകവ്യാര അനുമതഡിയവ്യായഡി ശമങ്ങളുണ്ടവ്യാദവണ്ടതുഖ തുക നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
സരകവ്യാര അനുമതഡി ലഭവമവ്യാകവ്യാത പകഖ തുക സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ് പലഡിശസഹഡിതഖ തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 

3-1-2 അഡസവ്യാനസ് ഡന് ദമവ്യാളഡികവമുലര നമറരീരഡിയല്സന് റഡിസരചന് നസന്റെര (AMMRC)-
2014-2015 ദസറ്റ് പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെന് വഡിനഡിദയവ്യാഗക ക്രമരീകരഡിചഡിട്ടഡിലല

2014-2015  വരഷനത  സഖസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡിവഡിഹഡിതമഡിനതഡില്  43  ലകഖ  രൂപ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്
അനുവദഡിചഡിരുന. പ്രസ്തുത ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചറ്റ് വഡിവഡിധേ ഉപകരണങ്ങള സ്ഥവ്യാപനതഡിദലകറ്റ് വവ്യാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  നഡിദകപഡിചഡിരുന  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്  (എസറ്റ്.ബഡി.ടഡി.  67313534736)  1.11.2017 ല്  പലഡിശ  ഉളനപ്പെനട
326130/-രൂപ  അവദശഷഡിക്കുന.  അഖഗനീകൃത  ആകന  പ്ലെവ്യാന  പ്രകവ്യാരഖ  ഉള്ള  വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ
പൂരതഡിയവ്യായതഡിനവ്യാല്  അകഭൗണ്ടഡില്  അവദശഷഡിക്കുന  326130/-രൂപ  തഡിരഡിനക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ്
ഒടുദകണ്ടതുഖ ഗ്രവ്യാന്റെഡിനന്റെ വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ ക്രമനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-2  നനലബ്രറഡി  നവരീകരണക/  മഗ്രൂനവ്യാക  നഡിലയമുനട  നഡിരമവ്യാണക-  3.20  ദകവ്യാടഡി
രഗ്രൂപയമുനട ഗ്രവ്യാന്റെന് പഗ്രൂരണ്ണമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നനലബ്രറഡിയുനട നവനീകരണതഡിനുഖ മൂനവ്യാഖ നഡില നഡിരമവ്യാണതഡിനുഖ ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)
106/11/ഉ.വഡി.വ/21.1.11  പ്രകവ്യാരഖ  3.20  ദകവ്യാടഡി  രൂപ  ലഭഡിചഡിരുന.  പദ്ധതഡിയുനട  സഖകഡിപഖ  ചുവനട  ദചെരക്കുഖ
പ്രകവ്യാരമവ്യായഡിരുന.

നനലബ്രറഡി നകട്ടഡിടഖ (മൂനവ്യാഖ നഡില നഡിരമവ്യാണഖ) 75 ലകഖ രൂപ
ഡഡിജഡിറനനലദസഷന & നനലബ്രറഡി നകട്ടഡിടഖ നവനീകരണഖ 25 ലകഖ രൂപ

പുസകങ്ങള 1.45 ദകവ്യാടഡി രൂപ
പ്രസഡിദ്ധനീകരണങ്ങള 75 ലകഖ രൂപ

ആനക 3.20 ദകവ്യാടഡി രൂപ

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)  466/11/ഉ.വഡി.വ.)/23.3.2011  പ്രകവ്യാരഖ  ലഭഡിച  3.20  ദകവ്യാടഡി  രൂപ  29.3.2011  ല്  ട്രെഷറഡി
അകഭൗണ്ടഡില്  നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്തഡിരുന.  സഡി.പഡി.ഡബദ്യു.ഡഡി,  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  എനനീ  ഏജനസഡികളുമവ്യായഡി
നടതഡിയ ചെരചയുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  12076000 രൂപയുനട എസഡിദമററ്റ്  17.7.2012  ല് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.
സമരപ്പെഡിക്കുകയുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുമവ്യായഡി  കരവ്യാറഡില് ഏരനപ്പെടുകയുഖ നചെയ.  എനവ്യാല്  10  മവ്യാസതഡിനുളളഡില്
നഡിരമവ്യാണഖ  പൂരതഡിയവ്യാകണനമന  വവവസ്ഥ  കരവ്യാറഡില്  ഉളനപ്പെടുത്തുവവ്യാന  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.
തയവ്യാറവ്യാകവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  പുതഡിയ  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല,  എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ്
വഡിഭവ്യാഗദതവ്യാടറ്റ് ആവശവനപ്പെടുകയുഖ എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ 10440000 രൂപയുനട എസഡിദമററ്റ് തയവ്യാറവ്യാക്കുകയുഖ
നചെയ.  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  ദപവ്യാനലയുള്ള  ഏജനസഡികള  അധേഡികനഡിരകഡിലവ്യാണറ്റ്  എസഡിദമററ്റ്
തയവ്യാറവ്യാക്കുനനതനറ്റ് ഇതഡില്നഡിനറ്റ് വവക്തമവ്യാണറ്റ്.

എനവ്യാല് സമയബനഡിതമവ്യായഡി  നടനഡര കണഡിചറ്റ്  നഡിരമവ്യാണഖ ആരഖഭഡിക്കുവവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ജവ്യാഗ്രത  പുലരതഡിയഡില  എന  ഫയലഡില്  നഡിനറ്റ്  വവക്തമവ്യാകുന.  പ്രവൃതഡി  നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ഇ-നടനഡര
കണഡിചതവ്യായഡി  ഇ.യു.ഡബദ്യു./40/11/28.4.2016  നമര  കതറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എനജഡിനഡിയര
അറഡിയഡിചനവങഡിലുഖ  ഏറവഖ  കുറഞ്ഞെ  തുക  ദകസവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്ത  ശനീ.  ദജവ്യാസഫറ്റ്  ഫ്രെവ്യാനസഡിസറ്റ്,  ജവ്യാകണ  വഡില,

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നവട്ടുകവ്യാടറ്റ്,  തഡിരുവനന്തപുരഖ എനയവ്യാളുനട നടനഡര 1.4.2017  ല് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് സഡിനഡഡിദകററ്റ് അഖഗനീകരഡിചതറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നടനഡര കണഡിചതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങളുഖ  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  നടനഡര അഖഗനീകരഡിക്കുവവ്യാന
ഇതയുഖ  വവകഡിയതഡിനന്റെ  കവ്യാരണവഖ  ഫയലഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  ഇതഡിനന്റെ  നഡിജസ്ഥഡിതഡി
വവക്തമല.

നടനഡര കണഡിചറ്റ് ഒരു വരഷഖ കഴഡിഞ്ഞെഡിട്ടുഖ വരകറ്റ് ഓരഡര നകവ്യാടുകവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാലുഖ മവ്യാരകറഡില്
സവ്യാധേനങ്ങളകറ്റ്  വഡിലവരദ്ധന  വനതഡിനവ്യാലുഖ  പ്രവൃതഡി  നചെയ്യുവവ്യാന  ബുദ്ധഡിമുട്ടവ്യാനണനഖ  22.10.2016  ല്
ദഫഖപനീരഡിയഡറ്റ്  അവസവ്യാനഡിചതഡിനവ്യാല്  വരകറ്റ്  കവവ്യാനസല്  നചെയ്തറ്റ്  ഇ.എഖ.ഡഡി.  തഡിരഡിനക  നല്കണനമനഖ
കരവ്യാറുകവ്യാരന  ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനന  തുടരനറ്റ്  ഇ.എഖ.ഡഡി.  തഡിരഡിനക  നല്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അനുമതഡി
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  നനലബ്രറഡിക്കുദവണ്ടഡി  ലഭഡിച  സരകവ്യാര  ഗ്രവ്യാന്റെഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ  സഖബനഡിച
അകഭൗണ്ടന്റെറ്റ്  ജനറലഡിനന്റെ  ഓഡഡിററ്റ്  പരവ്യാമരശതഡിനറ്റ്  കരവ്യാറുകവ്യാരനുമവ്യായഡി  ധേവ്യാരണപതതഡില്  (എഖ.ഒ.യു.)
ഒപവചതവ്യായുഖ  പ്രവൃതഡി  ആരഖഭഡിചതവ്യായുഖ  മറുപടഡി  നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല്  നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ
ആരഖഭഡിക്കുകദയവ്യാ  നഡിലവഡില്  ആരുമവ്യായുഖ  കരവ്യാറഡില്  ഏരനപ്പെടുകദയവ്യാ  നചെയ്തഡിട്ടഡില.  വലബ്രറഡി  നകട്ടഡിടതഡിനന്റെ
നവനീകരണഖ എന പ്രവൃതഡിയുഖ നഡിരവ്വഹഡിചഡിട്ടഡിനലനറ്റ് വലബ്രറഡി അധേഡികൃതര അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 29.3.2011 ല് ലഭഡിച
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് നവ്യാളഡിതുവനര വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിക്കുവവ്യാന സവ്യാധേഡികവ്യാതതു സഖബനഡിച വഡിശദനീകരണവഖ സരകവ്യാരഡില് നഡിനറ്റ്
ലഭഡിച  3.20  ദകവ്യാടഡി  രൂപയഡില്  നവ്യാളഡിതുവനര  നചെലവഴഡിച  തുകകളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങളുഖ  ഓഡഡിറഡില്
ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് 12/14.11.2017 നമരവ്യായഡി ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡി നല്കഡിയഡിരുന. എനവ്യാല് നവ്യാളഡിതുവനര മറുപടഡി
ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നനലബ്രറഡിക്കുദവണ്ടഡി ലഭഡിച സരകവ്യാര ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട ആവശവതഡിനവ്യായഡി
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടതുഖ  അലവ്യാതപകഖ  നചെലവഴഡികവ്യാനത
അവദശഷഡിക്കുന തുക സരകവ്യാരഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-3  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  സഡരീസന്  ഇന  സയനസന്  &  മവഗ്രൂസഡികന്  (IUCSSM)-  റഡിസരചന്
സമുഡഡിദയവ്യാ നഡിരമവ്യാണക- 75 ലക്ഷക രഗ്രൂപ മമുനകഗ്രൂര നല്കഡിനയങഡിലമുക നഡിരമവ്യാണക ആരകഭഡിചഡിലല

IUCSSM  ല് റഡിസരചറ്റ് സ്റ്റുഡഡിദയവ്യാ നഡിരമവ്യാണതഡിനവ്യായഡി  17.9.12  നല  1930/12/ഉ.വഡി.വ നമര ഉതരവറ്റ്
പ്രകവ്യാരഖ ഒരു ദകവ്യാടഡി രൂപ സരകവ്യാര അനുവദഡിചഡിരുന. പ്രസ്തുത പ്രവൃതഡിയവ്യായഡി ദകരള സഖസ്ഥവ്യാന നഡിരമഡിതഡി
ദകന്ദ്രതഡിനന  (നക.എസറ്റ്.എന.നക.)  നഡിരവ്വഹണ  ഏജനസഡിയവ്യായഡി  നഡിശയഡിക്കുകയുഖ  നഡിരമഡിതഡി  ദകന്ദ്രഖ
നല്കഡിയ ആദവഘട്ട നഡിരമവ്യാണപ്രവരതനങ്ങളകവ്യായുളള 1.5  ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട എസഡിദമററ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അഖഗനീകരഡിക്കുകയുഖ നചെയ.

സഭൗണ്ടറ്റ് നറദകവ്യാരഡഡിങറ്റ് സഖവഡിധേവ്യാനമുളള സ്റ്റുഡഡിദയവ്യാ,  എയര ദലവ്യാകറ്റ്ഡറ്റ് റഖ,  സഭൗണ്ടറ്റ് പ്രൂഫറ്റ് ഹവ്യാള
എനഡിവ  ദലവ്യാദകവ്യാതരനഡിലവവ്യാരതഡിലുളള  സവ്യാദങതഡികമഡികദവവ്യാനട  നഡിരമഡിക്കുകനയന  ഉദദ്ദേശവതഡിലവ്യാണറ്റ്
പ്രസ്തുത  നഡിരമവ്യാണപ്രവരതനങ്ങളകവ്യായഡി  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതറ്റ്.  1312.90  ചെ.മനീ.  വഡിസനീരണ്ണമുളള
നകട്ടഡിടമവ്യാണറ്റ് വഡിഭവ്യാവനഖ നചെയ്തഡിരുനതറ്റ്.  നഡിരമഡിതഡി ദകന്ദ്രവമവ്യായഡി  29.3.2016  നറ്റ് ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ ഒപവചഡിരുന.
6.10.2016 നല യു.ഒ.  നമര 5375/പഡി&ഡഡി1/2/2016/അഡഡിന പ്രകവ്യാരഖ എസഡിദമററ്റ് തുകയുനട  50  ശതമവ്യാനമവ്യായ 75
ലകഖ രൂപ നഡിരമഡിതഡി  ദകന്ദ്രതഡിനറ്റ് നല്കുവവ്യാന ഉതരവവ്യായഡി.  18.1.2017  നറ്റ്  പ്രവൃതഡി നടദതണ്ട സ്ഥലഖ
നഡിരമഡിതഡി ദകന്ദ്രതഡിനറ്റ് നനകമവ്യാറഡി നല്കഡി.

2.2.2017 നറ്റ്  നഡിരമഡിതഡി  ദകന്ദ്രഖ  പ്രസ്തുത  സ്ഥലഖ  നഡിരമവ്യാണപ്രവൃതഡികറ്റ്  സജമവ്യാക്കുനതഡിനുളള
വരക്കുകള ആരഖഭഡിചദപ്പെവ്യാള വഡിദവവ്യാരതഡി  സഖഘടനയുനട  ട്രെനീ  നപ്രവ്യാദമവ്യാഷന കമഡിറഡിയുമവ്യായഡി  ചെരച  നചെയ്തഡില
എന  കവ്യാരണതവ്യാല്  വഡിദവവ്യാരതഡികള  തടസനപ്പെടുത്തുന  എനറ്റ്  അറഡിയഡിചതഡിനന  തുടരനറ്റ്  പ്രവൃതഡി
നഡിരതഡിവയ്ക്കുനതവ്യായഡി  നഡിരമഡിതഡി  ദകന്ദ്രഖ  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  1.4.2017 ല്  കൂടഡിയ  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ദയവ്യാഗതഡില്
റഡിസരചറ്റ്  സ്റ്റുഡഡിദയവ്യായുനട  നഡിരമവ്യാണഖ  അദത  സ്ഥലതറ്റ്  തുടരുനതഡിനറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശഖ  നല്കഡി.  7.7.2017 ല്
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നഡിരമവ്യാണഖ  പുനരവ്യാരഖഭഡിചനവങഡിലുഖ  14.7.2017 ല്  വഡിദവവ്യാരതഡികള  വനീണ്ടുഖ  തടസനപ്പെടുതഡി.  7.8.2017 ല്
ആസൂതണതഡിനുഖ  വഡികസനതഡിനുഖ  ദവണ്ടഡിയുളള  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ഉപസമഡിതഡിദയവ്യാഗതഡിലുഖ  നഡിരമവ്യാണഖ
പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുവവ്യാന നഡിരദദ്ദേശഖ നല്കഡിയഡിരുനനങഡിലുഖ നവ്യാളഡിതുവനര പ്രവൃതഡി ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡില. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
മുനകൂര നല്കുകയുഖ ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ ഒപവയ്ക്കുകയുഖ നചെയ്ത സവ്യാഹചെരവതഡില് തരകങ്ങള ഒഴഡിവവ്യാകഡി വരകറ്റ്
നനസററ്റ് വകമവ്യാറഡി  നല്കുനതഡിനല കവ്യാലതവ്യാമസഖ മൂലഖ നഡിരവ്വഹണഏജനസഡികറ്റ് ഉണ്ടവ്യാകുന ഏതു നഷ്ടവഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അധേഡിക  സവ്യാമതഡികബവ്യാദ്ധവതയറ്റ്  കവ്യാരണമവ്യാവന  അവസ്ഥ  സഖജവ്യാതമവ്യാകുന.
ആയതഡിനവ്യാല്  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിചറ്റ്  റഡിസരചറ്റ്  സ്റ്റുഡഡിദയവ്യാ  നഡിരമവ്യാണഖ
പൂരതഡിയവ്യാക്കുകയുഖ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-4-1 ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ദഫവ്യാര  ഇന്റെനസരീവന്  റഡിസരചന്  ഇന  ദബസഡികന്  സയനസസന്  (IIRBS)-
പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക  ലഭഡികമുനതഡിനന്  മമുനപന്  വവ്യാങ്ങല്  നടപടഡികള  ആരകഭഡിചമു-  13800
യഗ്രൂദറവ്യാ വഡിലയമുളള ദറവ്യാട്ടറഡി ഇവവ്യാപ്പെദററര സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാനത ലവ്യാബഡില് സഗ്രൂക്ഷഡിചഡിരഡികമുനമു

ലവ്യാബഡില് സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാനത സൂകഡിചഡിരഡിക്കുന ദറവ്യാട്ടറഡി ഇവവ്യാപ്പെദററര

 1-6-2015 നല  ജഡി.ഒ  (ആര.റഡി)1261/2015  /ഹയര  എഡമ്പ്യൂദകഷന  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  ഭരണവ്യാനുമതഡി  ലഭഡിച
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2015-16 നല പദ്ധതഡിയഡില് "ഇന്റെലകറ്റ്ചെല് ആനഡറ്റ് ഫഡിസഡികല് ഇനഫ്രെവ്യാസ്ട്രകറ്റ്ചെര ദഫവ്യാര
വഹ  പ്രദയവ്യാറഡിറഡി  റഡിസരചറ്റ്  ഇന  ഐ.ഐ.ആര.ബഡി.എസറ്റ്'”  എന  ദപ്രവ്യാജകഡിനറ്റ്  20  ലകഖ  രൂപ
അനുവദഡിക്കുകയുഖ ആയതഡിനന്റെ 25% സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ് 4523/പഡി&ഡഡി2/1//അ ഡഡിന/ 12.08.2015 പ്രകവ്യാരഖ
സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് നല്കുനതഡിനുഖ തനീരുമവ്യാനഡിചഡിരുന. ഇതഡിനവ്യായഡി സ്ഥവ്യാപനഖ എസറ്റ്.ബഡി.ടഡി കവവ്യാമസറ്റ് ബ്രവ്യാഞഡില്
67335632772  നമരവ്യായഡി  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടറ്റ്  ആരഖഭഡിചനവങഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  യഥവ്യാസമയഖ
പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ  വകമവ്യാറഡിയഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  പണഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനുമുനപറ്റ്  തനന  ദപ്രവ്യാജകഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  കസദട്ടഷന  നടപടഡികള  സസനീകരഡിചറ്റ്  ദറവ്യാട്ടറഡി  ഇവവ്യാപ്പെദററര  എന  ഉപകരണഖ  നഹയറ്റ്ദഡവ്യാളഫറ്റ്
ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ് എന സ്ഥവ്യാപനതഡില് നഡിനഖ വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുന(പരദചസറ്റ് ഉതരവറ്റ് നഖ-IIRBS/L-No193/2014/23-9-
2015)  (30.09.2015 നല  ഇനദവവ്യായഡിസറ്റ്  നഖ-116451).  എനവ്യാല്  ഉപകരണതഡിനന്റെ  വഡിലയവ്യായ  13800  യൂദറവ്യാ
ഏജനസഡിയറ്റ്  വകമവ്യാറവ്യാതതഡിനവ്യാല്  ദറവ്യാട്ടറഡി  ഇവവ്യാപ്പെദററര  നവ്യാളഡിതുവനര  ഇനസവ്യാള  നചെയവ്യാനത
സ്ഥവ്യാപനതഡില്സൂകഡിചവരുന.

IIRBS നറ്റ്  സ്ഥഡിരഖ  വവദദ്യുതഡി  കണകന  നല്കുനതഡിനുള്ള  400KVA  ട്രെവ്യാനദസ്ഫവ്യാരമര
സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടറ്റ് തുടരുന അനഡിശഡിതതസമവ്യാണറ്റ് ഉപകരണതഡിനന്റെ സ്ഥവ്യാപനഖ വവകുനതഡിനറ്റ്
കവ്യാരണനമനവ്യാണറ്റ്അറഡിയഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.
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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



65

ജഡി.ഒ  (എഖ.എസറ്റ്)  13/2015/ഐ.റഡി.ഡഡി ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ അഞ്ചു  ലകഖ രൂപകറ്റ് മുകളഡില് വഡിലയുളള
സവ്യാധേനങ്ങളുനട സമവ്യാഹരണതഡിനറ്റ് ഇ-നടണ്ടര നടപടഡികള  (2013 നല ദകരള ദസവ്യാര പരദചസറ്റ് മവ്യാനുവല്-
ഖണഡിക  1.9  മുതല്  1.15 വനര)  സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്  എനഡിരഡിദക,  പതറ്റ്  ലകതഡിലധേഡികഖ  രൂപ
വഡിലമതഡിക്കുന ഉപകരണഖ ഇ- നടണ്ടര നടപടഡികളഡിലൂനടയല വവ്യാങ്ങഡിയതറ്റ്. ഉപകരണഖ വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് കസദട്ടഷന
സമ്പ്രദവ്യായമവ്യാണറ്റ് നടപ്പെഡിലവ്യാകഡിയതറ്റ്. മവ്യാതമല, കസദട്ടഷന പരസവഖ നല്കഡിയതറ്റ് IIRBS നന്റെ നവബറ്റ് വസറഡിലവ്യാണറ്റ്.
പതപ്പെരസവദമവ്യാ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നവബറ്റ്വസററ്റ്  പരസവദമവ്യാ  ഈ  ആവശവതഡിദലകവ്യായഡി  നല്കഡിയഡിട്ടഡില.
നഹയറ്റ്ദഡവ്യാളഫറ്റ് ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ്സറ്റ് എന ഏജനസഡിയുനട ഒഴഡിനക ഫയലഡില് സൂകഡിചഡിട്ടുള്ള കസദട്ടഷനുകള ഇ-
നമയഡില് മുഖവ്യാന്തഡിരഖ ലഭവമവ്യായഡിട്ടുളളതവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിനവ്യാല് സരകവ്യാര നഡിരദദ്ദേശതഡിനറ്റ് വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി നടതഡിയ
വവ്യാങ്ങലഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലഫണ്ടറ്റ്  ലവ്യാഭകരമവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികനപ്പെട്ടു  എനകരുതവ്യാനവ്യാവഡില.

ഫണ്ടറ്റ് ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് മുനപറ്റ് പരദചസറ്റ് നടപടഡികള ആരഖഭഡിചതറ്റ് കവ്യാരണഖ ഉപകരണഖ ലഭവമവ്യാകഡിയ
സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ദപനയ്മന്റെറ്റ് നല്കവ്യാനവ്യായഡിട്ടഡില. ഫണ്ടറ്റ് ഉറപ്പെവ്യാകവ്യാനത പരദചസറ്റ് നടപടഡികള ആരഖഭഡിചതഡിനന്റെയുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വകമവ്യാറവ്യാതതഡിനന്റെയുഖ  കവ്യാരണഖ  വവക്തമല.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നഡിനറ്റ്  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്
വകമവ്യാറവ്യാതതു  സഖബനഡിചറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  ഒഭൗദദവവ്യാഗഡിക  അറഡിയഡിപകള  ഒനഖ  തനന  ലഭഡിചഡിട്ടഡില.
സ്ഥവ്യാപനതഡില്  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടറ്റ്  നഡിലവഡില്  2  വരഷമവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാനതയുഖ  ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാനതയുഖ
സൂകഡിചഡിട്ടുള്ള ഉപകരണതഡിനന്റെ വവ്യാറന്റെഡി/  പ്രവരതനഖ എപ്രകവ്യാരഖ സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ഇനഡി പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുഖ
എനറ്റ് വവക്തമല.  ഉപകരണതഡിനന്റെ പരദചസറ്റ് സഖബനഡിചറ്റ് ഏജനസഡിയുമവ്യായഡി  കരവ്യാറഡില് ഏരനപ്പെട്ടഡിരുനഡില.

അഖഗനീകൃത ദപ്രവ്യാജകഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ് പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ ദനടഡിനയടുതതഡിനറ്റ്
ദശഷഖ  പദ്ധതഡികള  നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ബനനപ്പെട്ട  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകറ്റ്  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വകമവ്യാറവ്യാനത
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഫണ്ടഡില് നഡിദകപഡിചതുഖ വവ്യാങ്ങഡിയ വഡിലദയറഡിയ ഉപകരണങ്ങള ഇനസവ്യാള നചെയവ്യാനത
സൂകഡിക്കുനതുമവ്യായ  നടപടഡി  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  ആയതഡിനവ്യാല്  ദറവ്യാട്ടറഡി  ഇവവ്യാപ്പെദററര  സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ്
പ്രവരതഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുഖ  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ  വകമവ്യാറുനതഡിനുഖ  ആവശവമവ്യായ  തുടരനടപടഡികള
സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-4-2 ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ദഫവ്യാര  ഇന്റെനസരീവന്  റഡിസരചന്  ഇന  ദബസഡികന്  സയനസസന്  (IIRBS)  -  2014-2015
സകസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡി പ്രകവ്യാരക വവ്യാങ്ങഡിയ Mass Q-TOFF സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടഡിലല - പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക നചലവഴഡിചഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2014 – 2015  നല വവ്യാരഷഡിക പദ്ധതഡിയഡില്  IIRBS  നന്റെ നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല് പ്രകവ്യാരഖ
സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  65  ലകഖ  രൂപ  അനുവദഡിചഡിരുന.  പ്രസ്തുത  തുകയഡില്  48,75,000  രൂപ  25.02.2015  ലുഖ
16,25,000  രൂപ  17.10.2016  ലുഖ  ഇതഡിനവ്യായഡി  എസറ്റ്.ബഡി.ഐ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമസറ്റ്  ബ്രവ്യാഞഡില് ആരഖഭഡിച
67313429121  നമര  അകഭൗണ്ടഡില്  വരവറ്റ്  വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  അഖഗനീകൃതപദ്ധതഡി  പ്രകവ്യാരഖ  കവ്യാപ്പെഡിലറഡി
ഇലദകവ്യാദഫവ്യാറസഡിസഡിസറ്റ്  മവ്യാസറ്റ്  ഡഡിനറകര  (Mass  Q-TOFF)  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ  കസദട്ടഷന
കണഡിക്കുകയുഖ കുറഞ്ഞെ തുക ദകസവ്യാട്ടുനചെയ്ത അജഡിനലന്റെറ്റ് നടദകവ്യാളജനീസഡില് നഡിനഖ നഡികുതഡികള ഉളനപ്പെനട  70
ലകഖ  രൂപകറ്റ്  Mass  Q-TOFF  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  പരദചസറ്റ്  ഒവ്യാരഡര  നല്കുകയുഖ  നചെയ.  8/10/2015 ല്
ഉപകരണഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  എതഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല്  നവ്യാളഡിതുവനരയുഖ  ടഡി  ഉപകരണഖ  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുകദയവ്യാ
പ്രവരതഡിപ്പെഡിക്കുകദയവ്യാനചെയ്തഡിട്ടഡില.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ജഡി.ഒ  (എഖ.എസറ്റ്)  13/2015/ഐ.റഡി.ഡഡി  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ അഞ്ചു  ലകഖ രൂപകറ്റ് മുകളഡില് വഡിലയുളള
സവ്യാധേനങ്ങളുനട സമവ്യാഹരണതഡിനറ്റ് ഇ-നടണ്ടര നടപടഡികള  (2013  നല ദകരള ദസവ്യാര പരദചസറ്റ് മവ്യാനുവല്
ഖണഡിക 1.9 മുതല് 1.15 വനര) സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. എനവ്യാല് 70 ലകഖ രൂപ വഡിലമതഡിക്കുന ഉപകരണഖ ഇ-
നടണ്ടര നടപടഡികളഡിലൂനടയല വവ്യാങ്ങഡിയതറ്റ്.  പകരഖ കസദട്ടഷന സമ്പ്രദവ്യായമവ്യാണറ്റ് നടപ്പെഡിലവ്യാകഡിയതറ്റ്.  പ്രചെവ്യാരമുള്ള
പതങ്ങളഡിദലവ്യാ,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലനവബറ്റ്വസറഡിദലവ്യാ  പരസവഖ  നല്കവ്യാനത  IIRBS നന്റെ  നവബറ്റ്  വസറഡിലവ്യാണറ്റ്
കസദട്ടഷന  പരസവഖ  നല്കഡിയതറ്റ്.  ഫയലഡില്  സൂകഡിചഡിട്ടുള്ളതുഖ  അജഡിനലന്റെറ്റ്  നടദകവ്യാളജനീസഡിദന്റെതറ്റ്
ഒഴഡിനകയുള്ളതുമവ്യായ  2  കസദട്ടഷനുകള ഇ-നമയഡില് മുഖവ്യാന്തഡിരഖ  ലഭവമവ്യാകഡിയതവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിനവ്യാല് സരകവ്യാര
നഡിരദദ്ദേശതഡിനറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  നടതഡിയ  വവ്യാങ്ങലഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലഫണ്ടറ്റ്  ലവ്യാഭകരമവ്യായഡി
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികനപ്പെട്ടുഎനകരുതവ്യാനവ്യാവഡില.

ഉപകരണതഡിനന്റെ  വഡില  സവപ്ലെ  നചെയ്ത  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  നല്കഡിയഡിട്ടഡില.  നഷ്ടനപ്പെടുകദയവ്യാ
ദകടവ്യാവകദയവ്യാ നചെയ്യുന ഉപകരണഭവ്യാഗങ്ങളുനട നക്ലെയഡിഖ  ഷഡിപ്പെറ്റ്നമന്റെഡിനറ്റ്  ദശഷമുളള  60  ദഡിവസതഡിനുദശഷഖ
സസനീകരഡിക്കുനതനലനറ്റ്  70457722/8.5.2015  നമര  ഇനദവവ്യായഡിസഡില്  അജഡിനലന്റെറ്റ്  നടദകവ്യാളജനീസറ്റ്
വവക്തമവ്യാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  കൂടവ്യാനത,  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ വവ്യാങ്ങല് നടപടഡി ക്രമങ്ങളുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി ഏജനസഡിയുമവ്യായഡി
യവ്യാനതവ്യാരു കരവ്യാറുഖ ചെമചഡിരുനഡില.  ഇനദവവ്യായഡിസറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ ഒരു വരഷദതക്കുളള ദസവ്യാഫറ്റ് ദവര അപറ്റ് ദഡററ്റ്,
റഡിനപ്പെയര സരവ്വനീസറ്റ്,  നട്രെയഡിനഡിഖഗറ്റ്  എനഡിവയറ്റ്  തുക ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് വവക്തമവ്യായ കരവ്യാറഡിനന്റെ
അഭവ്യാവതഡില്  വഡില്പ്പെനവ്യാന്തരദസവനങ്ങള  എപ്രകവ്യാരഖ  പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുനമനറ്റ്  വവക്തമല.

ലവ്യാബഡില് സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാനത സൂകഡിചഡിരഡിക്കുന   Mass Q TOFF

2014  –  2015  പദ്ധതഡിയുനട  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  ലഭഡിച  തുക  വഡികലമവ്യായ  പദ്ധതഡിആസൂതണഖ  മൂലഖ
നചെലവഴഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില.  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതഖ  നഡിദകപഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  ആരഖഭഡിച  അകഭൗണ്ടഡില്  14.12.2017  ല്
പലഡിശയടകഖ  70,84,258  രൂപ അവദശഷഡിക്കുന.  IIRBS  ല്  400KVA  ട്രെവ്യാനദസ്ഫവ്യാരമര  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതുമവ്യായഡി
ബനനപ്പെട്ടറ്റ്  തുടരുന  അനഡിശഡിതതസമവ്യാണറ്റ്  ഉപകരണതഡിനന്റെ  സ്ഥവ്യാപനഖ  വവകുനതഡിനറ്റ്
കവ്യാരണമവ്യാകുനനതനവ്യാണറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ  അറഡിയഡിചതറ്റ്.  സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്  ലഭഡിച  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ
സമയബനഡിതമവ്യായുഖ  ഫലപ്രദമവ്യായുഖ  നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനുഖ  ഉപകരണഖ  യഥവ്യാവഡിധേഡി  സ്ഥവ്യാപഡിചറ്റ്
പ്രദയവ്യാജനപ്രദമവ്യാക്കുനതഡിനുഖ അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-5-1  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാസയനസന്   &
നവ്യാദനവ്യാനടക്ദനവ്യാളജഡി  (IIUCNN)-  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  -  ഇനഡസ്ട്രെഡി  ലഡിദങജന്:  1544220/-
രഗ്രൂപ നചലവഴഡിനചങഡിലമുക പദ്ധതഡി യവ്യാഥവ്യാരതവമവ്യായഡിലല

വവവസവ്യായ  ശവ്യാലകളുനട  ആവശവഖ  പരഡിഗണഡിചറ്റ്  പുതഡിയ  ദകവ്യാഴ്സുകള  ആരഖഭഡിക്കുക,  വവവസവ്യായ
ശവ്യാലകളുനടയുഖ  സഖസ്ഥവ്യാനതഡിനന്റെയുഖ  രവ്യാജവതഡിനന്റെയുഖ  ആവശവങ്ങനള  അഭഡിമുഖനീകരഡിക്കുക്കുുന
ഗദവഷണപ്രവരതനങ്ങള  നടത്തുക  എനനീ  ഉദദ്ദേശവങ്ങദളവ്യാനട  IIUCNN  വഡിഭവ്യാവനഖ  നചെയ്ത  ദപ്രവ്യാജകവ്യാണറ്റ്
യൂണഡിദവഴഡിറഡി-ഇനഡസ്ട്രഡി  നകവ്യാളവ്യാനബവ്യാദറഷന  &  നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്  ഒവ്യാഫറ്റ്  നമ്പ്യൂ  നടദകവ്യാളജനീസറ്റ്  . 2015  –  2016
പദ്ധതഡിയുനട  ഭവ്യാഗമവ്യായ  ദപ്രവ്യാജകഡിനന്റെ  അടങല്  40 ലകഖ  രൂപയവ്യായഡിരുന.  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ചുവനട
ദചെരക്കുന.

ക്രമനമര ഇനഖ എസഡിദമററ്റ് നചെലവറ്റ്
നചെലവഡിനന്റെ
ശതമവ്യാനഖ

1
ഇന്റെരദഫസറ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് കപ്പെഡിളഡറ്റ്

ഡഡിനനവസറ്റ്
1600000 0

2
ഫ്ലൂറനസന്റെറ്റ് നനമദക്രവ്യാദസവ്യാപ്പെറ്റ് വഡിതറ്റ്

ആകസറനീസറ്റ്
1000000 945000

3 ദഫവ്യാദട്ടവ്യാ കവവ്യാറവ്യാലഡിസഡിസറ്റ് റഡിയവ്യാകര 500000 499220

4
complete working system of 3D
printing instrument with software

800000 0

5 മനീറഡിങറ്റ് & ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് 100000 100000
ആനക 40,00,000 15,44,220 38.6%

നൂതനവഖ സങനീരണ്ണവമവ്യായ നഡിരവധേഡി  ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങഡി സ്ഥവ്യാപഡിചതുഖ ദകവ്യാണഫറനസുകള/
മനീറഡിങ്ങുകള  നടതഡിയതുഖ  ഒഴഡിനക  തുടരനളള  ഗദവഷണ  പ്രവരതനങ്ങളുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല-
വവവസവ്യായശവ്യാല  സഹകരണഖ  വഴഡി  ലകവമഡിട്ടഡിരുന  ഉല്പ്പെന  വഡികസനതഡിനറ്റ്  ദപ്രവ്യാജകറ്റ്  എതമവ്യാതഖ
സഹവ്യായകരമവ്യായഡി എന വവക്തമവ്യാക്കുന ദരഖകള ഒനഖ തനന പരഡിദശവ്യാധേനകറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില. വവവസവ്യായ
ശവ്യാലകളുനട  ആവശവഖ  പരഡിഗണഡിചറ്റ്  ദകവ്യാഴ്സുകള  നടത്തുനതഡിനറ്റ്  യവ്യാനതവ്യാരു  നടപടഡിയുഖ  സസനീകരഡിചതവ്യായഡി
ഫയലഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതതഡിനന്റെ  അവസവ്യാനഗഡു  തവ്യാമസഡിചറ്റ്  ലഭഡിചതഡിനവ്യാല്  പല
വവ്യാങ്ങല് നടപടഡികളുഖ പൂരണ്ണമവ്യായഡിട്ടഡിനലനറ്റ് ഓഡഡിറഡില് അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

സ്കൂള  ഒവ്യാഫറ്റ്  പമ്പ്യൂര  ആനഡറ്റ്  അവപ്ലെഡറ്റ്  ഫഡിസഡികഡിനന്റെ  നകട്ടഡിടതഡില്  പ്രവരതഡിക്കുന  IIUCNN നറ്റ്
അനുവദഡിച സ്ഥലതഡിനന്റെ പരഡിമഡിതഡി സ്ഥവ്യാപനദമധേവ്യാവഡികളകറ്റ് തനന അറഡിവനണ്ടനഡിരഡിനക ദമല് ദപ്രവ്യാജകഡില്
അനുവദഡിച 40 ലകതഡില് 39 ലകഖ രൂപയുഖ ഉപകരണങ്ങളുനട വവ്യാങ്ങലഡിനറ്റ് വകയഡിരുതഡി നചെലവഴഡിക്കുനതറ്റ്
തഡികഞ്ഞെ  ധേന  ദുരവഡിനഡിദയവ്യാഗമവ്യാണറ്റ്.  അഖഗനീകൃത  ദപ്രവ്യാജകറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളകറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായുഖ
സമയബനഡിതമവ്യായുഖ പദ്ധതഡി നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-5-2 ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാസയനസന്  &
നവ്യാദനവ്യാനടക്ദനവ്യാളജഡി  (IIUCNN)  -  16 ലക്ഷക  രഗ്രൂപ  നചലവഴഡിനചങഡിലമുക  ഒവ്യാണ്വലന
ദകവ്യാഴ്സന് തമുടങ്ങമുനതഡിനന് നടപടഡികള പഗ്രൂരത്തഡിയവ്യായഡിലല

കണഡികകളുനട നവ്യാദനവ്യാ തലതഡിലുളള ഭഭൗതഡികമവ്യാറങ്ങള സഖബനഡിക്കുന കവ്യാരവങ്ങള ഒരവ്യാമുഖനമന
നഡിലകറ്റ് വഡിദവവ്യാരതഡിസമൂഹതഡിനറ്റ് മുനപഡില് അവതരഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഒരു ഒവ്യാണ-വലന ദകവ്യാഴറ്റ്  (ഒവ്യാണ-വലന
ദകവ്യാഴറ്റ് ഒവ്യാണ ഇനനട്രെവ്യാഡകന ടു നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ് & നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി)  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് 2015 – 2016

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നല  പദ്ധതഡിയഡില്  ഉളനപ്പെടുതഡി  IIUCNN നറ്റ്  50  ലകഖ  രൂപ  സഖസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനറ്റ്  ലഭഡിചഡിരുന.
സ്ഥവ്യാപനഖ  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  വഡിശദമവ്യായ  രൂപദരഖയഡില്  ദകവ്യാഴഡിനവ്യാവശവമവ്യായ  പുസകങ്ങള  വവ്യാങ്ങല്,  ഇ-
ബുക്കുകളുഖ ദജരണലുകളുഖ വവ്യാങ്ങല്, ക്ലെവ്യാസറ്റ് മുറഡി ഉളനപ്പെടുന ഇ-ലവ്യാബറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡികല്, വഹ-നപരദഫവ്യാമനസറ്റ്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ  ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകളുഖ  വവ്യാങ്ങല്,  നവ്യാദനവ്യാസയനസഡിനല  ഗദവഷണങ്ങളക്കുതകുന
ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങല് എനഡിവ ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  സമയതറ്റ്  ഉപകരണങ്ങളുനട
വവ്യാങ്ങല്, പുസകങ്ങളുനട വവ്യാങ്ങല് എനഡിവ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.

ഓഡഡിററ്റ് സമയഖ (2017 നവഖബര) വനരയുളള നചെലവകളുനട സഖകഡിപവഡിവരഖ ചുവനട നകവ്യാടുക്കുന.

ക്രമ നമര ഇനഖ
എസഡിദമററ്റ് പ്രകവ്യാരഖ

നചെലവറ്റ്
നവ്യാളഡിതുവനരയുളള നചെലവറ്റ്

1 ഇ-ബുകറ്റ് ദജരണല് വരഡിസഖഖവ 50000 0
2 ബുകറ്റ് വവ്യാങ്ങല് 150000 100000

3
സവ്യാരട്ടറ്റ് ഇ-ലവ്യാബറ്റ് കഖ ക്ലെവ്യാസറ്റ് റഖ സവ്യാരട്ടറ്റ്

ദബവ്യാരഡറ്റ് എല്.സഡി.ഡഡി. നപ്രവ്യാജകര
600000 600000

4 ഇ- ലവ്യാബഡിനുളള അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങള 600000 0

5
നനഹ നപരദഫവ്യാമനസറ്റ് കഖപമ്പ്യൂട്ടര &

ദസവ്യാഫറ്റ് നവയര പരദചസറ്റ്
500000 0

6 ഓരബഡിറല് ദഷകര 100000 0
7 നജല് ദഡവ്യാകദ്യുനമദന്റെഷന സഡിസഖ 900000 900000
8 നനമദക്രവ്യാ നസനട്രെഡിഫമ്പ്യൂജറ്റ് 200000 0
9 ദപ്രവ്യാബറ്റ് ദസവ്യാണഡിദകറര 300000 0

10
അയണ നസലകനീവറ്റ് ദകവ്യാളഖ ദഫവ്യാര വവ്യാട്ടര

പമ്പ്യൂരഡിഫഡിദകഷന
500000 0

11 ആനഡിദമഷന 200000 0
12 ഓണദററഡിയഖ ദഫവ്യാര എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് 800000 0

ആനക 49,00,000 16,00,000
ഉപകരണങ്ങളകറ്റ്  പരദചസറ്റ്  ഓരഡര  നല്കഡികഴഡിഞ്ഞുനവനവ്യാണറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനല  ദപ്രവ്യാജകറ്റ്

അസഡിസന്റെറ്റ് അറഡിയഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.  ക്ലെവ്യാസറ്റ്  മുറഡി  ഉളനപ്പെടുന ഇ-ലവ്യാബറ്റ്  സ്ഥവ്യാപഡികല് പൂരതനീയവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  വഹ-
നപരദഫവ്യാമനസറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറുകളുനടയുഖ വവ്യാങ്ങല് നടപടഡിക്രമങ്ങളുഖ പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

 

നഡിരമവ്യാണതഡിലഡിരഡിക്കുന
സവ്യാരട്ടറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ്റഖ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നഡിലവഡില്  IIUCNN  പ്രവരതഡിക്കുന  സ്കൂള  ഒവ്യാഫറ്റ്  പദ്യുവര  &  അവപ്ലെഡറ്റ്  ഫഡിസഡികറ്റ്  നകട്ടഡിടതഡിലവ്യാണറ്റ്
ലകങ്ങള നചെലവഴഡിചറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ് മുറഡി ഉളനപ്പെടുന സവ്യാരട്ടറ്റ് ഇ-ലവ്യാബറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതറ്റ്. എനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
കവ്യാമസഡില് നഡിരമഡിക്കുന കണദവരജനസറ്റ് അകവ്യാദമഡിയ ദകവ്യാഖപ്ലെകഡിനന്റെ നഡിരമവ്യാണഖ പൂരതഡിയവ്യാകുന മുറയറ്റ്
IIUCNN  മവ്യാറഡിസ്ഥവ്യാപഡികനപ്പെടുനതവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  ദകവ്യാഖപ്ലെകഡിദലയറ്റ്  ഭവ്യാവഡിയഡില്  സവ്യാരട്ടറ്റ്  ഇ-ലവ്യാബറ്റ്  മവ്യാറഡി
സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതറ്റ്  അധേഡികനചെലവഡിനറ്റ്  ഇടയവ്യാക്കുനതവ്യാണറ്റ്.  അകവ്യാദമഡിയ  ദകവ്യാഖപ്ലെകഡില്  IIUCNN  നന്റെ
പ്രവരതനങ്ങള തുടരനനകവ്യാണ്ടറ്റ്  സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ്  പദ്യുവര  &  അവപ്ലെഡറ്റ്  ഫഡിസഡികറ്റ്  നകട്ടഡിടതഡില് ക്ലെവ്യാസറ്റ്  മുറഡി
ഉളനപ്പെടുന  സവ്യാരട്ടറ്റ്  ഇ-ലവ്യാബറ്റ്  പ്രവരതഡിക്കുനതുഖ  പ്രവ്യാദയവ്യാഗഡികവമല.  ഈ  സവ്യാഹചെരവതഡില്
ദനീരഘവനീകണമഡിലവ്യാനത ആസൂതണഖ നചെയ്തതഡിനവ്യാല് പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ പൂരണ്ണമവ്യായഡി ഫലപ്രദമനലനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
നഡിരനീകഡിക്കുന.

ദപ്രവ്യാജക്ടുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട വവ്യാങ്ങല് നടപടഡികളക്കുമവ്യാതമവ്യാണറ്റ് പ്രവ്യാമുഖവഖ നല്കുനനതനറ്റ് ദരഖകള
വവക്തമവ്യാക്കുന. ഓണവലന ദകവ്യാഴ്സുകള നടത്തുനതഡിനറ്റ് ആവശവമവ്യായ ഓഡഡിദയവ്യാ/ വനീഡഡിദയവ്യാ നമറനീരഡിയല്സറ്റ്
നവ്യാളഡിതുവനരയുഖ തയവ്യാറവ്യാകഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണുനഡില. 

പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ  ലഭഡിചറ്റ്  2  വരഷതഡിനുദശഷവഖ  ദകവ്യാഴ്സുകള  ആരഖഭഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാത  സ്ഥഡിതഡികറ്റ്
ഒവ്യാണദററഡിയഖ  ഇനതഡില്  നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന  ലഭവമവ്യായ  പണഖ  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ്
അനുമതഡി ദതദടണ്ട സവ്യാഹചെരവമവ്യാണറ്റ് ഉളവവ്യായഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ സമയബനഡിതമവ്യായുഖ കവ്യാരവകമമവ്യായുഖ
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശവമവ്യായ നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-5-3 ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാസയനസന്  &
നവ്യാദനവ്യാനടക്ദനവ്യാളജഡി  (IIUCNN)-  സരകവ്യാര  അനമുവദഡിച  ഫണ്ടന്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
യഥവ്യാസമയക വകമവ്യാറഡിയഡിലല- ഗദവഷണ പ്രവരത്തനങ്ങളകന് തടസക

ജലശുചെനീകരണതഡിനുതകുന നവ്യാദനവ്യാനസയഡില് വസ്തുകള, ബദയവ്യാനമഡഡികല് ഉപദയവ്യാഗങ്ങളക്കുളള
നവ്യാദനവ്യാ  ദകവ്യാമസഡിറ്റുകള  എനഡിവയഡിനല  ഗദവഷണ  പ്രവരതനങ്ങളകവ്യായഡി  25-03-2015  നല  സരകവ്യാര
ഉതരവറ്റ് (സവ്യാധേവ്യാ) നഖ-598/2015/H.Edn പ്രകവ്യാരഖ IIUCNN നറ്റ് ഒരുദകവ്യാടഡി രൂപ അനുവദഡിചഡിരുന. 26-05-2015 നല
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉതരവറ്റ്  നഖ-5009/AVII/2/2015/Admn  പ്രകവ്യാരമവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തുക
അനുവദഡിചനതങഡിലുഖ  IIUCNN  നന്റെ  എസറ്റ്.ബഡി.ഐ  കവവ്യാമസറ്റ്  ബ്രവ്യാഞഡിലുളള  67090298070  എന
അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  ഒരു  വരഷതഡിനറ്റ്  ദശഷഖ  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  തുക  വകമവ്യാറഡിയതറ്റ്.  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ചുവനട
ദചെരക്കുന.

നചെകറ്റ് നമര തനീയതഡി തുക
646618 16-03-2016 2500000
646615 6-04-2016 2500000
646617 13-05-2016 2500000
646616 27-06-2016 2500000

ആനക 10000000

ദപ്രവ്യാ ജകഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപനഖ  നഡിരവധേഡി  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഗദവഷണ
പ്രവരതനങ്ങളകറ്റ് ദപ്രവ്യാജകറ്റ്  നഫദലവ്യാനയ നഡിയമഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ചെഡില  ഉപകരണങ്ങളുനട വവ്യാങ്ങല് സഖബനഡിച
നടപടഡിക്രമങ്ങള  അന്തഡിമഘട്ടതഡിലവ്യാനണനറ്റ്  ഓഡഡിറഡില്  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  സമയതറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ നചെലവ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇനഖ അദലവ്യാട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് തനീയതഡിവനരയുളള നചെലവറ്റ്
റഡിസരചറ്റ് നഫദലവ്യായുനട ഒവ്യാണദററഡിയഖ 648000 432000

ട്രെവ്യാവല് 600000 400000
നകമഡികല്സറ്റ് & കണസമ്പ്യൂമബഡിളസറ്റ് 600000 500000

സവ്യാമഡിള കട്ടര 300000 0
സനീഖ എകറ്റ്ദപ്ലെവ്യാഷന 300000 298000

നഡഡറ്റ് എനഡറ്റ് ഫഡില്ദട്രെഷന 1000000 0
സനീറവ്യാ നപവ്യാട്ടനഷവല് 3000000 0

ദപ്രവ്യാബറ്റ് ദസവ്യാണഡിദകറര 500000 500000
നസനട്രെഡിഫമ്പ്യൂജറ്റ് 700000 700000

യു.വഡി വഡിസഡിബഡിള നസദകവ്യാ ദഫവ്യാദട്ടവ്യാമനീറര 1000000 0
ദഹവ്യാദമവ്യാജഡിവനസര 700000 0
കണ്ടഡിജനസറ്റ് ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് 652000 402274

ആനക 10000000 3232274

ദപ്രവ്യാജകറ്റ്  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  പൂരതനീകരഡിചറ്റ്  നചെലവറ്റ്  ക്രമനീകരഡിദകണ്ടതുഖ  ഗദവഷണങ്ങളുനട
അന്തഡിമഫലഖ ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകുപ്പെഡിനറ്റ് നല്കുനതഡിനന്റെ പകരപ്പെറ്റ് ഒവ്യാഡഡിറഡിനറ്റ് ലഭവമവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 

കൂടവ്യാനത,  സരകവ്യാരഡില് നഡിനഖ ഗദവഷണ പ്രവരതനങ്ങളകവ്യായഡി  2014-2015  സവ്യാമതഡികവരഷഖ
അനുവദഡിച  തുക  2016-2017  വരഷതഡില്  മവ്യാതഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ്  വകമവ്യാറഡിയതു
സഖബനഡിചറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ വഡിശദനീകരണഖ നല്ദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-6 സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  പവമുവര  &  അനനപ്ലെഡന്  ഫഡിസഡികന്-  4942997/-രഗ്രൂപ  പ്ലെവ്യാന  ഗ്രവ്യാന്റെന്
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചമുനവങഡിലമുക ഇന്റെദഗ്രറഡന് പഡി.എചന്.ഡഡി. ദകവ്യാഴ്സന് നവ്യാളഡിതമുവനര ആരകഭഡിചഡിട്ടഡിലല

സ്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര & അനനപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ് സമരപ്പെഡിച ശുപവ്യാരശയുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്
പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി.  ദകവ്യാഴറ്റ്  നടത്തുനതഡിനറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  ലവ്യാബറ്റ്  സഭൗകരവഖ  ഏരനപ്പെടുത്തുനതഡിനുഖ  അനുബന
ആവശവങ്ങളക്കുമവ്യായഡി  സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡിനന്റെ  2015-2016  പ്ലെവ്യാന വഡിഹഡിതതഡില് നഡിനറ്റ്  50  ലകഖ  രൂപ
സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ലഭഡിചഡിരുന.  ഇഭൗ തുകയഡില്നഡിനറ്റ്  880884/-രൂപ അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങള ഒരുക്കുനതഡിനുഖ
3978337/-രൂപ ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനുമവ്യായഡി ആനക 4942997/-രൂപ നചെലവഴഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനവ്യാല് ദകവ്യാഴറ്റ്
ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  യവ്യാനതവ്യാരു നടപടഡികളുഖ  നവ്യാളഡിതുവനര സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.  തുക നചെലവഴഡിചറ്റ്  ഏരനപ്പെടുതഡിയ
അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളുനടയുഖ ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനന്റെയുഖ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

Modernisation of M.Sc & Research Lab 708995

880884Electrification of Lab 73079

AC 98810
Thermo-gravimetric analysis 2001900

3978337Kerr effect set up 430856
AC/DC conductivity setup 1545581

Other expenses 83776 83776
ആനക 49,42,997 49,42,997

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് അവദശഷഡിച  133295  രൂപ  13.7.2017  ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്
ഒടുകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

സ്ഥവ്യാപനതഡില് ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി.  ദകവ്യാഴറ്റ്  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സസനീകരഡിച തുടരനടപടഡികളുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  14/18.11.2017  നമര  ഓഡഡിററ്റ്
എനകസയറഡികറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയ മറുപടഡിയഡില് (നമര SPAP 3017/2017/ 22.11.2017) പദ്ധതഡി സമരപ്പെണതഡിനുദശഷഖ
വഡിരമഡിച 2 അധേവവ്യാപകരുദടതുളനപ്പെനട 4 അധേവവ്യാപക തസഡികകള ഒഴഡിഞ്ഞു കഡിടക്കുകയവ്യാനണനറ്റ് അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ഒഴഡിവകള നഡികതനപ്പെട്ടഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  3  ഗസറ്റ്  അധേവവ്യാപകനര  നഡിദയവ്യാഗഡിചഡിട്ടുഖ  നഡിലവഡിലുള്ള അധേവവ്യാപകര
നഡിരദ്ദേഡിഷ്ടമവ്യായതഡിലുഖ  അധേഡികഖ  ദജവ്യാലഡികള  നചെദയണ്ട  അവസ്ഥയവ്യാണുള്ളനതനഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അധേവവ്യാപകനര  നഡിയമഡിക്കുന  മുറയറ്റ്  പദ്ധതഡിയുനട  തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡികനതവ്യാനണനഖ  മറുപടഡിയഡില്
ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  മതഡിയവ്യായ  അടഡിസ്ഥവ്യാന  സഭൗകരവങ്ങളുഖ  അധേവവ്യാപക/അനധേവവ്യാപകജനീവനകവ്യാരുഖ
ഇലവ്യാനത  പ്ലെവ്യാന  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡിനറ്റ്  വഡിശദനീകരണഖ  നല്ദകണ്ടതുഖ  ആകന  പ്ലെവ്യാന  പ്രകവ്യാരഖ
ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി.  ദകവ്യാഴറ്റ്  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  തുടരനടപടഡികള  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി
സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-7  സ്കഗ്രൂള  ഒവ്യാഫന്  നകമഡികല്  സയനസസന്-  2014-2015  വവ്യാരഷഡിക  പദ്ധതഡി  -
രണ്ടവ്യാക ഗഡമുവവ്യായഡി ലഭഡിച 8.75 ലക്ഷക രഗ്രൂപ ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടമുത്തവ്യാനവ്യായഡിലല

2014-2015 വവ്യാരഷഡിക പദ്ധതഡിയുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി 23/01/2015 നല SCS/368/planfund/2015 പ്രകവ്യാരഖ ആനക
35 ലകഖ രൂപയുനട പദ്ധതഡിഅടങലവ്യാണറ്റ് സരകവ്യാരഡില് സമരപ്പെഡിചറ്റ് അഖഗനീകവ്യാരഖ വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുനതറ്റ്. 

ഇനഖ തുക
ഉപകരണങ്ങളുനട അറകുറപ്പെണഡി 10 ലകഖ

ഇലകഡികല് വരകറ്റ് ദസഷന സ്ഥവ്യാപഡികല് 10 ലകഖ
വമനര ഉപകരണങ്ങളുഖ കണസമ്പ്യൂമബഡിളസുഖ വവ്യാങ്ങല് 15 ലകഖ

ആനക 35 ലകഖ

പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതതഡിനന്റെ ആദവഗഡുവവ്യായഡി  26.25  ലകഖ രൂപ ലഭഡിചതഡില് 23/02/2015  നല ഫവ്യാകല്ട്ടഡി
കഭൗണസഡില്  ശുപവ്യാരശ  പ്രകവ്യാരഖ  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  24,48,793  രൂപ  നചെലവഴഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  രണ്ടവ്യാഖ  ഗഡുവവ്യായഡി  8.75  ലകഖ  രൂപ  (നചെകറ്റ്  നഖ-481715/28.08.2016)  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്
നല്കഡിനയങഡിലുഖ എപ്രകവ്യാരഖ ഈ പണഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികണനമന വവക്തമവ്യായ നഡിരദദ്ദേശതഡിനന്റെ അഭവ്യാവതഡില്
നചെകറ്റ്  പണമവ്യാകവ്യാനത  തഡിരഡിനക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ്  നല്കുകയവ്യാണറ്റ്  നചെയ്തതറ്റ്.  ഇദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ
ആദവഗഡുവഡില് അവദശഷഡിച തുകയുഖ പലഡിശയുഖ ഉളനപ്പെനട  2,24,882 രൂപയുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ് തഡിരഡിനക
നല്കഡി.  പദ്ധതഡി  പ്രവരതനങ്ങളകവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിദകണ്ട  തുകയഡില്  1099882  രൂപ  പഠനവകുപ്പെഡിനറ്റ്
നഷ്ടമവ്യാകുന  സവ്യാഹചെരവമുണ്ടവ്യായതറ്റ്  വവക്തമവ്യായ  പദ്ധതഡി  ആസൂതണതഡിനന്റെ  അഭവ്യാവഖ  മൂലമവ്യാണറ്റ്.  പദ്ധതഡി
ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  ആരഖഭഡിച  അകഭൗണ്ടറ്റ്  ദക്ലെവ്യാസറ്റ്  നചെയ്യുകദയവ്യാ  ഫണ്ടഡിനന്റെ  ക്രമനീകരണ  നടപടഡികള
പൂരതഡിയവ്യാക്കുകദയവ്യാ  നചെയ്തഡിട്ടഡില.  പദ്ധതഡികവ്യായഡി  ആരഖഭഡിച  അകഭൗണ്ടറ്റ്  ദക്ലെവ്യാസറ്റ്  നചെയ്തറ്റ്  മുനകൂറവ്യായഡി  ലഭഡിച
തുകയുനട  ക്രമനീകരണ  ദജവ്യാലഡികള  പൂരതഡിയവ്യാദകണ്ടതുഖ  ഭവ്യാവഡിയഡില്  പദ്ധതഡിനഡിരവ്വഹണഖ  വവക്തമവ്യായ
ആസൂതണതഡിന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് നടദതണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-8-1  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  ഇനസ്ട്രെനമദന്റെഷന  നസന്റെര  (IUIC)-  ലഭഡിച
സരകവ്യാര ധേനസഹവ്യായക പഗ്രൂരണ്ണമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചഡിലല

IUIC യവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നല്കഡിയ  പദ്ധതഡി  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  അടങ്ങഡിയ  ശുപവ്യാരശയുനട
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  സഖസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാര  50  ലകഖ  രൂപ  ജഡി.ഒ(ആരടഡി)241/2014/ഉ.വഡി.വ  തനീയതഡി.4.2.2014
പ്രകവ്യാരഖ അനുവദഡിചഡിരുന. പദ്ധതഡി നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുനട പട്ടഡിക ചുവനട ദചെരക്കുന. 

പദ്ധതഡി നഡിരദദ്ദേശങ്ങള തുക (ലകതഡില്)
അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവ വഡികസനഖ

(സവ്യാരടറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ് റുഖ, ഓഫനീസറ്റ്, കരഡിക്കുലഖ )
10

നടകഡികല് സദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 3.60
കണ്ടഡിജനസഡി 0.952

നസമഡിനവ്യാര/സഡിദമവ്യാസഡിയഖ/ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് 0.952
യവ്യാതവ്യാപ്പെടഡി 0.952

ഉപകരണങ്ങള 27.332
നമയഡിന്റെനനസറ്റ് 2.612
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് 3.60

ആനക 50

ടഡി  തുക  20.9.2014 ല് സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ അകഭൗണ്ടഡില്  (അകഭൗണ്ടറ്റ്  നഖ  67146203167,  എസറ്റ്ബഡിഐ
കവവ്യാമസറ്റ് ബ്രവ്യാഞറ്റ്) വരവറ്റ് വന. പ്രസ്തുത തുകയഡില് നടകഡികല് സദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനറ്റ് നല്കഡിയ ദവതനവഖ റഡിസരചറ്റ്
നഫദലവ്യായറ്റ്  നല്കഡിയ  നഫദലവ്യാഷഡിപനമവ്യാഴഡിചവ്യാല്  മററ്റ്  നചെലവകനളവ്യാനഖ  നടനഡിട്ടഡില.  അഖഗനീകരഡിച  പദ്ധതഡി
നഡിരദദ്ദേശങ്ങളഡിനല പട്ടഡിക പ്രകവ്യാരമുള്ള മററ്റ് പ്രവരതനങ്ങനളവ്യാനഖ സ്ഥവ്യാപനഖ നടതഡിയഡിട്ടഡില. 6.11.2017 ല് പ്ലെവ്യാന
ഫണ്ടഡിനവ്യായഡി തുടങ്ങഡിയ അകഭൗണ്ടഡില് ബവ്യാകഡി നഡില്ക്കുന തുക 47,68,958/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.  ടഡി തുക 6.11.17 ല് ഒരു
പ്രദതവക അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  (അകഭൗണ്ടറ്റ് നഖ  37275147390  എസറ്റ് ബഡിഐ,  കവവ്യാമസറ്റ് ബ്രവ്യാഞറ്റ്)  മവ്യാറഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നല്കഡിയ  പദ്ധതഡിശുപവ്യാരശകനള  ആധേവ്യാരമവ്യാകഡി  നഡിശഡിതവ്യാവശവങ്ങളകവ്യായഡി  സരകവ്യാര
അനുവദഡിച ധേനസഹവ്യായഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത വരഷങ്ങളവ്യായഡി  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില് സൂകഡിക്കുന നടപടഡി
ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  12-ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡില്  (2012-2017)  അനുവദഡിച  തുക  മുഴുവനവ്യായുഖ  നഡിലവഡിലുഖ
നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന  സവ്യാധേഡികവ്യാതതറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെയുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനടയുഖ  ഭവ്യാഗനത
അനവ്യാസ്ഥമൂലമവ്യാണറ്റ്.  പദ്ധതഡി  കവ്യാലവ്യാവധേഡി  അവസവ്യാനഡിച  സവ്യാഹചെരവതഡില്  ബവ്യാകഡി  നഡില്ക്കുന  തുക
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് സരകവ്യാര അനുമതഡിയവ്യായഡി ശമങ്ങളുണ്ടവ്യാദവണ്ടതുഖ തുക നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് സരകവ്യാര
അനുമതഡി ലഭവമവ്യാകവ്യാത പകഖ തുക സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ് പലഡിശസഹഡിതഖ തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-8-2   ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  ഇനസ്ട്രെനമദന്റെഷന  നസന്റെര  (IUIC)  –

സ്ഥലപരഡിമഡിതഡി മഗ്രൂലക ഉപകരണങ്ങള മറ്റ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടന്നമന്റെമുകളഡില് സഗ്രൂക്ഷഡികമുനമു
സസന്തമവ്യായഡി നകട്ടഡിടമഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല് IUIC നഡിലവഡില് സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനവയണനമന്റെല് സയനസസഡിനന്റെ

നകട്ടഡിടതഡിലവ്യാണറ്റ് തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി പ്രവരതഡിക്കുനതറ്റ്.  ഈ നകട്ടഡിടതഡില് അനുവദഡിച സ്ഥലസഭൗകരവങ്ങള
അപരവവ്യാപമവ്യായതഡിനവ്യാല്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  യുജഡിസഡി  ധേനസഹവ്യായമവ്യായുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ധേനസഹവ്യായമവ്യായുഖ ലഭഡിച 2.09 ദകവ്യാടഡി രൂപ നചെലവഴഡിചറ്റ് വവ്യാങ്ങഡിയ ഉപകരണങ്ങളഡില് പലതുഖ
സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസറ്റ്,  സ്കൂള ഓഫറ്റ് നവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ്,  സ്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുര  &അവപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്
എനഡിവഡിടങ്ങളഡില്  സൂകഡിക്കുന.  ഇതറ്റ്  ശരഡിയവ്യായ  നടപടഡിയല.  നസന്റെറഡിനറ്റ്  സ്ഥലസഭൗകരവനമവ്യാരുക്കുനതഡില്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ദവണ്ടത  ജവ്യാഗ്രത  പുലരതഡിയഡിരുനഡില.  സ്ഥലസഭൗകരവനമവ്യാരുകവ്യാനത  ഉപകരണങ്ങള
വവ്യാങ്ങഡി  കൂട്ടുന  സവ്യാഹചെരവതഡില്  അവയുനട  നമയഡിന്റെനനസഡിലുഖ  ഉപകരണങ്ങള  ദുരുപദയവ്യാഗഖ  നചെയ്യുന
സവ്യാഹചെരവതഡിലുഖ  നസന്റെറഡിനറ്റ്  ദവണ്ടത  ശദ്ധപുലരതവ്യാന  സവ്യാധേഡികവ്യാത  സവ്യാഹചെരവമുണ്ടവ്യാകുനണ്ടറ്റ്.
നസന്റെറഡിനറ്റ്  കണവരജനസറ്റ് അകവ്യാഡമഡിയ ദകവ്യാഖപ്ലെകഡില് സ്ഥലഖ അദലവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്തഡിട്ടുള്ളതവ്യായഡി  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
വഡിലദയറഡിയ  ഉപകരണങ്ങള  സൂകഡിക്കുവവ്യാന  ആവശവമവ്യായ  സ്ഥലസഭൗകരവഖ  സജമവ്യാകഡി  നസന്റെറഡിനന്റെ
സുഗമമവ്യായ  പ്രവരതനഖ  നമചനപ്പെടുത്തുനതഡിനറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  നടപടഡികള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
ഭവ്യാഗത്തുനഡിനഖ ഉണ്ടവ്യാദവണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

3-9-1  യഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന
(UCIC)-  2012-2013 ല്  ലഭഡിച  സരകവ്യാര  വഡിഹഡിതക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന് വകമവ്യാറഡിയതന്  2016 ല്

യു.സഡി.ഐ.സഡി.യവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ് നല്കഡിയ ശുപവ്യാരശയുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്
സഖസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാര  25  ലകഖ  രൂപ  ജഡി.ഒ(ആരടഡി)1762/2012/  ഉ.വഡി.വ  തനീയതഡി  8.8.2012  പ്രകവ്യാരഖ
അനുവദഡിചഡിരുന.  ഈ തുക സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനുള്ള നടപടഡി സസനീകരഡികണനമനറ്റ് ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്
യു.സഡി.ഐ.സഡി. ഡയറകര 19.10.2012 ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് നല്കഡിയ കതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് 25 ലകഖ
രൂപ സ്ഥവ്യാപനഡയറകറുനട ദപരഡിലുള്ള അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ് മവ്യാറഡി നല്കുവവ്യാന അനുമതഡി നല്കഡിയഡിരുന (യു.ഒ
നഖ  1774A/AVII/2/2013/അഡഡിന/27.3.2013).  എനവ്യാല് സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ് യഥവ്യാസമയഖ തുക
മവ്യാറഡി നല്കഡിയഡിരുനഡില.  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ 2013 – 2014  ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല പരവ്യാമരശനത (ഖ.5)  തുടരനറ്റ്
9.6.2016 നറ്റ് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ടഡി തുക സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ് മവ്യാറഡി നല്കഡിയതറ്റ്.

9.06.2016 ല് സരകവ്യാരഡില് നഡിനഖ ലഭഡിച 25 ലകഖ രൂപ ഉളനപ്പെനട നമയഡിന അകഭൗണ്ടഡില് 31.3.2017
ല്  ബവ്യാകഡി  നഡില്ക്കുനതറ്റ്  25,65,550/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.  2016  –  2017  വരഷഖ  ഡഡിസഖബര  മവ്യാസഖ  നടതഡിയ
"ഇന്റെരനവ്യാഷണല് സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ് മനീററ്റ്",  2017  നഫബ്രുവരഡി മവ്യാസഖ ശനീമതഡി മവ്യായവ്യാ സുന്ദരരവ്യാജനന്റെ  "ഫുള വബ്രററ്റ്
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  &  റഡിസരചറ്റ്  ഓപ്പെരചെമ്പ്യൂണഡിറനീസറ്റ്  ഇന  യു.എസറ്റ്"  എന വഡിഷയതഡില്  നടതഡിയ  പ്രഭവ്യാഷണഖ
എനഡിവ  ഒഴഡിചവ്യാല്  അഖഗനീകരഡിച  പദ്ധതഡി  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളഡിനല  മററ്റ്  പ്രവരതനങ്ങനളവ്യാനഖ  സ്ഥവ്യാപനഖ
നടതഡിയഡിട്ടഡില.  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട  ആവശവങ്ങളകറ്റ്  ദവണ്ടഡി  ലഭവമവ്യായ  സരകവ്യാര  ധേനസഹവ്യായഖ  പ്രസ്തുത
ആവശവങ്ങളകറ്റ്  ദവണ്ടഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അകഭൗണ്ടഡില്  നഡിദകപഡിചറ്റ്  ഇതര
ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചവന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാനടപടഡി  ഗരുതരമവ്യായ  കൃതവവഡിദലവ്യാപമവ്യാണറ്റ്.  തുക
ലഭഡിചതറ്റ്  12-ാവ്യാഖപദ്ധതഡി  കവ്യാലയളവഡിനന്റെ  (2012  –  2017)  അവസവ്യാന  ഘട്ടതഡില്  ആയതഡിനവ്യാല്  തുക
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിക്കുനതഡിനറ്റ് സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് ആവശവമവ്യായ സമയഖ ലഭഡിചഡിരുനഡില.  പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡിനറ്റ് ദശഷഖ
തുക  നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരകവ്യാര  അനുമതഡിയവ്യായഡി  ശമങ്ങളുണ്ടവ്യാദവണ്ടതുഖ  സരകവ്യാര  അനുമതഡി
ലഭവമവ്യാകവ്യാത പകഖ തുക സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ് പലഡിശസഹഡിതഖ തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്

3-9-2  യഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന
(UCIC)-  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ഇനസഡിറവഗ്രൂഷണല്  നമമരഷഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി  തമുക
അനമുവദഡിനചങഡിലമുക നവ്യാളഡിതമുവനര നമമരഷഡിപ്പെന് എടമുത്തഡിട്ടഡിലല

അദ്ധവവ്യാപന  ഗദവഷണ  രഖഗങ്ങളഡില്  സഹകരണതഡിനുഖ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  വഡിജവ്യാനതഡിനന്റെ
വകമവ്യാറതഡിനുഖ  ദവണ്ടഡി  അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അദസവ്യാസഡിദയഷനുകളഡില്  നമമരഷഡിപ്പെറ്റ്
എടുക്കുനതഡിനവ്യായഡി  3.1.2013  നല ഉതരവറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ  4.52  ലകഖ രൂപ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അനുവദഡിചഡിരുന.  ടഡി
തുക  പ്രസ്തുത  ആവശവതഡിനറ്റ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചഡിനലനഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അനുമതഡികൂടവ്യാനത  തുക
മറവ്യാവശവങ്ങളകറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചനവനഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  2013-2014 വരഷനത  ഓഡഡിററ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് (ഖ.6) പരവ്യാമരശഡിചഡിരുന. എങഡിലുഖ നവ്യാളഡിതുവനര സ്ഥവ്യാപനഖ നമമരഷഡിപ്പെറ്റ് എടുതഡിട്ടഡില.  സ്ഥവ്യാപനഖ
ആരഖഭഡിചതഡിനറ്റ്  ദശഷഖ  നവ്യാളഡിതുവനര  ഒരു  വഡിദവവ്യാരതഡികറ്റ്  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  വഡിദദശസരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്
പ്രബനപഠനഖ  പൂരതഡിയവ്യാകവ്യാന  സവ്യാധേഡിചതറ്റ്.  അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളുഖ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുമവ്യായഡി
സഹകരണഖ  നമചനപ്പെടുത്തുകയുഖ  അതുവഴഡി  വഡിദദശ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളഡില്  കൂടുതല്  അവസരങ്ങള
പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടുത്തുനതഡിനുള്ള സവ്യാദ്ധവതയുഖ ഇനസഡിറമ്പ്യൂഷണല് നമമരഷഡിപ്പെറ്റ് എടുകവ്യാതതറ്റ് മൂലഖ നഷ്ടമവ്യാവന
സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷമവ്യാണുണ്ടവ്യാകുനതറ്റ്. പ്രസ്തുത വഡിഷയതഡിദലകറ്റ് അധേഡികൃതരുനട ശദ്ധ കണഡിക്കുന.

3-10-1 ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ദഫവ്യാര  കണ്ടകപററഡി  വചനരീസന്  സഡരീസന്  (ICCS)-
അകഗരീകകൃത പദ്ധതഡിശമുപവ്യാരശയഡില് നഡിനന് വവതഡിചലനക-  പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡിനന്
ദശഷവമുക 9 ലക്ഷക രഗ്രൂപയമുനട സകസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന വഡിഹഡിതക നചലവഴഡിചഡിട്ടഡിലല

ICCS  നന്റെ  കവ്യാരവകമമവ്യായ  പ്രവരതനങ്ങളക്കുഖ  സവ്യാരടറ്റ്  ക്ലെവ്യാസറ്റ്റഖ,  ഓഫനീസറ്റ്  തുടങ്ങഡിയവ
ഉളപ്പെനടയുള്ള  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളുനട  വഡികസന  ആവശവങ്ങളക്കുമവ്യായഡി  2014-2015  വരഷഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  2.600 ദകവ്യാടഡി രൂപയുനട നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല് സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ് സമരപ്പെഡിചഡിരുന.  സമരപ്പെഡികനപ്പെട്ട
പദ്ധതഡി നഡിരദദ്ദേശങ്ങളുനട പട്ടഡിക ചുവനട ദചെരക്കുന. 

നചെലവഡിനങ്ങള തുക (ലകതഡില്)
അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവ വഡികസനഖ

(സവ്യാരടറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ് റുഖ, ഓഫനീസറ്റ്, കരഡിക്കുലഖ )
100

എസവ്യാബഡിഷറ്റ് നമന്റെറ്റ് (ടനീചഡിങ്ങറ്റ്/ദനവ്യാണ ടനീചഡിങ്ങറ്റ്) 100
വചെനവ്യാ സഡനീസറ്റ് 10

നസമഡിനവ്യാര/സഡിദമവ്യാസഡിയഖ/ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് 10
വചെന സന്ദരശനഖ (ഫവ്യാകല്റഡികള/ സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ്) 10

ഇന്തവയഡിലുഖ വചെനയഡിലുഖ ഫനീല്ഡറ്റ് വരകറ്റ് 10
വഡിസഡിറഡിങ്ങറ്റ് ഫവ്യാകല്റഡി 5
എകനഷന ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ 5
ബുകറ്റ് &ദജരണല്സറ്റ് 5

പബഡിദകഷനസറ്റ് 5
ആനക 260

12-ാവ്യാഖപദ്ധതഡിയഡില്നപ്പെടുതഡി ആദവഘട്ടമവ്യായഡി  8.12.2014  നല സ.ഉ(ആരടഡി)നഖ  2898/14/ഉ.വഡി.വ പ്രകവ്യാരഖ
25 ലകഖ രൂപ സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് അനുവദഡിചഡിരുന.

ഇനഖ
തുക (രൂപ) നചെലവഴഡിച തനീയതഡി

സ്ഥവ്യാപന ഡയറകറുനട 67313384597-ാവ്യാഖ നമര ദസവഡിങറ്റ്സറ്റ് ബവ്യാങറ്റ്
അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ് ട്രെവ്യാനസ്ഫര നക്രഡഡിററ്റ് നചെയ്തതറ്റ്

18.75 ലകഖ 25.2.2015

.. 6.25 ലകഖ 28.9.2016
ലഭവമവ്യായ ആനക തുക 25 ലകഖ
"ഇന്തവ-വചെന  &ദ  നമ്പ്യൂ  സഡില്കറ്റ്  ദറവ്യാഡറ്റ്  ഇനഡിദഷവറനീവറ്റ്സറ്റ്  "
അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര ദകവ്യാണഫറനസറ്റ്

7,02,662

"നപവ്യാളഡിറഡികല്  ട്രെവ്യാനസറ്റ് ഫരദമഷന  &ഡവലപറ്റ്  നമന്റെറ്റ്  ഇന 3,78,873 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇന്തവ&വചെന ”-അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര സഡിദമവ്യാസഡിയഖ
നനല്സണ  മദണ്ടല  നചെയറഡിനന്റെ  ആഭഡിമുഖവതഡില്  നവ്യാഷണല്
നസമഡിനവ്യാര 

6,02,440

നചെലവഴഡിച ആനക തുക 16,83,975
ബവ്യാകഡി 8,16,025

പ്രസ്തുത  അകഭൗണ്ടഡില്  31.3.2017 ല്  പലഡിശയുളപ്പെനട  9,00,693/-  രൂപ  അവദശഷഡിക്കുന.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ്  നല്കഡിയ  നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  പ്രകവ്യാരഖ
നസമഡിനവ്യാര/സഡിദമവ്യാസഡിയഖ/ദകവ്യാണഫറനസറ്റ്  എനഡിവയവ്യായഡി  നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന  അഖഗനീകവ്യാരഖ  ലഭഡിചഡിരുനതറ്റ്
10 ലകഖ രൂപയറ്റ് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്. എനവ്യാല് പ്രസ്തുത നഡിബനന പവ്യാലഡികവ്യാനത ലഭഡിച തുകയുനട 60%ലധേഡികഖ തുക
നസമഡിനവ്യാര/സഡിദമവ്യാസഡിയഖ/  ദകവ്യാണഫറനസറ്റ്  എനഡിവയവ്യായഡി  നചെലവഴഡിചതറ്റ്  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  സരകവ്യാരഡിനറ്റ്
നല്കഡിയ പദ്ധതഡിശുപവ്യാരശയഡിനല വവവസ്ഥകളകനുസൃതമവ്യായഡി പ്ലെവ്യാനഫണ്ടറ്റ് തുക വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനറ്റ്
വഡിശദനീകരണഖ ആവശവമവ്യാണറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കഡിയ ശുപവ്യാരശനയതുടരനറ്റ് നഡിശഡിതവ്യാവശവങ്ങളകവ്യായഡി സരകവ്യാര അനുവദഡിച
ധേനസഹവ്യായഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത വരഷങ്ങളവ്യായഡി ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് സൂകഡിക്കുന നടപടഡി ക്രമപ്രകവ്യാരമല.
12-ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡികവ്യാലയളവഡില്  (2012-2017)  അനുവദഡിച  തുക  മുഴുവനവ്യായുഖ  നചെലവഴഡിക്കുവവ്യാന
സവ്യാധേഡിചഡിലവ്യാനയനതറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗത്തുനഡിനണ്ടവ്യായ  അനവ്യാസ്ഥയവ്യാണറ്റ്.  ബവ്യാകഡി  നഡില്ക്കുന  തുക
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് സരകവ്യാര അനുമതഡിയവ്യായഡി ശമങ്ങളുണ്ടവ്യാദവണ്ടതുഖ തുക നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് സരകവ്യാര
അനുമതഡി  ലഭവമവ്യാകവ്യാത  പകഖ  അകഭൗണ്ടഡില്  അവദശഷഡിക്കുന  തുക  സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ്  പലഡിശസഹഡിതഖ
തഡിരഡിനക ഒടുദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 

3-10-2  ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ദഫവ്യാര  കണ്ടകപററഡി  വചനരീസന്  സഡരീസന്  (ICCS)-
സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ പ്രഥമലക്ഷവക സവ്യാക്ഷവ്യാത്കരഡിചഡിട്ടഡിലല

2011 ല് പ്രവരതനഖ ആരഖഭഡിച പ്രസ്തുത സ്ഥവ്യാപനഖ സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല് റഡിദലഷനസറ്റ് ഇന
നപവ്യാളഡിറഡികഡി  (SIRP)ല് പ്രവരതഡിചറ്റ് വരുന. സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡിനന്റെ 2014-2015 വരഷനത ആനസല് പ്ലെവ്യാന
പ്രകവ്യാരഖ പുസകങ്ങള/ കമദ്യുട്ടറുകള എനഡിങ്ങനന വഡിവഡിധേ ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനവ്യായഡി 10 ലകഖ രൂപ
അനുവദഡിചഡിരുന.  ആയതഡില്  2,04,619/-രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്  പുസകങ്ങളുഖ  1,00,000/-  രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ  വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുന.  വവ്യാങ്ങഡിയ  ഉപകരണങ്ങള  SIRP യുനട  വഡിവഡിധേ  മുറഡികളഡില്  സൂകഡിചറ്റ്  വരുന.
സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് സസന്തമവ്യായഡി നകട്ടഡിടമഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നഡിയന്ത്രണതഡിലുളള ഏരഡിയ സഡഡി നസന്റെര
എന  നഡിലയഡില്  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  സസന്തമവ്യായഡി  ഓഫനീസുഖ  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളുഖ  ഒരുദകണ്ടതുണ്ടറ്റ്.
വചെനനീസറ്റ്  സഡനീസഡില്  നസഷവലദസഷദനവ്യാനട  എഖഎ/എഖഫഡില്/പഡിഎചറ്റ്ഡഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമുകള
ആരഖഭഡിക്കുവവ്യാന  ലകവമഡിട്ടഡിരുനനവങഡിലുഖ  നവ്യാളഡിതുവനര  ആയതഡിനുള്ള  പ്രവ്യാരഖഭനടപടഡികള  ദപവ്യാലുഖ
തുടങ്ങഡിയഡിരുനഡില.  വചെനനീസറ്റ് ഭവ്യാഷയഡില് ഹ്രസസകവ്യാലദകവ്യാഴ്സുകള/  സമരസസ്കുൂളുകള തുടങ്ങുനതഡിനുഖ സ്ഥവ്യാപനഖ
ലകവമഡിട്ടഡിരുനനവങഡിലുഖ  ഒനഖ  തനന  നടപ്പെവ്യാക്കുവവ്യാന  സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില.  നസമഡിനവ്യാറുകളുഖ
ദകവ്യാണഫറനസുകളുനമവ്യാഴഡിനക യവ്യാനതവ്യാരു പ്രവരതനങ്ങളുഖ പഠനദകന്ദ്രതഡില് നടനഡിട്ടഡില. മുഖവധേവ്യാര വചെന
പഠനദകന്ദ്രഖ  എന  നഡിലയഡില്  വളരുക,  ഇന്തവ-വചെന  പഠനങ്ങള  ദപ്രവ്യാത്സവ്യാഹഡിപ്പെഡിക്കുക  എനനീ
ലകവങ്ങനളവ്യാനഖ  സവ്യാകവ്യാതറ്റ്കരഡിക്കുവവ്യാന  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്  സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില.  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  പ്രഖവവ്യാപഡിത
ലകവങ്ങളഡില് നഡിനഖ വവതഡിചെലഡികവ്യാനത വചെനനീസറ്റ് പഠനതഡില് സവ്യാദ്ധവമവ്യായ ദമഖലകള കനണ്ടത്തുനതഡിനറ്റ്
ശമങ്ങള ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-11  സ്കഗ്രൂള ഓഫന് ഇനഡവന ലരീഗല് ദതവ്യാട്ടന്സന്  (SILT)-  യമു.ജഡി.സഡി-പന്ത്രണ്ടവ്യാക
പദ്ധതഡി -ജനറല് ഡവലപ്പെന്നമന്റെന് അസഡിസനസന് -ഉപകരണങ്ങളകവ്യായഡി ലഭഡിച 5
ലക്ഷക രഗ്രൂപ നചലവഴഡികവ്യാനവ്യായഡിലല

ഫയല് നമര- പഡി&ഡഡി1/1/പഡി379/2015/അഡറ്റ് മഡിന

യു.ജഡി.സഡി-12ാവ്യാഖപദ്ധതഡി  ജനറല്  ഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്  അസഡിസനസറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  6  ലകഖ  രൂപ  SILT യറ്റ്
അനുവദഡിചഡിരുന.  4280/പഡി&ഡഡി1/1/2014/ഫഡിന തനീ.23.01.2014  നമര സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ്  പുറതഡിറങ്ങഡി
11 മവ്യാസങ്ങളക്കുദശഷഖ  10.12.2014 ലവ്യാണറ്റ്  ഡയറകറുനട  ദപരഡില് എസറ്റ്.ബഡി.ഐയഡില് ആരഖഭഡിച  67302060573
നമര അകഭൗണ്ടഡില് 6 ലകഖ രൂപയുനട ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് ലഭഡിക്കുനതറ്റ്. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല തുക നല്കുനതഡിനറ്റ് ഇതയുഖ
കവ്യാലതവ്യാമസഖ  വനതഡിനന്റെ  കവ്യാരണഖ  വവക്തമല.  എനവ്യാല്  സ്ഥവ്യാപനഖ  വവ്യാങ്ങവ്യാന  ഉദദ്ദേശഡിചഡിരുന
ഉപകരണങ്ങള  സഖബനഡിചറ്റ്  വവക്തമവ്യായ  പ്രദപ്പെവ്യാസല്  നല്കുനതഡിനറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ  ആവശവനപ്പെടുകദയവ്യാ
തുകയുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗതഡിനറ്റ്  സവ്യാവകവ്യാശഖ  അനുവദഡിക്കുകദയവ്യാ  നചെയവ്യാനത  പഡി&ഡഡി1/1/6345/2014  തനീയതഡി
30.01.2015  നമര  കത്തുപ്രകവ്യാരഖ  വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിവരങ്ങള  അറഡിയഡികണനമനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ആവശവനപ്പെടുകയവ്യാണറ്റ്  നചെയ്തതറ്റ്.  തുടരനറ്റ്  ലവ്യാപ്പെറ്റ്ദടവ്യാപ്പെറ്റ്  ഉളനപ്പെനടയുളള  കമമ്പ്യൂട്ടറുകള,  അനുബന
ഉപകരണങ്ങള, യു.പഡി.എസറ്റ് ബവ്യാററഡി എനഡിവയവ്യാണറ്റ് വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് ഉദദ്ദേശഡിക്കുനനതനഖ ഇതഡിനവ്യായഡി കൂടുതല്
സമയഖ  ആവശവമവ്യാനണനഖ  6/2/2015 ല്  ഡയറകര  അറഡിയഡിചഡിരുന  (MGU/SILT/ugc/327/2014).  എനവ്യാല്
സ്ഥവ്യാപനഖ  വവ്യാങ്ങവ്യാന  ഉദദ്ദേശഡിക്കുന  കമമ്പ്യൂട്ടര  അനുബന  ഉപകരണങ്ങള  എകസഡിപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്സറ്റ്  എന
നഡിരവ്വചെനതഡില്  വരുനഡിനലനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അറഡിയഡിചതഡിനവ്യാല്  29-06-2015  ല്  പുസകങ്ങളകവ്യായഡി
അനുവദഡിച  ഒരു  ലകഖ  രൂപ  മവ്യാതഖ  അകഭൗണ്ടഡില്  നഡിലനഡിരതഡി  ബവ്യാകഡി  അഞ്ചു  ലകഖ  രൂപയുഖ
അതുവനരയുളള ആരജഡിത പലഡിശയുഖ ഉളനപ്പെനട  511375  രൂപ ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഒവ്യാഫനീസറുനട  67114059391  നമര
അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  ട്രെവ്യാനസ്ഫര  നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ.  എഖ.പഡി.പഡി  ഹഭൗസറ്റ്  എന  സ്ഥവ്യാപനതഡില്നഡിനറ്റ്  വവ്യാങ്ങഡിയ
പുസകങ്ങളുനട വഡിലയഡിനതഡില് നചെകറ്റ് നഖ-314011 /9.7.2015 പ്രകവ്യാരഖ 1  ലകഖ രൂപ നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 21-11-2015
നല  ഉതരവറ്റ്  നഖ-6701/പഡി  ആനഡറ്റ്  ഡഡി  1/1/2015/അഡഡിന  പ്രകവ്യാരഖ  6  ലകഖ  രൂപയുനട  മുനകൂര
ക്രമനീകരഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ അകഭൗണ്ടറ്റ് നഡിലവഡിലുഖ ദക്ലെവ്യാസുനചെയ്തഡിട്ടഡില.  അകഭൗണ്ടറ്റ് ദക്ലെവ്യാസു നചെയ്തറ്റ് നവ്യാളഡിതുവനരയുള്ള
പലഡിശ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടുകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

ഈ വഡിഷയഖ സഖബനഡിചറ്റ് വഡിശദനീകരണഖ ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  1/2016-17  നമരവ്യായഡി  21.8.2017 ല് നല്കഡിയ
ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡിയറ്റ്  പുസകങ്ങള  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  കസദട്ടഷന  കണഡിചഡിരുനഡിനലനഖ  ഉപകരണങ്ങള
വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ  ശുപവ്യാരശ  സമരപ്പെഡിചഡിരുനഡിനലനഖ  യു.ജഡി.സഡി  നഡിബനനകള  അനുസരഡിചള്ള
ഉപകരണങ്ങള  പ്രസ്തുത  പഠനവകുപ്പെഡിനറ്റ്  ആവശവമഡിലവ്യാതതുനകവ്യാണ്ടവ്യാണറ്റ്  ഉപകരണങ്ങള
വവ്യാങ്ങവ്യാതഡിരുനനതനഖ  രജഡിസ്ട്രവ്യാര  അറഡിയഡിച.  കൂടവ്യാനത,  തഡിരഡിനക  ഒടുകഡിയ  തുകയഡില്  5 ലകഖ  രൂപ
യു.ഒ.5189/പഡി&ഡഡി1/1/2015/ഭ.വഡി./8.9.2015 പ്രകവ്യാരഖ കണവരജനസറ്റ് അകവ്യാഡമഡിയ ദകവ്യാഖപ്ലെകറ്റ് നഡിരമവ്യാണഖ എന
മരവ്യാമതറ്റ് പ്രവൃതഡിയ്ക്കുദവണ്ടഡി വകയഡിരുതഡിയതവ്യായുഖ അറഡിയഡിച.

യു.ജഡി.സഡി  നഡിബനനകള  അനുസരഡിചള്ള  ഉപകരണങ്ങള  ആവശവമഡിലവ്യാത  പഠനവകുപ്പെഡിനറ്റ്
ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് തുക അനുവദഡിചതുഖ പഡിനനീടറ്റ് മരവ്യാമതറ്റ് പ്രവൃതഡിയവ്യായഡി തുക വകമവ്യാറഡിയതുമവ്യായ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നടപടഡി ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  യു.ജഡി.സഡി.  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട മവ്യാനദണങ്ങള അനുസരഡിചമവ്യാതഖ
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ജവ്യാഗ്രത പുലരദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

യു.ജഡി.സഡിയഡില്നഡിനറ്റ്  എകസഡിപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ്സറ്റ്  വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്  അനുവദഡിച  പ്രസ്തുത  തുക  നഡിയമവ്യാനുസൃതഖ
നചെലവഴഡികവ്യാനത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  അകഭൗണ്ടഡില്  അവദശഷഡിക്കുനതഡിനവ്യാല്  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി
യു.ജഡി.സഡിയഡിദലയറ്റ് തഡിരഡിനക ഒടുകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-12  സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  ഫഡിസഡികല്  എജവമുദകഷന  &  ദസവ്യാരട്സന്  സയനസസന്
(SPESS)  -  ദകവ്യാടഡികള  നചലവഴഡിചന്  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവവഡികസനക
നടത്തഡിയഡിട്ടമുക M.P.Ed.ദകവ്യാഴ്സന് പമുനരവ്യാരകഭഡിചഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട യു.ഒ നഖ 2593/എ 1/2012/Acad  തനീയതഡി  30.5.2012  പ്രകവ്യാരഖ അഖഗനീകവ്യാരഖ ലഭഡിചറ്റ്
2012-2013  അദ്ധവയന  വരഷഖ  മുതല്  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  ഫഡിസഡികല്  എഡദ്യുദകഷന  നടതഡിവനഡിരുന  ഏക
ദകവ്യാഴവ്യായഡിരുന  M.P.Ed.  രണ്ടു  വരഷനത  പ്രസ്തുത  ദകവ്യാഴഡിനറ്റ്  30  വഡിദവവ്യാരതഡികനള  പ്രദവശഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
അനുമതഡിയുണ്ടവ്യായഡിരുന.  2015-2016  വരഷദതകറ്റ്  പ്രസ്തുത  ദകവ്യാഴഡിനറ്റ്  അഡഡിഷന  നടപടഡികള  ആരഖഭഡിചറ്റ്
വരുന ദവളയഡില് 22.5.2015 നല നഖ 2887/Ac BVII/1/2015 ഉതരവറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ 2015-2016 വരഷദതകറ്റ് M.P.Ed
അഡഡിഷന നടപടഡികള മരവഡിപ്പെഡിചറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവവ്യായഡി.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അഡഡിഷന നടപടഡികള
നഡിരതഡി  വയവ്യാന  ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനന്റെ  കവ്യാരണഖ  വവക്തമല.  ദകവ്യാഴറ്റ്  പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുനതഡിനുഖ  M.P.Ed  ദകവ്യാഴറ്റ്
യു.ജഡി.സഡിയുനട  5.07.2014  നല  ഗസററ്റ്  ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന  പ്രകവ്യാരഖ  MPES  എനറ്റ്  പുനരനവ്യാമകരണഖ
നചെയ്യുനതഡിനുഖ  അഭവരതഡിചനകവ്യാണ്ടറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഡയറകര  കതറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അനുമതഡി നല്കഡിയഡില. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അനുമതഡി നല്കവ്യാതഡിരഡിക്കുവവ്യാനുള്ള കവ്യാരണവഖ വവക്തമല.  ദകവ്യാഴഡിനന്റെ നടതഡിപ്പെഡിനറ്റ്
ദവണ്ടഡി സജനീകരഡിച ദവവ്യാളഡിദബവ്യാള/ ബവ്യാഡഡിന്റെണ ദകവ്യാരട്ടുകളുഖ മററ്റ് അനുബന സഭൗകരവങ്ങളുഖ ഫലപ്രദമവ്യായ
രനീതഡിയഡില് ഉപദയവ്യാഗപ്രദമവ്യാക്കുനതഡിനുഖ  ദകവ്യാഴറ്റ്  നഡിരതഡി  വച സവ്യാഹചെരവതഡില് സവ്യാദ്ധവമവ്യാകവ്യാനത വരുന.
ദകവ്യാഴഡില് പ്രദവശനഖ ദനടുന വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  തവ്യാമസസഭൗകരവഖ  ഒരുക്കുനതഡിനവ്യായഡി  3  ദകവ്യാടഡിയഡില്പ്പെരഖ
രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്  ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ്  ദഹവ്യാസല്  പണഡികഴഡിപ്പെഡിചതുഖ  ദകവ്യാഴഡിനന്റെ  പ്രദവശനഖ  നഡിലചതഡിനവ്യാല്
ഉപദയവ്യാഗശൂനവമവ്യായഡി  നഡിലനകവ്യാള്ളുന.  ഇതയധേഡികഖ  തുക  നചെലവഴഡിചറ്റ്  അടഡിസ്ഥവ്യാന  സഭൗകരവങ്ങള  മഡികച
രനീതഡിയഡില് സജനീകരഡിചഡിട്ടുഖ  ദകവ്യാഴറ്റ്  തുടങ്ങുവവ്യാന അനുമതഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കവ്യാതഡിരുനതഡിനറ്റ്  മതഡിയവ്യായ
കവ്യാരണഖ  സ്ഥവ്യാപനനത  അറഡിയഡിചഡിരുനഡില.  ദകവ്യാഴറ്റ്  പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുനതഡിനുള്ള  സവ്യാദങതഡികതടസങ്ങള
പരഡിഹരഡിചറ്റ്  ദകവ്യാഴറ്റ്  ഫലപ്രദമവ്യായഡി  പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുനതഡിനുള്ള  നടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ഈ
വഡിഷയതഡിദലകറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അധേഡികവ്യാരഡികളുനട സതസര ശദ്ധ കണഡിക്കുന.

3-13  പഡി.ജഡി.  സഡിലബസന്  പരഡിഷ്കരണക  പവ്യാതഡിവഴഡിയഡില്  ഉദപക്ഷഡിചമു  -  12.20
ലക്ഷക രഗ്രൂപയമുനട നചലവന് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

മവ്യാറുന ആദഗവ്യാളനതവ്യാഴഡില് സവ്യാഹചെരവങ്ങളക്കുതകുന അറഡിവഖ പരഡിജവ്യാനവഖ ക്രഡിയവ്യാദശഷഡിയുമുളള
ബഡിരുദ/ബഡിരുദവ്യാനന്തരബഡിരുദധേവ്യാരഡികനള  സൃഷ്ടഡിക്കുന  രനീതഡിയഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകള  ദകവ്യാഴ്സുകളുനട
സഡിലബസുകള  കവ്യാലവ്യാനുസൃതമവ്യായഡി  മൂന  വരഷതഡിനലവ്യാരഡികനലങഡിലുഖ  പുതുകണനമനറ്റ്  യു.ജഡി.സഡി.
നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. തദനുസൃതമവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പഡി.ജഡി.  സഡിലബസറ്റ് പരഡിഷരഡിക്കുനതഡിനുദവണ്ടഡി 12.20 ലകഖ
രൂപ നചെലവഴഡിനചങഡിലുഖ ആയതറ്റ് ഉദപകഡികനപ്പെട്ട നഡിലയഡിലവ്യാണറ്റ്. 

1985 നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നഡിയമതഡിനല വകുപ്പെറ്റ് 28(1 എ),എ,ബഡി,സഡി എനഡിവയുഖ 1997
നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടഡിനല  ചെവ്യാപറ്റ്റര  12  നുഖ  അനുസൃതമവ്യായഡി  ബഹു.  ചെവ്യാനസലര
ദനവ്യാമഡിദനററ്റ്  നചെയ്തതുഖ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  കവ്യാരവങ്ങളഡില്  നറകനമദന്റെഷനുകള നല്കവ്യാന അധേഡികവ്യാരനപ്പെട്ടതുമവ്യായ
യു.ജഡി./ പഡി.ജഡി.  ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് നചെയരദപഴണമവ്യാരുനടയുഖ ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ഉപദദശങ്ങള
സസനീകരഡികവ്യാവന  എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്  കമഡിറഡി  കണവനീനരമവ്യാരുനടയുഖ  6.8.2014 നല  സഖയുക്തദയവ്യാഗഖ  സഡിലബസറ്റ്
റഡിവഡിഷനവ്യായഡി അകവ്യാദമഡികറ്റ് കഭൗണസഡിലഡിനറ്റ് ശുപവ്യാരശ സമരപ്പെഡിച. ദമല് നഡിയമതഡിനല നഡിയമഖ 24, 25 എനഡിവ
പ്രകവ്യാരഖ  എലവ്യാ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  കവ്യാരവങ്ങളഡിലുഖ  സഡിനഡഡിദകറഡിനനയുഖ  നസനറഡിനനയുഖ  ഉപദദശഖ  നല്കവ്യാന
അധേഡികവ്യാരനപ്പെട്ടതുമവ്യായ അകവ്യാദമഡികറ്റ് കഭൗണസഡില് 17.1.2015 ല് നടന ദയവ്യാഗതഡില് ഇനഖ നഖ. 10/എസഡി/10/709

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ആയഡി  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസഡിനന്റെയുഖ  എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്  കമഡിറഡിയുനടയുഖ  സഖയുക്തദയവ്യാഗഖ  വഡിളഡിക്കുവവ്യാന
തനീരുമവ്യാനഡിക്കുകയുഖ നചെയ. ഇഭൗ തനീരുമവ്യാനനത 28.5.2015 നല സഡിനഡഡിദകററ്റ് ദയവ്യാഗഖ നഎറഖ നഖ.28/15.02/1182
ആയഡി അഖഗനീകരഡിചതറ്റ് യു.ഒ.നഖ.1781/എ.സഡി.എ.9/ സഡി.ഒ.എസറ്റ്.യു.ജഡി./13-14/31.3.2015 ആയഡി ഉതരവവ്യായഡി.

തുടരനറ്റ്  സഡിലബസറ്റ്  രൂപനീകരണ  പ്രക്രഡിയയുനട  സുഗമമവ്യായ  നടതഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി  ദകവ്യാര  കമഡിറഡികള
രൂപനീകരഡിക്കുകയുഖ  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസുഖ  എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്  കമഡിറഡികളുഖ  ദയവ്യാഗങ്ങള  ദചെരനറ്റ്  സഡിലബസറ്റ്
രൂപനീകരണഖ നടത്തുകയുഖ നചെയ.

സഡിലബസറ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിദലകവ്യായഡി  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസഡിനന്റെയുഖ  മറ്റുഖ  നറകനമദന്റെഷനറ്റ്
അനുസൃതമവ്യായഡി 6.2.2016 നല ഉതരവറ്റ് നഖ. 742/എ.സഡി.എ.9/ വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് സഡിലബസറ്റ് റഡിവഡിഷന/2016 പ്രകവ്യാരഖ
മവ്യാരഗ്ഗദരഖയുഖ രൂപനീകരണ പ്രക്രഡിയയറ്റ് ആവശവമവ്യായ നചെലവഡിനന്റെ വഡിനഡിദയവ്യാഗഖ സഖബനഡിച നഡിബനനകളുഖ
യു.ജഡി./പഡി.ജഡി.  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസറ്റ്  നചെയരമവ്യാനമവ്യാരക്കുഖ  നല്കുന  നപ്രവ്യാവഡിഷണല്  അഡസവ്യാനസറ്റ്
നഡിശയഡിക്കുകയുഖ നചെയ.

ദമല്  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  ദമജര  യു.ജഡി./  പഡി.ജഡി.  കമഡിറഡികളകറ്റ്  50000  രൂപ  വനരയുഖ  നനമനര
യു.ജഡി./പഡി.ജഡി.  കമഡിറഡികളകറ്റ് 25000 രൂപ വനരയുഖ അഡസവ്യാനസറ്റ് അനുവദഡിച.  ഇനഖ തഡിരഡിചളള വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
ചുവനട ദചെരക്കുന.

യു.ജഡി / പഡി.ജഡി. ദമജര യു.ജഡി / പഡി.ജഡി. നനമനര
ഓണദററഡിയഖ റഡിദസവ്യാഴറ്റ് ദപഴണ 4000 4000
ഓണദററഡിയഖ പവ്യാരട്ടഡിസഡിപ്പെനസറ്റ് 20000 10000

ദലവ്യാകല് ദഹവ്യാസഡിറവ്യാലഡിറഡി 12000 3000
ദസഷനറഡി 14000 8000

ആനക 50000 25000

ദമല് വഡിവരഡിച  നഡിരകഡില് അഡസവ്യാനസറ്റ്  വഡിവഡിധേ  കണവനീനരമവ്യാരക്കുഖ  നചെയരമവ്യാനമവ്യാരക്കുഖ  നല്കഡി.
ചുവനട ദചെരക്കുന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവകള പുറനപ്പെടുവഡികനപ്പെട്ടു.

1. 742/AcAX/Workshop Syllabus Revision /2016/6.2.2016
2. 919/AcAX/Workshop Syllabus Revision /2016/16.2.2016
3. 1004/AcAX/Workshop Syllabus Revision /2016/19.2.2016

5.5.2017 ല് ദചെരന അകവ്യാദമഡികറ്റ്  കഭൗണസഡിലഡിനന്റെ സവ്യാനഡഡിങറ്റ് കമഡിറഡിയുനട ശുപവ്യാരശ അനുസരഡിചറ്റ്
അകവ്യാദമഡികറ്റ്  കഭൗണസഡിലഡിനറ്റ്  അഖഗനീകവ്യാരതഡിനറ്റ്  നല്കുകയുഖ  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  കഭൗണസഡില്  വഡിവഡിധേ
ബഡിരുദദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമുകളുനട  കരടറ്റ്  നറഗദലഷന സനീഖ,  സഡിലബസറ്റ്,  നടകറ്റ്ററ്റ്ബുക്കുകള എനഡിവ  (മഡിനഡിററ്റ്സറ്റ്  നമര
1/6.5.2017)  അഖഗനീകരഡിക്കുകയുഖ ആയതഡിനറ്റ്  1.6.2017 നല  3302/എ.സഡി.എ 9/സഡിലബസറ്റ് പരഡിഷരണഖ/2017  നമര
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  2017-2018  അകവ്യാദമഡികറ്റ്  വരഷഖ  മുതല് പ്രവ്യാബലവഖനല്കുകയുഖ നചെയ.
എനവ്യാല്  പഡി.ജഡി.  സഡിലബസറ്റ്  റഡിവഡിഷനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  സമരപ്പെഡികനപ്പെട്ട  സഡിലബസുകള  അഖഗനീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
നനവസറ്റ്  ചെവ്യാനസലര  വഡിളഡിചദചെരത  പഡി.ജഡി.  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസഡിനന്റെയുഖ  എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്  കമഡിറഡി
കണവനീനരമവ്യാരുനടയുഖ  3.6.2016 നല മനീറഡിങ്ങഡില് ആനക വഡിളഡിചദചെരത  20  സബ്ജക്ടുകളഡിനല ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്
സഡനീസറ്റ് /എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡികളഡില് 3 എണ്ണതഡില് ആവശവമവ്യായ ദകസവ്യാറഖ ഇലവ്യാനത വരഡികയുഖ 3 എണ്ണതഡില്
ആരുഖ പനങടുകവ്യാതഡിരഡിക്കുകയുഖ നചെയ. 

4.6.2016 നല  23  സബ്ജക്ടുകളഡിനല ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ്/എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡികളഡില്  9  എണ്ണതഡില്
ദകസവ്യാറഖ  ഇലവ്യാനതയുഖ  6 എണ്ണഖ  ആരുഖ  പനങടുകവ്യാതഡിരഡിക്കുകയുഖ  നചെയ.  ഇകവ്യാരണതവ്യാല്  11.7.2016 ല്
ഇതുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  എസഡി.എ 9/3/വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്  സഡിലബസറ്റ്  റഡിവഡിഷന/2016  ഫയലഡില്  ബഹു.  നനവസറ്റ്
ചെവ്യാനസലര  'keep in  abeyance'  എന ഉതരദവവ്യാനട നടപടഡികള അവസവ്യാനഡിപ്പെഡിക്കുകയുഖ നചെയ.  സഡിലബസറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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റഡിവഡിഷന  നടപടഡിക്രമങ്ങള  പൂരതനീകരണ  ഘട്ടതഡില്  ഉദപകഡികനപ്പെട്ടതഡിനവ്യാല്  പരഡിഷരണതഡിനവ്യായഡി
നചെലവഡിട്ട  12.20  ലകഖ  രൂപ  പവ്യാഴവ്യായഡിരഡിക്കുന.  വഡിവഡിധേ  ദബവ്യാരഡറ്റ്  ഓഫറ്റ്  സഡനീസറ്റ്  നചെയരമവ്യാനമവ്യാരക്കുഖ
എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്  കമഡിറഡി  കണവനീനരമവ്യാരക്കുഖ  അഡസവ്യാനസവ്യായഡി  നല്കഡിയ  12.20 ലകഖ  രൂപ  ഓഡഡിറഡില്
തടസനപ്പെടുത്തുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ക്രമ
നമര

നചെയരമവ്യാന/ കണവനീനര ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് /എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി
കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് ബഡില്

നഖ./ തനീയതഡി
അഡസവ്യാനസറ്റ് തുക യു.ഒ. നമര

1. നമരജുലഡിന ദജകബറ്റ് നടകറ്റ്നനറല് & ഫവ്യാഷന (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി)
1022/15-16/20.2.16

25000

742/AcAX/Workshop Syllabus
Revision /2016/6.2.16

919/AcAX/Workshop Syllabus
Revision /2016/16.2.16

1004/AcAX/Workshop Syllabus
Revision /2016/19.2.16

2. ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനററ്റ് ദജകബറ്റ് ടൂറഡിസഖ സഡനീസറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
3. ദഡവ്യാ. നറജഡിദമവ്യാള സഡി. നചെറഡിയവ്യാന ഫഡിസഡികറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
4. ലഡിനസഡി ദജവ്യാസഫറ്റ് ഇഖഗനീഷറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് )

1017/15-16/18.2.16

50000
5. ദഡവ്യാ. ദബബഡി ദതവ്യാമസറ്റ് മലയവ്യാളഖ (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
6. ദഡവ്യാ. ദജവവ്യാതഡിസറ്റ് മവ്യാതദ്യു നനമദക്രവ്യാബദയവ്യാളജഡി 50000
7. ദഡവ്യാ. കനീരതഡി റഡി.ആര. ബദയവ്യാനടദകവ്യാളജഡി 25000
8. ദഡവ്യാ. ദതവ്യാമസട്ടഡി മവ്യാതദ്യു ഇലദകവ്യാണഡികറ്റ് 25000
9. സസപ്ന ദജവ്യാരജറ്റ് ക്ലെഡിനഡികല് നമ്പ്യൂട്രെനീഷന 25000
10. ദഡവ്യാ. ദജവ്യാരജറ്റ് ഫഡിലഡിപ്പെറ്റ് ഹഡിസറഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് )

1044/15-16/26.2.16

50000
11. ദഡവ്യാ. സവ്യാഖസണ ദഡവഡിസറ്റ് സുദവവ്യാളജഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
12. ദഡവ്യാ. സണ്ണഡി ദജവ്യാസഫറ്റ് നകവ്യാദമഴറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
13. ബനീന നചെറഡിയവ്യാന ഫുഡറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
14. ആര.നനഷലജ മവ്യാതമവ്യാറഡികറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് )

1071/15-16/8.3.16

50000
15. കലവ്യാമണലഖ രവ്യാമന നമ്പൂതഡിരഡി നചെണ്ട (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
16. നക.പ്രകവ്യാശറ്റ് മദ്ദേളഖ (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
17. നക.പ്രകവ്യാശറ്റ് നപരദഫവ്യാമഡിങറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് 25000
18. ദഡവ്യാ.നക.എന. കൃഷ്ണകുമവ്യാര ജഡിദയവ്യാളജഡി (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
19. ദസവ്യാഫഡി ദതവ്യാമസറ്റ് സവ്യാറഡിസഡികറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 25000
20. നപ്രവ്യാഫ.പഡി.നക.രദമശന മമ്പ്യൂസഡികറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
21. ദഡവ്യാ. ലഡിസഡി പഡി.നജ. ദസവ്യാഷവല് വരകറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
22. ദഡവ്യാ. ഷനീലമ ദജകബറ്റ് നക. ദഹവ്യാഖ സയനസറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 25000
23. സനീഫന നജയഡിഖസറ്റ് ബദയവ്യാ ഇനഫരമവ്യാറഡികറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 1035/15-16/24.2.16 50000
24. ദഡവ്യാ.ദജവ്യാസഫറ്റ് ദജവ്യാണ നകമഡിസ്ട്രഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 25000
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25.
നപ്രവ്യാഫ. നകവ്യാചമവ്യാതദ്യു എഖ.

ദജവ്യാസഫറ്റ്
ആകറ്റ്ദചെസറഡിയല് സയനസറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000

26. ഫവ്യാ. ദജകബറ്റ് നതദകപ്പെറമഡില് സഡിറഡിയകറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 1101/15-16/10.3.16 25000
27. ദഡവ്യാ. ഹഡിലവ്യാല് നക.എഖ അറബഡികറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 1087/15-16/1.3.16 50000
28. എല്. ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന ഇകദണവ്യാമഡികറ്റ് (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
29. ദഡവ്യാ.ബഡി.ആര.ബനീനരവ്യാമന ഫഡിദലവ്യാസഫഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 1080/15-16/5.3.16 25000
30. ദഡവ്യാ.ദമരഡിയമ വഡി. മവ്യാതദ്യു ഹഡിന്ദഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് )

1028/15-16/22.2.16

50000
31. ദഡവ്യാ. നജ.ജഡി.ദറ ദബവ്യാട്ടണഡി (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000
32. ദഡവ്യാ.ബനീന നക.നക. സഖസ്കൃതഖ (ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ) 50000

33. നപ്രവ്യാഫ. ദതവ്യാമസറ്റ് സനീഫന
എനവയണനമന്റെല് സയനസറ്റ് (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്

കമഡിറഡി)
20000

34. ദജവ്യാണസണ എഖ.എഖ. ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി (എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) 25000
ആനക 1220000
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3-14  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇകഗരീഷന്  ലവ്യാകദഗസജന്  &  കമവഗ്രൂണഡിദകഷന  സ്കഡില്സന്
(CELCS)-  സകസ്ഥവ്യാന  പ്ലെവ്യാന  വഡിഹഡിതക  -  പ്രവരത്തനക  നഡിലച  നസന്റെറഡിനന്
പമുതഡിയ പഡി.ജഡി ഡഡിദപ്ലെവ്യാമ ദകവ്യാഴ്സന് ആരകഭഡികമുവവ്യാന 10 ലക്ഷക രഗ്രൂപ നല്കഡി

നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇഖഗനീഷറ്റ്  ലവ്യാഖദഗസജറ്റ്  ആന്റെറ്റ്  കമമ്പ്യൂണഡിദകഷന  സഡില്സറ്റ്  (CELCS)  എന
സ്ഥവ്യാപനതഡില് ഇഖഗനീഷറ്റ്  ഭവ്യാഷയഡില്  കമമ്പ്യൂണഡിദകഷന സഡില്സറ്റ്  എന  വഡിഷയതഡില്  ദപവ്യാസറ്റ്  ഗ്രവ്യാദജസററ്റ്
ഡഡിദപ്ലെവ്യാമ ദകവ്യാഴറ്റ് (6 മവ്യാസഖ) ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി 2016 – 2017 വരഷഖ സഖസ്ഥവ്യാന പ്ലെവ്യാന ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് വഡിഹഡിതമവ്യായഡി
10  ലകഖ  രൂപ  അനുവദഡിചഡിരുന.  6040/പഡി&ഡഡി  1/116  ഭരണവകുപ്പെറ്റ്  16.11.2016  നമര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഉതരവഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ ഡയറകര സ്ഥവ്യാനഖ വഹഡിക്കുന ദഡവ്യാ.നക.എഖ.കൃഷ്ണനന്റെ
ദപരഡിലുള്ള  അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  (എസറ്റ്.ബഡി.ഐ.എഖ.ജഡി.യൂണഡിദവഴഡിറഡി  കവ്യാമസറ്റ്  ബ്രവ്യാഞറ്റ്  അകഭൗണ്ടറ്റ്  നമര
67385297096)  10  ലകഖ രൂപ  (നചെകറ്റ്  നഖ  488427/20.01.2017)  ട്രെവ്യാനസ്ഫര നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്തറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുന.
ദമല്പ്പെറഞ്ഞെ  തുക  കൂടവ്യാനത  NAAC  ടനീമഡിനന്റെ  സന്ദരശനദതവ്യാടനുബനഡിചള്ള  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങള
ഒരുക്കുനതഡിനവ്യായഡി നചെകറ്റ് നഖ 489668/31.3.2017 പ്രകവ്യാരഖ 5 ലകഖ രൂപയുഖ സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയഡിരുന. 

CELCS ല് 2 മവ്യാസഖ വദരഘവമുള്ള ഹ്രസസകവ്യാല ദകവ്യാഴ്സുകള മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് നടതഡിവനഡിരുനതറ്റ്. 20.08.2015
നറ്റ് ദശഷഖ നവ്യാളഡിതുവനര പ്രസ്തുത ദകവ്യാഴഡില് പുതഡിയ ബവ്യാചറ്റ് ആരഖഭഡിചഡിരുനഡില. സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ പ്രവരതനഖ
നമചനപ്പെടുത്തുനതഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായഡി പുതഡിയ ദകവ്യാഴറ്റ് ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ് നസന്റെര
നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല് നല്കഡിയഡിരുനതഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായവ്യാണറ്റ് 10 ലകഖ രൂപ അനുവദഡിചഡിരുനതറ്റ്. എനവ്യാല് നഡിലവഡില്
നസന്റെര അടചപൂട്ടഡിയ നഡിലയഡിലവ്യാണറ്റ്. 2015 – 2016 വരഷഖ യു.ജഡി.സഡിയുനട 12-ാവ്യാഖപദ്ധതഡി വഡിഹഡിതമവ്യായഡി 4.5 ലകഖ
രൂപ അനുവദഡിചതഡില്  4,43,988/-  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചറ്റ് വഡിവഡിധേ ദകവ്യാഴ്സുകള നടത്തുനതഡിനവ്യാവശവമവ്യായ പുസകങ്ങളുഖ
കമമ്പ്യൂട്ടറുകള  ഉളപ്പെനടയുള്ള  ഉപകരണങ്ങളുഖ  വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ  നസന്റെറഡിനന്റെ  പ്രവരതനഖ
നഡിലചതഡിനവ്യാല് ആയവ ഉപദയവ്യാഗശൂനവമവ്യായഡി  അവദശഷഡിക്കുന  (2015  –  2016  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  ഖ.  3-10
കവ്യാണുക). 

20.8.2015 ല് നസന്റെറഡിനന്റെ പ്രവരതനഖ നഡിലച സവ്യാഹചെരവതഡില് 2016 – 2017 വരഷഖ ലഭഡിച 15 ലകഖ
രൂപയുഖ  2015 – 2016  വരഷഖ വവ്യാങ്ങഡിയ ഉപകരണങ്ങളുഖ എപ്രകവ്യാരഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിച എനതറ്റ് സഖബനഡിചറ്റ്
വഡിശദനീകരണഖ  ആരവ്യാഞ്ഞുനകവ്യാണ്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡിയറ്റ്  (നഖ2/19.10.2017)  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡില.
പ്രവരതനഖ  നഡിലച  സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  തുക വകമവ്യാറഡി  നല്കുവവ്യാനുണ്ടവ്യായ സവ്യാഹചെരവഖ
വവക്തമല.  നസന്റെറഡിനന്റെ  പ്രവരതനഖ  നഡിലച  ദശഷവഖ  2016  –  2017  വരഷനത  പ്ലെവ്യാന  നപ്രവ്യാദപ്പെവ്യാസല്
സമരപ്പെഡിചതഡില് പ്രസ്തുത ദകവ്യാഴഡിനുള്ള ശുപവ്യാരശ കൂടഡി  ഉളനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്  എന്തടഡിസ്ഥവ്യാനതഡിലവ്യാണറ്റ്  എനതുഖ
വഡിശദനീകരഡികനപ്പെട്ടഡില.  പുതഡിയ  ദകവ്യാഴറ്റ്  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ദവണ്ടഡി  ലഭഡിച  സഖസ്ഥവ്യാന  പ്ലെവ്യാന  വഡിഹഡിതഖ
നഡിഷഡിയമവ്യായഡി  അകഭൗണ്ടഡില് സൂകഡിക്കുനതറ്റ് ശരഡിയവ്യായ നടപടഡിയല.  വഡിവഡിധേ മനീഡഡിയവ്യാകളഡിലൂനട ആവശവമവ്യായ
പരസവപ്രചെവ്യാരണങ്ങള  നല്കഡി  നസന്റെറഡിനന്റെ  പ്രവരതനഖ  പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുനതഡിനുഖ  പുതഡിയ  ദകവ്യാഴറ്റ്
ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനുമുള്ള  നടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുകദയവ്യാ  അലവ്യാതപകഖ  നസന്റെര  ഡയറകറുനട
അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ് മവ്യാറഡി നല്കനപ്പെട്ട  15  ലകഖ രൂപ    (10  ലകഖ  + 5  ലകഖ  )  പലഡിശ സഹഡിതഖ തഡിരഡിനക
അടയ്ക്കുകദയവ്യാനചെദയണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-15 നപ്രവ്യാഫദസഴ്സന് കസവ്യാരദട്ടഴ്സന് നഡിരമവ്യാണക - നചലവന്  3.48 ദകവ്യാടഡി രഗ്രൂപ - 5

വരഷത്തഡിനന് ദശഷവമുക പണഡി പഗ്രൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡിലല

2011-2012  വരഷഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  നപ്രവ്യാഫസരമവ്യാരക്കുദവണ്ടഡി  16  കസവ്യാരദട്ടഴ്സുകള
നഡിരമഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  നഡിരവ്വഹണഏജനസഡിയവ്യായഡി  നമദസഴറ്റ്  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.നന  നഡിശയഡിക്കുകയുഖ
ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  63493400  രൂപയുനട  എസഡിദമററ്റ്  അഖഗനീകരഡിക്കുകയുഖ  നചെയ്തഡിരുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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(സഡിനഡഡിദകറഡിനന്റെ 30.6.11  നല  56/2011  നമര തനീരുമവ്യാനഖ)  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലുമവ്യായഡി  5.5.11 ല് ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ
ഒപവചഡിരുന.  ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ  പ്രകവ്യാരഖ  15 മവ്യാസതഡിനുളളഡില്  (5.8.12 നറ്റ്  മുമവ്യായഡി)  പ്രവൃതഡി
പൂരതനീകരഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന.  ആനക  എസഡിദമറഡില്  48661000  രൂപ  സഡിവഡില്  വരക്കുകളക്കുഖ  ബവ്യാകഡി  തുക
ഇലകഡികല്  വരക്കുകളക്കുഖ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെല്  ചെവ്യാരജവ്യായുഖ  വകയഡിരുതഡിയഡിരുന.  കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ്
നഡിരമവ്യാണതഡിനവ്യായഡി നവ്യാളഡിതുവനര ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനറ്റ്  നല്കഡിയ  3.48 ദകവ്യാടഡി  രൂപയുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
ചുവനട ദചെരക്കുന. 

ക്രമനമര യു.ഒ.നമര തുക
1 4779/പഡി.&ഡഡി1/2/2011/അഡഡിന/23.8.2011 4866100
2 5783/പഡി&ഡഡി1/2/2012/അഡഡിന/9.10.12 10000000
3 3935/പഡി&ഡഡി1/2/2011/ഫഡിന/31.8.13 5000000
4 4353/പഡി&ഡഡി1/2/2014/ഫഡിന/22.2.14 5000000
5 4583/പഡി&ഡഡി1/2/14/ഫഡിന/13.6.14 5000000
6 5611/പഡി&ഡഡി1/2/2014/അഡഡിന/7.11.14 5000000

ആനക 34866100

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനറ്റ്  ഇനഡി  നല്കവ്യാനുളള  തുക  13794900  രൂപ  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്.
എസഡിദമററ്റ്  തുകയുനട  72%  തുകയുഖ ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനറ്റ് നനകമവ്യാറഡിയഡിരുനനങഡിലുഖ നഡിരമവ്യാണതഡിനന്റെ  40%
മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  പൂരതഡിയവ്യാകഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്.  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലുഖ  കരവ്യാറുകവ്യാരനുഖ  തമഡിലുളള
തരകഖ  കവ്യാരണഖ  നഡിരമവ്യാണപ്രവരതനങ്ങള  മുടങ്ങഡിയഡിരുന.  27.2.16 ല്  നനവസറ്റ്  ചെവ്യാനസലറുനട
അധേവകതയഡില് ദചെരന ദയവ്യാഗതഡില് ആവശവനപ്പെട്ടതനുസരഡിചറ്റ് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്. 15.9.16 ല് നഡിരമവ്യാണഖ
പൂരതനീകരഡിക്കുവവ്യാന കഴഡിയുന രനീതഡിയഡില് പ്രവൃതഡി പുനരവ്യാരഖഭഡിക്കുവവ്യാന നഡിരദദ്ദേശഖ നല്കഡിയഡിരുന. 16.6.16 ല്
കൂടഡിയ  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  ദയവ്യാഗഖ  ഒനവ്യാഖഘട്ട  നഡിരമവ്യാണഖ  30.6.16 നു  മുമ്പുഖ  രണ്ടവ്യാഖ  ഘട്ടഖ  15.9.16 നു  മുമ്പുഖ
പൂരതഡിയവ്യാക്കുവവ്യാന  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനറ്റ്  നഡിരദദ്ദേശഖ  നല്കഡിയഡിരുന.  30.8.16  നല  യു.ഒ.നമര
4813/പഡി&ഡഡി1/2/2016/അഡഡിന  പ്രകവ്യാരഖ  16  കസവ്യാരദട്ടഴ്സുകളഡിലുഖ  ബവ്യാകഡി  നചെയവ്യാനുളള  ദജവ്യാലഡികളുഖ  നഡിലവഡിനല
സ്ഥഡിതഡിയുഖ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ് യൂണഡിദവഴഡിറഡി  എഞഡിനനീയര ഇന ചെവ്യാരജഡിനന ചുമതലനപ്പെടുതഡി.  കൂടവ്യാനത
തദദ്ദേശസസയഖഭരണസ്ഥവ്യാപനതഡില്  നഡിനറ്റ്  നകട്ടഡിടനമര,  ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശഖ  എനഡിവ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനുഖ
ബവ്യാകഡിയുളള  ദജവ്യാലഡികളുനട  പൂരതനീകരണതഡിനവ്യായഡി  മനീറദറവ്യാടുകൂടഡിയ  തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക  നനവദദ്യുതഡി  കണകന
നല്കുനതഡിനുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ എഞഡിനനീയനറ ചുമതലനപ്പെടുതഡിയഡിരുന. 

വരകറ്റ്  ദമവ്യാണഡിട്ടറഡിങറ്റ്  കമഡിറഡി  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  കസവ്യാരദട്ടഴഡിനന്റെ  40%  ദജവ്യാലഡികള  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്
പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്. ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ പ്രകവ്യാരഖ 4.8.12 നകഖ പൂരതനീകരഡിദകണ്ട ദജവ്യാലഡികള നഡിശഡിതശതമവ്യാനഖ
ദപവ്യാലുഖ  പൂരതനീകരഡികവ്യാതഡിരുനഡിട്ടുഖ  4.8.12  നറ്റ്  ദശഷഖ  ആററ്റ്  ഗഡുകളവ്യായഡി  3.48 ദകവ്യാടഡി  രൂപ
നനകമവ്യാറുകയുണ്ടവ്യായഡി.  പ്രവൃതഡി  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  പൂരതഡിയവ്യാക്കുനതഡില്  വനീഴ്ച  വരുതഡിയ  നമദസഴറ്റ്
ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡില് നഡിനറ്റ്  പഡിഴ ഇഭൗടവ്യാക്കുവവ്യാനുഖ നപവ്യാതുമരവ്യാമതറ്റ് ചെട്ടങ്ങള പ്രകവ്യാരഖ ശഡികവ്യാനടപടഡികള
സസനീകരഡിക്കുവവ്യാനുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടപടഡി സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

നഡിരമവ്യാണഖ  മുടങ്ങഡിദപ്പെവ്യായതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  നഷ്ടപരഡിഹവ്യാരഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
ആവശവനപ്പെട്ടുനകവ്യാണ്ടുളള ആരബഡിദട്രെഷന നടപടഡികളകവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നഡിയദമവ്യാപദദശഖ ദതടഡിയതഡില്
നഡിരമവ്യാണപ്രവൃതഡി  നടനനകവ്യാണ്ടഡിരഡിക്കുനതഡിനവ്യാല്  ആരബഡിദട്രെഷന  നടപടഡികള  തതറ്റ്കവ്യാലഖ
ആരഖഭഡിദകണ്ടതഡിലവ്യാനയനഖ  പണഡി  പൂരതഡിയവ്യാകഡിയതഡിനുദശഷഖ  കരവ്യാറുകവ്യാരനുഖ  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലുഖ
തമഡിലുണ്ടവ്യായ  തരകഖ  മൂലഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കുണ്ടവ്യായ  നഷ്ടഖ  ഇഭൗടവ്യാകവ്യാവനതവ്യാനണനഖ
അഭഡിപ്രവ്യായനപ്പെട്ടഡിരുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നവ്യാളഡിതുവനര  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ്  നഡിരമവ്യാണഖ  പൂരതനീകരഡിചഡിട്ടഡില.  ബവ്യാകഡി  ദജവ്യാലഡികള
പൂരതനീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ് 10.7.17 ല് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്. സമരപ്പെഡിച സതവവവ്യാങറ്റ്മൂലതഡില് 1.91 ദകവ്യാടഡി രൂപ കൂടഡി
മുനകൂര  ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  യഥവ്യാരതതഡില്  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനറ്റ്  നല്കുവവ്യാനുളള  തുക  13794900  രൂപ
ആനണനഡിരഡിദക അധേഡികഖ  തുക ആവശവനപ്പെട്ട  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡിനന്റെ സതവവവ്യാങറ്റ്മൂലഖ  സഡിനഡഡിദകറഡിനന്റെ
പരഡിഗണനയഡിലവ്യാണറ്റ്.  അഞ്ചു  വരഷതഡിദലനറയവ്യായഡി  പൂരതനീകരഡികവ്യാത  16  കസവ്യാരദട്ടഴ്സുകളുഖ
പൂരതനീകരഡിക്കുനതഡിനുഖ ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലുഖ കരവ്യാറുകവ്യാരനുഖ തമഡിലുളള തരകഖ മൂലഖ നഡിരമവ്യാണദജവ്യാലഡികള
മുടങ്ങഡിദപ്പെവ്യായതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  വന  നഷ്ടഖ  കണകവ്യാകഡി  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡില്  നഡിനറ്റ്
ഈടവ്യാകവ്യാനുഖ സരകവ്യാര ഉതരവകളകറ്റ് അനുസരഡിചളള പഡിഴ ഇഭൗടവ്യാക്കുവവ്യാനുഖ നടപടഡി  സസനീകരഡിദകണ്ടതുഖ
പുദരവ്യാഗതഡി ഓഡഡിറഡിനന അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-16  ഇന്റെരയഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ബദയവ്യാനമഡഡികല്  റഡിസരചന്  &
സഗ്രൂപ്പെരനസഷവവ്യാലഡിറഡി ദഹവ്യാസഡിറല് (IUCBR&SSH), പമുതമുപ്പെളളഡി- ലക്ഷവക സവ്യാക്ഷവ്യാത്കരഡിചഡിട്ടഡിലല

2005-2006  വരഷനത  വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡിയഡില്  ഉളനപ്പെടുതഡി  സൂപ്പെര  നസഷവവ്യാലഡിറഡി  ദഹവ്യാസഡിറല്
സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  ദകന്ദ്രസരകവ്യാര  അനുവദഡിച  അഞ്ചുദകവ്യാടഡി  രൂപ  20.3.2006 നല  ജഡി.ഒ.(എഖ.എസറ്റ്.)
46/2006/ഉ.വഡി.വ.  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭവമവ്യായഡി.  നവ്യാലു  വരഷതഡിനുദശഷഖ  5.6.10 നല
സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനഖ  പ്രകവ്യാരഖ  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  68266000  രൂപയുനട  എസഡിദമററ്റ്
അഖഗനീകരഡിചഡിരുന.  23.6.10 നറ്റ്  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലുമവ്യായഡി  ധേവ്യാരണവ്യാപതഖ  ഒപവയ്ക്കുകയുഖ  3.2.2011 നറ്റ്  നനസററ്റ്
നനകമവ്യാറുകയുഖ  നചെയ.  ഗ്രഭൗണ്ടറ്റ്  ദഫവ്യാറുളനപ്പെനട  നവ്യാലു  നഡിലകളഡിലവ്യായഡി  നകട്ടഡിടഖ  പണഡി  പൂരതനീകരഡിക്കുവവ്യാനുഖ
ലകവമഡിട്ടഡിരുന.  ഗ്രഭൗണ്ടറ്റ് ദഫവ്യാര റഡിസരചറ്റ് നസന്റെറഡിനുഖ മുകള നഡിലകള സൂപ്പെര നസഷവവ്യാലഡിറഡി  ദഹവ്യാസഡിറലഡിനുഖ
ഉദദ്ദേശഡിചഡിരുന.

23.7.2011 നറ്റ് മുഖവമന്ത്രഡിയുനട അധേവകതയഡില് ദചെരന ദയവ്യാഗതഡില്  2012  നഫബ്രുവരഡിയഡില് റഡിസരചറ്റ്
നസന്റെറഡിനന്റെയുഖ  സൂപ്പെരനസഷവവ്യാലഡിറഡി  വഡിഭവ്യാഗതഡിനന്റെ  ഒ.പഡി.  വഡിഭവ്യാഗതഡിനന്റെയുഖ  പ്രവരതനഖ
ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനുഖ  മുഖവമന്ത്രഡി  നചെയരമവ്യാനവ്യായ  ഗദവണഡിങറ്റ്  കഭൗണസഡില്  രൂപനീകരഡിക്കുനതഡിനുഖ
ആശുപതഡിയുനട പ്രവരതനങ്ങള നഡിയന്ത്രഡിക്കുനതഡിനുഖ തനീരുമവ്യാനനമടുതഡിരുന. 

ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്.  നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ  പൂരതഡിയവ്യാകഡി  28.6.2015 നറ്റ്  ഉദറ്റ്ഘവ്യാടനഖ  നടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
തുടരനറ്റ് ഗ്രഭൗണ്ടറ്റ് ദഫവ്യാറഡില് റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര പ്രവരതനഖ ആരഖഭഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല് സൂപ്പെര നസഷവവ്യാലഡിറഡി
ദഹവ്യാസഡിറല്  ഫലപ്രവ്യാപഡിയഡിനലതഡിയഡില.  ഗദവണഡിങറ്റ്  കഭൗണസഡില്  രൂപനീകരഡിചഡിരുനനങഡിലുഖ  ഫലപ്രദമവ്യായഡി
ആശുപതഡിയുനട  പ്രവരതനതഡിനറ്റ്  ദവണ്ട  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവവ്യാന  കഴഡിഞ്ഞെഡിട്ടഡില.  ആശുപതഡിയുനട
പ്രവരതനതഡിനറ്റ് പ്രതഡിദഡിനഖ 1.50 ലകഖ ലഡിറര ജലലഭവത ആവശവമുനണ്ടനഡിരഡിനക ആയതഡിനുളള ദസവ്യാതസ്സുഖ
ഉറപ്പെവ്യാകവ്യാനതയവ്യാണറ്റ്  നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണഖ  ആരഖഭഡിചതറ്റ്.  8.7.2011 ല്  2  പഡി.എഖനറ്റ്  വവസറ്റ്  ചെവ്യാനസലറുനട
ദചെമറഡില് വചറ്റ് ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല് പ്രതഡിനഡിധേഡികളുഖ സരവ്വകവ്യാലശവ്യാലവ്യാ അധേഡികൃതരുഖ നടതഡിയ ദയവ്യാഗതഡില്
തവ്യാനഴപ്പെറയുന  സഭൗകരവങ്ങള  കൂടഡി  ദഹവ്യാസഡിറല്  പ്രവരതനതഡിനറ്റ്  അതവന്തവ്യാദപകഡിതമവ്യാനണനറ്റ്
അറഡിയഡിചഡിരുന.

1. ദവസറ്റ് വവ്യാട്ടര ട്രെനീററ്റ്നമന്റെറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് 
2. അഗഡിശമന ഉപകരണങ്ങള 
3. പ്രതഡിദഡിനഖ 1.5 ലകഖ ജലലഭവത 

എനവ്യാല്  ഈ  സഭൗകരവങ്ങള  ഒരുകഡിയഡിട്ടുള്ളതവ്യായഡി  ഫയല്  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  വവക്തമവ്യാകുനഡില.
ദഡവ്യാകരമവ്യാര  ഉളനപ്പെനടയുള്ള  ജനീവനകവ്യാരുനട  നഡിയമനഖ,  ആശുപതഡി  ഉപകരണങ്ങള,  ആവശവതഡിനറ്റ്
ജലലഭവത എനഡിവ ഉറപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടഡിയഡിരഡിക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്  31.3.2017 ല്  14,56,32,395/-രൂപ  അവദശഷഡിക്കുനതവ്യായഡി
സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ  ഡയറകര  സമരപ്പെഡിച  ധേനകവ്യാരവപതഡിക  വവക്തമവ്യാക്കുന.  കൂടവ്യാനത,  2016-17  വരഷഖ
സഖസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാര  ദനവ്യാണ  പ്ലെവ്യാന  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി  50  ലകഖ  രൂപ  ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)
938/2017/എചറ്റ്&എഫറ്റ്.ഡബദ്യു.ഡഡി./31.3.17 പ്രകവ്യാരഖ അനുവദഡിചഡിരുന. സരകവ്യാര അനുവദഡിച ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ് ഫലപ്രദമവ്യായഡി
ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടുതഡി  സൂപ്പെരനസഷവവ്യാലഡിറഡി  ദഹവ്യാസഡിറല്  എന  ലകവഖ  നനകവരഡിക്കുനതഡിനുഖ  ഗദവണഡിങറ്റ്
കഭൗണസഡില്  പുനസഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുഖ  അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  5.5  ദകവ്യാടഡി  രൂപ
നചെലവഴഡിചറ്റ്  നടതഡിയ  ഈ  പദ്ധതഡിയുനട  നഡിലവഡിനല  പ്രവരതനഖ  വഡിലയഡിരുതഡി  പുദരവ്യാഗതഡി  ഓഡഡിറഡിനന
അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-17 ഹവഗ്രൂമന റഡിദസവ്യാഴ്സന് നഡവലപ്പെന്നമന്റെന് നസന്റെര -പദ്ധതഡി യവ്യാഥവ്യാരഥവമവ്യായഡിലല
ഫയല് നമര- പഡി& ഡഡി/1/1/10513/2017
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  അകവ്യാ ഡമഡികറ്റ്&  അഡഡിനഡിദസ്ട്രറനീവറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡിനല  ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്

പരഡിശനീലനഖ  ഉദദ്ദേശവമഡിട്ടുള്ള  അകവ്യാ ഡമഡികറ്റ്  &  അഡഡിനഡിദസ്ട്രറനീവറ്റ്  സറ്റ്ററവ്യാഫറ്റ്  ദകവ്യാദളജഡിനറ്റ്  2016-17 നല
സഖസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡിയഡില് ഉളനപ്പെടുതഡി തവ്യാനഴ പ്പെറയുഖപ്രകവ്യാരഖ ആനക  80  ലകഖ ലഭഡിനചങഡിലുഖ നവ്യാളഡിതുവനര
ക്രഡിയവ്യാതകമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചഡിട്ടഡില. 

ഇനഖ തുക (രൂപ)
ഉപകരണങ്ങള 45 ലകഖ
പുസകങ്ങള 5 ലകഖ
ശമളഖ 25 ലകഖ
റഡിഫ്രെഷര ദകവ്യാഴറ്റ് 5 ലകഖ
ആനക 80 ലകഖ

യു.ജഡി.സഡി  ധേനസഹവ്യായഖ  പ്രതനീകഡിചറ്റ്  അഡഡിനഡിദസ്ട്രറനീവറ്റ്  സറ്റ്ററവ്യാഫറ്റ്  ദകവ്യാദളജഡിനന്റെ  ദപരറ്റ്  ഹമ്പ്യൂമന
റഡിദസവ്യാഴറ്റ്സറ്റ് നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് നസന്റെര എന മവ്യാറഡിയഡിരുന. എനവ്യാല് യു.ജഡി.സഡി ധേനസഹവ്യായഖ ദനടഡിനയടുകവ്യാന
തുടരനടപടഡികള  സസനീകരഡിചതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ഫയലഡില്  ലഭവമല.  പുതുതവ്യായഡി  നഡിയമനഖ  ലഭഡിച
ജനീവനകവ്യാരകറ്റ് 31.3.2017 നറ്റ് മുമവ്യായഡി പരഡിശനീലന പരഡിപവ്യാടഡികള സഖഘടഡിപ്പെഡികവ്യാനുഖ 2016-17 ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
സഖഘടഡിപ്പെഡിച എലവ്യാ പരഡിശനീലന പരഡിപവ്യാടഡികളുനടയുഖ നചെലവറ്റ് ഈ ഫണ്ടഡില് നഡിനഖ കനണ്ടത്തുവവ്യാനുഖ 30.3.17 ല്
യു.ഒ.1240/പഡി& ഡഡി1/1/2017  ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ  നമരവ്യായഡി  ഉതരവവ്യായഡിരുന.  പരഡിശനീലന പരഡിപവ്യാടഡികളുനട  ചുമതല
അസഡിസന്റെറ്റ് രജഡിസവ്യാര,  ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ  -1  നറ്റ് നല്കുകയുഖ നചെയ.  പരഡിശനീലന പരഡിപവ്യാടഡികളകവ്യായഡി അനുവദഡിച
3,75,000/- രൂപയഡില് ആനക 1,45,368/-രൂപ നചെലവഴഡിക്കുകയുഖ ബവ്യാകഡി 2,29,632/-രൂപ 13/7/2017 ല് എസറ്റ് ബഡി
ഐ അകഭൗണ്ടറ്റ് നഖ.67114059391 ല് തഡിരഡിനക ഒടുക്കുകയുഖ നചെയ്തതവ്യായഡി സബറ്റ്ഫയലഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

2016-17 നല സഖസ്ഥവ്യാനപദ്ധതഡി ധേനസഹവ്യായഖ ക്രഡിയവ്യാതകമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാതതു സഖബനഡിച
വഡിശദനീകരണഖ  ആരവ്യാഞ്ഞെറ്റ്  4/18.9.2017  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിയഡിരുനനവങഡിലുഖ  മറുപടഡി
ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതഖ  ക്രഡിയവ്യാതകമവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിദകണ്ടതുഖ  അലവ്യാതപകഖ  തുക  തഡിരഡിനക
ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-18-1 നവ്യാഷണല്  ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന്  ഓഫന്  പ്ലെവ്യാന്റെന്  സയനസന് നടക്ദനവ്യാളജഡി  (NIPST)-  സ്ഥവ്യാപനക
പ്രവരത്തഡികമുനതന് നടറസന് ദഫവ്യാറഡില് -അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളമുനട അപരവവ്യാപത

ദകവ്യാഴറ്റ് കരഡിക്കുലഖ പ്രകവ്യാരഖ സസവശവ്യാസ്ത്ര ദമഖലയഡില് പഠനവഖ ഗദവഷണവഖ സവ്യാദങതഡിക വഡിദവയുനട
സഹവ്യായദതവ്യാനട വഡികസഡിപ്പെഡിക്കുക എന ഉദദ്ദേശലകവങ്ങദളവ്യാനട ആരഖഭഡിച രവ്യാജവനത ഒദര ഒരു സ്ഥവ്യാപനഖ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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എന  ഖവവ്യാതഡിദയവ്യാനട  ആരഖഭഡിച  സ്ഥവ്യാപനമവ്യാണറ്റ്  NIPST.  ദദശനീയ  തലതഡില്  പ്രദവശനപരനീക  നടതഡി
പഠഡിതവ്യാകനള  കനണ്ടത്തുനതഡിനവ്യാണറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനഖ  ലകവമഡിട്ടഡിരുനതറ്റ്.  ഇതരതഡില്  ഒരു  അന്തര
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വവജവ്യാനഡികദകന്ദ്രഖ  പ്രവരതഡിക്കുനതറ്റ്  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  ബദയവ്യാസയനസഡിനന്റെ  നടറസറ്റ്
ദഫവ്യാറഡിനല  പവ്യാരട്ടനീഷന  നടതഡി  ദവരതഡിരഡിച  3  മുറഡികളഡിലവ്യായഡിരുന  എനതറ്റ്  വളനര  ദശവ്യാചെനനീയമവ്യായ
അവസ്ഥയവ്യാണറ്റ്. 1  ലവ്യാബറ്റ്, 1 ക്ലെവ്യാസറ്റ് മുറഡി,  ദസവ്യാര റഖ എനഡിവ മവ്യാതമുള്ള ടഡി നകട്ടഡിടതഡില്  5  വരഷ ദകവ്യാഴവ്യായ
ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  എഖഎസറ്റ്  സഡി-പഡിഎചറ്റ്ഡഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ  2-ാവ്യാമതു  ബവ്യാചഡിനന്റെ  പ്രദവശന  നടപടഡികള
പൂരതഡിയവ്യായഡിരുനനവങഡില് ക്ലെവ്യാസറ്റ് ഏതറ്റ് രനീതഡിയഡില്,  എവഡിനട,  എങ്ങഡിനന ആരഖഭഡിക്കുമവ്യായഡിരുനനവനതഡിനന
പറഡി അധേഡികൃതരകറ്റ് യവ്യാനതവ്യാരു രൂപവമഡിലവ്യായഡിരുന. 

ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  ശുപവ്യാരശ  അനുസരഡിചറ്റ്  സസന്തമവ്യായഡി  ആസ്ഥവ്യാനമന്ദഡിരഖ,  നഹരദബറഡിയഖ,
ലദബവ്യാറട്ടറഡി,  നമഡഡിസഡിനല്  ഗവ്യാരഡന  എനഡിങ്ങനന  വവവഡിദ്ധവമവ്യാരന  ഒദട്ടനറ  ഘടകങ്ങള
ഉളനപ്പെടുദതണ്ടഡിയഡിരുന നകട്ടഡിടതഡിനറ്റ്  5000 ലധേഡികഖ  ചെതുരശ അടഡി  വഡിസനീരണ്ണഖ ആവശവമവ്യാനണനഡിരഡിനക
അടഡിസ്ഥവ്യാന  സഭൗകരവഖ  ദപവ്യാലുമഡിലവ്യാത  നകട്ടഡിടതഡില്  സ്ഥവ്യാപനഖ  ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  അനുമതഡി  നല്കഡിയ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നടപടഡി അഖഗനീകരഡികവ്യാവനതല.

NIPST  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവ  വഡികസനതഡിനറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  ഘടകങ്ങള  ഉളനപ്പെടുതഡി  പദ്ധതഡി
നഡിരദദ്ദേശഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  സമരപ്പെഡിചതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  സഖസ്ഥവ്യാന  പ്ലെവ്യാന  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി  3.65
ദകവ്യാടഡി  രൂപ  ജഡി.ഒ(ആര.ടഡി)1728/2014/ഉ.വഡി.വ  തനീയതഡി  23-7-2014  പ്രകവ്യാരഖ  ലഭഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല്  വവസറ്റ്
ചെവ്യാനസലറുനട 20-11-2014 നല കതറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ NIPST യറ്റ് ദവണ്ടഡി അനുവദഡിച തുക കണവരജന അകവ്യാഡമഡിയ
ദകവ്യാഖപ്ലെകഡിനറ്റ്  ദവണ്ടഡി  മവ്യാറഡി  അഖഗനീകവ്യാരഖ  ലഭവമവ്യാകണനമനറ്റ്  സരകവ്യാരഡിദനവ്യാടറ്റ്  അഭവരതഡിചതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ടഡി  തുക  ജഡി.ഒ(ആര.ടഡി)2898/2014/ഉ.വഡി.വ  തനീയതഡി  8-12-2014  പ്രകവ്യാരഖ  മവ്യാറഡി  അനുവദഡിചറ്റ്
സരകവ്യാര  ഉതരവവ്യായഡി.  NIPST  യുനട  പ്രവരതനതഡിനറ്റ്  സ്ഥലസഭൗകരവഖ
അതവന്തവ്യാദപകഡിതമവ്യാനണനഡിരഡിനകയവ്യാണറ്റ് ആയതഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡി അനുവദഡിച തുക മവ്യാറഡി അനുവദഡിചതറ്റ്.

കണവരജനസറ്റ്  അകവ്യാഡമഡിയ  ദകവ്യാഖപ്ലെകഡിനല  4-ാവ്യാഖ  നഡിലയഡില്  3300  ചെ.അടഡി  സ്ഥലഖ  NIPST യ
അനുവദഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്(യു.ഒ.നഖ  1385/പഡി&ഡഡി1/2/2017  തനീ7-3-2017).  കണവരജന  അകവ്യാഡമഡിയ  ദകവ്യാഖപ്ലെകഡിനന്റെ
പണഡികള  പൂരതഡിയവ്യാകുവവ്യാന  ഇനഡിയുഖ  അവദശഷഡിനക  NIPST  യുനട  പ്രവരതനഖ  2018-19  ലുഖ
അവതവ്യാളതഡിലവ്യാകുന  അവസ്ഥയഡിലവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  വഡിഷയതഡിദലകറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അധേഡികവ്യാരഡികളുനട
സതസരശദ്ധ കണഡിക്കുന.

3-18-2 നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന് ഓഫന് പ്ലെവ്യാന്റെന് സയനസന് നടക്ദനവ്യാളജഡി  (NIPST)-
അസഭൗകരവങ്ങളമുമവ്യായഡി വരീരപ്പെമുമമുട്ടമുന ലദബവ്യാറട്ടറഡി

NIPST ലദബവ്യാറട്ടറഡിയവ്യായഡി  2014-2015  വരഷനത വവ്യാരഷഡിക പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതതഡില്നഡിനഖ  13,69,247/-
രൂപ നചെലവഴഡിചറ്റ് ലദബവ്യാറട്ടറഡി ഉപകരണങ്ങള, ദപ്രവ്യാജകറുകള, കമമ്പ്യൂട്ടറുകള തുടങ്ങഡി ഒദട്ടനറ ഉപകരണങ്ങള
വവ്യാങ്ങുകയുണ്ടവ്യായഡി.  കൂടവ്യാനത തുടരനള്ള വരഷങ്ങളഡിലുഖ  4  ലകതഡിദലനറ തുക നചെലവഴഡിചറ്റ്  അതവവ്യാധുനഡിക
ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് ഇവ  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനുള്ള സ്ഥലപരഡിമഡിതഡിമൂലഖ  അലമവ്യാരകളഡിലുഖ
സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  ബദയവ്യാസയനസഡിനന്റെ  വരവ്യാന്തകളഡിലുമവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപഡിചഡിരഡിക്കുനതറ്റ്  കവ്യാണുകയുണ്ടവ്യായഡി.  ഇതയുഖ
വഡിലപഡിടഡിപള്ള  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങഡിയ  ദശഷഖ  അടഡിസ്ഥവ്യാനസഭൗകരവങ്ങളുനട  അഭവ്യാവതഡില്
പ്രവരതഡിപ്പെഡികവ്യാനത  സൂകഡിക്കുനതറ്റ്  ഉപകരണങ്ങള  ദകടവ്യാകുനതഡിനുഖ  കവ്യാലക്രദമണ
നവ്യാദശവ്യാനമുഖമവ്യാകുനതഡിനുഖ  ഇടയവ്യാക്കുഖ.  പുതഡിയനകട്ടഡിടഖ  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  സജമവ്യാകഡി  ലദബവ്യാറട്ടറഡി
ഉപകരണങ്ങള ഉളനപ്പെനട അദങ്ങവ്യാട്ടറ്റ് മവ്യാറഡിസ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ് അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3-18-3  നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന് ഓഫന് പ്ലെവ്യാന്റെന് സയനസന് നടക്ദനവ്യാളജഡി  (NIPST)-
ഇന്റെദഗ്രറഡന്  എക.എസ് സഡി-പഡിഎചന്.ഡഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ  എക.എസ് സഡി
കവ്യാലയളവഡില് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെന്

NIPST ആരഖഭഡിച ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് എഖ.എസറ്റ് സഡി-പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അഖഗനീകരഡിച
റഗദലഷനസറ്റ്, ദകവ്യാഴറ്റ് & കരഡിക്കുലഖ സ്ട്രകറ്റ്ചര പ്രകവ്യാരഖ ആദവ നവ്യാലു നസമസറുകള എഖ.എസറ്റ് സഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനുഖ
അവസവ്യാന 6 നസമസറുകള പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനുഖ ഉളനപ്പെടുത്തുകയുഖ ആദവ 2 വരഷദതകറ്റ് പ്രതഡിമവ്യാസഖ
3000/- രൂപ നഡിരകഡില് യൂണഡിദവഴഡിറഡി നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് നല്കുനതഡിനുഖ തുടരനറ്റ് CSIR/UGC പ്രകവ്യാരഖ JRF പരനീക
പവ്യാസവ്യാകുന മുറയറ്റ്  അരഹതനപ്പെട്ട നഫദലവ്യാഷഡിപകള നല്കുവവ്യാനുഖ വവവസ്ഥ നചെയ്യുന.  പഡി.ജഡി  ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനറ്റ്
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  നല്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  വവവസ്ഥ  ഇലവ്യാനയനഡിരഡിനക  ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ്  ദകവ്യാഴറ്റ്
എഖ.എസറ്റ് സഡിയറ്റ്  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  നല്കുവവ്യാന  വവവസ്ഥ  ഉളനകവ്യാള്ളഡിചറ്റ്  റഗദലഷനസറ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതുഖ
അഖഗനീകവ്യാരഖ നല്കഡിയതഡിനന്റെയുഖ സവ്യാഹചെരവഖ വവക്തമല. 2014-2015  വരഷഖ മുതല്  2016-2017  വരഷഖ വനര
4,43,197/-  രൂപ  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  ഇനതഡില്  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുന.  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനറ്റ്
അരഹതയഡിലവ്യാത ദകവ്യാഴഡിനറ്റ് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് നല്കഡിയതു സഖബനഡിചറ്റ് വഡിശദനീകരണഖ നല്ദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-19  ഓണക  അഡസവ്യാനസന്-  സരകവ്യാര  ഉത്തരവഡിനന്  വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  കഗ്രൂടമുതല്
തമുകയമുക തവണകളമുക അനമുവദഡിചന് നല്കഡി

ധേനകവ്യാരവ  വകുപ്പെഡിനന്റെ  01.09.2016  നല  സ.ഉ  (അചടഡി)  129/2016  നമര  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ
ഗവ.ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്  2016-17  വരഷഖ  അനുവദഡികവ്യാവന ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ്  15,000/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത
ഉതരവറ്റ്  ദകരളതഡിനല  എലവ്യാ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളക്കുഖ  ബവ്യാധേകവമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  യു.ഒ.നഖ
4981/എ 3/2/2016/  അഡഡിന തനീയതഡി  6.9.2016  പ്രകവ്യാരഖ സരകവ്യാര ഉതരവഡിനറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  15,000/-രൂപയ്ക്കു
പകരഖ  25,000/-രൂപ  നഡിരകഡില്  ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്  ഓണഖ  അഡസവ്യാനസറ്റ്  അനുവദഡിച.  5  പ്രതഡിമവ്യാസ
തുലവഗഡുകളവ്യായഡി  ഓണഖ  അഡസവ്യാനസറ്റ്  ക്രമനീകരഡികണനമനറ്റ്  സരകവ്യാര  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരുനനവങഡിലുഖ
അതഡില്നഡിനഖ  വവതഡിചെലഡിചറ്റ്  10  മവ്യാസഖ  നകവ്യാണ്ടറ്റ്  മുനകൂര  ക്രമനീകരഡിക്കുനതഡിനവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഉതരവവ്യായഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 2016-17  വരഷഖ ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ് ഇനതഡില് വഭൗചര നഖ  701688/9-9-2016  പ്രകവ്യാരഖ
3,41,50,000/-രൂപ (നചെകറ്റ് നഖ 481851) വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ഗവണനമന്റെഡിനന്റെ  ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്-ഇന-എയറ്റ്ഡറ്റ്  സ്ഥവ്യാപനമവ്യായ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഗവണനമന്റെറ്റ്  പ്രഖവവ്യാപഡിച
ഓണഖ  അഡസവ്യാനസറ്റ്  മവ്യാതദമ  നല്കവ്യാവൂ  എനറ്റ്  ദകരള  ഗവണനമന്റെറ്റ്  ഉനത  വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ  വകുപ്പെറ്റ്(ബഡി)
അഡനീഷണല് ചെനീഫറ്റ്  നസക്രട്ടറഡി  05.05.2006  നല  10423/B2/2006  നമര കതഡിലൂനട സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളകറ്റ്
പ്രദതവക നഡിരദദ്ദേശഖ നല്കഡിയഡിട്ടുമുണ്ടറ്റ്.  ദകരള ഫഡിനവ്യാനഷവല് ദകവ്യാഡറ്റ് വവ്യാലവഖ-I,  ആരട്ടഡികഡിള  250(3)  പ്രകവ്യാരഖ
ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ്  തുക  5  തുലവ  തവണകളവ്യായഡി  ഈടവ്യാകണനമനഖ അവസവ്യാന ഗഡു നഫബ്രുവരഡിയഡിനല
ശമളദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ ഈടവ്യാകണനമനഖ വവവസ്ഥ നചെയ്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

സരകവ്യാര  ഉതരവകളകറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  2016-17  വരഷതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല
ജനീവനകവ്യാരകറ്റ് ഉയരന നഡിരകഡില് ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ് അനുവദഡിക്കുകയുഖ തഡിരഡിചടവഡിനറ്റ് കൂടുതല് തവണകള
അനുവദഡിക്കുകയുഖ നചെയ്ത നടപടഡി ക്രമവഡിരുദ്ധമവ്യാണറ്റ്. ഈ വഡിഷയതഡില് വഡിശദനീകരണഖ ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ് നല്കഡിയ
ഓഡഡിററ്റ് അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  (നഖ48/5-2-18)  മറുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡിരുനഡില. 15000/-രൂപ വനീതഖ നല്കുനതഡിനറ്റ്
പകരഖ  25000/-  രൂപ  വനീതഖ  അനുവദഡിചതറ്റ്  മൂലഖ  1,36,60,000/-രൂപ  (3,41,50,000-  3,41,50,000x15000/25000)
അധേഡികമവ്യായഡി  അഡസവ്യാനസറ്റ്  ഇനതഡില്  അനുവദഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സരകവ്യാര  ഉതരവകള  ലഖഘഡിചറ്റ്  ഒരു
ദകവ്യാടഡിയഡിലധേഡികഖ  തുക  10  മവ്യാസദതകറ്റ്  മുനകൂര  അനുവദഡിചതുമൂലഖ  സവ്യാധേവ്യാരണ  പലഡിശനഡിരകറ്റ്(4%)
കണകവ്യാകഡിയവ്യാല്  ദപവ്യാലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ലഭവമവ്യാദകണ്ട  പലഡിശയഡിനതഡില്  4  ലകതഡിലധേഡികഖ  തുക

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  നഷ്ടഖ  സഖഭവഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ആയതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉതമ  സവ്യാമതഡിക
തവ്യാതറ്റ്പരവങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമവ്യാണറ്റ്.  2017-18  വരഷതഡിലുഖ ഈ രനീതഡിയഡില് തനനയവ്യാണറ്റ്  ഓണഖ അഡസവ്യാനസറ്റ്
നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 

9.11.2017 ല് ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസര ലഭവമവ്യാകഡിയ എഫറ്റ്.ഒ./നക.എസറ്റ്.എ/148/2017 നമര കതഡില് 2016-
2017  വരഷഖ  അനുവദഡിച  ഓണഖ  അഡസവ്യാനസഡില്  42500/-രൂപ  നഡിലവഡിലുഖ  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുനതവ്യായഡി  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഈയഡിനതഡില്  ഈടവ്യാക്കുവവ്യാന  അവദശഷഡിക്കുന  തുക  ഈടവ്യാകഡി
വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

സരകവ്യാര  ഉതരവകളകറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  അധേഡികനഡിരകഡിലുഖ  കൂടുതല്  കവ്യാലയളവഡിദലയ്ക്കുഖ  ഓണഖ
അഡസവ്യാനസറ്റ്  അനുവദഡിച  നടപടഡി  അഖഗനീകരഡികവ്യാവനതല.  ഭവ്യാവഡിയഡില്  ഇതരഖ  നടപടഡികള  മൂലഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കുണ്ടവ്യാകുന  സവ്യാമതഡിക  നഷ്ടങ്ങളകറ്റ്  ബനനപ്പെട്ട  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര
ഉതരവവ്യാദഡിയവ്യാകുനതവ്യാണറ്റ്.  ഇതരതഡിലുള്ള  സരകവ്യാര  ഉതരവകളുനട  ലഖഘനഖ  അവസവ്യാനഡിപ്പെഡിക്കുവവ്യാന
അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-20  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട വസമുനഡികമുതഡി  ഒടമുകഡിയതന്-  ദരഖകള
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിലല- 2238171/- രഗ്രൂപയമുനട നചലവന് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡിലുള്ള വഡിവഡിധേ നകട്ടഡിടങ്ങളുനട  2013-14  മുതല്  2016-17  വനരയുളള
കവ്യാലയളവഡിനല വസ്തുനഡികുതഡി ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് ബഡില് നഖ. 704049 തനീയതഡി 15.3.17 പ്രകവ്യാരഖ 2238171/- രൂപ (നചെകറ്റ്
നഖ.  489301/16.3.17)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  കണ്ടഡിജന്റെറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്നഡിനറ്റ്  പഡിനവലഡിചഡിരുന.  (യു.ഒ.  നഖ.
671/ബഡി3/2/2017/ഭ.വഡി./3.2.17,  1483/ബഡി2/2/3994/എഫറ്റ്.സഡി./2017/  ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ/14.3.17)  പ്രസ്തുത  നചെലവഡിനന്റെ
ആധേഡികവ്യാരഡികത ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ്  പഞവ്യായതഡില് നഡിനറ്റ്  ലഭഡിച  വസ്തുനഡികുതഡി  ഡഡിമവ്യാന്റെറ്റ്  ദനവ്യാട്ടനീസറ്റ്,  തുക
പഞവ്യായതഡില്  അടവവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ  ഒറഡിജഡിനല്  രസനീതറ്റ്  എനഡിവ  ബനനപ്പെട്ട  ഫയല്  സഹഡിതഖ
പരഡിദശവ്യാധേനയറ്റ് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  28/8.12.2017 നമര ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡി മുഖവ്യാന്തഡിരഖ ആവശവനപ്പെട്ടുനവങഡിലുഖ
ആയതറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകഭൗണ്ടഡില്നഡിനറ്റ് പഡിനവലഡിച  2238171/-  രൂപയുനട നചെലവഡിനന്റെ
നഡിജസ്ഥഡിതഡി ഓഡഡിറഡില് ദബവ്യാധേവനപ്പെടുത്തുവവ്യാന അധേഡികവ്യാരഡികളകറ്റ് സവ്യാധേഡികവ്യാതതഡിനവ്യാല് 2238171/- രൂപയുനട
നചെലവറ്റ് ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടുത്തുന. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നകട്ടഡിടങ്ങളുനട  വസ്തുനഡികുതഡി  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  ഓദരവ്യാ  വരഷവഖ
ഒടുകവ്യാതതറ്റ്  പഡിഴപ്പെലഡിശയഡിനതഡില്  വനതുക  ഒടുദകണ്ട  സവ്യാഹചെരവഖ  ഉണ്ടവ്യാകുനമനതഡിനവ്യാല്  നഡികുതഡി
യഥവ്യാസമയഖ ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് ജവ്യാഗ്രത പുലരദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

3-21-1 ദഡി ഇനസഡിറവഗ്രൂട്ടന് ഓഫന് ചവ്യാരദട്ടഡന് അകഭൗണ്ടന്റെന്സന് (ICAI) ഏരനപ്പെടമുത്തഡിയ
ദഗവ്യാളഡന് നമഡല് നവ്യാളഡിതമുവനര വഡിതരണക നചയ്തഡിട്ടഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല ബഡി.ദകവ്യാഖ  പരനീകയഡില് ഏറവഖ കൂടുതല് മവ്യാരകറ്റ്  വവ്യാങ്ങുന വഡിദവവ്യാരതഡികറ്റ്
ദഗവ്യാളഡറ്റ് നമഡല് നല്കുനതഡിനറ്റ് ദ ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് ചെവ്യാരദട്ടഡറ്റ് അകഭൗണ്ടന്റെറ്റ്സറ്റ്  (ICAI) 1.25  ലകഖ രൂപ
(നചെകറ്റ്  നഖ.  232373/17.6.2013)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  നല്കുകയുഖ  ആയതറ്റ്  67350462561  നമര  ബവ്യാങറ്റ്
അകഭൗണ്ടഡില്  19.8.2013  ല് നഡിദകപഡിക്കുകയുഖ നചെയ്തഡിരുന.  പ്രസ്തുത നഡിദകപതഡില് നഡിനറ്റ് വരഷഖ ദതവ്യാറുഖ
ലഭഡിക്കുന പലഡിശയഡില് നഡിനഖ  2013  മുതല് സസരണ്ണനമഡല് നല്കുനതഡിനറ്റ്  ചെട്ടങ്ങള തയവ്യാറവ്യാകഡിനയങഡിലുഖ
നവ്യാളഡിതുവനര അവവ്യാരഡറ്റ് വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില.

ICAI യുനട  നഡിരദദ്ദേശവ്യാനുസരണഖ  സസരണ്ണനമഡല്  നല്കുനതഡിനറ്റ്  ആവശവമവ്യായ  പലഡിശ
സ്ഥഡിരനഡിദകപതഡില്നഡിനറ്റ്  ലഭഡിക്കുനഡിലവ്യാനയന  കവ്യാരണതവ്യാലവ്യാണറ്റ്  അവവ്യാരഡറ്റ്  വഡിതരണഖ  നചെയവ്യാതതറ്റ്.
14.5.2012  ല് ശുപവ്യാരശ സമരപ്പെഡിചദപ്പെവ്യാള ഇതു സഖബനഡിച വവക്തമവ്യായ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള വഡിപണഡിയഡില് നഡിനറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ലഭവമവ്യാക്കുകദയവ്യാ നഎ.സഡി.എ.നഎ.നയ അറഡിയഡിക്കുകദയവ്യാ നചെയ്തഡിരുനഡില.  2013  വവ്യാരഷഡികപരനീകയഡില് ഒനവ്യാഖ
റവ്യാങറ്റ്  ലഭഡിച  നനീതു  ദജവ്യാസഡിനറ്റ്  (രജഡിസര നഖ.  10190711,  നക.ജഡി.  ദകവ്യാളജറ്റ്,  പവ്യാമവ്യാടഡി)  അവവ്യാരഡറ്റ്  വഡിതരണഖ
നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  2016  ല്  തയവ്യാനറടുതദപ്പെവ്യാള  മവ്യാതമവ്യാണറ്റ്  തുകയുനട  അപരവവ്യാപത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അധേഡികൃതരകറ്റ്  ദബവ്യാധേവനപ്പെട്ടതറ്റ്.  ഇതഡിനന  തുടരനറ്റ്  സസരണ്ണനമഡലഡിനന്റെ  വലഡിപ്പെഖ,  തൂകഖ,  നമഡലഡില്
വരുദതണ്ട ആദലഖനഖ  എനഡിവ  സഖബനഡിചറ്റ്  വവക്തത വരുത്തുനതഡിനറ്റ്  13.7.2017  ല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ICAI.കറ്റ് കതയചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

നഡിലവഡില് ഇഭൗ സഖരഖഭതഡിനവ്യായഡി ലഭഡിച 1.25  ലകഖ രൂപ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് (അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര
67350462561-  1.10.2016  ല്  തുക-  143469/-രൂപ)  നഡിഷഡിയമവ്യായഡി  അവദശഷഡിക്കുന.  ഈ  വഡിഷയതഡിദന്മേല്
നല്കഡിയ  16/24.11.2017  നമര  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡിയറ്റ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  എ 6/8738/3/ഓഡഡിററ്റ്/2017/
അകവ്യാദ/20.12.2017  നമര മറുപടഡിയഡില് 2013  നല എസറ്റ്  6  ബഡി.ദകവ്യാഖ പരനീകയുനട പുനരമൂലവനഡിരണ്ണയനടപടഡി
പൂരതഡിയവ്യായതറ്റ് 2015 ല് ആനണനഖ ICAI നമഡലഡിനന്റെ രൂപദരഖ ലഭവമവ്യാകഡിനയനഖ അറഡിയഡിച. സഞഡിതതുക
എത വരദ്ധഡിപ്പെഡികണനമനറ്റ് കണക്കുകൂട്ടവ്യാനവ്യായഡി ഫയല് ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് വഡിഭവ്യാഗതഡിദലയറ്റ് വകമവ്യാറഡിയഡിട്ടുനണ്ടനഖ
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ICAI  യുമവ്യായഡി  സഹകരഡിചറ്റ്  പ്രസ്തുത എനദഡവ്യാവറ്റ് നമന്റെറ്റ്  യഥവ്യാസമയഖ വഡിതരണഖ നചെയവ്യാനുള്ള
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-21-2 സമയബന്ധഡിതമവ്യായഡി വഡിതരണക നചയവ്യാത്ത എനദഡവ്യാവ്നമന്റെമുകള

1)   പഡി  .  സഡി  .  ദമദനവ്യാന നമദമവ്യാറഡിയല് എനദഡവ്യാവ്നമന്റെന്

എഖ.എ. ഹഡിസറഡി പരനീകയഡില് ഏറവഖ കൂടുതല് മവ്യാരകറ്റ് വവ്യാങ്ങുന വഡിദവവ്യാരതഡികറ്റ് നല്കുനതഡിനറ്റ് 15000
രൂപ 67112107995 നമര എസറ്റ്.ബഡി.ടഡി. ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് നഡിദകപഡിചഡിരുന. 2011 വരഷനത പരനീക വനര
മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഇഭൗ എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റെറ്റ് വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടുളളതറ്റ്. 2012, 2013 വരഷങ്ങളഡിനല പരനീകകളഡില് ഏറവഖ
കൂടുതല്  മവ്യാരകറ്റ്  ദനടഡിയ  തവ്യാനഴപ്പെറയുന  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  അവവ്യാരഡറ്റ്  നല്കുനതഡിനറ്റ്
6101/എ.സഡി.എ 6/3/പഡി.സഡി.ദമദനവ്യാന  എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റെറ്റ്/  2016/18.11.16  നമരവ്യായഡി  ഉതരവറ്റ്
പുറനപ്പെടുവഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ ആയതറ്റ് നവ്യാളഡിതുവനര വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില.

വരഷഖ വഡിദവവ്യാരതഡിയുനട ദപരറ്റ്/ ദകവ്യാളജറ്റ് രജഡിസര നമര തുക 
2012 അനുശനീ പഡി.എ, എസറ്റ്.എസറ്റ്.വഡി.ദകവ്യാളജറ്റ്, നപരുമവ്യാവൂര 202172 1519
2013 ലഡിദജവ്യാ നസബവ്യാസവന, യു.സഡി.ദകവ്യാളജറ്റ്, ആലുവ 308346 15192)

2)   മവ്യാദവലഡികര ആര  .   പ്രഭവ്യാകരവരമ നമദമവ്യാറഡിയല് എനദഡവ്യാവ്നമന്റെന്

തൃപ്പൂണഡിത്തുറ ആര.എല്.വഡി.ദകവ്യാളജറ്റ്  ഓഫറ്റ് മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്  &  നനഫന ആരടറ്റ്സഡില് നഡിനറ്റ് ബഡി.എ.  മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്
(മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്-  ദവവ്യാകല്)  പരനീകയഡില്  ഏറവഖ  കൂടുതല്  മവ്യാരകറ്റ്  വവ്യാങ്ങുന  വഡിദവവ്യാരതഡികറ്റ്  അവവ്യാരഡറ്റ്
നല്കുനതഡിനറ്റ് 50000 രൂപ 2009 ല് 67350461679 നമര ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡില് നഡിദകപഡിചഡിരുന. എനവ്യാല്
2011 നു ദശഷഖ നടന പരനീകകളഡിനല വഡിജയഡികളകറ്റ് അവവ്യാരഡറ്റ്  വഡിതരണഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില.  2012  മുതല്  2015
വനരയുളള  പരനീകകളഡില്  ഏറവഖ  കൂടുതല്  മവ്യാരകറ്റ്  ദനടഡിയ  വഡിദവവ്യാരതഡികനള  തഡിരനഞ്ഞെടുക്കുനതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ് നമര/ തനീയതഡി വരഷഖ വഡിദവവ്യാരതഡി
രജഡിസര
നമര

തുക

6/3/എഖ.ആര.പഡി.വഡി. എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റെറ്റ്/1014/
എസഡി.എ 2015/20.2.16

2012 ശ്രുതഡി സുദരഷറ്റ് 9112636 4654

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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'' 2013 ശവവ്യാമ പഡി.ആര. 10166377 4941
6161/എസഡി.എ 6/3/എഖ.ആര.പഡി.വഡി.
എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റെറ്റ്/2015/21.11.2016

2014 ശനീലകഡി എ.എഖ. 11109486 4654

'' 2015 നനവജയന്തഡി പഡി.എസറ്റ്. 12134085 5017

പ്രസ്തുത  അപവ്യാകതകള  സഖബനഡിച  വഡിശദനീകരണഖ  ആവശവനപ്പെട്ടു  നല്കഡിയ  16/24.11.2017  നമര
ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡിയറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയ എ 6/8738/3/ഓഡഡിററ്റ്/2017/അകവ്യാദ/20.12.2017 നമര മറുപടഡിപ്രകവ്യാരഖ ഈ
എനദഡവ്യാവറ്റ് നമന്റുകള വഡിതരണഖ നചെയവ്യാനുള്ള നടപടഡികള പുദരവ്യാഗമഡിക്കുകയവ്യാണറ്റ് എനറ്റ് അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് നഡികഡിപമവ്യായ  എലവ്യാ  എനദഡവ്യാവറ്റ് നമന്റുകളുഖ  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വഡിതരണഖ
നചെയ്യുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-22 ദസവനപമുസക പരഡിദശവ്യാധേന- ശരീ ബവ്യാബമു ദജവ്യാണ്, നസക്ഷന ഓഫരീസര
(ഹ.ദഗ്ര)- ശമള നഡിരണ്ണയക - അപവ്യാകതകള

29.12.1987  ല്  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ദസവനതഡില്  പ്രദവശഡിച  ശനീ.ബവ്യാബു
ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  നസകന  ഓഫനീസര  തസഡികയഡില്  2004  ശമള  പരഡിഷരണദതവ്യാടനുബനഡിചറ്റ്  ഓപറ്റ്ഷന
തനീയതഡിയവ്യായ  1.04.05-ല്  13990/-  രൂപ  ശമളഖ  നഡിജനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്  ക്രമപ്രകവ്യാരമനലനറ്റ്  ടഡിയവ്യാനന്റെ
ദസവനപുസകഖ പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില് കവ്യാണുന.  ടഡിയവ്യാന  1.4.05  തനീയതഡിവനര  16 മവ്യാസഖ  4 ദഡിവസഖ കവ്യാലയളവറ്റ്
നമഡഡികല് സരട്ടഡിഫഡികററ്റ്  ഇലവ്യാനത ശൂനവദവതനവ്യാവധേഡി  എടുതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സരവ്വനീസറ്റ്  നവയറ്റ്ദറജഡിനതഡില് ശനീ
ബവ്യാബു ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  3  ഇനക്രഡിനമന്റെഡിനറ്റ് മവ്യാതദമ അരഹതയുള്ളൂ.  1.4.05 ല് ടഡിയവ്യാനറ്റ് അരഹമവ്യായ ശമളഖ  13610
രൂപയവ്യാണറ്റ്. ടഡിയവ്യാദനകവ്യാളുഖ ജൂനഡിയര ആയ ശനീ വഡിജയതഡിലകനറ്റ് (ദസവനതഡില് പ്രദവശഡിച തനീയതഡി 28.4.89)
18.5.06  ല്  നസകന ഓഫനീസര ആയഡി  സ്ഥവ്യാനകയറഖ  ലഭഡിചതഡിനന തുടരനറ്റ്  ശമളഖ  നഡിരണ്ണയഡിചതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ശനീ  ബവ്യാബു  ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  18.5.06  പ്രവ്യാബലവതഡില്  ഒരു  'നസപ്പെറ്റ്  അപ്പെറ്റ്  ഓഫറ്റ്  ദപ  '
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല് ഇരുവരുനടയുഖ ദസവനവഡിവരങ്ങള പരഡിദശവ്യാധേഡിക്കുദമവ്യാള ശനീ ബവ്യാബു ദജവ്യാണഡിനറ്റ്
നസപ്പെറ്റ് അപ്പെറ്റ് ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് അരഹത ഇല എന കവ്യാണുന.

ശനീ  ബവ്യാബു  ദജവ്യാണ  നസകന  ഓഫനീസറുഖ  ശനീ  വഡിജയതഡിലകന  അസഡി.നസകന  ഓഫനീസറുഖ
ആയഡിരഡിനകയവ്യാണറ്റ്  2004 നല  ശമളപരഡിഷരണ  ഉതരവപ്രകവ്യാരഖ  ശമള  നഡിരണ്ണയഖ  നടതഡിയതറ്റ്.
വഡിശദവഡിവരങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ശനീ.ബവ്യാബു ദജവ്യാണ,
നസകന ഓഫനീസര

ശനീ.വഡിജയതഡിലകന,
അസഡി.നസകന ഓഫനീസര

ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡി 1.4.05 28.4.05
സരവ്വനീസഡില് പ്രദവശഡിച തനീയതഡി 29.12.1987 28.4.1989

പുതഡിയ നസയഡില്
10790-280-11910-340-13610-380-

16650-450-18000
9590-240-10790-280-11910

-340-13610-380-16650

പൂരതനീകരഡിച വരഷങ്ങള
29. 12. 87 മുതല് 1. 4. 05 വനര
17 വരഷഖ 3 മവ്യാസഖ 3 ദഡിവസഖ

(-)496 ദഡിവസഖ = 15 വരഷങ്ങള

28 .4. 1989 മുതല് 28 .4. 2005 വനര =
16 വരഷഖ

ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡിയഡിനല ശമളഖ 7550 7325
ഡഡി. എ@59% 4455 4322

ഫഡിററ്റ്നമന്റെറ്റ് നബനഡിഫഡിററ്റ്@6% 453 440
ആനക 12458 12087

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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പുതഡിയ നസയഡിലഡില് അടുത
ദസജറ്റ്

12590 12250

സരവ്വനീസറ്റ് നവയറ്റ്ദറജറ്റ്
3x340= 1020

(15 വരഷതഡിനറ്റ് 3 ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ്)
4x340= 1360

(16 വരഷതഡിനറ്റ് 4 ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ് )
ആനക 13610 13610

1.4.2006 ല് ശമളഖ 13990 13990

1.4.07 14370

18.5.06-ല് നസകന ഓഫനീസര
ആയഡി നപ്രവ്യാദമവ്യാഷന. ശമളഖ -13990

പുതഡിയ നസയഡില്-10790-18000
ദനവ്യാ.ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ്-380
അടുത ദസജറ്റ്-14750

2004  നല ശമളപരഡിഷരണഖ പ്രകവ്യാരഖ ശനീ.  ബവ്യാബു ദജവ്യാണഡിനറ്റ് സരവ്വനീസറ്റ് നവയറ്റ്ദറജറ്റ് ഇനതഡില്  3
ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ് മവ്യാതദമ ലഭഡിചഡിട്ടുളളു. (496 ദഡിവസങ്ങള ശൂനവദവതനവ്യാവധേഡി ഉളളതഡിനവ്യാല് ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡിയഡില്
പൂരതഡിയവ്യായ ദസവനഖ  15 വരഷമവ്യാണറ്റ്.)  ശനീ.വഡിജയതഡിലകന  16  വരഷദതകറ്റ്  4 ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ്  നവയറ്റ്ദറജറ്റ്
ഇനതഡില് ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡി  28.4.05 വനര  ദനീരഘഡിപ്പെഡിചറ്റ്  നല്കഡിയഡിരുന.  അങ്ങനന  2004
ശമളപരഡിഷരണദതവ്യാടനുബനഡിചറ്റ്  ഇരുവരുനടയുഖ  ശമളഖ  13610  രൂപയവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  ശനീ.  ബവ്യാബു
ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  നതറവ്യായ  ശമളനഡിരണയതഡിലൂനട  1.4.05  പ്രവ്യാബലവതനീയതഡിയഡില്  13990  രൂപ  നഡിജനപ്പെടുതഡി
നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന. (ശമളനഡിരണ്ണയപതഡിക ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.)

8.5.06 ല് ശനീ. വഡിജയതഡിലകനറ്റ് നസകന ഓഫനീസറവ്യായഡി സ്ഥവ്യാനകയറഖ ലഭഡിച. 18.5.06 നറ്റ് 14750 രൂപ
നഡിജനപ്പെടുതഡി  നല്കഡി.  ഇതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ശനീ.  ബവ്യാബു  ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  18.5.06  നറ്റ്  നസപ്പെറ്റ്  അപ്പെറ്റ്
നല്കഡിയതറ്റ് അനുവദനനീയമല. 2004 ശമള പരഡിഷരണഉതരവറ്റ് ജഡി.ഒ.(പഡി) 145/06 റള 6(v) നഡിബനനകളകറ്റ്
വഡിരുദ്ധമവ്യായവ്യാണറ്റ് നസപ്പെറ്റ് അപ്പെറ്റ് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതറ്റ്. ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡി ദനീരഘഡിപ്പെഡിചറ്റ് നല്കഡിയതുവഴഡി സരവനീസറ്റ്
നവയറ്റ്ദറജറ്റ്  കൂടുതല്  ലഭഡിചതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ഉയരന  ശമളനഡിരകറ്റ്  ലഭഡിചതഡിനന്റെ  തുടരചയവ്യായഡി
സ്ഥവ്യാനകയറഖ ലഭഡിചതഡിനന തുടരനറ്റ് സനീനഡിയറഡിദനകവ്യാളുഖ ഉയരന ശമളനഡിരകറ്റ് ലഭഡിച ജനീവനകവ്യാരനന്റെ
ശമളനഡിരകഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സനീനഡിയര ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനറ്റ് നസപ്പെറ്റ് അപ്പെറ്റ് നല്കവ്യാവനതല.

ശനീ. ബവ്യാബു ദജവ്യാണഡിനന്റെ തുടരനളള ശമളവഡിവരങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

പ്രവ്യാബലവതനീയതഡി അടഡിസ്ഥവ്യാനശമളഖ
1.4.05 13610
1.4.06 13990
1.4.07 14370
1.4.08 14750

3.1.09 ല് നസകന ഓഫനീസര (ഹ.ദഗ്ര.) ആയഡി സ്ഥവ്യാനകയറഖ (ഓപറ്റ്ഷന ബഡി തഡിരനഞ്ഞെടുത്തു.)

ഉയരന ശമളനസയഡില് 11910-340-13610-380-16650-450-19350
3.1.09 ശമളഖ 14750

ദനവ്യാഷണല് ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ് 380
ആനക 15130 (പ്രവ്യാഥമഡിക നഡിരണ്ണയഖ)

1.4.09 ല് ശമളഖ 15130
ദനവ്യാഷണല് ഇനക്രഡിനമന്റെറ്റ് 380

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ആനക 15510
ഉയരന നസയഡിലഡില് അടുത ദസജറ്റ് 15890

2009 നല ശമളപരഡിഷ്കരണക

ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡി 1.7.09
തസഡിക നസകന ഓഫനീസര (ഹ.ദഗ്ര.)

നസയഡില് 11910-19350

പുതഡിയ നസയഡില്
20740-500-21240-560-24040-620-27140

-680-29860-750-32860-820-36140
പൂരതനീകരഡിച വരഷങ്ങള 20

1.7.09 നല ശമളഖ 15890
64% ഡഡി.എ. 10170

ഫഡിററ്റ്നമന്റെറ്റ് നബനഡിഫഡിററ്റ് 1589
നവയറ്റ്ദറജറ്റ് 1589

ആനക 29238
അടുത ഘട്ടഖ 29860

1.7.10 30610
1.7.11 31360
1.7.12 32110
1.7.13 32860
1.7.14 33680

2014 നല ശമളപരഡിഷ്കരണക 

ഓപറ്റ്ഷന തനീയതഡി 1.7.14
തസഡിക നസകന ഓഫനീസര (ഹ.ദഗ്ര.)

നസയഡില്
40500-1000-42500-1100-48000-1200-54000-1350-59400

-1500-65400-1650-72000-1800-81000-2000-85000
പൂരതനീകരഡിച വരഷഖ 25 (എല്.ഡബദ്യു.എ. കുറചറ്റ്)

1.7.14 നല ശമളഖ 33680
80% ഡഡി.എ. 26944

ഫഡിററ്റ്നമന്റെറ്റ് നബനഡിഫഡിററ്റ് @ 12% 4042
നവയറ്റ്ദറജറ്റ് (12.5%) 4210

ആനക 68876
പുതഡിയ നസയഡിലഡില് അടുത ദസജറ്റ് 70350

1.7.15 72000
1.7.16 73800

വഡിരമഡിക്കുന തനീയതഡി 30.4.17

1.4.15  ല് ശനീ.  ബവ്യാബു ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  വനീണ്ടുഖ  നസപ്പെറ്റ്  അപ്പെറ്റ്  ഓഫറ്റ്  ദപ നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  എനവ്യാല്  496
ദഡിവസനത  (നമഡഡികല്  സരട്ടഡിഫഡികറഡിനന്റെ  അഭവ്യാവതഡിലുളള)  ശൂനവദവതനവ്യാവധേഡി  എടുതഡിട്ടുളളതഡിനവ്യാല്
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ശമളവരധേനയറ്റ് അരഹതയഡില. സരകവ്യാര സരക്കുലര നഖ. 35/2017/(54)/ഫഡിന/17.5.12 ഖണഡിക 3(ഇ) പ്രകവ്യാരഖ
ഇനക്രഡിനമന്റെഡിനറ്റ് പരഡിഗണഡികവ്യാത ശൂനവദവതനവ്യാവധേഡികവ്യാലഖ ഉനണ്ടങഡില് ജൂനഡിയര,  സനീനഡിയര അദനവ്യാമലഡികറ്റ്
പരഡിഗണഡിദകണ്ടതഡില.  ശനീ.  ബവ്യാബു  ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  അരഹമവ്യായതുഖ  യഥവ്യാരതതഡില്  നനകപ്പെറഡിയഡിട്ടുളളതുമവ്യായ
ശമളനഡിരക്കുകളുനട സഖകഡിപഖ ചുവനട ദചെരക്കുന.

തനീയതഡി അരഹമവ്യായതറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്
18.5.06 (എസറ്റ്.ഒ.) 13990 14750

1.4.07 14370 15130
1.4.08 14750 15510
1.4.09 15890 16650

1.7.09 (ദപ റഡിവഡിഷന) 29860 31360
1.7.10 30610 32110
1.7.11 31360 32860
1.7.12 32110 33680
1.7.13 32860 34500
1.7.14 70350 73800
1.4.15 70350 75600
1.7.15 72000 75600
1.4.16 72000 77400
1.7.16 73800 77400
1.4.17 73800 79200

ടഡിയവ്യാന  ഇപ്രകവ്യാരഖ  അധേഡികഖ  നനകപ്പെറഡിയ  3,12,661/-രൂപയുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  തവ്യാനഴ
ദചെരതഡിരഡിക്കുന.  അധേഡികമവ്യായഡി  വകപ്പെറഡിയ  തുക  ടഡിയവ്യാനഡില്നഡിനറ്റ്  ഈടവ്യാകഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണ്ടഡില്
വരവനവദയണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

കവ്യാലയളവറ്റ്

അരഹമവ്യായതറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്

അധേഡികഖഅടഡിസ്ഥവ്യാന
ശമളഖ

ഡഡി.എ
ആനക 

അടഡിസ്ഥവ്യാന
ശമളഖ

ഡഡി.എ
ആനക

നഡിരകറ്റ് തുക നഡിരകറ്റ് തുക
4/05-6/05 13610 8% 1089 14699 13990 8% 1119 15109 410x3=1230
7/05-12/05 13610 12% 1633 15243 13990 12% 1679 15669 426x6=2556
1/06-3/06 13610 15% 2042 15652 13990 15% 2099 16089 437x3=1311

4/06 13990 15% 2099 16089 14370 15% 2156 16526 437x1=437
1.5.2006-
17.5.2006

7672
(@ 13990)

15% 1151 8823
7881

(@13990)
15% 1182 9063 240

18.5.2006-
31.5.2006

(14 ദഡിവസഖ )

6318
(@ 13990)

15% 948 7266
(@14750)

6661
15% 999 7660 394

6/06 13990 15% 2099 16089 14750 15% 2213 16963 874
7/06-12/06 13990 20% 2798 16788 14750 20% 2950 17700 912x6= 5472
1/07-3/07 13990 26% 3637 17627 14750 26% 3835 18585 958x3= 2874
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4/07-6/07 14370 26% 3736 18106 15130 26% 3934 19064 958x3= 2874
7/07-12/07 14370 32% 4598 18968 15130 32% 4842 19972 1004x6= 6024
1/08-3/08 14370 38% 5461 19831 15130 38% 5749 20879 1048x3= 3144
4/08-6/08 14750 38% 5605 20355 15510 38% 5894 21404 1049x3= 3147
7/08-12/08 14750 45% 6638 21388 15510 45% 6980 22490 1102x6= 6612
1/09-3/09 14750 55% 8113 22863 15510 55% 8531 24041 1178x3= 3534
4/09-6/09 15890 55% 8740 24630 16650 55% 9158 25808 1178x3= 3534
7/09-12/09 29860 - 29860 31360 31360 1500x6= 9000
1/10-6/10 29860 8% 2389 32249 31360 8% 2509 33869 1620x6= 9720
7/10-12/10 30610 18% 5510 36120 32110 18% 5780 37890 1770x6= 10620
1/11-6/11 30610 24% 7346 37956 32110 24% 7706 39816 1860x6= 11160
7/11-12/11 31360 31% 9722 41082 32860 31% 10187 43047 1965x6= 11790
1/12-6/12 31360 38% 11917 43277 32860 38% 12487 45347 2070x6= 12420
7/12-12/12 32110 45% 14450 46560 33680 45% 15156 48836 2276x6= 13656
1/13-6/13 32110 53% 17018 49128 33680 53% 17850 51530 2402x6= 14412
7/13-12/13 32860 63% 20702 53562 34500 63% 21735 56235 2673x6= 16038
1/14-6/14 32860 73% 23988 56848 34500 73% 25185 59685 2837x6= 17022
7/14-12/14 70350 - 70350 73800 - 73800 3450x6= 20700
1/15-3/15 70350 3% 2111 72461 73800 3% 2214 76014 3553x3= 10659
4/15-6/15 70350 3% 2111 72461 75600 3% 2268 77868 5407x3= 16221
7/15-12/15 72000 6% 4320 76320 75600 6% 4536 80136 3816x6= 22896
1/16-3/16 72000 9% 6480 78480 75600 9% 6804 82404 3924x3= 11772
4/16-6/16 72000 9% 6480 78480 77400 9% 6966 84366 5886x3= 17658
7/16-12/16 73800 12% 8856 82656 77400 12% 9288 86688 4032x6= 24192
1/17-3/17 73800 14% 10332 84132 77400 14% 10836 88236 4104x3= 12312
30.4.17 ല്
വഡിരമഡിച

73800 14% 10332 84132 79200 14% 11088 90288 6156x1= 6156

ആനക 312661

3-23-1  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവ്യാമസഡില്വചമു  നടത്തഡിയ  പരരീക്ഷ  അനമുബന്ധ
കവവ്യാമമുകളകന് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ജരീവനകവ്യാരകന് യവ്യാതപ്പെടഡി നല്കഡി

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടത്തുന വഡിവഡിധേ പരനീകകളുനട അനുബന ദജവ്യാലഡികളവ്യായ ബണ്ടഡിലഡിങ്ങറ്റ്, മവ്യാപ്പെഡിങ്ങറ്റ്,
ഡനീദകവ്യാഡഡിങ്ങറ്റ്  തുടങ്ങഡിയവ  നടത്തുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമസഡിനുള്ളഡില്വചതനന  വഡിവഡിധേ
കവവ്യാമ്പുകള  നടത്തുനണ്ടറ്റ്.  ഈ  ദജവ്യാലഡികളകവ്യായഡി  നഡിയമഡിചഡിട്ടുള്ള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ജനീവനകവ്യാര
കവ്യാമസഡിനുള്ളഡില് തനന ദജവ്യാലഡിനചെയവരഡികയുഖ എനവ്യാല് യവ്യാതപ്പെടഡി ഇനതഡില് വനതുകകള വവ്യാങ്ങുകയുഖ
നചെയ്യുനതവ്യായഡി കവ്യാണുന.  യവ്യാതകള നടതവ്യാനത യവ്യാതപ്പെടഡി  നല്കഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  ഉദവ്യാഹരണങ്ങള
ചുവനട ദചെരക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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(എ)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ 
University  Examinations-B.Tech  Exam  November  2015,  conduct  of
Decoding  camp  of  maping  and  Entry  of  Marks-  held  at  old  Pareeksha
Bhavan Annexe (U.O.No. 163/CVCell/1051/15/Exam dt 8.7.16)

തനീയതഡി 4.2.16 മുതല് 23.4.16 വനര
നചെലവ വഡിവരഖ തുക 1,67100/- , നചെകറ്റ്നഖ/തഡിയതഡി 348520/29.7.16

ക്രമനഖ ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ.@
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ

ആനക തുക
1 ദമവ്യാഹനദവ്യാസറ്റ്. ജഡി, (കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) S.O.EI-IV 250 62 15500
2 ദസ്നേഹ നക.എസറ്റ്, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ്ഓഫനീസര) SGA,E1XV 200 24 4800

3
ജഡിനു രവ്യാജനീവറ്റ്, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) SGA ,

E1XXIV 
200 60 12000

4
ദമരഡി വഡിജയറ്റ് ടഡി.വഡി, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) SGA,E1-

XXIV
200 78 15600

5
അനഡില്കുമവ്യാര. നക, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) അസഡി .,

E1-XVI
200 77 15400

6 രവ്യാജഡി ഇ.എഖ, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) SGA, E1-XVI 200 64 12800

7
സരഡിതദമവ്യാള രവഡി, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) SGA E-

XXII
200 67 13400

8
ആനന്ദറ്റ് ലവ്യാല് നബന, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര)

SGA,E1-XX
200 80 16000

9
അജഡിതറ്റ്കുമവ്യാര വഡി, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) ASO, E1-

XXXII
200 77 15400

10
നസബവ്യാസവന എന.നജ, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര)

ASO, E1-XVII
250 68 17000

11
അദശവ്യാകറ്റ് കുമവ്യാര. എസറ്റ്, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര),

നക്ലെറഡികല് അസഡിസന്റെറ്റ്, എകവ്യാഖ നഡസറ്റ് പവ്യാചറ്റ്
200 13 2600

12 വഡിജയലകഡി സഡി, (അസഡി.കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര) അസഡി.EKII 200 79 15800
13 അജഡിത എ.നക, (കവവ്യാമറ്റ് അസഡി.) OA, E1-XVIII 150 72 10800

ആനക 1,67,100

(ബഡി)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ

Camp  for  bundling  and  decoding  0f  16831  answerscriptsof  S3  MBA
Nov.2015 and I,II,I II,IV Semester MBA Mercy chance Oct 2015 examinations
and  valuation  of  1817  organisational  study  report  of  S3  MBA  Nov.2015
under HVSSS

വഭൗചര ExAud1/CV/staff/292/S3 MBA Nov-15 & I-IV Sem MBA Oct 15

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ക്രമനമര ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ. @
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ

ആനക തുക

1
നക.എസറ്റ് മദനവ്യാജറ്റ് കുമവ്യാര, (കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര),

S.O.EMCIII
400 21 8400

2 മുഹമദറ്റ് ബഷനീര ടഡി.പഡി, നക്ലെ.അസഡി., EMC III 320 28 8960

3 ദടവ്യാമഡി വരഗ്ഗനീസറ്റ്, കണ്ടകര, AdBV 320 28 8960

4 ദജകബറ്റ് പഡി.വഡി, പവ്യാസറ്റ് എകവ്യാമഡിനര AdBV 320 28 8960

ആനക 35280

(സഡി)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ
Various  B.Pharm/BPT/B.Sc-MLT/B.Sc-MRT  etc  exams  2015  conduct  of
centralised valuation camp at old pareeksha Bhavan Annexe Room38 From
13.1.16 to12.4.16

വഭൗചര Ex.Aud1/CV/Staff/291/B.Pharm,B.Sc-MLTetc Nov/Dec 2015 dtd 4.9.16
യു.ഒ. നഖപര 132/Ccell/1018/14/Exam-16.1.2016
നചെകറ്റ് നഖപര 493894 – 493897/14.10.2016

ക്രമനമര ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ. @
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ 

ആനക തുക

1 രവ്യാജമ ടഡി.ഡഡി, SGA E1-XXXV
200
320

76
15

20000

2 സുനഡിത പഡി, ഓഫനീസറ്റ് അസഡിസന്റെറ്റ് E1-IX
150
250

66
12

12900

3 ശഡിവപ്രസവ്യാദറ്റ്, ഓഫനീസറ്റ് അസഡിസന്റെറ്റ്, E1-VIII
150
250

54
7

9850

4 സജനീവറ്റ് നക, എസറ്റ്.ഓ. E1-VIII
250
400

72
15

24000 

ആനക 66750 

(ഡഡി)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ
Conduct  of Bundling Camp and HVSS Valuation of  answer scripts-I  Sem
MA/M.Sc/M.Com March 2015 at Pareeksha Bhavan Annexe from 20.4.2015

വഭൗചര Ex Aud1/CV/Staff/300/I Sem/PG CSS/MA,Msc,Mcom March 2015 dt 7.10.15
നചെകറ്റ് നഖപര 493904–493913/17.10.2016 (493909 റദ്ദുനചെയ)

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ക്രമനമര ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ. @ കവവ്യാമ്പു ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ 

ആനക തുക
1 ദജവ്യായറ്റ് വരഗ്ഗനീസറ്റ് 150 22 3300
2 മവ്യാതദ്യു എഖ.ബഡി, അസഡി. 200 26 5200
3 വഡിദനവ്യാദറ്റ് നക ,സനീ.ദഗ്ര.അസഡി. 200 26 5200
4 നഷല്ജഡി എഖ.ഐ ,എ.എസറ്റ്.ഒ 200 26 5200
5 സുധേനീര എസറ്റ്, അസഡി. 200 22 4400
6 ദതവ്യാമസറ്റ് പഡി.വഡി, നക്ലെ.അസഡി. 200 22 4400
7 സഡിന്ധു ബഡി ശവ്യാന്ത, നക്ലെ.അസഡി. 200 18 3600
8 നദരന്ദ്രന സഡി, എ.എസറ്റ്.ഒ 200 22 4400
9 സസപ്ന നക.സഡി, അസഡി. 200 18 3600

ആനക 39300

ജനീവനകവ്യാരകറ്റ് അധേഡികഖ നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിനക ഈടവ്യാകഡി വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-23-2  മഗ്രൂലവനഡിരണ്ണയകവവ്യാമന്  നടകമുന  ദകവ്യാദളജഡിനല  അദ്ധവവ്യാപകരകന്
യവ്യാതപ്പെടഡി നല്കഡി

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  പരനീകവ്യാ  മൂലവനഡിരണ്ണയകവവ്യാമ്പുകള  നടക്കുന  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ്
യവ്യാതപ്പെടഡി ഇനതഡില് തുക നലഡിയതവ്യായഡി പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് കണ്ടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്

(എ)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ B-Tech CV Camp at RIT Pampady From 22.6.16 to 11.8.16
വഭൗചര Ex.Aud1/CV/344/B.Tech 8.11.16
യു.ഓ. നഖപര 355/CV Cell/1060/Exam dtd 31.5.16
കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസര എസറ്റ് നടരവ്യാജന, ദറവ്യാണഡിദയവ്യാ ഓപ്പെദററര

ക്രമനഖ ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ. @
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ ആനക

തുക

1
ദമരഡി ദജവ്യാരജറ്റ്, നപ്രവ്യാഫസര,

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇല.എനജഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ്, RIT,
പവ്യാമവ്യാടഡി

250 47 11750

2
ജയന എഖ.ബഡി, നപ്രവ്യാഫ. &നഹഡറ്റ്

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇല.എനജഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ്, RIT,
പവ്യാമവ്യാടഡി

250 22 5500

3 അഞ്ജു ദജവ്യാളഡി, അസഡി. നപ്രവ്യാഫ.,RIT, പവ്യാമവ്യാടഡി 250 31 7750

4
ആന ദമരഡി ദജവ്യാഷസവ്യാ, അസഡി. നപ്രവ്യാഫ.,ഇ.ഇ.ഇ

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്, RIT, പവ്യാമവ്യാടഡി
250 6 1500

5
രഞഡിതറ്റ് ആര ചെന്ദ്രന, അസഡി.നപ്രവ്യാഫ. ഇ.ഇ.ഇ

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്, RIT, പവ്യാമവ്യാടഡി
250 16 4000
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(ബഡി)

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ
CV  Camp  of  B.Tech  Degree  Examination  June/July  2016  at  RIT
pampady from 15.6.16 to 19.8.16)

വഭൗചര EX Aud1/CV/350/Btech 8.11.16
നചെകറ്റ് തുക/നചെകറ്റ് നഖ. 38658/-രൂപ, 586434/22.12.16

ക്രമനഖ ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ഡഡി.എ. @
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള 
നല്കഡിയ ആനക

തുക

1
ദഡവ്യാ.സഡിബഡി ദതവ്യാമസറ്റ്,അദസവ്യാ.നപ്രവ്യാഫ.,
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് നമകവ്യാനഡികല്

എനജഡിനനീയറഡിങ്ങറ്റ് , RIT, പവ്യാമവ്യാടഡി
250 45 11250

2
സഖറഡിയ പഡി.എഖ,

അസഡി.നപ്രവ്യാഫ. ഓഫറ്റ് നകമഡിസ്ട്രഡി, RIT പവ്യാമവ്യാടഡി
250 48 12000

അധേവവ്യാപകരകറ്റ്  പ്രതഡിഫലഖ/  യവ്യാതവ്യാബത  അനുവദഡിക്കുദമവ്യാള  യു.ജഡി.സഡി.മവ്യാരഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങളുഖ
നക.എസറ്റ്.ആര വവവസ്ഥകളുഖ പവ്യാലഡിക്കുനനവനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-23-3 24  മണഡികഗ്രൂറഡിനമുളളഡിലമുളളതമുക  32  കഡിദലവ്യാമരീററഡില് തവ്യാനഴയമുളളതമുമവ്യായ
യവ്യാതകളകന് ദഡിനബത്തയ്നകവ്യാപ്പെക യവ്യാതനചലവമുക നല്കഡി

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജനീവനകവ്യാര,  അദ്ധവവ്യാപകര,  വഡിവഡിധേ  ദകവ്യാദളജറ്റ്  അദ്ധവവ്യാപകര  തുടങ്ങഡിയവര
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടറ്റ്  വഡിവഡിധേ  മനീറഡിങ്ങുകള,  പരനീകവ്യാ  ദജവ്യാലഡികള  എനഡിവയവ്യായഡി  നടതഡിയ
യവ്യാതകളഡില്  24  മണഡിക്കൂറഡില്  കവഡിയവ്യാതതുഖ  32  കഡിദലവ്യാമനീററഡിനുള്ളഡിലുള്ളതുമവ്യായ  യവ്യാതകളകറ്റ്  ഓദരവ്യാ
ദഡിനബതദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ യവ്യാതവ്യാനചലവഖ നല്കഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണുന. സരകവ്യാര ഉതരവറ്റ് G.O(P) 53/79 Fin. Dtd
20.1.1979,  G.O.(P)190/82/Fin.  Dtd.  19.4.1982  എനഡിവ  പ്രകവ്യാരഖ  32  കഡിദലവ്യാമനീററഡില്  തവ്യാനഴയുള്ളതുഖ  24
മണഡിക്കൂറഡിനുള്ളഡിലുള്ളതുമവ്യായ  യവ്യാതകളകറ്റ്  പരമവ്യാവധേഡി  ഒരു  ദഡിനബത  മവ്യാതദമ  അനുവദനനീയമവ്യായഡിട്ടുള്ളൂ.
ഇതരഖ  ദവളകളഡില്  തവ്യാമസതഡിനുള്ള  ദഡിനബതദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  യവ്യാതനചലവഖ  നല്കവ്യാന  വവവസ്ഥയഡില.
ഇപ്രകവ്യാരഖ യവ്യാതവ്യാനചലവറ്റ് അധേഡികമവ്യായഡി നല്കഡിയതഡിന്റെ ചെഡില ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

(എ) 

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ
യൂണഡിദവഴഡിറഡി  കവവ്യാമസഡില്  വചറ്റ്  1.4.15  നറ്റ്  നടന  PG/UG  നചെയരദപഴണ
മനീറഡിങ്ങഡില് പനങടുത വഡിവഡിധേ ദകവ്യാദളജറ്റ് അദ്ധവവ്യാപകരുനട മനീറഡിങ്ങറ്റ്

ബഡില് തുക 34207/-രൂപ
നചെകറ്റ് തുക 425175/-രൂപ 

ക്രമ
നമര

ദപരറ്റ്/തസഡിക
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
യഡിദലക്കുള്ള ദൂരഖ

(കഡി.മനീ.)

നല്കഡിയ തുക അധേഡികഖ
നല്കഡിയ

തുക
ദഡിനബത യവ്യാതക്കൂലഡി ആനക

1
നഡിമ ദജകബറ്റ്, ബഡിസഡിഎഖ

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
12 250 12x1.5x2=36

286
36

2 വല്സ എഖ കുരവവ്യാദകവ്യാസറ്റ്, 12 250 12x1.5x2 286 36
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ബഡി.സഡി.എഖ ദകവ്യാദളജറ്റ്,
ദകവ്യാട്ടയഖ

3
ദഡവ്യാ.നക.ദമവ്യാഹനകുമവ്യാര,

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്. ദകവ്യാദളജറ്റ്,
നപരുന.

30 250 30x1.5x2=90
340

90

4
ഇ.ബഡി.സുദരഷറ്റ് കുമവ്യാര

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്. ദകവ്യാദളജറ്റ്,
നപരുന.

30 250 30x1.5x2=90
340

90

5
ബഡിനു എഖ.ബഡി, ബഡി.വഡി.എഖ

എചറ്റ്.സഡി. ദകവ്യാദളജറ്റ്
ദചെരപങല്

16 250 16x1.5x2=48
298

48

6
പഡി.രവ്യാജദഗവ്യാപവ്യാല്,

സഡി.എഖ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,
ദകവ്യാട്ടയഖ

12 250 12x1.5x2= 36
286

36

7
ദഡവ്യാ. എബ്രഹവ്യാഖ സവ്യാമുവല്,

സഡി.എഖ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,
ദകവ്യാട്ടയഖ

12 250 12x1.5x2= 36 286 36

യവ്യാതവ്യാബത അനുവദഡിക്കുദമവ്യാള നക.എസറ്റ്.ആര.പവ്യാരട്ടറ്റ്-2 നല ചെട്ടങ്ങള പവ്യാലഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-23-4 എട്ടമു കഡിദലവ്യാമരീററഡിനമുളളഡിലമുളള യവ്യാതകളകന് ദഡിനബത്ത നല്കഡി

നക.എസറ്റ്.  ആര  പവ്യാരട്ടറ്റ്  II  റള  57  പ്രകവ്യാരഖ  8  കഡിദലവ്യാമനീറര  ദൂരപരഡിധേഡിയ്ക്കുള്ളഡിലുള്ള  ഔദദവവ്യാഗഡിക
യവ്യാതകളകറ്റ് ദഡിനബത നല്കവ്യാവനതല.  എനവ്യാല് വഡിവഡിധേ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പരനീകവ്യാ കവവ്യാമ്പുകളഡിലുഖ മറ്റു
മനീറഡിങ്ങുകളക്കുഖ  പനങടുക്കുന  അദ്ധവവ്യാപകരക്കുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജനീവനകവ്യാരക്കുഖ  ദൂരപരഡിധേഡി
കണകഡിനലടുകവ്യാനത ദഡിനബത നല്കഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണുന. ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

കവവ്യാമഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശഖ
CBCSS VI th Semester April 2016 CV camp (Mathematics) held at Maharajas
College, Ernakulam

ബഡില് തുക 387161/-രൂപ
വഭൗചര നഖപര Ex.Aud1/CV/260/VI CBCSSS April 2016/30.9.16 

ക്രമനഖ ദപരറ്റ്, ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരറ്റ് ദൂരഖ
കവവ്യാമ്പു

ദഡിനങ്ങള
ഡഡി.എ. @

ആനക നല്കഡിയ
തുക

1
ബരനവ്യാഡറ്റ് നക.എ, അസഡി.നപ്രവ്യാഫസര,

നസന്റെറ്റ് ആല്ബരടറ്റ്സറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
4 കഡി.മനീ 11 250 2750

2
എലഡിസബതറ്റ് ദരഷ, അസഡി.നപ്രവ്യാഫസര,

നസന്റെറ്റ് നതദരസവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
1 കഡി.മനീ 11 250 2750

3
നഷറഡിന നഫരണവ്യാണ്ടസറ്റ്, അസഡിസന്റെറ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, നസന്റെറ്റ് ആല്ബരടറ്റ്സറ്റ് ദകവ്യാളജറ്റ്,
എറണവ്യാകുളഖ

4 കഡി.മനീ. 9 250 2250
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4
ദഗവ്യാളഡ ദമരഡി ദജവ്യാസഫറ്റ്,അസഡി.നപ്രവ്യാഫസര,

നസന്റെറ്റ് ആല്ബരടറ്റ്സറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
4 കഡി.മനീ. 7 250 1750

5
ട്രെനീസ നഫലഡിറഡിയ പഡി.എ,അസഡി.നപ്രവ്യാഫസര,

നസന്റെറ്റ് നതദരസവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
1 കഡി.മനീ. 7 250 1750

ഇതു സഖബനഡിച അദനസഷണഖ നടതഡി തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-23-5  തവ്യാമസത്തഡിനന്  10 ദഡിവസത്തഡിനമുദശഷവമുക പഗ്രൂരണ്ണദതവ്യാതഡില് ദഡിനബത്ത
നല്കഡി

കവവ്യാമ്പുകള  10  ദഡിവസതഡില്  അധേഡികമവ്യാകുന  അവസരങ്ങളഡില്  ദഡിനബത  നഡിരകഡില്
കുറവവരുദതണ്ടതവ്യാനണനറ്റ്  നക.എസറ്റ്.ആറഡില്  നഡിഷ്ക്കരഷഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ  ആയതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
പ്രവ്യാവരതഡികമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  നഡിയമവ്യാനുസൃതമലവ്യാനത  മവ്യാസങ്ങദളവ്യാളഖ  നനീളുന  കവവ്യാമ്പുകളഡില്  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരകറ്റ്
മുഴുവന ദഡിവസങ്ങളഡിലുഖ ഉയരന നഡിരകഡില് ദഡിനബത അനുവദഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങളകറ്റ് ഖണഡിക 3-23-1,
2,4 കവ്യാണുക.

ജനീവനകവ്യാരക്കുഖ  അധേവവ്യാപകരക്കുഖ  യവ്യാതവ്യാബത  നല്കഡിയതഡിനല  അപവ്യാകതകള  സഖബനഡിചറ്റ്
വഡിശദനീകരണഖ അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  42/27.1.2018  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി
നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  മറുപടഡി  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡില.  അനരഹമവ്യായഡി  നല്കഡിയ  തുകകള  തഡിരഡിനക
ഈടവ്യാക്കുനതഡിനുഖ നഡിയമവ്യാനുസൃതമവ്യായഡിട്ടവ്യാണറ്റ് തുക നചെലവഴഡിക്കുനനതനറ്റ് ഉറപവരുത്തുനതഡിനുഖ നടപടഡികള
സസനീകരഡിചറ്റ് വഡിവരഖ അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-24  വഡിസഡിറഡിങന്  നപ്രവ്യാഫസര/  ഗസന്  ഫവ്യാകല്റഡി  നഡിയമനക-  യമു.ജഡി.സഡി
മവ്യാനദണങ്ങള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പവ്യാലഡികമുനഡിലല

ഫയല് നമര- 2592/2002/എവഡി(2)/അഡഡിന

യു.ജഡി.സഡി.  മവ്യാനദണങ്ങള  പ്രകവ്യാരഖ  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസരമവ്യാരുനട  കവ്യാലവ്യാവധേഡി  2  വരഷമവ്യാണറ്റ്.
വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി ഒരവ്യാളകറ്റ് തുടരവ്യാവന പരമവ്യാവധേഡി പ്രവ്യായപരഡിധേഡി 70 വയസ്സുമവ്യാണറ്റ്. മവ്യാതമല, പ്രസ്തുത
മവ്യാനദണങ്ങള  പ്രകവ്യാരഖ  വഡിരമഡിച  അധേവവ്യാപകനര  അദത  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി
നഡിയമഡിക്കുവവ്യാന  പവ്യാടഡില.  എനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഈ  നഡിബനനകളക്കു  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്
നപ്രവ്യാഫസര/ഗസറ്റ് ഫവ്യാകല്റഡി നഡിയമനങ്ങള നടത്തുന. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

1) ദഡവ്യാ. പഡി.എന. മവ്യാധേവന പഡിളള

നകവ്യാചഡിന യൂണഡിദവഴഡിറഡി ഓഫറ്റ് സയനസറ്റ് ആനഡറ്റ് നടദകവ്യാളജഡിയഡിനല അനനപ്ലെഡറ്റ് നകമഡിസ്ട്രഡി വഡിഭവ്യാഗഖ
ദമധേവ്യാവഡിയവ്യായഡി റഡിട്ടയര നചെയ്ത ദഡവ്യാ. പഡി. മവ്യാധേവന പഡിളളനയ 28.9.2003 ല് പ്രതഡിമവ്യാസഖ 10000/-രൂപ നഡിരകഡില്
ഒരു വരഷദതകറ്റ് സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസഡില് വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി  (സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
ഉതരവറ്റ്  നഖ.2592/2003/എ 5(2)/അഡഡിന/4.9.03)  നഡിയമഡിചഡിരുന.  1.10.2003  ലവ്യാണറ്റ്  ടഡിയവ്യാള  ദസവനതഡില്
പ്രദവശഡിചതറ്റ്.  തുടരനറ്റ്  2592/2004/എ 5(2)/അഡഡിന  /22.9.04  നമര  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  നഡിയമനഖ  ഒരു
വരഷദതക്കുകൂടഡി (1.10.2004 മുതല് 30.9.2005 വനര) നനീട്ടഡിനകവ്യാടുത്തു. ഇകവ്യാലയളവഡില് 1.5.2005 മുതല് 31.8.2005
വനര നവ്യാലു മവ്യാസഖ ടഡിയവ്യാന ഓണദററഡിയമഡിലവ്യാത അവധേഡിയഡില് (സസകവ്യാരവവ്യാവശവതഡിനറ്റ് അദമരഡികയഡില് ദപവ്യായഡി)
പ്രദവശഡിചഡിരുനതഡിനവ്യാല് വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസര നഡിയമനകവ്യാലഖ  31.1.2006  വനര നനീട്ടഡിനകവ്യാടുത്തു. (യു.ഒ നഖ.
2592/2005/എ 5(2)/  അഡഡിന/2.5.2005)  യു.ജഡി.സഡി.  മവ്യാനദണങ്ങള പ്രകവ്യാരഖ  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസരമവ്യാരുനട
കവ്യാലവ്യാവധേഡി 2 വരഷമവ്യാണറ്റ്.  ഈ കവ്യാലവ്യാവധേഡി അവസവ്യാനഡിചതഡിനവ്യാല് 2592/05/എ 5(2)/അഡഡിന/25.4.2006 നമര
ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  ടഡിയവ്യാനള പ്രദതവക ദകസവ്യായഡി  പരഡിഗണഡിചറ്റ്  (അവധേഡിയഡില് ദപവ്യായ നപ്രവ്യാഫസര വഡി.എന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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രവ്യാജദശഖരനപഡിളളയുനട ഒഴഡിവഡില്) 1.4.2006 മുതല് പ്രതഡിമവ്യാസഖ 10000 രൂപ നഡിരകഡില് ഗസറ്റ് ഫവ്യാകല്റഡിയവ്യായഡി
പദവഡി മവ്യാറഡി നഡിയമഡിച. 1.6.2008 മുതല് 31.10.2008 വനര അഞ്ചുമവ്യാസഖ ടഡിയവ്യാള ഓണദററഡിയമഡിലവ്യാത അവധേഡിയഡില്
ആയഡിരുന. 3.11.2008 ല് തഡിരഡിനക ദജവ്യാലഡിയഡില് പ്രദവശഡിച. തുടരനളള കവ്യാലയളവഡില് 15000 രൂപയവ്യായുഖ 35000
രൂപയവ്യായുഖ ശമളഖ ഉയരതഡി നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 2003  മുതല് നവ്യാളഡിതുവനര  14  വരഷതഡിലധേഡികമവ്യായഡി ടഡിയവ്യാന
സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നകമഡികല്  സയനസസഡില്  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസര/  ഗസറ്റ്  ഫവ്യാകല്റഡിയവ്യായഡി  ദജവ്യാലഡി
നചെയവരഡികയവ്യാണറ്റ്.  യു  .  ജഡി  .  സഡി  .    മവ്യാനദണങ്ങള പ്രകവ്യാരഖ    (11-  ാവ്യാഖ  പദ്ധതഡി  )    പരമവ്യാവധേഡി  നല്കവ്യാവന    15000
രൂപയ്ക്കു പകരഖ   1.4.2015   മുതല് ടഡിയവ്യാളകറ്റ് പ്രതഡിമവ്യാസഖ   35000   രൂപയവ്യാണറ്റ് ഓണദററഡിയഖ നല്കുനതറ്റ്  .   മവ്യാതമല  ,
യു  .  ജഡി  .  സഡി  .   മവ്യാനദണങ്ങള പ്രകവ്യാരഖ വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി ഒരവ്യാളകറ്റ് തുടരവ്യാവന പരമവ്യാവധേഡി പ്രവ്യായഖ   70
വയസവ്യാണറ്റ്  .   എനവ്യാല്   31.1.2008   ല്   70   വയസറ്റ് പൂരതനീകരഡിച ടഡിയവ്യാന ഇദപ്പെവ്യാഴുഖ ദജവ്യാലഡിയഡില് തുടരുന  .

2) ദഡവ്യാ.എക.ആര.ദഗവ്യാപഡിനവ്യാഥന നവ്യായര

സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നകമഡികല്  സയനസസഡിനല  നപ്രവ്യാഫസര  ദഡവ്യാ.  എഖ.ആര.ദഗവ്യാപഡിനവ്യാഥന  നവ്യായര
31.3.2009  ല് സരവനീസഡില് നഡിനറ്റ് വഡിരമഡിചഡിരുന. എനവ്യാല് ടഡിയവ്യാനന 1.4.2009  മുതല് പ്രസ്തുത സ്ഥവ്യാപനതഡില്
വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി  4782/2592/2002/എ 5.(2)/അഡഡിന/30.10.2009  നമര  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ
പ്രതഡിമവ്യാസഖ  15000  രൂപ  നഡിരകഡില്  നഡിയമഡിക്കുകയുണ്ടവ്യായഡി.  (ഇഭൗ  ഉതരവറ്റ്  ഫയലഡില്  ഇല.)  വഡിരമഡിച
അധേവവ്യാപകനര അദത സ്ഥവ്യാപനതഡില് വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി നഡിയമഡികരുനതന യു  .  ജഡി  .  സഡി  .    നഡിരദദ്ദേശഖ
മറഡികടനനകവ്യാണ്ടവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ദഡവ്യാ  .    എഖ  .  ആര  .    ദഗവ്യാപഡിനവ്യാഥന നവ്യായരുനട നഡിയമനഖ നടതഡിയതറ്റ്  .
എട്ടുവരഷതഡിലധേഡികമവ്യായഡി ടഡിയവ്യാന സ്ഥവ്യാപനതഡില് വഡിസഡിറഡിങറ്റ് നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി തുടരുന. 1.4.2015 മുതല് 35000
രൂപയവ്യാണറ്റ് പ്രതഡിമവ്യാസഖ ഓണദററഡിയഖ നല്കുനതറ്റ്.

3) ദഡവ്യാ. എക. പത്മനവ്യാഭന

സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നകമഡികല്  സയനസസറ്റ്  ഡയറകര  4.12.2012  ല്  നനവസറ്റ്  ചെവ്യാനസലരകറ്റ്  അയച
എസറ്റ്.സഡി.എസറ്റ്./എസവ്യാ/വഡി.പഡി.-ജഡി.എഫറ്റ്./1  നമര കതഡില് ദഡവ്യാ.  എഖ.ആര.  ദഗവ്യാപഡിനവ്യാഥന നവ്യായരകറ്റ് ഒപ്പെഖ,
ദഡവ്യാ.  എഖ.  പതനവ്യാഭനനയുഖ  (ഇദദ്ദേഹവഖ ഇദത സ്കൂളഡില് നഡിനറ്റ് റഡിട്ടയര നചെയ്ത അധേവവ്യാപകനവ്യാണറ്റ്.)  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്
നപ്രവ്യാഫസറവ്യായഡി  നഡിയമഡിചഡിട്ടുളളതവ്യായഡി  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  (ദഡവ്യാ.  എഖ.  പതനവ്യാഭനന  ഇപ്രകവ്യാരഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല തഡിരനഞ്ഞെടുതതഡിനന്റെ യവ്യാനതവ്യാരു ദരഖകളുഖ ഫയലഡില് ഇല.) 

ഇദതതുടരനറ്റ്  യു.ഒ.നഖ.  1140/2592/എ 5(2)/അഡഡിന/12.3.2012  പ്രകവ്യാരഖ  1.4.2009  മുതല്  ടഡിയവ്യാളുനട
ഓണദററഡിയഖ  15000  രൂപയവ്യായഡി  മുനകവ്യാലപ്രവ്യാബലവദതവ്യാനട  ഉയരതഡി  നല്കഡി.  ഇപ്രകവ്യാരഖ  ഉയരതഡി
നല്കഡിയതുമൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  176000  രൂപയുനട അധേഡികബവ്യാധേവതയുണ്ടവ്യാകുനമനറ്റ് ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് വഡിഭവ്യാഗഖ
ദനവ്യാട്ടു  നല്കഡിയഡിരുനനങഡിലുഖ  21.7.2012  നല  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  (മഡിനഡിററ്റ്സറ്റ്  നഎറഖ  നമര  75/12.05/5392)  തുക
വരദ്ധഡിപ്പെഡിക്കുകയവ്യായഡിരുന. തുടരനറ്റ് യു.ഒ.നമര 5264/എ 5(2)/2014/അഡഡിന/ 18.10.2014 പ്രകവ്യാരഖ ഓണദററഡിയഖ
15000 രൂപയഡില് നഡിനറ്റ് 35000 രൂപയവ്യായഡി ഉയരത്തുകയുഖ നചെയ.

വഡിദവവ്യാരതഡികനള  പഠഡിപ്പെഡിക്കുവവ്യാനുഖ  നനഗഡറ്റ്  നചെയവ്യാനുഖ  മതഡിയവ്യായ  അധേവവ്യാപകരുനട  എണ്ണക്കുറവഖ
വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസരമവ്യാരകറ്റ്  വഡിഷയതഡിലുളള  അവഗവ്യാഹവഖ  അനുഭവസമത്തുഖ  എടുത്തുകവ്യാട്ടഡിയവ്യാണറ്റ്
ഡയറകര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അധേഡികൃതരകറ്റ്  ഒവ്യാദരവ്യാ  തവണയുഖ  കനതഴുതഡി  ഇവരുനട  ദസവനകവ്യാലഖ
ദനീരഘഡിപ്പെഡികണനമനറ്റ്  ആവശവനപ്പെടുനതറ്റ്.  ഇദത കവ്യാരണതവ്യാല് തനനയവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല വഡിസഡിറഡിങറ്റ്
നപ്രവ്യാഫസര/ ഗസറ്റ് ഫവ്യാകല്റഡി അധേവവ്യാപകരുനട ദസവനകവ്യാലഖ നനീട്ടഡിനകവ്യാടുക്കുനതറ്റ്. ദഡവ്യാ. പഡി. മവ്യാധേവന പഡിളള
14  വരഷമവ്യായുഖ  ദഡവ്യാ.  എഖ.  ആര.  ദഗവ്യാപഡിനവ്യാഥന  നവ്യായര  എട്ടുവരഷമവ്യായുഖ  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നകമഡികല്
സയനസസഡില്  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസര/ഗസറ്റ്  ഫവ്യാകല്റഡി  തസഡികയഡില്  തുടരുകയവ്യാനണനറ്റ്  ഫയല്
നവളഡിനപ്പെടുത്തുന. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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യു.ജഡി.സഡി  നഡിബനനകളക്കു  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  റഡിട്ടയര  നചെയ്ത  ചെഡില  അധേവവ്യാപകനര  വഡിസഡിറഡിങറ്റ്/  ഗസറ്റ്
കവ്യാറഗറഡിയഡില്  ദനീരഘകവ്യാലഖ  നഡിലനഡിരതഡിയതുഖ  യഥവ്യാകവ്യാലഖ  ആവശവമവ്യായ  ഒഴഡിവകള  നഡിയമനഖ  നടതഡി
നഡികതവ്യാതഡിരുനതുഖ  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  പഠനവകുപകളഡിനല  അധേവവ്യാപകരുനട  ഒഴഡിവകള  ക്ലെഡിപനപ്പെടുതഡി
ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന നല്കുനതഡിനുഖ ആവശവമവ്യായ അധേവവ്യാപകനഡിയമനങ്ങള നഡിയമവ്യാനുസൃതഖ നടത്തുനതഡിനുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സതസരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-25 മമുനകഗ്രൂറമുകള സമയബന്ധഡിതമവ്യായഡി ക്രമരീകരഡികമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഭരണനഡിരവ്വഹണ വഡിഭവ്യാഗതഡില് (Ad.D നസകന) നഡിനഖ ലഭഡിച മുനകൂറുകളുനട
വഡിവരഖ  ദരഖനപ്പെടുത്തുന  രജഡിസര  പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  2009  മുതല്  2016-2017  വനര  വഡിവഡിധേ
ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  അനുവദഡിചഡിട്ടുള്ള  മുനകൂര  തുകയഡില് 88953572  രൂപ 31.03.2017-ല്  ക്രമനീകരഡിക്കുവവ്യാന
അവദശഷഡിക്കുനതവ്യായഡി  കവ്യാണുന.  ദകരള  ഫഡിനവ്യാനഷവല്  ദകവ്യാഡറ്റ്  വവ്യാലവഖ  1  ആരട്ടഡികഡിള  99  പ്രകവ്യാരഖ
മൂനമവ്യാസതഡിനകഖ  ക്രമനീകരഡിദകണ്ട  മുനകൂറുകള  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  ക്രമനീകരഡികവ്യാതപകഖ  സരകവ്യാര
ഉതരവറ്റ്  നഖ.  419/11/ഫഡിന/04.10.11  നല  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളകറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായഡി  മുനകൂര തുക/ബവ്യാകഡി  തുക  18%
പലഡിശ  സഹഡിതഖ  തഡിരഡിചടദയണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  മുനകൂര  ക്രമനീകരഡികവ്യാതതു  സഖബനഡിചറ്റ്  മുനറഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകളഡില്
വഡിശദമവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ  ഈ  അപവ്യാകത  പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  ബനനപ്പെട്ട  അധേഡികവ്യാരഡികള
നടപടഡിനയവ്യാനഖ  സസനീകരഡിച  കവ്യാണുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  ക്രമനീകരഡികവ്യാനത  അവദശഷഡിക്കുന  മുനകൂറുകള
ക്രമനീകരഡിക്കുനതഡിനുഖ  അലവ്യാതപകഖ  പഡിഴപ്പെലഡിശ  സഹഡിതഖ  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാക്കുനതഡിനുഖ  അടഡിയന്തഡിര
നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

പരഡിദശവ്യാധേനയറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയ രജഡിസര പ്രകവ്യാരഖ ക്രമനീകരഡികവ്യാത മുനകൂറുകളുനട വഡിവരഖ അനുബനഖ-
6-ല് ദചെരതഡിരഡിക്കുന. 

3-26 ഉത്തരകടലവ്യാസമുകളമുനട മഗ്രൂലവനഡിരണ്ണയക- അധേഡികക തമുക നചലവഴഡിചമു.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നടത്തുന  വഡിവഡിധേ  പരനീകകളഡിനല  ഉതരകടലവ്യാസുകള  മൂലവനഡിരണ്ണയഖ
നടത്തുനതഡിനറ്റ്  എലവ്യാ  ദകവ്യാദളജുകളഡില്നഡിനഖ  ഉതരകടലവ്യാസുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്
എതഡിചതഡിനുദശഷഖ  ദകന്ദ്രനീകൃത  മൂലവനഡിരണ്ണയ  കവവ്യാമ്പുകളഡില്  /ദഹവ്യാഖ  വവ്യാലദ്യുദവഷനവ്യായഡി  അധേവവ്യാപകരകറ്റ്
വഡിതരണഖ  നചെയ്തറ്റ്  ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട  എണ്ണതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ
അകഭൗണ്ടഡില്നഡിനറ്റ്  ദനരഡിട്ടറ്റ്  അധേവവ്യാപകരുനട  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ്  തുക  വകമവ്യാറുന  രനീതഡിയവ്യാണറ്റ്
അനുവരതഡിദകണ്ടതറ്റ്.  എനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  അധേനീനതയഡിലുള്ള  ദകവ്യാദളജുകള  സ്ഥഡിതഡിനചെയ്യുന
വഡിവഡിധേ  പ്രദദശങ്ങളഡില്  ദകന്ദ്രനീകൃത  മൂലവനഡിരണ്ണയ  കവവ്യാമ്പുകള  സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുക,  ഉതരകടലവ്യാസുകള
ദകവ്യാദളജുകളഡില്നഡിനറ്റ്  ദനരഡിട്ടറ്റ്  കവവ്യാമ്പുകളഡില്  എതഡിചറ്റ്  വഡിതരണഖ  നചെയ്യുക,  മൂലവനഡിരണ്ണയതഡിനുള്ള
അധേവവ്യാപകരുനട പ്രതഡിഫലഖ കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസറുനട അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് ട്രെവ്യാനസ്ഫര നക്രഡഡിററ്റ്  നചെയ്യുക തുടങ്ങഡിയ
നടപടഡിക്രമങ്ങളവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സസനീകരഡിചഡിരുനതറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ പരനീകകളഡിനല ഉതരകടലവ്യാസറ്റ്
പരഡിദശവ്യാധേകരകറ്റ് നല്കഡിയ പ്രതഡിഫലഖ തഡിരഡിചപഡിടഡിക്കുനതു സഖബനഡിചറ്റ് നപ്രവ്യാ. വവസറ്റ് ചെവ്യാനസലര, പരനീകവ്യാ
കണദട്രെവ്യാളര,  ഫഡിനവ്യാനസറ്റ്  ഓഫനീസര  എനഡിവരടങ്ങഡിയ  കമഡിറഡി  സമരപ്പെഡിച  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിദന്മേല്  പഠനഖ
നടത്തുനതഡിനുഖ  ശുപവ്യാരശകള  സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനുമവ്യായഡി  സഡിനഡഡിദകറഡിനന്റെ  പരനീകവ്യാ  ഉപസമഡിതഡിനയ
ചുമതലനപ്പെടുത്തുനതഡിനറ്റ്  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനഡിചഡിരുന  (ഇനഖ നമര  254/17.03/171431/27.3.2017-1.4.2017).
വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട പരനീകവ്യാദപപ്പെറുകളുനട മൂലവനഡിരണ്ണയതഡിനറ്റ് അധേഡികഖ തുക നചെലവഴഡിചതുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടറ്റ്
ദമല്കമഡിറഡി സമരപ്പെഡിച റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്, പരനീകവ്യാ ഉപസമഡിതഡിയുനട റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്/ ശുപവ്യാരശ എനഡിവ ബനനപ്പെട്ട ഫയല്
സഹഡിതഖ  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  30/8.12.2017  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി
നല്കഡിനയങഡിലുഖ മറുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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മൂലവനഡിരണ്ണയ  കവവ്യാമ്പുകളഡില്  വഡിവഡിധേ  പരനീകകളുനട  മൂലവനഡിരണ്ണയതഡിനറ്റ്  അധേവവ്യാപകരുനട
പ്രതഡിഫലമഡിനതഡില് യഥവ്യാരതതഡില് ആവശവമവ്യായഡിരുനതഡിലുഖ കൂടുതല് തുക ഇപ്രകവ്യാരഖ കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസരകറ്റ്
അനുവദഡിചതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  അകഭൗണ്ടഡിനറ്റ്  11.26  ലകഖ  രൂപയുനട  നഷ്ടഖ സഖഭവഡിചതവ്യായഡി
അകഭൗണ്ടന്റെറ്റ് ജനറലഡിനന്റെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് പരവ്യാമരശഡിചഡിരുന. (Audit Report (G&SSA) Kerala for the year
ended  31  March  2016  para  5.3  Fraudulent  drawal  of  remuneration  for  valuation).  കൂടവ്യാനത,  അകഭൗണ്ടന്റെറ്റ്
ജനറലഡിനന്റെ ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡിയുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് ഉതരവവ്യാദഡിയവ്യായ കവവ്യാമറ്റ് ഓഫനീസനറയുഖ നസകന
ഓഫനീസനറയുഖ സനസനഡറ്റ് നചെയ്തതവ്യായുഖ വകുപതല അദനസഷണതഡിനു പുറനമ സഖസ്ഥവ്യാന വഡിജഡിലനസറ്റ്  &
ആന്റെഡികറപറ്റ്ഷന  ബമ്പ്യൂദറവ്യായറ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  നചെയ്തതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  ദകസറ്റ്  ഫയല്  നചെയ്തഡിട്ടുനണ്ടനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അറഡിയഡിചതവ്യായുഖ  എനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉതരവകളകറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  തുക
അനുവദഡിച ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസരകറ്റ് എതഡിദര യവ്യാനതവ്യാരു നടപടഡിയുഖ സസനീകരഡിചഡിനലനഖ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്
പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  പ്രകവ്യാരഖ ഫയല് ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടുഖ ഈ വകുപ്പെഡിനന്റെ പരഡിദശവ്യാധേനയവ്യായഡി ഫയല്
ഇനഡിയുഖ  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  ഇതുസഖബനഡിച  ഫയല്  അടഡിയന്തഡിരമവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അധേഡികവ്യാരഡികളുനട ശദ്ധ ഇതഡിദലയറ്റ്  കണഡിക്കുന.  കൂടവ്യാനത,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടത്തുന
വഡിവഡിധേ പരനീകകളഡിനല ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട മൂലവനഡിരണ്ണയപ്രക്രഡിയയുനട വഡിശസവ്യാസവത ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ്
ജവ്യാഗ്രത പുലരദതണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 

3-27  DST/  INSPIRE  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെന്-  റഡിസരചന്  സ്ദകവ്യാളറഡിനന്  അധേഡികനഡിരകഡില്
വരീട്ടമുവവ്യാടക നല്കഡി - തമുക നഡിരവ്യാകരഡികമുനമു

ഫയല് നമര- പഡി&ഡഡി2/2/3889/2012/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ

ഡഡിപ്പെവ്യാര ട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് സയനസറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി ശനീമതഡി എലഡിസബതറ്റ് ദമരഡി ദജവ്യാണഡിനന "Innovation in
Science  Pursuit  for  Inspired  Research  (INSPIRE)”നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനറ്റ്  തഡിരനഞ്ഞെടുതതനുസരഡിചറ്റ്  (DST/INSPIRE
Fellowship/2012  dated  24.5.2012)  ശനീമതഡി  എലഡിസബതറ്റ് ദമരഡി  ദജവ്യാണ സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസഡില്
1.6.2012  മുതല്  31.5.2017  വനര  (അഞ്ചു  വരഷഖ)  റഡിസരചറ്റ്  നടത്തുകയുണ്ടവ്യായഡി.  ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി  വഗഡറ്റ്  വലന
അനുസരഡിചറ്റ്  റഡിസരചറ്റ്  കവ്യാലയളവഡില്  റഡിസരചറ്റ്  നടത്തുനയവ്യാളകറ്റ്  അതവ്യാതുകവ്യാലയളവഡില്  ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി
നഡിശയഡിക്കുന  നഡിരകഡിലുള്ള  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനുഖ,  കണ്ടഡിജനസഡി  അലവനസഡിനുഖ,  വനീട്ടുവവ്യാടകക്കുഖ
അരഹതയുണ്ടവ്യായഡിരഡിക്കുഖ. ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി വഗഡറ്റ് വലന ഖണഡിക- 3 അനുസരഡിചറ്റ് റഡിസരചറ്റ് നചെയ്യുന സ്ഥവ്യാപനഖ
സ്ഥഡിതഡി  നചെയ്യുന  സ്ഥലതഡിനറ്റ്  അനുസരഡിചള്ള  വനീട്ടുവവ്യാടകയവ്യാണറ്റ്  റഡിസരചറ്റ്  ദസവ്യാളറഡിനറ്റ്
അനുവദനനീയമവ്യായഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആയതഡിന  പ്രകവ്യാരഖ  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനന്റെ  10%  തുകയവ്യാണറ്റ്  വനീട്ടുവവ്യാടക  നഡിരകഡില്
നല്കവ്യാവനതറ്റ്.  ശനീമതഡി  എലഡിസബതറ്റ്  ദമരഡി  ദജവ്യാണഡിനറ്റ്  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  തുക  വകമവ്യാറഡിനകവ്യാണ്ടറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പുറനപ്പെടുവഡിച ഉതരവഡില്  (യു.ഒ.നഖ.6457  പഡി&ഡഡി  II/2/2012/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ തനീയതഡി  21.11.2012)
യൂണഡിദവഴഡിറഡി  മവ്യാനദണഖ അനുസരഡിചറ്റ്  റഡിസരചറ്റ്  ദസവ്യാളറഡിനറ്റ്  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനന്റെ  10%  തുകയവ്യാണറ്റ് വനീട്ടുവവ്യാടക
നഡിരകഡില് നല്കവ്യാവനതറ്റ് എനഖ,  അധേഡികനഡിരകഡില് നല്കുന വനീട്ടുവവ്യാടക തഡിരഡിനക ഒടുകഡിനകവ്യാള്ളവ്യാനമന
ശനീമതഡി  എലഡിസബതറ്റ് ദമരഡി  ദജവ്യാണഡിനന്റെ കരവ്യാറഡിദന്മേല് നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനന്റെ  20%  തുക വനീട്ടുവവ്യാടകയഡിനതഡില്
നല്കവ്യാവനതവ്യാനണനഖ ഉതരവവ്യായഡി.  ഇപ്രകവ്യാരഖ  1.6.2012  മുതല്  31.5.2017  വനര  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനന്റെ  20%
നഡിരകഡില് വനീട്ടുവവ്യാടക നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. വഡിശദവഡിവരഖ ചുവനട ദചെരക്കുന.

നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്
അനുവദഡിചനകവ്യാണ്ടുള്ള ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി

ഉതരവറ്റ് നമര

നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്
തുക

നല്കഡിയ 
വനീട്ടുവവ്യാടക

അനുവദനനീയമവ്യായ
വനീട്ടുവവ്യാടക

അധേഡികഖ
നല്കഡിയ
വനീട്ടുവവ്യാടക

ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി/ ഇനസയര 192000 38400 19200 19200

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്/ 2012/79 തനീയതഡി
17.8.2012

ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി/ ഇനസയര
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്/ 2012/79 തനീയതഡി

6.09.2013
288000 57600 28800 28800

ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി/ ഇനസയര
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്/ 2012/79 തനീയതഡി

17.09.2014
192000 38400 19200 19200

ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി/ ഇനസയര
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്/ 2012/79 തനീയതഡി

18.02.2016
336000 67200 33600 33600

ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി/ ഇനസയര
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്/ 2012/79 തനീയതഡി

12.06.2017
224000 44800 22400 22400

ആനക 1232000 246400 123200 123200/-

ദമല്  അപവ്യാകത  സഖബനഡിചറ്റ്  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടുനല്കഡിയ  കതഡിനറ്റ്
(നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 4/6/18  തനീയതഡി19.1.18)  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി
നഡിബനനകളക്കുഖ,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിബനനകളക്കുഖ  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  വനീട്ടുവവ്യാടകയഡിനതഡില്  അധേഡികഖ
നല്കഡിയ 123200  രൂപ ഓഡഡിറഡില് നഡിരവ്യാകരഡിക്കുന.  ടഡി തുക ശനീമതഡി എലഡിസബതറ്റ് ദമരഡി ദജവ്യാണഡില് നഡിനഖ
ഈടവ്യാകഡി ഡഡി.എസറ്റ്.റഡി-യഡില് അടവവ്യാക്കുകയുഖ വഡിവരഖ ഓഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ് .

3-28 യഗ്രൂണഡിദവഴ്സഡിറഡി  റഡിസരചന്  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെന്  വകപ്പെറഡിയഡിട്ടമുക  തരീസഡിസന്
സമരപ്പെഡികമുനഡിലല

മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  Revised regulations for Ph.D registration and Award of the
Degree of Doctor of Philosophy 2010/2012-  ഖണഡിക 25 പ്രകവ്യാരഖ പ്രദതവകമവ്യായഡി പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതപകഖ
ഫുള വടഖ ഗദവഷണതഡിനറ്റ് അനുവദനനീയമവ്യായ പരമവ്യാവധേഡി കവ്യാലയളവറ്റ് 5 വരഷമവ്യാണറ്റ്. മവ്യാതമല, ദഡവ്യാകറല്
കമഡിറഡിയുനട  ശുപവ്യാരശയുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  നഡിശഡിത  ഫനീസറ്റ്  ഈടവ്യാകഡി  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  രജഡിദസ്ട്രഷന
പനീരഡിയഡറ്റ്  നനീട്ടഡിനല്കവ്യാതപകഖ  ഈ  കവ്യാലയളവഡിനുദശഷഖ  രജഡിദസ്ട്രഷന  ലവ്യാപറ്റ് സവ്യാകുനതവ്യാണറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  റഡിസരചറ്റ്  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനറ്റ്  അരഹരവ്യായ  വഡിദവവ്യാരതഡികള  വഡിവഡിധേ  ഗഡുകളവ്യായഡി
നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  തുകകള  വകപ്പെറഡിനയങഡിലുഖ  ഗദവഷണഖ  പൂരതഡിയവ്യാകഡി  തനീസഡിസറ്റ്  സമയബനഡിതമവ്യായഡി
സമരപ്പെഡിക്കുനഡിനലനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ് രജഡിസര വവക്തമവ്യാക്കുന. പ്രസ്തുത വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട
രജഡിദസ്ട്രഷന  പനീരഡിയഡറ്റ്  അവസവ്യാനഡിചനവങഡിലുഖ  നഡിശഡിത  ഫനീസറ്റ്  ഈടവ്യാകഡി  രജഡിദസ്ട്രഷന  പുതുകഡി
നല്കഡിയതവ്യായഡി  രജഡിസറഡില് ദറഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുമഡില.  ഇതുമൂലഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്  അനധേഡികൃതമവ്യായഡി
നചെലവഴഡിക്കുന  എനതഡിലുപരഡി  മറ്റു  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  അരഹമവ്യായ  അവസരഖ  നഷ്ടമവ്യാകുക്കുുന  സവ്യാഹചെരവഖ
ഉടനലടുക്കുകയുഖ നചെയ്യുന.  ദമല് പരവ്യാമരശഡിച  മവ്യാരഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങളഡിനല  ഖണഡിക  21  പ്രകവ്യാരഖ  ഗദവഷണഖ
സൂപ്പെരവവസുനചെയ്യുന അധേവവ്യാപകര റഡിസരചറ്റ് നസന്റെറഡിനന്റെ ദമധേവ്യാവഡി, ദഡവ്യാകറല് കമഡിറഡി എനഡിവര മുഖവ്യാന്തഡിരഖ
ഗദവഷണതഡിനന്റെ  അരദ്ധവവ്യാരഷഡിക  ദപ്രവ്യാഗ്രസറ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്
അയചനകവ്യാടുദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  പവ്യാലഡിക്കുനനവനറ്റ്
ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  രജഡിസര  പ്രകവ്യാരഖ  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെറ്റ്  തുക  വകപ്പെറഡിയഡിട്ടുഖ
തനീസഡിസറ്റ്  നവ്യാളഡിതുവനര  സമരപ്പെഡികവ്യാത  വഡിദവവ്യാരതഡികളുനടയുഖ  അനുവദഡിച  നഫദലവ്യാഷഡിപ്പെഡിനന്റെയുഖ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉതരവറ്റ് നമര 6931/എസഡി.എ 6/2011/30.12.2011

ക്രമ
നമര

വഡിദവവ്യാരതഡിയുനട ദപരറ്റ്, റഡിസരചറ്റ്
നസന്റെര

വഡിഷയഖ
ദജവ്യായഡിന

നചെയ്ത
തനീയതഡി

തനീസഡിസറ്റ്
സമരപ്പെഡി
ദകണ്ട
തനീയതഡി

അനുവദഡിച
തുക

(രൂപ)

1.
ധേനവ വഡി, 
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്. 
ബദയവ്യാനടദകവ്യാളജഡി 15.11.2010 15.11.2015 141600

2.
എബ്രഹവ്യാഖ.സഡി.ഐ, 

സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്
ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്. 

ബദയവ്യാനകമഡിസ്ട്രഡി 11.7.2010 11.7.2015 120000

3.
എല്ദദവ്യാ ഏലഡിയവ്യാസറ്റ്, സ്ക്കൂള

ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്. 
നകമഡിസ്ട്രഡി ലഭവമല ലഭവമല 282194

4.
ശരതറ്റ് ചെന്ദ്രന.സഡി, സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

നകമഡികല് സയനസസറ്റ്.
നകമഡിസ്ട്രഡി 22.4.2009 22.4.2014 216000

5.
പൂരണ്ണഡിമ വഡിജയന, സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

നകമഡികല് സയനസസറ്റ്.
നകമഡിസ്ട്രഡി 1.7.2010 1.7.2015 120471

6.
സഭൗമവ. ടഡി. എസറ്റ്, സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് റഡിദലഷനസറ്റ്
& നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്. 

നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ് &
ഇന്റെരനവ്യാഷണല്

റഡിദലഷനസറ്റ്
19.11.2010 19.11.2015 144000

7.
ദബസഡില് ദജവ്യാണ ദതവ്യാമസറ്റ്, 
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ് &

ബഡിസഡിനസറ്റ് സഡനീസറ്റ്
മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ് സഡനീസറ്റ് 13.1.2010 13.1.2015 126774

8.
ജഡില്സറ്റ് ദബബഡി ഇമവ്യാനുദവല്,
സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ് &

ബഡിസഡിനസറ്റ് സഡനീസറ്റ്
മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ് സഡനീസറ്റ് 22.3.2011 22.3.2016 109935

9.
ദറവ്യാസറ്റ് ലഡിജഡിയ.വഡി.എഖ, സ്ക്കൂള

ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ്സറ്റ്
തഡിദയറര ആരടറ്റ്സറ്റ് 20.12.2010 20.12.2015 326323

10.
റഡിനഡി എബ്രഹവ്യാഖ, സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ് 

ബദയവ്യാനടദകവ്യാളജഡി 23.6.2010 23.6.2015 126194

11.
ലകഡി.വഡി.ദബവ്യാസറ്റ്, സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ് 

ബദയവ്യാനടദകവ്യാളജഡി ലഭവമല ലഭവമല 122497

12.
ലവറ്റ് വഡിന.നക.നചെറഡിയവ്യാന, സ്ക്കൂള
ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസസറ്റ്

 
ഫഡിദലവ്യാസഫഡി 13.12.2010 13.12.2015 81677
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13.
സുദമഷറ്റ്.എസറ്റ്,

എസറ്റ്.എചറ്റ്.ദതവര
സുദവവ്യാളജഡി 31.5.2010 31.5.2015 292806

14.
ആഷ.നക.സഡി, മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ് എറണവ്യാകുളഖ 
ഹഡിന്ദഡി 2.9.2010 2.9.2015 65800

15.
സുമഡിതറ്റ്.എസറ്റ്, മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ് എറണവ്യാകുളഖ
ഹഡിന്ദഡി 23.6.2010 23.6.2015 144000

16.
അമഡിളഡി.എഖ.എചറ്റ്,

മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
എറണവ്യാകുളഖ 

ഹഡിന്ദഡി 7.4.2011 7.4.2016 273671

17.
അശസതഡി.വഡി.നക, മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ് എറണവ്യാകുളഖ
ഹഡിന്ദഡി 23.6.2010 23.6.2015 289600

18.
അനനീസറ്റ് അലഖഗവ്യാടന,

മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
എറണവ്യാകുളഖ

അറബഡികറ്റ് 18.10.2010 18.10.2015 140710

19.
ലഭൗലഡി എബ്രഹവ്യാഖ.ടഡി, നസന്റെറ്റ്
ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.

സവ്യാറഡിസഡികറ്റ് ലഭവമല ലഭവമല 313742

20.
ആശഡിഷറ്റ് മവ്യാരട്ടഡിന ദടവ്യാഖ, നസന്റെറ്റ്

ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.
ഇഖഗനീഷറ്റ് 1.2.2011 1.2.2016 78000

21.
മറഡിയവ്യാമ.നക.ഡഡി, നസന്റെറ്റ്

ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.
സവ്യാറഡിസഡികറ്റ് 11.3.2011 11.3.2016 117999

22.
ധേനവ.പഡി, നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.
സവ്യാറഡിസഡികറ്റ് 4.4.2011 4.4.2016 197400

23.
അരവഡിന്ദറ്റ് ദഗവ്യാപവ്യാല്, നസന്റെറ്റ്
ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.

ബദയവ്യാനകമഡിസ്ട്രഡി 18.4.2011 18.4.2016 140600

24.
അരുണ സലഡിഖ, നസന്റെറ്റ്

ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.
ഇഖഗനീഷറ്റ് 30.8.2010 30.8.2015 116000

25.
രജനഡി.എസറ്റ്, നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ.
ഹഡിന്ദഡി 30.6.2010 30.6.2015 288000

26.
അനൂപറ്റ് ചെന്ദ്രന,

എസറ്റ്.ബഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ്,
ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി 

ഫഡിസഡികറ്റ് 1.6.2011 1.6.2016 216000

27.
ഷനീബ.നക.ദജവ്യാണ,
എസറ്റ്.ബഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
മലയവ്യാളഖ 6.1.2010 6.1.2015 359032

28.
മനീര മധു, എസറ്റ്.ബഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
മലയവ്യാളഖ 2.7.2010 2.7.2015 196838

29.

ശനീകുമവ്യാര.വഡി,
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഹഡിന

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
ഹഡിന്ദഡി 5.4.2011 5.4.2016 216000

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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30.
ബഡിനസഡിദമവ്യാള.സഡി.ജഡി,
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഹഡിന

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
ഹഡിന്ദഡി 18.4.2011 18.4.2016 287800

31.
കവഡിത.വഡി.രവ്യാജന

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഹഡിന
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി

ഹഡിന്ദഡി 18.4.2011 18.4.2016 338600

32.
വശദലഷറ്റ്.വഡി,

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഹഡിന
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി

ഹഡിന്ദഡി 18.8.2010 18.8.2015 270387

33.
അനഡില.ജഡി.നവ്യായര

എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഹഡിന
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി

മലയവ്യാളഖ 24.6.2010 24.6.2015 283400

34.
ബഡിദജവ്യായറ്റ്.ഡഡി.എബ്രഹവ്യാഖ,
ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ് നവ്യാട്ടകഖ

എകദണവ്യാമഡികറ്റ് 8.6.2010 8.6.2015 112600

35.
രവ്യാഖഡി ചെന്ദ്രദശഖര,

ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ് നവ്യാട്ടകഖ
എകദണവ്യാമഡികറ്റ് 15.7.2010 15.7.2015 339290

36.
അരുണകുമവ്യാര.ഒ,

യു.സഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ് ആലുവ
മലയവ്യാളഖ 1.11.2010 1.11.2015 204000

37.
അനു ദതവ്യാമസറ്റ്,

കവ്യാദതവ്യാലഡിദകററ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
പതനഖതഡിട്ട

മലയവ്യാളഖ 14.10.2009 14.10.2014 140613

38.
ഷമനീന ബഷനീര.എന,

കവ്യാദതവ്യാലഡിദകററ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
പതനഖതഡിട്ട

ഫഡിസഡികറ്റ് 18.6.2010 18.6.2015 105097

39.
വനീണവ്യാദദവഡി.നക.എന,

കവ്യാദതവ്യാലഡിദകററ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
പതനഖതഡിട്ട

ഹഡിന്ദഡി 16.6.2010 16.6.2015 201000

40.
ശവവ്യാഖ.എഖ.എസറ്റ്, CIF SHODHA

SANSTHAN, നവളഡിയനവ്യാടറ്റ്
സഖസ്കൃതഖ 1.6.2010 1.6.2015 126000

41.
നഫലഡിസറ്റ് ദജവ്യായഡി, നകവ്യാചഡിന

ദകവ്യാദളജറ്റ്, നകവ്യാചഡി
നകവ്യാദമഴറ്റ് 7.6.2010 7.6.2015 130800

42.
ലഡിജു.വഡി.ബഡി, അമല കവവ്യാനസര

റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര
ബദയവ്യാനകമഡിസ്ട്രഡി 24.3.2011 24.3.2016 181548

43.
ജനീനവ്യാ.നക, അമല കവവ്യാനസര

റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര
ബദയവ്യാനകമഡിസ്ട്രഡി 24.3.2011 24.3.2016 265547

44.
ധേദനഷറ്റ് ദശഖര,

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ്
അവപ്ലെഡറ്റ് എകദണവ്യാമഡികറ്റ്

എകദണവ്യാമഡികറ്റ് 17.5.2011 17.5.2016 287999

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഈ  വഡിഷയതഡിദന്മേല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സസനീകരഡിച  തുടരനടപടഡികളുനട  വഡിവരഖ  ഓഡഡിറഡില്
അറഡിയഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  47/15.2.2018  നമരവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  എനകസയറഡി  നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  മറുപടഡി
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില. 

പ്രസ്തുത  വഡിദവവ്യാരതഡികള  ഗദവഷണഖ  പൂരതഡിയവ്യാകഡി  തനീസഡിസറ്റ്  സമരപ്പെഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാതപകഖ
ഗദവഷണകവ്യാലയളവറ്റ്  ദനീരഘഡിപ്പെഡിചറ്റ്  അനുമതഡി  നല്കഡിയതഡിനന്റെ/  തുക  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-29 കരഡിയര  വഗഡനസന്  നസമഡിനവ്യാറമുകള-  ഒദര  ദകവ്യാളജഡില്  തമുടരചയവ്യായ
വരഷങ്ങളഡില് നടത്തമുനമു- മറ്റ് ദകവ്യാദളജമുകളകന് അവസരക ലഭഡികമുനഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നഡിയന്ത്രണതഡിലുള്ള  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  ദവണ്ടഡി  കരഡിയര
നസമഡിനവ്യാറുകള  സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  യൂണഡിദവഴഡിറഡി  എഖദപ്ലെവ്യാനയ്മന്റെറ്റ്  ഇനഫരദമഷന  ആന്റെറ്റ്  വഗഡനസറ്റ്
ബമ്പ്യൂദറവ്യാ ചെനീഫവ്യായ ദഡവ്യാ.റഡി.വഡി.തുളസനീധേരനന്റെ ദപരഡില് മുനകൂര തുകയവ്യായഡി  2015-2016, 2016-2017  വരഷങ്ങളഡില്
ഓദരവ്യാ  ലകഖ  രൂപ  വനീതഖ  അനുവദഡിചഡിരുന.  18  ദകവ്യാദളജുകളകറ്റ്  വനീതഖ  വഗഡനസറ്റ്  നല്കുക  എന
ഉദദ്ദേശവദതവ്യാനടയവ്യായഡിരുന  തുക  നല്കഡിയതറ്റ്.  എനവ്യാല്  തവ്യാനഴ  പറയുന  ദകവ്യാദളജുകളഡില്  തുടരചയവ്യായ
വരഷങ്ങളഡില് നസമഡിനവ്യാര നടതഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണുന. 

1) റഡി.എഖ ദജകബറ്റ് നമദമവ്യാറഡിയല് ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, മണഡിമലക്കുനറ്റ്
2) ബഡി.നക.ദകവ്യാദളജറ്റ്, അമലഗഡിരഡി
3) നക.ഇ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, മവ്യാനവ്യാനഖ
4) നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാലവ്യാ

ഒദര  ദകവ്യാദളജഡിനല  /  ഒദര  പ്രദദശനത  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  തനന  കരഡിയര  വഗഡനസറ്റ്,
ദപഴണവ്യാലഡിറഡി ഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ് എനഡിവയഡില് നസമഡിനവ്യാറുകളഡില് പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ് തുടരചയവ്യായ വരഷങ്ങളഡില്
അവസരഖ  ലഭഡിക്കുന  സ്ഥഡിതഡിവഡിദശഷമവ്യാണറ്റ്  സഖജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടുളളതറ്റ്.  എഖ.ജഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  കനീഴഡില്  86
ഗവ/എയറ്റ്ഡഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളുഖ  199  അണ  എയഡിഡഡറ്റ്  അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ്  ദകവ്യാദളജുകളുഖ  10  ഓദട്ടവ്യാണമസറ്റ്
ദകവ്യാദളജുകളുഖ  ഉനണ്ടനഡിരഡിനക  ഒദര  ദകവ്യാദളജഡില്/  ഒദര  പ്രദദശതറ്റ്  തുടരചയവ്യായഡി  നസമഡിനവ്യാറുകള
സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുന  സവ്യാഹചെരവഖ  എങ്ങനന  ഉണ്ടവ്യായഡി  എനറ്റ്  വഡിശദനീകരഡിദകണ്ടതുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
അധേഡികവ്യാരപരഡിധേഡിയഡിലുള്ള  എലവ്യാ  പ്രദദശങ്ങളഡിനലയുഖ  എലവ്യാ  ദകവ്യാദളജുകളഡിനലയുഖ  പ്രദതവകഡിചറ്റ്  ടഡി  സഭൗകരവഖ
ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡിലവ്യാത  ഗ്രവ്യാമപ്രദദശങ്ങളഡിനല  ദകവ്യാദളജുകളഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്  കൂടുതല്  പ്രദയവ്യാജനഖ
ലഭഡികതക  രനീതഡിയഡില്  കരഡിയര  വഗഡനസറ്റ്,  ദപഴണവ്യാലഡിറഡി  ഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്  എനനീ  വഡിഷയങ്ങളഡില്
നസമഡിനവ്യാറുകള ക്രമനീകരഡിക്കുവവ്യാന അധേഡികൃതര ശദ്ധഡിദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്. 

3-30  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിറ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടന്  -പഗ്രൂരണ്ണമവ്യായമുക  നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനന്
നടപടഡികളവ്യായഡിട്ടഡിലല

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  മുഖവകവവ്യാമസഡിലുഖ  അനുബനകവവ്യാമസുകളഡിലുഖ  5  ലകഖ  രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്
കളമദശ്ശേരഡി  ദകരളവ്യാ  ദസററ്റ്  നപ്രവ്യാഡകഡിവഡിറഡി  കഭൗണസഡില്  മുഖവ്യാന്തഡിരഖ  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  നടതഡിയഡിരുന.
ഒവ്യാഡഡിറഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ഉഭൗരജ  ഉപദഭവ്യാഗതഡിനന്റെ  പരഡിദശവ്യാധേന നടത്തുകയുഖ  ഉഭൗരജകമത
വരദ്ധഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുളള ശുപവ്യാരശകളുഖ ഉഭൗരജ ഉപദഭവ്യാഗഖ കുറക്കുനതഡിനുളള ആകന പ്ലെവ്യാനുഖ ഉളനപ്പെടുന
വഡിശദമവ്യായ  സവ്യാദങതഡിക  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ദകരളവ്യാ  ദസററ്റ്  നപ്രവ്യാഡകഡിവഡിറഡി  കഭൗണസഡില്  2016
ഒവ്യാഗസറ്റ്  മവ്യാസഖ  സമരപ്പെഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  2015-2016  നല  കണക്കുകള  പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല
വവ്യാരഷഡികവവദദ്യുത ചെവ്യാരജറ്റ്  1,36,63,562/-രൂപയുഖ ഡനീസല്,  എല്.പഡി.ജഡി എനഡിവ വവ്യാങ്ങുനതഡിനുളള വവ്യാരഷഡിക
നചെലവറ്റ്  17,86,584/-രൂപയുമവ്യാനണനതഡിനവ്യാല് കവവ്യാമസഡിനന്റെ ഉഭൗരജ  ഉപദഭവ്യാഗഖ  കുറയ്ക്കുനതഡിനുഖ  അതുവഴഡി

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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കവവ്യാമസഡിനല  കവ്യാരബണ ഫുടറ്റ്പ്രഡിന്റെറ്റ് കുറയ്ക്കുനതഡിനുമുളള ശുപവ്യാരശകള നടപ്പെഡിലവ്യാക്കുനതറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലനയ
സഖബനഡിചഡിടദതവ്യാളഖ  വളനരയധേഡികഖ  പ്രവ്യാധേവ്യാനവമരഹഡിക്കുന കവ്യാരവമവ്യാണറ്റ്.  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല
ശുപവ്യാരശകളുഖ  ആയതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നടദതണ്ട  ഒറതവണ  പണനഡിദകപവഖ  സഖബനഡിക്കുന
വഡിവരങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ക്രമ
നമര

ശുപവ്യാരശ
ശുപവ്യാരശ നടപ്പെഡിലവ്യാകഡിയവ്യാല്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് ലഭഡിക്കുന

വവ്യാരഷഡിക ലവ്യാഭഖ (രൂപ)

ആവശവമവ്യായ
ഒറതവണ

നഡിദകപഖ (രൂപ)
1 പവര ഫവ്യാകര ഇഖപ്രൂവറ്റ്നമന്റെറ്റ് 4,24,311 2,64,000

2
കവവ്യാമസഡിനന്റെ വഡിവഡിധേ ഭവ്യാഗങ്ങളഡിലുളള

5490ഫ്ലൂറനസന്റെറ്റ് ടമ്പ്യൂബുകളകറ്റ് (36W/40W)
പകരഖ 18W LED വഡിളക്കുകള സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക

13,92,186 20,10,500

3
110 ഇനകവ്യാനഡനസന്റെറ്റ് ബളബുകളുഖ 908 CFL
വഡിളക്കുകളുഖ മവ്യാറഡി ഉഭൗരജകമമവ്യായ 18W LED

വഡിളക്കുകള സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക
65008 96770

4

കവവ്യാമസഡിനുളളഡിനല വഴഡികളഡിനല 85W
ദസവ്യാഡഡിയഖ ദവപ്പെര ലവ്യാമ്പുകളുഖ നമറല്

ഹവ്യാവലഡറ്റ് വഡിളക്കുകളുഖ 40W ഫ്ലൂറനസന്റെറ്റ്
ടമ്പ്യൂബുകളുഖ മവ്യാറഡി പകരഖ ഉഭൗരജകമമവ്യായ 40W

LED വഡിളക്കുകള സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക

60579 48400 

5

80W നന്റെ 1422 സനീലഡിഖഗറ്റ് ഫവ്യാനുകള മവ്യാറഡി 50W
(5star rated) സനീലഡിഖഗറ്റ് ഫവ്യാനുകള

സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക. (50W,56 star rated സനീലഡിഖഗറ്റ്
ഫവ്യാനഡിനറ്റ് 2000 രൂപ കണകവ്യാകഡിയഡിരഡിക്കുന)

5,12,265 28,44,000

6
നവളളഖ പമറ്റ് നചെയ്യുന ദജവ്യാലഡി ഒവ്യാഫറ്റ്-പനീകറ്റ്
സമയദതകറ്റ് (10 പഡി.എഖ- 6 എ.എഖ) മവ്യാറ്റുക

137740 -

7

രവനീന്ദ്ര സദരവ്യാവറഡില് നവളളഖ ഉളളദപ്പെവ്യാള
40 എചറ്റ്.പഡി പമറ്റ് പൂരണ്ണദതവ്യാതഡില്
പ്രവരതഡിപ്പെഡിക്കുക. ഇഭൗ സമയതറ്റ്

നചെറുപമ്പുകളുനട ഉപദയവ്യാഗഖ ഒഴഡിവവ്യാക്കുക.

199510 -

8

വഡിവഡിധേ നകട്ടഡിടങ്ങളുനട ദമല്ക്കൂരകളഡില്
ദസവ്യാളവ്യാര ദഫവ്യാദട്ടവ്യാ ദവവ്യാളട്ടവ്യായഡികറ്റ് പവ്യാനലുകളുഖ

ഗ്രനീഡുഖ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക. ദസവ്യാളവ്യാര ദഫവ്യാദട്ടവ്യാ
ദവവ്യാളട്ടവ്യായഡികറ്റ് പവ്യാനലുകള സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാവന

11370 ചെ.മനീ ദമല്ക്കൂര ലഭവമവ്യാണറ്റ്.

95,13,000

5,68,40,000
(ഗവണനമന്റെറ്റ്

സബറ്റ്സഡിഡഡികറ്റ്
ദശഷഖ ആവശവമവ്യായ

തുക)

9
ദഹവ്യാസലുകളഡില് ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്

സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക.
60500 2,20,000

10

നഡിലവഡില് ഉപദയവ്യാഗതഡിലുളള വഡിനദഡവ്യാ
എ.സഡി മവ്യാറഡി ഉഭൗരജ കമതയുളള എ.സഡി

സ്ഥവ്യാപഡികല്
12723 28000

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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11 എനരജഡി മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് സഡിസഖ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക.
ശുപവ്യാരശയഡില് ഇതു സഖബനഡിച ദരഖനപ്പെടുതലുകള

ഇല.

12
വവ്യാട്ടര റനീവസകഡിള നചെയ്യുനതഡിനുളള

സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള ഏരനപ്പെടുത്തുക.
ശുപവ്യാരശയഡില് ഇതു സഖബനഡിച ദരഖനപ്പെടുതലുകള

ഇല.
ആനക 1,23,77,822 6,23,51,670

എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്  ശുപവ്യാരശകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടപ്പെഡിലവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ പുദരവ്യാഗതഡിയുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന  ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  7/16-17/27.09.2017  നമര  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്
അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  മറുപടഡിയഡില്  പവര  ഫവ്യാകര  ഇഖപ്രൂവറ്റ്നമന്റെഡിനവ്യായുളള  നടപടഡികള
സസനീകരഡിചഡിട്ടുനണ്ടനഖ ഉഭൗരജകമത കുറഞ്ഞെ ഫവ്യാനുകള,  വലറ്റുകള,  എയര കണ്ടനീഷനുകള എനഡിവ മവ്യാറഡി
സ്ഥവ്യാപഡിക്കുന  നടപടഡികള  പുദരവ്യാഗമഡിക്കുനതവ്യായുഖ  എനരജഡി  മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ്  സഡിസഖ,  ദസവ്യാളവ്യാര
ദഫവ്യാദട്ടവ്യാദവവ്യാളട്ടവ്യായഡികറ്റ്  പവ്യാനലുകളുനടയുഖ ഗ്രഡിഡഡിനന്റെയുഖ സ്ഥവ്യാപനഖ എനഡിവയുനട എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാക്കുന
ഘ ട്ടങ്ങളഡിലവ്യാനണനഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എനജഡിനനീയര  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  (കതറ്റ്  നഖ-ഇ.യു.എ.ബഡി  /129/2017
തനീയതഡി  18.12.2017).  എനവ്യാല്  ശുപവ്യാരശകളഡിനല  പ്രധേവ്യാന  നഡിരദദ്ദേശങ്ങള  സഖബനഡിചറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
എനജനീനനീയര മറുപടഡിയഡില് യവ്യാനതവ്യാനഖ ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.

1)   നഡിദക്ഷപക ആവശവമഡിലലവ്യാത്ത ശമുപവ്യാരശകള നടപ്പെവ്യാകഡിയഡിലല

നവളളഖ  പമറ്റ്  നചെയ്യുന  ദജവ്യാലഡി  ഒവ്യാഫറ്റ്-പനീകറ്റ്  സമയദതയറ്റ്  മവ്യാറ്റുക  (10 പഡി.എഖ-6 എ.എഖ),
രവനീന്ദ്രസദരവ്യാവറഡില്  നവളളഖ  ഉളളദപ്പെവ്യാള  40 എചറ്റ്.പഡി  പമറ്റ്  പൂരണ്ണദതവ്യാതഡില്  പ്രവരതഡിപ്പെഡിക്കുക,  ഇഭൗ
സമയതറ്റ്  നചെറുപമ്പുകളുനട  ഉപദയവ്യാഗഖ  ഒഴഡിവവ്യാക്കുക  എനനീ  പ്രവൃതഡികളകറ്റ്  ഒറതവണ  നഡിദകപഖ
ആവശവമഡിനലങഡിലുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല യവ്യാനതവ്യാരു നടപടഡിയുഖ സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില. രവനീന്ദ്രസദരവ്യാവറഡിനല നവളളഖ പമറ്റ്
നചെയ്യുനതഡിനുളള  വലനഡില്  ദചെവ്യാരചയുളളതഡിനവ്യാല്  നഡിലവഡില്  40 എചറ്റ്.പഡി  പമറ്റ്  പ്രവരതഡിക്കുനഡിനലനറ്റ്
എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  പരവ്യാമരശഡിചഡിരുന.  പ്രസ്തുത  അപവ്യാകത  പരഡിഹരഡിചറ്റ്  ദമല്  ശുപവ്യാരശകള
നടപ്പെഡിലവ്യാകഡിയവ്യാല് 337250/-രൂപയുനട വവ്യാരഷഡിക ലവ്യാഭഖ ഉണ്ടവ്യാക്കുവവ്യാന കഴഡിയുനമനഡിരഡിദക ആയതറ്റ് നടപ്പെഡില്
വരുതവ്യാതതറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വനീഴ്ചയവ്യായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  നഡിരനീകഡിക്കുന.

2)  ബദയവ്യാഗവവ്യാസന് പ്ലെവ്യാന്റെന് സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനന് നടപടഡികളവ്യായഡിട്ടഡിലല

അതഡിരമ്പുഴ  കവവ്യാമസഡിനുളളഡില്  പ്രവരതഡിക്കുന  ദഹവ്യാസലുകള,  കവവ്യാന്റെനീനുകള,  ഗസറ്റ്  ഹഭൗസറ്റ്
എനഡിവയഡില്  ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ്  പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുക  വഴഡി  മവ്യാലഡിനവ  നഡിരമവ്യാരജനവഖ  അതുവഴഡി  ഉഭൗരജ
ഉതറ്റ്പവ്യാദനവഖ സവ്യാധേവമവ്യാകവ്യാവനതവ്യാനണനറ്റ് എനരജഡി ഒവ്യാഡഡിറഡില് നഡിരദദ്ദേശമുണ്ടവ്യായഡിരുനഡിട്ടുഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഇതഡിദന്മേല് അനുകൂലതനീരുമവ്യാനഖ  വകനകവ്യാണ്ടഡിട്ടഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല എനജഡിനനീയര ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാകഡിയ
മറുപടഡിയഡില്  ഇതറ്റ്  സഖബനഡിചറ്റ്  യവ്യാനതവ്യാനഖ  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടഡില.  എല്.പഡി.ജഡി  പവ്യാചെക  ഇനനമവ്യായഡി
ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന  ദഹവ്യാസലുകളഡില്  11 എഖ3  ദശഷഡിയുളള  ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ്  പ്ലെവ്യാന്റുകളവ്യാണറ്റ്  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്
റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  ശുപവ്യാരശ  നചെയ്തഡിരുനതറ്റ്.  ഇപ്രകവ്യാരഖ  ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ്  പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്  സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരകവ്യാര
സബറ്റ്സഡിഡഡി  കുറചവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിദകപഡിദകണ്ട  തുക  2,20,000/-രൂപയവ്യാനണനഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കുണ്ടവ്യാകുന  വവ്യാരഷഡിക  ലവ്യാഭഖ  60500/-രൂപയവ്യാനണനഖ  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്
ചൂണ്ടഡികവ്യാട്ടുനണ്ടറ്റ്. എനവ്യാല് ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ് സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ് തുടരനടപടഡികനളവ്യാനഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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3)   ജലക പമുനരമുപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനന് സകവഡിധേവ്യാനങ്ങള ഏരനപ്പെടമുത്തഡിയഡിലല  .
എനരജഡി ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല കണക്കുകള പ്രകവ്യാരഖ അതഡിരമ്പുഴ കവവ്യാമസഡില് മവ്യാതഖ  2.5  ലകഖ

ലഡിറര ജലഖ പ്രതഡിദഡിനഖ ഉപദയവ്യാഗഡികനപ്പെടുന. ഇതഡിനന്റെ 50 ശതമവ്യാനനമങഡിലുഖ റനീ-വസകഡിള നചെയ്തറ്റ് ദസവ്യാദറജറ്റ്
ടവ്യാങ്കുകളഡില്  സൂകഡിചറ്റ്  കൃഷഡിക്കുഖ  ദടവ്യായഡിലററ്റ്  ഫഷഡിഖഗഡിനുഖ  ലവ്യാനഡറ്റ്  ദസപ്പെറ്റ്  ഇറഡിദഗഷനുഖ  പൂദന്തവ്യാട്ടങ്ങള
നനയ്ക്കുനതഡിനുഖ ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാവനതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് യവ്യാനതവ്യാരുവഡിധേ മലഡിനജല ട്രെനീററ്റ്നമന്റെറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റുകദളവ്യാ ജലഖ
റനീ-വസകഡിള  നചെയ്യുന  സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങദളവ്യാ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിലഡില.  ജലഖ  പുനരുപദയവ്യാഗഡിക്കുനതഡിനുളള
സഖവഡിധേവ്യാനങ്ങള  ആവഡിഷരഡിദകണ്ടതവ്യാനണനറ്റ്  എനരജഡി  ഒവ്യാഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ജലകവ്യാമഖ  രൂകമവ്യാനണനഡിരഡിദക,  ഈ  വഡിഷയതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
തുടരനടപടഡികള സസനീകരഡിചഡിട്ടഡില.

ദസവ്യാളവ്യാര  ദഫവ്യാദട്ടവ്യാദവവ്യാളട്ടവ്യായഡികറ്റ്  സഡിസഖ  (SPV),  വവ്യാട്ടര  റനീവസകഡിളഡിഖഗറ്റ്  പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്,  ബദയവ്യാഗവവ്യാസറ്റ്
പ്ലെവ്യാന്റുകള  എനഡിവയുനട  സ്ഥവ്യാപനഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ആവരതന  നചെലവകനള  വനദതവ്യാതഡില്
കുറയ്ക്കുവവ്യാന സഹവ്യായഡിക്കുഖ.  ആയതഡിനവ്യാല് എനരജഡി  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല ശുപവ്യാരശകള നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അധേഡികൃതരുനട ഭവ്യാഗത്തുനഡിനഖ അടഡിയന്തഡിര ശദ്ധ ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-31  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമസഡിദലകന് പമുറത്തമുനഡിനമുക  കമുടഡിനവളളക  ലഭവമവ്യാകല്  -
ലഭവമവ്യാകവ്യാത്ത കമുടഡിനവളളത്തഡിനന് കരവ്യാറമുകവ്യാരനന് 101199/-രഗ്രൂപ അധേഡികക നല്കഡി

ഫയല് നമര - പഡി & ഡഡി1/3/15370/2017/ഭ.വഡി
2016-2017  സവ്യാമതഡിക  വരഷഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമസഡിനല  ജലദഭൗരലഭവഖ

പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എഞഡിനനീയര തയവ്യാറവ്യാകഡിയ എസഡിദമററ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  പ്രതഡിദഡിനഖ  ഒരു
ലകഖ  ലഡിറര  നവള്ളഖ  എന  അളവഡില്  28  ദഡിവസനത  ആവശവതഡിനവ്യായഡി  28  ലകഖ  ലഡിറര  നവള്ളഖ
ദവണ്ടഡിവരുനമനഖ  1000  ലഡിറര  നവള്ളതഡിനറ്റ്  175/-രൂപ നഡിരകഡില്  28  ദഡിവസഖ  നവള്ളഖ ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
490000/-രൂപ ദവണ്ടഡിവരുനമനഖ ഉള്ള നഡിരദദ്ദേശഖ യു.ഒ നമര  250/പഡി&  ഡഡി1/3/2017/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ/11.1.2017
പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അഖഗനീകരഡിക്കുകയുഖ  നചെയ്തഡിരുന.  കുടഡിനവള്ളഖ  ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായഡി  വഡിളഡിച
നടണ്ടറഡില് (EU1/17 തനീയതഡി 10.01.2017 & R.O.No.PRO/1/Advt/64/ 2016-17 dated 11.01.17) ഏറവഖ തവ്യാഴ്ന്ന നഡിരകവ്യായ
1000  ലഡിററഡിനറ്റ്  158/-രൂ.  നഡിരകഡില്  ദകസവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്ത  ശനീ.പഡി.നക.മൂസവ്യാക്കുട്ടഡി,  ചെഡിറയഡില്  വവ്യാട്ടര  സരവ്വനീസറ്റ്,
തവ്യാഴതങ്ങവ്യാടഡി,  ദകവ്യാട്ടയഖ  എനയവ്യാളുനട  കസദട്ടഷന  അഖഗനീകരഡിക്കുകയുഖ  കുടഡിനവള്ളഖ  എതഡിക്കുനതഡിനുള്ള
നടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എഞഡിനനീയനറ  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകയുഖ  നചെയ്തഡിരുന
(യു.ഒ.നഖ.385/പഡി  &  ഡഡി-1/3/2017/ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ തനീയതഡി  19.01.2017).  ഇപ്രകവ്യാരഖ കുടഡിനവള്ളഖ ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
ശനീ. പഡി.നക.മൂസവ്യാക്കുട്ടഡിയറ്റ് ഏഴു പ്രവ്യാവശവഖ റഡിപ്പെനീററ്റ് ഓരഡര നല്കഡിയഡിരുന. 

കുടഡിനവള്ളതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അഖഗനീകരഡിച  നഡിരകവ്യായ  1000  ലഡിററഡിനറ്റ്  158/-രൂ.  നഡിരകഡില്,
ലഭവമവ്യാകഡിയ  കുടഡിനവള്ളതഡിനന്റെ  അളവഡിനറ്റ്  അനുസൃതമവ്യായഡി  തുക  അനുവദഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  പകരഖ  കുടഡിനവള്ളഖ
ലഭവമവ്യാകഡിയതഡിനറ്റ്  ഒനവ്യാഖഘട്ടതഡില്  441689/-രൂപയുഖ  രണ്ടവ്യാഖഘട്ടതഡില്  442400/-രൂപയുഖ  കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്
നല്കഡിയതഡിനവ്യാല് ഒനഖ,  രണ്ടുഖ ഘട്ടങ്ങളഡിലവ്യായഡി  കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്  തവ്യാനഴപ്പെറയുഖപ്രകവ്യാരഖ  ആനക  101199/-രൂപ
അധേഡികഖ നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

കവ്യാലയളവറ്റ്
കുടഡിനവള്ളതഡിനന്റെ

അളവറ്റ് (ലഡിറര)

തുക (രൂപ)

അരഹമവ്യായതറ്റ്
(158 രൂപ/1000 ലഡിറര)

നല്കഡിയതറ്റ്
അധേഡികഖ/ കുറവറ്റ്

നല്കഡിയതറ്റ്
ഒനവ്യാഖ ഘട്ടഖ

(16.1.2017 മുതല്
5.2.2017 വനര- 20 ദഡിവസഖ )

2810000 443980
441689/-രൂപ 
(നചെകറ്റ് നമര
819694/9.3.2017)

2291 (കുറവറ്റ്)

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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രണ്ടവ്യാഖ ഘട്ടഖ (6.2.2017 മുതല്
21.2.2017 വനര- 16 ദഡിവസഖ)

2145000 338910
442400 

(നചെകറ്റ് നമര
819704/24.3.2017)

103490
(അധേഡികഖ)

ആനക 49,55,000 7,82,890 8,84,089
1,01,199

(അധേഡികഖ)
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമസഡില്  കുടഡിനവള്ളഖ  എതഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  കരവ്യാറുകവ്യാരന  16.1.2017  ല്

ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയതറ്റ് 11.4.2016 തനീയതഡിയഡില് നസനട്രെല് കസവ്യാളഡിറഡി കണദട്രെവ്യാള ലദബവ്യാറട്ടറഡി ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ 17582/W-
1/2016  നമര  സരട്ടഡിഫഡികറവ്യാണറ്റ്.  ഏഴു  പ്രവ്യാവശവഖ  റഡിപ്പെനീററ്റ്  ഓരഡര  നല്കഡിയ  ഒരു  ദവളയഡിലുഖ  കസവ്യാളഡിറഡി
സരട്ടഡിഫഡികററ്റ്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  ഉപദയവ്യാഗദയവ്യാഗവമവ്യായ  കുടഡിനവള്ളമവ്യാണറ്റ്
ലഭവമവ്യാകഡിയനതനറ്റ് ഉറപ്പെവ്യാക്കുവവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ് കഴഡിദഞ്ഞെവ്യാനയനറ്റ് സഖശയമവ്യാണറ്റ്. കൂടവ്യാനത, 3 മുതല് 7
വനര  ഘട്ടങ്ങളഡിലവ്യായഡി  കുടഡിനവള്ളഖ  ലഭവമവ്യാകഡിയതഡിനന്റെയുഖ  (കുടഡിനവള്ളഖ  എതഡിച  തനീയതഡികള,  ഓദരവ്യാ
തനീയതഡിയഡിലുഖ  നല്കഡിയ  നവള്ളതഡിനന്റെ  അളവറ്റ്,  ടവ്യാങര  ദലവ്യാറഡി  നമര,  വഡവറുനട  ദപരറ്റ്,  കവവ്യാമസഡില്
പ്രദവശഡിച  സമയഖ,  പുറത്തുദപവ്യായ  സമയഖ,  സൂപ്പെരവവസഡിഖഗറ്റ്  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനന്റെ  ഒപ്പെറ്റ്  തുടങ്ങഡിയവ)  ഏഴു
ഘട്ടങ്ങളഡിലവ്യായഡി  കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്  നല്കഡിയ  തുകയുനടയുഖ  (നചെകറ്റ്  നമര,  തനീയതഡി,  നല്കഡിയ  തുക എനഡിവ)
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഫയലഡില് ഉള്ളടകഖ നചെയ്തഡിരുനഡില. 

ദമല് അപവ്യാകതകള സഖബനഡിചറ്റ്  വഡിശദനീകരണഖ ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടു  നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ്
അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  (നമര  20/19.12.2017)  മറുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  ഒനഖ,  രണ്ടുഖ
ഘട്ടങ്ങളഡിലവ്യായഡി കുടഡിനവള്ളഖ ലഭവമവ്യാകഡിയതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ 8,84,089/-രൂപ ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടുത്തുന.

3-32  സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  നമഡഡികല്  എജവമുദകഷന,  മണഡിമലകമുനന്-  മവ്യാരകറ്റ്
ദററഡില്  നഡിരവ്വഹഡിച  പ്രവകൃത്തഡി  ഇനങ്ങളകന്  കരവ്യാറമുകവ്യാരനന്റെ  ലവ്യാഭക
ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയതഡിനവ്യാല് അധേഡികനചലവന്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡില്  ആയഡിരുന  സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  നമഡഡികല്  എജദ്യുദകഷന,
മണഡിമലക്കുനറ്റ് എന സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ പുതഡിയ നകട്ടഡിടഖ  നഡിരമവ്യാണതഡിനറ്റ്  4,81,36,059 രൂപയുനട എസഡിദമററ്റ്
(എസറ്റ്.ഒ.ആര.  2012)  തയവ്യാറവ്യാക്കുകയുഖ  കുറഞ്ഞെ  നഡിരകറ്റ്  (9.30%  നടനഡര  കുറവറ്റ്)  ദകസവ്യാട്ടുനചെയ്ത  ശനീ.
നക.നക.എബ്രഹവ്യാഖ,  കടുവവ്യാഖകുളഖ,  നതദകകര,  മണ്ണത്തൂര പഡി.ഒ,  മൂവവ്യാറ്റുപുഴ  എന കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്  പ്രവൃതഡി
ഏല്പഡിച നല്കുകയുഖ നചെയ. നടനഡര സമരപ്പെഡിച നസലവ്യാര ദഫവ്യാര, ഗ്രഭൗണ്ടറ്റ് ദഫവ്യാര, ഫസറ്റ് ദഫവ്യാര, നസകനഡറ്റ്
ദഫവ്യാര  സവ്യാനഡിട്ടറഡി  &  വവ്യാട്ടര  സനനപ്ലെ,  വവ്യാട്ടര  ടവ്യാങറ്റ്,  ഗവവ്യാസറ്റ്  കണകന എനഡിവ അടങ്ങഡിയ പ്രവൃതഡിയുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

എഗ്രഡിനമന്റെറ്റ് നമര 158/14-15/8.1.15
പഡി.എ. സഡി 43714249 രൂപ

ഭരണവ്യാനുമതഡി യു.ഒ.നഖ. 511/എസറ്റ്.എഫറ്റ്.2/2014/അഡഡിന/14.10.14
സവ്യാദങതഡികവ്യാനുമതഡി യു.ഒ.നഖ. 5976/എസറ്റ്.എഫറ്റ്.2/3/2015/അഡഡിന/5.10.15
എഖ ബുകറ്റ് നമര 2040, 2038, 2079

പ്രവകൃത്തഡികവ്യായമുളള നപയ്നമന്റെന് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

പവ്യാരട്ടറ്റ് ബഡില്
നമര

ആനക തുക വവ്യാററ്റ് നഎ.ടഡി.
വരദകഴറ്റ്

നവല്നഫയര
ഫണ്ടറ്റ്

കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്
നല്കഡിയ തുക

നചെകറ്റ് നമര/ തനീയതഡി

1st & part 1826809 73072 18268 18268 1717201 879867/7.10.2015

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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2nd & part 13475157 539006 134752 134752 12666647
879907/20.11.2015(4666647)
879913/20.11.2015(4000000)
879914/20.11.2015(4000000)

3rd & part 5945965 237839 59460 59460 5589206
848345/1.2.2016(40,00,000)
848346/1.2.2016(15,89,206)

4th & part 2761646 110466 27616 27616 2595948 848396/8.4.2016

5th & part 5212195 208488 52122 52122 4899463 420022/14.10.2016

6th & part 4787805 191512 47878 47878 4500537 819714/29.3.2017

6th & part
(ബവ്യാകഡി)

3526616 141065 35266 35266 3315019 819722/9.5.2017

7th & part 5150534 206021 51505 51505 4841503 819771/30.6.2017

8th & part 1027522 41101 10275 10275 965871 819781/8.9.2017

എട്ടവ്യാമനതയുഖ  അവസവ്യാനദതതുമവ്യായ  ബഡിലഡില്  ഗവവ്യാസറ്റ്  കണകനുഖ  ഉപകരണങ്ങള
ഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനവ്യായുളള  പ്രവൃതഡി  മവ്യാരകററ്റ്  ദററഡില്  എസഡിദമററ്റ്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിരുന.  ഇഭൗ  പ്രവൃതഡിയുനട
ഇനങ്ങളഡില് നപവ്യാതുമരവ്യാമതറ്റ് ചെട്ടങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി 10% ദകവ്യാണട്രെവ്യാദകഴറ്റ് ദപ്രവ്യാഫഡിററ്റ് ഉളനപ്പെടുതഡി നഡിരകറ്റ്
തയവ്യാറവ്യാകഡിയതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  35558  രൂപയുനട  നഷ്ടഖ  ഉണ്ടവ്യായഡിട്ടുള്ളതവ്യായഡി  കവ്യാണുന.
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

എക.ബമുകന് നമര 2079 ദപജന് 71 മമുതല് 78 വനര

നഎറഖ
നഖ.

പ്രവൃതഡി ഇനഖ
10%സഡി.പഡി.

ഉളനപ്പെടുതഡി
അനുവദഡിച നഡിരകറ്റ്

അനുവദഡികവ്യാവന
നഡിരകറ്റ്

പ്രവൃതഡി 
അളവറ്റ്

അധേഡികഖ
നല്കഡിയ
നഡിരകറ്റ്

അധേഡികഖ
നല്കഡിയ

തുക

42 എ

എല്.പഡി.ജഡി.
നനലനഡിനവ്യായഡി 15

എഖ.എഖ. എഖ.എസറ്റ്.
നനപപ്പെറ്റ് ലഭവമവ്യാകലുഖ

ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ
നപയഡിന്റെഡിങ്ങുഖ

1200+120
(10%സഡി.പഡി.) =

1320/മനീറര
1200/മനീറര 150.72 മനീറര 120/മനീറര 18086.4

42 ബഡി
ബനസന ബരണര

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

794+79.40=
873.40/നഖ.

794/നഖ 78 നഖ 79.40/നഖ 6193.2

42 സഡി

2 അടഡി ദകവ്യാപ്പെര
പഡിഗറ്റ്നടയഡില്
ലഭവമവ്യാകല്,
ഘടഡിപ്പെഡികല്

368+36.80/നഖ. 368/നഖ 39 നഖ 36.80/നഖ 1435.2

42 ഡഡി

ഫുള തഡറ്റ് ബ്രവ്യാസറ്റ്
നതരമല് നനലന

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

540+54/നഖ. 540/നഖ 39 നഖ 54/നഖ 2106.0
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42 ഇ

2 അടഡി ഫകഡിബഡിള
പഡിഗറ്റ്നടയഡില്
ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

334+33.40/നഖ. 334/നഖ 9 നഖ 33.40/നഖ 300.6

42 എഫറ്റ്
നതരമല് ദപ്ലെററ്റ്
ലഭവമവ്യാകല്,
ഘടഡിപ്പെഡികല്

35+3.50/നഖ=
38.50

35/നഖ 39 നഖ 3.50/നഖ 136.5

42 ജഡി

സുപ്പെനീരഡിയര കസവ്യാളഡിറഡി
സുരകവ്യാടമ്പ്യൂബറ്റ്
ലഭവമവ്യാകല്,
ഘടഡിപ്പെഡികല്

184+18.40=
202.40/മനീ

184/മനീറര 40 മനീറര 18.40 മനീറര 736.0

42 എചറ്റ്
ദനവ്യാണ റഡിദട്ടണ

വവ്യാല്വറ്റ് ലഭവമവ്യാകല്
ഘടഡിപ്പെഡികല്

518+51.80=
569.80/നഖ

518/നഖ 6 നഖ 51.80/നഖ 310.8

42 നഎ
ടവ്യാപ്പെറ്റ് വവ്യാല്വറ്റ്
ലഭവമവ്യാകല്,
ഘടഡിപ്പെഡികല്

368+36.80=
404.80/നഖ

368/നഖ 78 നഖ 36.80/നഖ 2870.4

42 നജ
മവ്യാനഡിദഫവ്യാളഡറ്റ്

വവ്യാല്വറ്റ് ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

874+87.40=
961.40/നഖ.

874/നഖ 8 നഖ 87.40/നഖ 699.2

42 നക

നനഹ പ്രഷര
നറഗദലറര
ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

518+51.8= 569.8/നഖ 518/നഖ 4 നഖ 51.80/നഖ 207.2

42 എല്
പ്രഷര ദഗജറ്റ് മനീറര

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

2070+207=
2277/നഖ

2070/നഖ 1 നഖ 207/നഖ 207.2

42 എഖ

നഹവഡി നനലന
മവ്യാനഡിദഫവ്യാളഡറ്റ്
ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

1840+184=
2024/നഖ

1840/നഖ 2 നഖ 184/നഖ 368.0

42 എന
മവ്യാനഡിദഫവ്യാളഡറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ്
നസററ്റ് ലഭവമവ്യാകലുഖ

ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

184+18.40=
202/40 നഖ

184/നഖ 6 നഖ 18.40/നഖ 110.4

42 ഒ
എഖ.എസറ്റ്. ക്ലെവ്യാസറ്റ്

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

150+15=
165/നഖ

150/നഖ 60 നഖ 15/നഖ 900.0

42 പഡി വവ്യാട്ടര ദകവ്യാളഖ
ലഭവമവ്യാകലുഖ

3220+322=
3542/നഖ

3220/നഖ 1 നഖ 322/നഖ 322.0
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ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

42 കദ്യു

ദകവ്യാപ്പെര ഡഡി.സഡി.ബഡി.
ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

403+40.30=
443.30/നഖ

403/നഖ 1 നഖ 40.30/നഖ 40.3

42 ആര
3x8 ദഫകറ്റ് ദകവ്യാപ്പെര

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

747+74.70=
821.70/മനീറര

747/മനീറര 6 മനീറര 74.70/മനീറര 448.2

42 എസറ്റ്
എന.സഡി.വഡി. വവ്യാല്വറ്റ്

ലഭവമവ്യാകലുഖ
ഘടഡിപ്പെഡികലുഖ

403+40.30=
443.30/എണ്ണഖ

403/നഖ 2 നഖ 40.30/നഖ 80.6

ആനക 35558

ആയതഡിനവ്യാല്  കരവ്യാറുകവ്യാരനറ്റ്  അധേഡികഖ  നല്കഡിയ  35558/-രൂപ  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാകഡി  വഡിവരഖ
അറഡിയഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-33  പരസവങ്ങളമുനട  പ്രസഡിദ്ധരീകരണക  -  സരകവ്യാര  നഡിരകന്
ബവ്യാധേകമവ്യാകവ്യാത്തതമുമഗ്രൂലക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനന് അധേഡികനചലവന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ദനരഡിട്ടറ്റ് നല്കുനതുഖ സസവ്യാശയ സ്ഥവ്യാപനങ്ങള/ പഠന വകുപകള നല്കുനതുമവ്യായ
പരസവങ്ങള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  പബഡികറ്റ്  റഡിദലഷനസറ്റ്  വഡിഭവ്യാഗഖ  മുഖവ്യാന്തഡിരമവ്യാണറ്റ്  പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനതറ്റ്.
ഒവ്യാദരവ്യാ  സവ്യാമതഡികവരഷവഖ  പതമവ്യാധേവമ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  നല്കുന  നഡിരക്കുകളഡില്  നനദഗവ്യാഷഡിദയഷന
നടതഡി  തയവ്യാറവ്യാക്കുന  പ്രദതവകനഡിരക്കുകളവ്യാണറ്റ്  ബവ്യാധേകമവ്യാക്കുനതറ്റ്.  എനവ്യാല്  7.7.99 നല  ജഡി.ഒ  (പഡി)
8/99/പഡി.ആര പ്രകവ്യാരഖ ദകരള സരകവ്യാര പുറനപ്പെടുവഡിച ചെട്ടങ്ങളഡിനലയുഖ കവ്യാലവ്യാകവ്യാലങ്ങളഡില് സരകവ്യാര പുതുകഡി
നഡിശയഡിക്കുനതുമവ്യായ  പരസവനഡിരകഡിലവ്യാണറ്റ്  തുക  അനുവദഡിദകണ്ടതറ്റ്.  എനവ്യാല്  ദമല്പ്പെറഞ്ഞെ  പ്രകവ്യാരഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അധേഡികനഡിരകഡില്  തുക  അനുവദഡിക്കുനതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാഫണ്ടഡിനറ്റ്  നഷ്ടഖ
സഖഭവഡിക്കുന. 

2015 നല  ജഡി.ഒ  (പഡി)  17/2015/ഐആന്റെറ്റ്  പഡി.ആര.ഡഡി  തനീ  8/12/2015  ഉതരവറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  വഡിവഡിധേ
പതങ്ങളകറ്റ് നല്ദകണ്ട പരസവ നഡിരക്കുകള സരകവ്യാര പുതുകഡി പ്രസഡിദ്ധനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട
പരസവങ്ങള പബഡികറ്റ് റഡിദലഷനസറ്റ് വകുപ്പെറ്റ് മുഖവ്യാന്തഡിരഖ നല്കഡിയവ്യാലുഖ ദനരഡിട്ടറ്റ് നല്കഡിയവ്യാലുഖ  15%  ഡഡിസഭൗണ്ടറ്റ്
പരസവനഡിരകഡില്  അനുവദഡികനപ്പെദടണ്ടതുനണ്ടനറ്റ്  ടഡി  ഉതരവഡില്  വവക്തമവ്യാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  പ്രസ്തുത  സരകവ്യാര
ഉതരവറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നടപ്പെഡിലവ്യാക്കുവവ്യാന  സഡിനഡഡിദകററ്റ്  തനീരുമവ്യാനനമടുതറ്റ്  29/08/2017 നല
8286/എ 3/2//2017  ഭ.വഡി.  നമരവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉതരവറ്റ്  പുറനപ്പെടുവഡിചഡിരുന.  എനവ്യാല്  മവ്യാധേവമ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  പ്രദതവകമവ്യായഡി  നഡിശയഡിചറ്റ്  നല്കുനതുഖ  സരകവ്യാര
അഖഗനീകൃതനഡിരകഡിദനകവ്യാള ഉയരനതുമവ്യായ നഡിരകഡിലവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പരസവങ്ങളകറ്റ് നഡിലവഡിലുഖ തുക
അനുവദഡിക്കുനതറ്റ്. 

2016-17  വരഷഖ  പതപ്പെരസവങ്ങളകവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നചെലവഴഡിച  31,74,422/-രൂപയുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ഇനഖ/ ദസവ്യാതസറ്റ് തുക (രൂപ)
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടറ്റ് 19,26,122

സസവ്യാശയ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട ഫണ്ടറ്റ് 8,27,430

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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പഠനവകുപകളുനട ഫണ്ടറ്റ് 4,20,870
ആനക 31,74,422

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കുന പരസവങ്ങളകറ്റ് ദകരള സരകവ്യാര തനീരുമവ്യാനഡിക്കുന നഡിരകഡില് മവ്യാതഖ തുക
നചെലവഴഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഭരണവഡിഭവ്യാഗഖ  നടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  മവ്യാദ്ധവമ
സ്ഥവ്യാപനങ്ങള ഈ വഡിഷയതഡില് കവ്യാണഡിക്കുന വവമുഖവഖ ഉനത വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ വകുപ്പെറ്റ് വഴഡി സരകവ്യാരഡിനന്റെ
ശദ്ധയഡില്  നകവ്യാണ്ടുവദരണ്ടതുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണ്ടഡിനറ്റ്  നഷ്ടഖ  ഉണ്ടവ്യാകുന  സവ്യാഹചെരവഖ
ഒഴഡിവവ്യാദകണ്ടതുമവ്യാണറ്റ്.

3-34  സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  ബദയവ്യാസയനസസന്-  ഉപകരണങ്ങളമുനട  വവ്യാങ്ങല്-  കസകസന്  &
നസനട്രെല് എക്വസസന് ഡവഗ്രൂട്ടഡി എകകപ്ഷന പ്രദയവ്യാജനനപ്പെടമുത്തഡിയഡിലല

ഫയല് നമര -പഡി & ഡഡി2/4/2040/2013/ഭ.വഡി
സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  ബദയവ്യാസയനസസഡില്  അസഡിസന്റെറ്റ്  നപ്രവ്യാഫസറവ്യായ  ദഡവ്യാ.രവ്യാധേവ്യാകൃഷ്ണന  ഇ.നക-യറ്റ്

നക.എസറ്റ്.സഡി.എസറ്റ്.റഡി.ഇ-എസറ്റ്.എ.ആര.ഡഡി  റഡിസരചറ്റ്  ദപ്രവ്യാജക്ടുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടറ്റ്  ഉപകരണങ്ങള
വവ്യാങ്ങുനതഡിനുദവണ്ടഡി  നക.എസറ്റ്.സഡി.എസറ്റ്.റഡി.ഇ  1800000/-രൂ.  ധേനസഹവ്യായഖ  നല്കഡിയഡിരുന.  ടഡി
ധേനസഹവ്യായതഡില്  നഡിനഖ  518040/-രൂപ  നചെലവഴഡിചറ്റ്  നറഫ്രെഡിജദററഡറ്റ്  നസനട്രെഡിഫമ്പ്യൂഗറ്റ്  5804  ആര  എന
ഉപകരണഖ  എപ്പെനദഡവ്യാരഫറ്റ്  ഇന്തവവ്യാ  ലഡിമഡിറഡറ്റ്  എന  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  നഡിനറ്റ്  വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുന.  വവ്യാങ്ങഡിയ
ഉപകരണങ്ങള ഇറക്കുമതഡി  നചെയ്തദപ്പെവ്യാള  കസഖസറ്റ്&  നസനട്രെല്  എവകസറ്റ്  ഡമ്പ്യൂട്ടഡി  ഇനതഡില്  27693/-രൂ.
എപ്പെനദഡവ്യാരഫറ്റ് ഇന്തവവ്യാ ലഡിമഡിറഡഡിനറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്  (ഡഡിഡഡി നഖ.755312  തനീ.18.8.2014).  ഗവ.ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന
നമര 51/96/കസഖസറ്റ്/ 23.7.96, നമര 10/97/നസനട്രെല് എവകസറ്റ്/1.3.97 എനഡിവ പ്രകവ്യാരഖ പബഡികറ്റ് ഫണ്ടഡറ്റ്
റഡിസരചറ്റ്  ഇനസഡിറമ്പ്യൂഷനസഡിനുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളക്കുഖ  കസഖസറ്റ്  ഡമ്പ്യൂട്ടഡി/നസനട്രെല്  എവകസറ്റ്  ഡമ്പ്യൂട്ടഡി
എനഡിവയഡില് ഇളവകള നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 19.8.13 ല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സമരപ്പെഡിച അദപകനയത്തുടരനറ്റ് 11.9.13
മുതല്  31.8.17  വനര  കവ്യാലവ്യാവധേഡിയുള്ള  നസനട്രെല്  എവകസറ്റ്/  കസഖസറ്റ്  രജഡിദസ്ട്രഷന  നഖ.  TU/V/RG-
CDE(309)2013/11.9.13  സരട്ടഡിഫഡികററ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ്  ലഭവമവ്യായഡിരുനനവങഡിലുഖ  പ്രസ്തുത  ദരഖകള
അധേഡികൃതരകറ്റ് സമരപ്പെഡിചറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡിയഡില് ഇളവ ദനടഡിയഡില.

ഇതു  സഖബനഡിചറ്റ്  വഡിശദനീകരണഖ  ലഭവമവ്യാകവ്യാനവ്യാവശവനപ്പെട്ടുനകവ്യാണ്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്
അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  (നമര  24/തനീയതഡി  5.12.2017)  ലഭവമവ്യാകഡിയ  മറുപടഡിയഡില്  നടകഡികല്  കമഡിറഡിയുനട
തനീരുമവ്യാനപ്രകവ്യാരവഖ  ആനക  തുക  എസഡിദമററ്റ്  തുകയഡിലുഖ  അധേഡികമലവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാലുമവ്യാണറ്റ്  കസഖസറ്റ്
ഡമ്പ്യൂട്ടഡി/നസനട്രെല് എവകസറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡി നല്കുവവ്യാന ഇടയവ്യായനതനഖ ഭവ്യാവഡിയഡില് ഉപകരണങ്ങള വഡിദദശത്തുനഡിനറ്റ്
വവ്യാങ്ങുദമവ്യാള ആവശവമവ്യായ ദരഖകള സമരപ്പെഡിചറ്റ്  കസഖസറ്റ്  ഡമ്പ്യൂട്ടഡി/നസനട്രെല് എവകസറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡിയഡില് ഇളവറ്റ്
ദനടുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള  സസനീകരഡിക്കുനതവ്യാനണനറ്റ്  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ
പഠനവകുപകളഡില് ഭവ്യാവഡിയഡില് ഉപകരണങ്ങള ഇറക്കുമതഡി നചെയ്തറ്റ് വവ്യാദങ്ങണ്ട സവ്യാഹചെരവങ്ങളഡില് ആവശവമവ്യായ
ദരഖകള അധേഡികൃതരകറ്റ് സമരപ്പെഡിചറ്റ് കസഖസറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡി/നസനട്രെല് എവകസറ്റ് ഡമ്പ്യൂട്ടഡിയഡില് ഇളവറ്റ് ദനടുനനവനറ്റ്
അധേഡികവ്യാരഡികള ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-35  സ്കഗ്രൂള  ഓഫന്  കമവഗ്രൂട്ടര  സയനസന്-  കമവഗ്രൂട്ടറമുകളമുക  അനമുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങളമുക വവ്യാങ്ങല്-ദസവ്യാര പരദചസന് നഡിയമങ്ങള പവ്യാലഡിചഡിട്ടഡിലല

ഫയല് നഖ Ad.B4/2/SOCS/493/15
യൂണഡിദവഴഡിറഡി  പരദചസറ്റ്  കമറഡിയുനട  (UPC)  31.12.15 നല ദയവ്യാഗതനീരുമവ്യാനഖ അനുസരഡിചറ്റ്  സ്കൂള ഓഫറ്റ്

കമമ്പ്യൂട്ടര സയനസഡിനറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ അനുബനഉപകരണങ്ങളുഖ  8,27,545/-രൂപ നചെലവഴഡിചറ്റ് വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അനുമതഡി  നല്കഡിയഡിരുന  (U.O.  No  5104/Ad.B4/2/SOCS/  493/2015  തനീയതഡി  22.09.2016).
പ്രസ്തുത വവ്യാങ്ങലുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടറ്റ് തുക നല്കഡിയതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



117

നചെകറ്റ് നമര/ തനീയതഡി തുക സ്ഥവ്യാപനഖ
482004/27.9.2016 594950 M/s ദറഡഡിയനസറ്റ് നടകറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
482005/27.9.2016 105500 M/s കസഡിനസറ്റ് നടദകവ്യാളജനീസറ്റ്. നകവ്യാചഡി
482006/27.9.2016 127095 M/s നക.എഖ.നടദകവ്യാളജനീസറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
ആനക 827545

ഫയലഡിനന്റെ പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് കവ്യാണനപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

2013  നല ദസവ്യാര പരദചസറ്റ് മവ്യാനുവല് ഖ 7-7  പ്രകവ്യാരഖ  1 ലകഖ രൂപയറ്റ് മുകളഡിലുള്ള വവ്യാങ്ങലുകളകറ്റ്
നടനഡര മുദഖനയുള്ള വവ്യാങ്ങല് നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ ഡയറകര
വഡിവഡിധേ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിന ലഭഡിച കസദട്ടഷന പ്രകവ്യാരമവ്യാണറ്റ് വവ്യാങ്ങല് നടതഡിയതറ്റ്.  10 കമമ്പ്യൂട്ടറുകളക്കുഖ
1 ബവ്യാരദകവ്യാഡറ്റ്  റനീഡറഡിനുമവ്യായഡി  കുറഞ്ഞെനഡിരകറ്റ്  കസവ്യാട്ടറ്റ്  നചെയ്ത  M/s  I  tech  solutions  എന  സ്ഥവ്യാപനതഡിനറ്റ്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവപ്ലെ ഓരഡര നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് പ്രസ്തുത സ്ഥവ്യാപനഖ  സവ്യാധേനങ്ങള സവപ്ലെ
നചെയ്യുവവ്യാന  സനദ്ധമലവ്യാനയനറ്റ്  അറഡിയഡിച.  1 ലകഖ  രൂപയറ്റ്  മുകളഡില്  അടങലുള്ള  നടനഡറുകളകറ്റ്
നടനഡരതുകയുനട  1%തുക  (നഡിരതദ്രവവഖ)  ഇ.എഖ.ഡഡി  സമരപ്പെഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  ടഡി
സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്നഡിനറ്റ്  ഇ.എഖ.ഡഡി  വവ്യാങ്ങഡിയഡിരുനഡില.  നടനഡര നടപടഡികള സസനീകരഡിചറ്റ്  ഇ.എഖ.ഡഡി  ഈടവ്യാകഡി
വവ്യാങ്ങല്  നടതഡിയഡിരുനനവങഡില്,  നടനഡര  നഡിബനനകളകറ്റ്  വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  സവ്യാധേനങ്ങള  സവപ്ലെ
നചെയവ്യാതഡിരുന  കരവ്യാറുകവ്യാരനന്റെ  ഇ.എഖ.ഡഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അകഭൗണ്ടഡിദലകറ്റ്  മുതല്ക്കൂട്ടവ്യാമവ്യായഡിരുന.
ഇ.എഖ.ഡഡി വവ്യാങ്ങവ്യാതഡിരുനതുമൂലഖ ഈയഡിനതഡില് 8275/-രൂപ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനറ്റ് നഷ്ടഖ സഖഭവഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

കൂടവ്യാനത,  വഡിവഡിധേ  നസസഡിഫഡിദകഷനഡിലുള്ള പ്രഡിന്റെര  കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജുകള വവ്യാങ്ങുനതഡിനവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയ
കസദട്ടഷന പ്രകവ്യാരഖ ഏറവഖ കുറവറ്റ് തുക ദകസവ്യാട്ടു നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനതഡില് നഡിനഖ വവ്യാങ്ങവ്യാനത ഏറവഖ കൂടഡിയ തുക
ദകസവ്യാട്ടു നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനതഡില് നഡിനഖ വവ്യാങ്ങുകയവ്യാണറ്റ് നചെയ്തതറ്റ്.  കുറഞ്ഞെതുക ദകസവ്യാട്ടു നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനതഡില്
നഡിനറ്റ് സവ്യാധേനങ്ങള വവ്യാങ്ങവ്യാതഡിരുനതുമൂലഖ 36088/-രൂപ അധേഡികഖ നചെലവഴഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

ദമല്  സൂചെഡിപ്പെഡിച  അപവ്യാകതകളകറ്റ്  വഡിശദനീകരണഖ  ആവശവനപ്പെട്ടറ്റ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിററ്റ്
അദനസഷണക്കുറഡിപ്പെഡിനറ്റ്  (നമര  5/28.9.2017)  മറുപടഡിയവ്യായഡി  മുനവരഷങ്ങളഡില്  നടനഡര  നടപടഡിക്രമങ്ങള
സസനീകരഡികവ്യാനത കസദട്ടഷന നടപടഡികളഡിലൂനടയവ്യാണറ്റ് വവ്യാങ്ങള നടതഡിയഡിരുനനതനഖ കുറഞ്ഞെ തുക ദകസവ്യാട്ടുനചെയ്ത
സ്ഥവ്യാപനഖ അദനസഷണതഡില് പ്രതഡികരഡിചഡിനലനഖ അറഡിയഡിചഡിരുന. ടഡി മറുപടഡി അഖഗനീകരഡികവ്യാവനതല. കുറഞ്ഞെ
തുക ദകസവ്യാട്ടുനചെയ്തഡിരുന സ്ഥവ്യാപനഖ പ്രവ്യാഥമഡിക  കരവ്യാര  വയവ്യാനതയുഖ  ഇ.എഖ.ഡഡി.  ഒടുകവ്യാനതയുഖ  കസദട്ടഷനഡില്
പനങടുതതുമൂലമവ്യാണറ്റ് ഇതരഖ അവസ്ഥ സഖജവ്യാതമവ്യായതറ്റ്. ഡയറകറുനട നടപടഡിക്രമങ്ങളഡിനല വനീഴ്ചയവ്യാണറ്റ് ഇതറ്റ്
സൂചെഡിപ്പെഡിക്കുനതറ്റ്. 

കസദട്ടഷന വവവസ്ഥകളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമവ്യായഡി  ഉപകരണങ്ങള സവപ്ലെ നചെയവ്യാതഡിരുന സ്ഥവ്യാപനതഡില്
നഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകറ്റ് മുതല്ക്കൂദട്ടണ്ടഡിയഡിരുന ഇ.എഖ.ഡഡി തുക ഈടവ്യാകവ്യാതതഡിനവ്യാല് നഷ്ടഖ വന
8375 രൂപയുഖ  കുറഞ്ഞെതുക  ദകസവ്യാട്ടു  നചെയ്ത  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  നഡിനറ്റ്  വവ്യാങ്ങല്  നടതവ്യാതതുമൂലഖ  അധേഡികഖ
നല്കഡിയ 36088/-  രൂപയുഖ ഉളനപ്പെനട ആനക 44463/-രൂപ ടഡി തുക ഉതരവവ്യാദഡിയവ്യായ സ്കൂള ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടര
സയനസസറ്റ്  ഡയറകറഡില്  നഡിനറ്റ്  ഈടവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ദസവ്യാര  പരദചസറ്റ്  നഡിയമങ്ങള
പവ്യാലഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല്  ദമല്  പരവ്യാമരശഡിച  തുകകള  കഡിഴഡിചള്ള  നചെലവറ്റ്  തുകയവ്യായ  7,83,082/-രൂപ
തടസനപ്പെടുത്തുന.

കുറഞ്ഞെതുക ദകസവ്യാട്ടു നചെയ്ത സ്ഥവ്യാപനതഡില് നഡിനറ്റ് വവ്യാങ്ങല് നടതവ്യാതതുമൂലഖ അധേഡികഖ നല്കഡിയ
36088/-രൂപയുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇനഖ എണ്ണഖ

കുറവറ്റ് തുക
ദകസവ്യാട്ടറ്റ് നചെയ്ത
സ്ഥവ്യാപനഖ/

നഡിരകറ്റ്

ദകസവ്യാട്ടറ്റ്
നചെയ്ത

കുറഞ്ഞെ
തുക

സവ്യാധേനങ്ങള
സവപ്ലെ
നചെയ്ത

സ്ഥവ്യാപനഖ/നഡിരകറ്റ്

നല്കഡിയ
തുക 

അധേഡികഖ
നല്കഡിയ

തുക

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
78A

10
Fountain
stationers
@2993/-

2993x10=
29930

Radiance tech 
 @5100

5100x10=
51000

21070

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
88A

6 
Fountain
stationers
@2310/-

2310x6=
13860

Radiance tech
 @3525

3525x6=
21150

7290

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
128A-Black

2 
Fountain
stationers
@3255/-

3255x2=
6510

Radiance tech
 @4500/-

4500x2=
9000/-

2490/-

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
128A-cyan

1
Fountain
stationers
@3014/-

3014
Radiance tech

 @4300/-
4300 1286

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
128A-Yellow

1
Fountain
stationers
@3014/-

3014
Radiance tech

 @4300/-
4300 1286

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
128A-Magenta

1
Fountain
stationers
@3014/-

3014
Radiance tech

 @4300/-
4300 1286

പ്രഡിന്റെര കവ്യാട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ്
303canon

1
Fountain
stationers
@2520/-

2520
Radiance tech

 @3650/-
3650 1130

റനീവററബഡിള DVD- 50
Fountain
stationers
@45/-

50x45=
2250

Radiance tech
 @50/-

50x50=
2500

250

ആനക 64112 100200 36088

3-36  നടലഡിദഫവ്യാണ്/  ദബ്രവ്യാഡ് ബവ്യാനഡന്  ഇന്റെരനനറ്റ്  കണക്ഷനമുകള-
അനമുദയവ്യാജവമലലവ്യാത്ത പ്ലെവ്യാനമുകള മഗ്രൂലക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയന് അധേഡിക നചലവന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട ഉടമസ്ഥതയഡില ക്കുുളള 75 നടലഡിദഫവ്യാണ കണകനുകളുനട ബഡിലഡിനതഡില് 2016-2017
സവ്യാമതഡിക  വരഷഖ  6,40,580/-രൂപ  നചെലവഴഡിചതവ്യായുഖ  നഡിലവഡിലുളള  12  നടലഡിദഫവ്യാണ  കണകനുകളഡില്
ദബ്രവ്യാഡറ്റ് ബവ്യാനഡറ്റ്  സഖവഡിധേവ്യാനഖ  ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടുത്തുനതവ്യായുഖ  ഇതു  സഖബനഡിച  നല്കഡിയ
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു. എ 1-598(2)/2017/3.10.2017 നമര ഓഡഡിററ്റ് എനകസയറഡിയറ്റ് എഡഡി.ഡഡി/2/ നക.എസറ്റ്.എ.ഡഡി-
II/2017 തനീയതഡി.  14/12/2017  നമര  കത്തുപ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഓഡഡിറഡിനന  അറഡിയഡിചഡിരുന.
ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാന്റെഡിനറ്റ്  പുറനമ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ആഭവന്തരമവ്യായഡി  ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന  ഇന്റെരനനററ്റ്  കണകന
നഡിലവഡില് എലവ്യാ നസകനുകളഡിലുഖ  ലഭവമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല് നഡിശഡിത  കുറഞ്ഞെ ഉപദയവ്യാഗതഡിനുദശഷഖ വലഡിയ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നഡിരകഡില് ബഡില്ലുനചെയനപ്പെടുന പ്ലെവ്യാനുകളവ്യാണറ്റ് ഭൂരഡിഭവ്യാഗഖ ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാന്റെറ്റ് കണകനുകളക്കുഖ സസനീകരഡിചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്
(ഉദവ്യാ-ബഡിബഡി  375).  ടഡി  പ്ലെവ്യാനുകളഡില് നഡിശഡിത സഭൗജനവഉപദയവ്യാഗതഡിനറ്റ് ദശഷഖ ഉപദയവ്യാഗഡിക്കുന ഒവ്യാദരവ്യാ  10
നക.ബഡി ഡവ്യാറക്കുഖ ഉയരന നഡിരകഡില് ചെവ്യാരജറ്റ് നചെയനപ്പെടുനതുമൂലഖ നടലഡിദഫവ്യാണ ബഡിലഡിനതഡില് വലഡിയ തുക
നചെലവറ്റ് നചെദയണ്ടഡി വരുന. 

സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ്  ഇനഡവന ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ്സഡിനല  04812312868  നമര നടലഡിദഫവ്യാണഡിനന്റെ  3/2016  മുതല്
12/2016  വനര ഉപദയവ്യാഗഡിചഡിരുന ബഡിബഡിജഡി  700+  പ്രതഡിമവ്യാസ ഫഡികഡറ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ്  (എഫറ്റ്.എ.സഡി  220  അരബന)
എന  പ്ലെവ്യാന  പ്രകവ്യാരഖ  ഉള്ള  നടലദഫവ്യാണ  ചെവ്യാരജഡിനന്റെയുഖ  1/2017  മുതല്  2/2017  വനര  ഉപദയവ്യാഗഡിചഡിരുന
ബഡിബഡിജഡി  ദകവ്യാഖദബവ്യാ  അണലഡിമഡിറഡറ്റ്  2091  എന  പ്ലെവ്യാന  പ്രകവ്യാരഖ  ഉള്ള  നടലദഫവ്യാണ  ചെവ്യാരജഡിനന്റെയുഖ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന.

ബഡില് കവ്യാലയളവറ്റ്
ബഡില് തുക

(ബഡിബഡിജഡി 700+ പ്രതഡിമവ്യാസ ഫഡികഡറ്റ് പ്ലെവ്യാന)
പ്രതഡിമവ്യാസ
ശരവ്യാശരഡി

3/16 11126

96131/10= 9613

4/16 11746
5/16 9469
6/16 12970
7/16 11677
8/16 8491
9/16 6461
10/16 7289
11/16 9757
12/16 7145

ബഡില് കവ്യാലയളവറ്റ്

ബഡില് തുക
( ബഡിബഡി ജഡി 

ദകവ്യാഖദബവ്യാ 2091
പ്ലെവ്യാന)

സവ്യാമതഡിക വരഷനത
ഏറവഖ ഉയരന ബഡില്

തുകയഡില് (12970)നഡിനളള
വവതവവ്യാസഖ

പ്ലെവ്യാനഡില് മവ്യാറഖ
വരുത്തുനതഡിനറ്റ് നതവ്യാട്ടു

മുനപനത ബഡില് തുകയഡില്
(7145)നഡിനളള വവതവവ്യാസഖ

1/17 2405 10565 4740
2/17 2457 10513 4688

പ്രതഡിമവ്യാസ ശരവ്യാശരഡി 2431

ഉപദയവ്യാഗതഡിനനുസരഡിചറ്റ്  അനുദയവ്യാജവമവ്യായ  പ്ലെവ്യാന  തഡിരനഞ്ഞെടുക്കുനതഡിനല  സൂകതയഡിലവ്യായ്മമൂലഖ
നടലഡിദഫവ്യാണ/  ഇന്റെരനനററ്റ്  ചെവ്യാരജഡിനതഡില് അധേഡികമവ്യായഡി  പ്രതഡിമവ്യാസഖ ശരവ്യാശരഡി  7200/-രൂപ ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്
കൂടുതല്  നചെലവഴഡിചതവ്യായഡി  ഇതഡില്നഡിനറ്റ്  വവക്തമവ്യാണറ്റ്.  ആയതഡിനവ്യാല്  ഇന്റെരനനററ്റ്/  നടലഡിദഫവ്യാണ  ചെവ്യാരജറ്റ്
ഉപദയവ്യാഗഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വഡിവഡിധേ  വഡിഭവ്യാഗങ്ങളഡിനലയുഖ  പഠന  വകുപകളഡിനലയുഖ  യഥവ്യാരത
ഉപദയവ്യാഗതഡിനറ്റ് അനുസൃതമവ്യായഡി ക്രമനീകരഡിക്കുനതഡിദലകറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാധേഡികവ്യാരഡികളുനട ശദ്ധകണഡിക്കുന.

3-37 തഡിരമുവലല ഇനഫരദമഷന നസന്റെര- ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാത്ത ദബ്രവ്യാഡ്ബവ്യാനഡന്
കണക്ഷനന് തമുക നചലവഴഡിചമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തഡിരുവല  ഇനഫരദമഷന  നസന്റെറഡില്  ഉപദയവ്യാഗഡിചവനഡിരുന  കമമ്പ്യൂട്ടര
വളനരകവ്യാലമവ്യായഡി പ്രവരതനരഹഡിതമവ്യാണറ്റ്.  കമമ്പ്യൂട്ടറുഖ അനുബന ഉപകരണങ്ങളുഖ പ്രവരതനരഹഡിതമവ്യായഡി

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഇന്റെരനനററ്റ്  ഉപദയവ്യാഗഖ  ഇലവ്യാതഡിരുനഡിട്ടുഖ  സ്ഥവ്യാപനതഡിനല  04692731732  നമര  നടലഡിദഫവ്യാണഡിനന്റെ
ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാന്റെറ്റ്  കണകനറ്റ്  ഒവ്യാദരവ്യാ  മവ്യാസവഖ  375  രൂപ  വനീതഖ  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എല്  ഫഡികഡറ്റ്  ചെവ്യാരജവ്യായഡി
ചുമത്തുനണ്ടറ്റ്. ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാന്റെറ്റ് കണകന തവ്യാല്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി വഡിദച്ഛേദഡികവ്യാതഡിരുനതഡിനവ്യാല് ദബ്രവ്യാഡറ്റ്ബവ്യാനഡറ്റ്
കണകനന്റെ  ബഡില്  തുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അടവവ്യാകഡിവരുനതവ്യായഡി  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനതഡില്  നടതഡിയ
പരഡിദശവ്യാധേനയഡില് വവക്തമവ്യായഡി. ഇപ്രകവ്യാരഖ 2016-17, 2017-18 സവ്യാമതഡികവരഷങ്ങളഡില് നചെലവഴഡിച തുകയുനട
വഡിവരഖ ചുവനട ദചെരക്കുന.

കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് ബഡില് നഖ കവ്യാലയളവറ്റ് തുക
1/16-17 3/2016 684
2/16-17 4/2016 681
3/16-17 5/2016-6/2016 876
4/16-17 7/2016 707
5/16-17 8/2016-9/2016 1449
6/16-17 10/2016-11/2016 1461
7/16-17 12/2016 -1/2017 1454
1/17-18 2/2017-4/2017 2164
2/17-18 5/2017-6/2017 1299
3/17-18 7/2017 848
4/17-18 8/2017 726
5/17-18 9/2017 725

ആനക 13074

ആയതഡിനവ്യാല്  നഡിലവഡിനല  പ്ലെവ്യാനഡില്  മവ്യാറഖ  വരുത്തുനതഡിനറ്റ്  ബഡി.എസറ്റ്.എന.എലഡില്  അദപക
സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  നടപടഡികള  സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ഉപദയവ്യാഗതഡിനറ്റ്  അനുദയവ്യാജവമവ്യായ  രനീതഡിയഡിലുഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകറ്റ് അധേഡികസവ്യാമതഡിക ബവ്യാധേവത ഉണ്ടവ്യാകവ്യാത തരതഡിലുഖ ദബ്രവ്യാഡറ്റ് ബവ്യാനഡറ്റ് പ്ലെവ്യാനുകള
നതനരനഞ്ഞെടുക്കുവവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അധേഡികവ്യാരഡികള നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-38-1  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  തസഡികകളമുനടയമുക  ജരീവനകവ്യാരമുനടയമുക
വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാകമുനഡിലല

1985  നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നഡിയമതഡിനല അദ്ധവവ്യായഖ  4,  വകുപ്പെറ്റ്  23(ix)  പ്രകവ്യാരഖ
അഡഡിനഡിദസ്ട്രറനീവറ്റ്/ മഡിനഡിസനീരഡിയല് തസഡികകളുഖ ആവശവമവ്യായ മററ്റ് തസഡികകളുഖ സൃഷ്ടഡിക്കുനതഡിനുള്ള അധേഡികവ്യാരഖ
സഡിനഡഡിദകറഡില്  നഡികഡിപമവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  ഇപ്രകവ്യാരഖ  തസഡികകള  സൃഷ്ടഡികനപ്പെടുനതുമൂലഖ  ബജററ്റ്
നപ്രവ്യാവഡിഷദനകവ്യാള  നചെലവറ്റ്  ഉണ്ടവ്യാകുനപകഖ  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  മുനകൂര  അനുമതഡിയഡിലവ്യാനത  യവ്യാനതവ്യാരു
തസഡികയുഖ  സൃഷ്ടഡിക്കുവവ്യാന  പവ്യാടഡിലവ്യാതതവ്യാണറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ദസവനഖ  അനുഷഡിക്കുന
ജനീവനകവ്യാരുനടയുഖ  അഖഗനീകൃത  തസഡികകളുനടയുഖ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ടമവ്യാതൃകയഡില്  ഓഡഡിറഡില്
ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1-640/15  തനീയതഡി  3.10.2017  നമര  കത്തുപ്രകവ്യാരഖ
ആവശവനപ്പെനട്ടങഡിലുഖ  ആയതറ്റ്  നവ്യാളഡിതുവനര  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നചെലവവഭൗചറുകള
പരഡിദശവ്യാധേഡിചതഡില്  നഡിരവധേഡി  തവ്യാല്കവ്യാലഡിക  ജനീവനകവ്യാനര  നഡിയമഡിചറ്റ്  ശമളഖ  നല്കഡിയഡിരുനതവ്യായഡി  കണ്ടു.
എനവ്യാല്  ഇപ്രകവ്യാരഖ  ജനീവനകവ്യാനര  നഡിയമഡിചതറ്റ്  അഖഗനീകൃത  തസഡികകളഡിലവ്യാദണവ്യാനയനറ്റ്  വവക്തമല.
സരകവ്യാരഡിനന്റെ  അനുമതഡിദയവ്യാനട  സൃഷ്ടഡിച  തസഡികകളഡില്  അലവ്യാനത  ജനീവനകവ്യാനര  തവ്യാല്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി
നഡിയമഡിക്കുനതറ്റ്  ക്രമപ്രകവ്യാരമല.  ആയതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  31.3.2017  ല്  സരകവ്യാരഡിനന്റെ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അനുമതഡിയുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്  നഡിലവഡിലുള്ള  തസഡികകളുനടയുഖ  ജനീവനകവ്യാരുനടയുഖ  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള
ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

3-38-2  ഫയലമുകള  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിലല  -  14,74,48,225  രഗ്രൂപയമുനട
നചലവന് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നചെലവകണക്കുകളുനട  പരഡിദശവ്യാധേനയുനട  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  വഡിവഡിധേ  ഫയലുകള
ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  റഡികസഡിസഡിഷന  (നമര നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/598(4)/2017  തനീയതഡി
3.10.2017,  20.10.2017,  31.10.2017)  നല്കഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല്  ഏതവ്യാനുഖ  വഭൗചറുകള  പ്രകവ്യാരഖ  നചെലവഴഡിച
തുകകളുനട ആധേഡികവ്യാരഡികത ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡികസഡിസഡിഷന മുഖവ്യാന്തഡിരഖ ആവശവനപ്പെട്ട ഫയലുകള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല് പ്രസ്തുത വഭൗചറുകള പ്രകവ്യാരഖ നചെലവഴഡിച
14,74,48,225 രൂപയുനട  നചെലവറ്റ്  ഓഡഡിറഡില്  തടസനപ്പെടുത്തുന.  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകവ്യാത  ഫയലുകളുനട
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള അനുബനഖ –7 ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

3-38-3 നചലവഡിനങ്ങളമുനട ദരഖകള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകമുനഡിലല
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത  വരവനചെലവകണക്കുകളുനട  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  ദസററ്റ്നമന്റുകള,  നചെകറ്റ്  ഇഷദ്യു  രജഡിസറുകള,
നറകണസഡിലഡിദയഷന ദസററ്റ്നമന്റുകള, സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങളുനട സവ്യാകവപതങ്ങള, വഡിവഡിധേ അകഭൗണ്ടുകളുനട
നലഡറ്റ്ജറുകള,  മററ്റ്  അനുബനദരഖകള  എനഡിവ  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്  ആവശവനപ്പെട്ടുനവങഡിലുഖ
കണ്ടഡിജന്റെറ്റ്  നചെലവകള/  ശമളവഡിതരണഖ/  പഡി.എഫറ്റ്  ദലവ്യാണ  എനഡിവയുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  നചെകറ്റ്  ഇഷദ്യു
രജഡിസറുകളുഖ ഏതവ്യാനുഖ ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളുനട ബവ്യാങറ്റ് ദസററ്റ്നമന്റുഖ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ലഭവമവ്യാകഡിയതറ്റ്.
തനവരഷനത  എലവ്യാ  നചെലവവഭൗചറുകളുഖ  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയതവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
അവകവ്യാശനപ്പെടുനനങഡിലുഖ ദമല്പ്പെറഞ്ഞെ ദരഖകള ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകവ്യാതതഡിനവ്യാല് പ്രസ്തുത വഭൗചറുകള
പ്രകവ്യാരദമവ്യാ അലവ്യാനതദയവ്യാ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല തനവരഷഖ നടതഡിയ നചെലവകളുനട കൃതവത ഉറപവരുത്തുവവ്യാന
സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  നചെലവകണക്കുകളുനട  ആധേഡികവ്യാരഡികത  ഉറപവരുത്തുനതഡിനറ്റ്
ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ള  എലവ്യാ  അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ  കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ്/  പവ്യാസറ്റ് ബുകറ്റ്,
നറകണസഡിലഡിദയഷന ദസററ്റ്നമന്റുകള,  നചെകറ്റ്  ഇഷദ്യു  രജഡിസറുകള,  നലഡറ്റ്ജറുകള,  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങളുനട
സവ്യാകവപതങ്ങള,  മററ്റ് അനുബനദരഖകള എനഡിവ സമയബനഡിതമവ്യായഡി ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാക്കുനനവനറ്റ്
അധേഡികവ്യാരഡികള ഉറപവരുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.
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4-1-1 വവ്യാരഷഡിക കണകമുകള യഥവ്യാസമയക ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡികമുനഡിലല

ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  ആകഡിനന്റെ നഷഡദ്യുളഡില് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകള
1994 നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ആകറ്റ്,  നസകന 9(1), 1996 നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
റളസറ്റ്,  റള  15(3)  എനഡിവ  പ്രകവ്യാരഖ  സവ്യാമതഡിക  വരഷഖ  അവസവ്യാനഡിചറ്റ്  4  മവ്യാസതഡിനകഖ  വവ്യാരഷഡിക
കണക്കുകള  ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി  സമരപ്പെഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  ഇതനുസരഡിചറ്റ്  31.07.2017-നകഖ  വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകള
ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി സമരപ്പെഡിദകണ്ടഡിയഡിരുന.  എനവ്യാല് വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകള  9.4.2018 ല് മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഓഡഡിറഡില്
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ആകറ്റ്  1985  ചെവ്യാപറ്റ്റര  VII  നസകന  50(3),
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടറ്റ്  1997  ചെവ്യാപറ്റ്റര-6,  നസകന-11  എനഡിവ  പ്രകവ്യാരഖ
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകള നസനറഡിനന്റെ വവ്യാരഷഡിക മനീറഡിങ്ങഡില് പവ്യാസവ്യാകഡി ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി
സമരപ്പെഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 01.10.2014  നല  21271/ബഡി/14/H.Edn  നമര സരകവ്യാര കതറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ  1994 നല ദകരള
ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  നഡിയമതഡില് അനുശവ്യാസഡിക്കുന പ്രകവ്യാരഖ,  വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകള ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി
ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന  സരകവ്യാര  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരുന.  ദകരളവ്യാ  ദലവ്യാകല്  ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ആകഡിനല  നഷഡമ്പ്യൂളഡില്
ഉളനപ്പെടുന സ്ഥവ്യാപനമവ്യാണറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല എനതഡിനവ്യാലുഖ,  ആകഡിനല  22-ാവ്യാഖ വകുപ്പെറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ ഈ ആകറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ്  സഖബനഡിച  കവ്യാരവങ്ങളഡില്  മററ്റ്  നഡിയമങ്ങനള  അതഡിലഖഘഡിക്കുനതഡിനവ്യാലുഖ,  സവ്യാമതഡിക  വരഷഖ
അവസവ്യാനഡിചറ്റ്  4  മവ്യാസതഡിനുള്ളഡി ല്  വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുകള  ലഭവമവ്യാക്കുവവ്യാന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  പ്രദതവകഖ
ശദ്ധഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

4-1-2 വവ്യാരഷഡിക കണകമുകളമുനട അവദലവ്യാകനക

ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകളുനട സഖഗ്രഹഖ തവ്യാനഴപ്പെറയുഖ പ്രകവ്യാരമവ്യാണറ്റ്. 

മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 2360206736
വരവറ്റ് 3404984972
ആനക 5765191708
നചെലവറ്റ് 3353281045

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 2411910663

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത  ധേനകവ്യാരവപതഡികയുനട  പരഡിദശവ്യാധേനയഡില്
ശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചുവനട ദചെരക്കുന.

1994  നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ആകഡിനല വകുപ്പെറ്റ്  9(1), 1996  നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണ്ടറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് ചെട്ടങ്ങളഡിനല ചെട്ടഖ 15(3) എനഡിവ അനുശവ്യാസഡിക്കുന പ്രകവ്യാരവഖ ദകരള ഫഡിനവ്യാനഷവല് ദകവ്യാഡറ്റ്
വവ്യാലവഖ  1  ആരട്ടഡികഡിള  209,  210  എനഡിവയഡിനല  വവവസ്ഥകള  പ്രകവ്യാരവഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളുനട
കണക്കുകള  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  സമരപ്പെഡിക്കുനദതവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട  ഏകനീകൃത  ദഫവ്യാരമവ്യാറഡില്  എയഡിഖസറ്റ്
ദസവ്യാഫറ്റ് നവയറഡിലൂനട  നഡിരബനമവ്യായുഖ  സമരപ്പെഡികണനമനറ്റ്  ജഡി.ഒ.(എഖ.എസറ്റ്.)  197/17/ധേനഖ/21.3.2017
പ്രകവ്യാരഖ  സരകവ്യാര  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരുനനവങഡിലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത
ധേനകവ്യാരവപതഡിക എയഡിഖസഡിലൂനട സമരപ്പെഡിചഡിട്ടഡില. 
ഡബഡിള  എനട്രെഡി  സമ്പ്രദവ്യായതഡിലവ്യാണറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വരവനചെലവകണക്കുകള
തയവ്യാറവ്യാക്കുനനതനറ്റ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  അവകവ്യാശനപ്പെടുനനവങഡിലുഖ  ഇനകഖ  &  എകറ്റ് നപനഡഡിചര
പതഡിക, 31.3.2017  നല ബവ്യാലനസറ്റ് ഷനീററ്റ്,  ജനറല് നലഡറ്റ്ജര ട്രെയല് ബവ്യാലനസറ്റ് എനഡിവ ഓഡഡിറഡില്
ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 
സരകവ്യാര നഡിരദദ്ദേശഡിച രസനീതറ്റ്  &  ദപനമന്റെറ്റ്  പതഡികയഡില് സഡിഖഗഡിള എനട്രെഡി  സമ്പ്രദവ്യായവഖ ഡബഡിള
എനട്രെഡി  സമ്പ്രദവ്യായവഖ  സഖദയവ്യാജഡിപ്പെഡിച  നഡിലയഡിലവ്യാണറ്റ്  വഡിവരങ്ങള  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ഉദവ്യാഹരണതഡിനറ്റ്  2015-2016  വരഷനത സഖസ്ഥവ്യാന പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതതഡിനന്റെ അവസവ്യാനഗഡുവവ്യായ
5,50,00,000/-രൂപ  15.7.2016 ല്  (2016-2017  സവ്യാമതഡികവരഷതഡില്)  ലഭഡിചതഡിനവ്യാല്  2016-2017
വരഷനത  രസനീതറ്റ്&  ദപനമന്റെറ്റ്  പതഡികയഡില്  ഉളനപ്പെടുദതണ്ടതവ്യായഡിരുന.  എനവ്യാല്  ആയതറ്റ്
ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില. 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2015-2016 വരഷനത ധേനകവ്യാരവപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ 31.3.2016 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
വവക്തമവ്യാക്കുന ദരഖകള ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിചഡിരുനഡില  (2015-2016  വരഷനത ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്,
ഖണഡിക 4-  കവ്യാണുക).  ആയതഡിനവ്യാല് 2016-2017  വരഷനത മുനഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കൃതവത ഉറപരുത്തുവവ്യാന
സവ്യാധേഡിചഡിട്ടഡില. 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഏതവ്യാനുഖ  ട്രെഷറഡി/ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  നചെകറ്റ്  രജഡിസറുകളുഖ  ബവ്യാങറ്റ്
ദസററ്റ് നമന്റുകളുഖ മവ്യാതമവ്യാണറ്റ് ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയതറ്റ്.  എലവ്യാ അകഭൗണ്ടുകളുനടയുഖ ദസററ്റ് നമന്റുകള
പരഡിദശവ്യാധേഡികവ്യാന  സവ്യാധേഡികവ്യാതതഡിനവ്യാലുഖ  കവ്യാഷറ്റ് ബുകറ്റ്-  ബവ്യാങറ്റ്ബുകറ്റ്  നറകണസഡിലഡിദയഷന
നടതഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാലുഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ട്രെഷറഡി/ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളുനട  31.3.2017  നല
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ കൃതവത ഉറപവരുത്തുവവ്യാന ഓഡഡിറഡിനു കഴഡിഞ്ഞെഡിട്ടഡില (ഖ. 1-3-2 കവ്യാണുക). 
നഡിരവധേഡി  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  ഉനണ്ടങഡിലുഖ  അവയുനട  നചെകറ്റ്  ഇഷദ്യു
രജഡിസറുകള  തയവ്യാറവ്യാക്കുനഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്  പണമഡിടപവ്യാടുകളുനട  കൃതവത  നഡിരനീകഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. 
ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡില്  ഉളനപ്പെടുതഡിയ  മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ്/  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില്  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളുദടതറ്റ്
ഉളനപ്പെനടയുള്ള  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങളവ്യാണറ്റ്  ദചെരതഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
വരവനചെലവകണക്കുകളഡില്  ഇതരഖ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകവ്യായുള്ള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട
വരവനചെലവകളുഖ  ഉളനപ്പെടുദതണ്ടതുഖ  എനവ്യാല്  ഇവയുനട  ദവറഡിട്ട  അകഭൗണ്ടുകള  (ഡയറകര/
സ്ഥവ്യാപനദമധേവ്യാവഡികള  ഇടപവ്യാടുനടത്തുന  അകഭൗണ്ടുകള)  ഒഴഡിവവ്യാകഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുദടതു
മവ്യാതമവ്യായ  മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ്/  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  ഉളനപ്പെടുതഡി  കണക്കുകള  നപവ്യാരുതനപ്പെടുദതണ്ടതവ്യാണറ്റ്.
കൂടവ്യാനത,  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള  ഉളനപ്പെനടയുള്ള  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  വരവറ്റ്/നചെലവറ്റ്  കണക്കുകളുഖ
ഓഡഡിറഡില്  സമരപ്പെഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.  എനവ്യാല്  പ്രസ്തുത  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനട  ധേനകവ്യാരവപതഡികകള
ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിചഡിട്ടഡില (ഖ.1-25 കവ്യാണുക). 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  എലവ്യാ  വരവഡിനങ്ങളുനടയുഖ  (സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള  ഉളനപ്പെനട)  ഡഡി.സഡി.ബഡി.
പതഡിക ഉളളടകഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില (ഖ. 2-18-2 കവ്യാണുക). 
57004093397 നമര  പഡി.എഫറ്റ്  അകഭൗണ്ടഡില്  തനവരഷഖ  പലഡിശ  വരവനവചതവ്യായഡി  കവ്യാണുനഡില.
മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ്/ നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 772315/-രൂപ എനവ്യാണറ്റ് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 
എസറ്റ്.എഖ.ഇ-  നകവ്യാടുകവ്യാനുള്ള ശമളഖ  (-)1128137/-രൂപ എന മുനഡിരഡിപ്പെഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.
ജനീവനകവ്യാരകറ്റ്  നകവ്യാടുകവ്യാനുള്ള  ശമളഖ  1.4.2016  നല  ബവ്യാലനസറ്റ്  ഷനീറഡില്  ബവ്യാധേവതയവ്യായഡി
ദരഖനപ്പെടുത്തുനതഡിനു  പകരഖ  രസനീതറ്റ്  &  ദപനമന്റെറ്റ്  പതഡികയഡില്  മുനഡിരഡിപ്പെവ്യായഡി  ദരഖനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്
ക്രമപ്രകവ്യാരമല. 
തവ്യാനഴപ്പെറയുന ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകള 2016-2017 വരഷഖ ദക്ലെവ്യാസുനചെയ്തതവ്യായുഖ എനവ്യാല് 31.3.2017 ല്
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്  ഉള്ളതവ്യായുഖ  രസനീതറ്റ്  &  ദപനമന്റെറ്റ്  പതഡികയഡില്  ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.  തനവരഷഖ
ദക്ലെവ്യാസുനചെയ്ത  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകളഡിനല  നനീകഡിയഡിരഡിപകള  31.3.2017 നല  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില്
ഉളനപ്പെടുതഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകവ്യാരമല. 

അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര 31.3.2017 ല് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
67036039202 6000
67174581759 14418240

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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67174582118 12848352
67174581942 (-)10000
67211753775 3390135

ഋണശനീരഷകണക്കുകളഡില്  ഉളനപ്പെടുന  ജഡി.ഐ.എസറ്റ്,  എസറ്റ്.ഡബദ്യു.എഫറ്റ്  എനനീയഡിനങ്ങളഡില്
ജനീവനകവ്യാരഡില്നഡിനറ്റ് പഡിരഡിനചടുതറ്റ് ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടുകളഡില് തനവരഷഖ ഒടുകഡിയ തുകകള രസനീതറ്റ് &
ദപനമന്റെറ്റ് പതഡികയഡില് നചെലവ ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില. 
ജഡി.ഐ.എസറ്റ്,  പഡി.എഫറ്റ്,  എസറ്റ്.ഡബദ്യു.എഫറ്റ്,  എഫറ്റ്.ബഡി.എസറ്റ് എനഡിവയുനട വരവനചെലവറ്റ് വഡിവരങ്ങള
അവയുനട ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടഡിനല വഡിവരങ്ങളുമവ്യായഡി നപവ്യാരുതനപ്പെടുനഡില. വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഖണഡിക 4-
2 ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതു  നചെലവകളഡില്  ഉളനപ്പെടുന  തവ്യാനഴപ്പെറയുന  ഇനങ്ങള
ഋണശനീരഷകണകഡിലവ്യാണറ്റ് ഉളനപ്പെടുതഡിയതറ്റ്. 

ഇനഖ
തുക

വരവറ്റ് നചെലവറ്റ്
നഫസഡിവല് അഡസവ്യാനസറ്റ് 29923083 37784600

കവ്യാലതവ്യാമസതഡിനുള്ള പഡിഴ 364901 -
ഇന്റെരനനററ്റ് ഉപദയവ്യാഗതഡിനന്റെ ചെവ്യാരജറ്റ് 19250

മവ്യാദരവജറ്റ് അഡസവ്യാനസറ്റ് 9881
മവ്യാദരവജറ്റ് ദലവ്യാണ 310

നമഡഡികല് അഡസവ്യാനസറ്റ് 196469 271885
കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ് വവ്യാടക 706290

കസവ്യാരദട്ടഴറ്റ്- ഇലകഡിസഡിറഡി ചെവ്യാരജറ്റ് 251671
നപ്രവ്യാവഡിഷണല് മുനകൂര 104004
നകവ്യാടുകവ്യാനുള്ള ശമളഖ 15500

വഡിവഡിധേ  ശനീരഷകങ്ങളഡിനല  ബജററ്റ്  അദലവ്യാദകഷനുകള  പൂരണ്ണമവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാതതഡിനവ്യാല്
ബജറഡില് വകയഡിരുതഡിയ തുകയഡില് കൂടുതലവ്യായഡി നചെലവഴഡിചഡിട്ടുദണ്ടവ്യാനയനറ്റ് വവക്തമല. 
നഡപമ്പ്യൂദട്ടഷന  വവവസ്ഥയഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു  പുറത്തു  ദജവ്യാലഡി  നചെയ്യുനവരുനട
ശമളതഡില്നഡിനള്ള റഡികവറഡികള  (21365375/-രൂപ)  യഥവ്യാരത ശനീരഷകങ്ങളഡില് വരവനവചഡിട്ടഡില.
ആയതഡിനവ്യാല് യഥവ്യാരതതഡില് ലഭഡിദകണ്ടതവ്യായ തുകകള സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയ്ക്കു ലഭഡിചഡിട്ടുദണ്ടവ്യാനയനറ്റ്
ഉറപവരുതവ്യാന സവ്യാധേഡിക്കുനഡില. 
2016-2017  വരഷഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  ഉടമസ്ഥതയഡില്  ഉണ്ടവ്യായഡിരുന  സസവ്യാശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള
ഉളനപ്പെനടയുളള  എലവ്യാ  പഠനവകുപകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളുനടയുഖ  വരവ  നചെലവറ്റ്  കണക്കുകളുനടയുഖ
സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള/  ദസവഡിങറ്റ്സറ്റ്  ബവ്യാങറ്റ്  അകഭൗണ്ടുകള  അടങ്ങുന  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെയുഖ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഉളളടകഖ നചെയ്തഡിട്ടഡില. 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ജനീവനകവ്യാര,  മററ്റ്  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള/ഏജനസഡികള  എനഡിവരകറ്റ്  നല്കഡിയ
മുനകൂറുകളുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  തനതുഫണ്ടറ്റ്,  ദകന്ദ്ര-സഖസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാര/  യു.ജഡി.സഡി./  മററ്റ്  ഏജനസഡികളഡില്
നഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യായതുഖ  നചെലവഴഡിചതുമവ്യായ  തുകയുനടയുഖ  നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെയുഖ  ഇനഖ  തഡിരഡിചളള
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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ദമല്പ്പെറഞ്ഞെ  വഡിവഡിധേ  കവ്യാരണങ്ങളവ്യാലുഖ  ഈ  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ  മറ്റു  വഡിവഡിധേ  ഖണഡികകളഡില്
പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടുള്ള  കവ്യാരണങ്ങളവ്യാലുഖ  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത
ധേനകവ്യാരവപതഡിക  അഖഗനീകരഡിക്കുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  അപവ്യാകതകള  പൂരണ്ണമവ്യായഡി  പരഡിഹരഡിചതുഖ  ഡബഡിള
എനട്രെഡി  സമ്പ്രദവ്യായതഡില്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതുമവ്യായ  വവ്യാരഷഡികധേനകവ്യാരവപതഡിക,  1985  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ആകറ്റ്-  ചെവ്യാപറ്റ്റര  7,  നസകന  50(3),  1997  നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സവ്യാറമ്പ്യൂട്ടറ്റ്-
ചെവ്യാപറ്റ്റര-6, നസകന 11 എനഡിവ പ്രകവ്യാരഖ നസനറഡിനന്റെ അഖഗനീകവ്യാരദതവ്യാടുകൂടഡി ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
അടഡിയന്തഡിരനടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

4-2 ഋണശരീരഷ കണകമുകള

ഋണശനീരഷ കണക്കുകളഡില് ഉളനപ്പെട്ട വഡിവഡിധേ സനീമുകളുനട/ വഡിവഡിധേ സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിദലകറ്റ് ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ള
തുകയുനട  വഡിശദവഡിവരഖ  ദരഖനപ്പെടുത്തുന  രജഡിസറുകള  തയവ്യാറവ്യാകഡി  പരഡിദശവ്യാധേനയറ്റ്  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.
വവ്യാരഷഡിക കണകഡില് ഈ ഇനങ്ങളുദടതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടുതഡിയ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

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

ഇനഖ തുക കുറഡിപകള
മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 1667154

അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് അടച തുക 79930 സബറ്റ്സഡിപറ്റ്ഷന 79870/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.
ആനക 1747084

ദക്ലെവ്യാഷര തുക 186952
ആനക നചെലവറ്റ് 186952

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 1560132
നലഡറ്റ്ജറഡില് 1295617/-രൂപ എനവ്യാണറ്റ്

ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.

കുടുഖബ ദകമപദ്ധതഡിയുനട തുക ഉപദയവ്യാഗഡിചറ്റ്  2179671/-രൂപയുനട സ്ഥഡിര നഡിദകപഖ നടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള അനുബനഖ-8- ല് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

(ബഡി). ഗ്രഗ്രൂപ്പെന് ഇനഷമുറനസന് സ്കരീക
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ജനീവനകവ്യാരുനട  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  ഇനഷുറനസറ്റ്  സനീമഡിനന്റെ  ധേനവഡിനഡിമയഖ  നടക്കുനതറ്റ്

എസറ്റ്.ബഡി.റഡി. കവവ്യാമസറ്റ് ബ്രവ്യാഞറ്റ് (അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര 67150447131) ശവ്യാഖയഡിലൂനടയവ്യാണറ്റ്. കൂടവ്യാനത, ഈ സനീമഡിനല
തുക ഉപദയവ്യാഗഡിചറ്റ് നടതഡിയ ഫഡികഡറ്റ് ഡഡിദപ്പെവ്യാസഡിറ്റുകളുനട വഡിവരഖ  അനുബനഖ -8-  ല് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
വവ്യാരഷഡിക കണക്കുകള പ്രകവ്യാരഖ ജഡി.ഐ.എസറ്റ്. സനീമഡിനന്റെ വരവറ്റ് നചെലവറ്റ് വഡിവരഖ തവ്യാനഴ ദചെരക്കുന. 

ഇനഖ തുക കുറഡിപകള
മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 4195085
അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് അടച തുക -* സബറ്റ്സഡിപറ്റ്ഷന 6406655/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.
ആനക 4195085
ദക്ലെവ്യാഷര തുക 1645834
മറ്റുനചെലവറ്റ് 1400
ആനക നചെലവറ്റ് 1647234

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 2547851
നലഡറ്റ്ജറഡില്  4749460/-രൂപ  എനവ്യാണറ്റ്
ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.

*അകഭൗണ്ടഡില് തുക ഒടുകഡിയതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.
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(സഡി). ദപ്രവ്യാവഡിഡന്റെന് ഫണ്ടന് സ്കരീക

വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുപ്രകവ്യാരഖ  ടഡിയഡിനതഡിലുള്ള  വഡിവഡിധേ  അകഭൗണ്ടുകളഡിനല  മുനഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെയുഖ
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെയുഖ വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട ദചെരക്കുന. 

അകഭൗണ്ടറ്റ് മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
ടഡി.പഡി.എ.509 788556823/- 838361606
67066346741 13041526 14238846
57004093397 772315 772315**

ആനക 802370664 85,33,72,767

**പലഡിശ വരവനവചതവ്യായഡി കവ്യാണുനഡില.
പഡി.എഫറ്റ് ഇനതഡില് ബവ്യാങഡില് ഉണ്ടവ്യായഡിരുന 3 സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള തനവരഷഖ പഡിനവലഡിചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

ഇനഖ തുക കുറഡിപകള
മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 802370664

അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് അടച തുക 2560075***
സബറ്റ്സഡിപറ്റ്ഷന 152553849
ദലവ്യാണ റഡികവറഡി 13708124
പഡിഎഫറ്റ്എസറ്റ്2 1126460

സ്ഥഡിരനഡിദകപതഡിദന്മേലുള്ള പലഡിശ 66710213
ആനക 871640952
ദലവ്യാണ 19301237

ദക്ലെവ്യാഷര തുക 72554029
എന.ആര.എ 99394193
മറ്റുനചെലവറ്റ് 13612341

ആനക നചെലവറ്റ് 20,48,61,800

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 66,67,79,152
വഡിവഡിധേ അകഭൗണ്ടുകളഡിനല ആനക തുക

85,33,72,767/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.

***യഥവ്യാരത വരവതുക പൂരണ്ണമവ്യായഡി അകഭൗണ്ടഡില് ഒടുകഡിയഡിട്ടഡില.

(ഡഡി). ഗ്രഗ്രൂപ്പെന് ദപഴ്സണല് ആകഡിഡന്റെന് ഇനഷസറനസന് സ്കരീക
ഇനഖ തുക
വരവറ്റ് 651300
നചെലവറ്റ് 663900

പ്രസ്തുത  ഇനതഡില്  വരവഡിദനകവ്യാള  അധേഡികമവ്യായഡി  12,600/-രൂപ  ഒടുകഡിയതു  സഖബനഡിച
വഡിശദനീകരണഖ ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

ഇ) എന.പഡി.എസന്
വരവറ്റ് നചെലവറ്റ്
ഇനഖ തുക ഇനഖ തുക

ജനീവനകവ്യാരുനട വഡിഹഡിതഖ 3445645
ജനീവനകവ്യാരുനട വഡിഹഡിതഖ 2755893
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ വഡിഹഡിതഖ 3270691

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



127

ജനീവനകവ്യാരുനട  വഡിഹഡിതതഡില്നഡിനറ്റ്  വവതവസമവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  വഡിഹഡിതഖ  ഒടുകഡിയതു
സഖബനഡിചറ്റ് വഡിശദനീകരണഖ ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

എഫന്) സവ്യാഫന് നവല്ഫയര ഫണ്ടന്
ഇനഖ തുക കുറഡിപകള

മുനഡിരഡിപ്പെറ്റ് 3475129

അകഭൗണ്ടഡിദലയറ്റ് അടച തുക -*
സബറ്റ്സഡിപറ്റ്ഷന 1998187
ദലവ്യാണ റഡികവറഡി 202347

ആനക 3475129
ദലവ്യാണ 178156

വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ വവ്യായ്പ 210000
ദക്ലെവ്യാഷര തുക 1150521
മറ്റു നചെലവറ്റ് 1600

ആനക നചെലവറ്റ് 1540277
നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് 19,34,852 നലഡറ്റ്ജറഡിനല ആനക തുക 39,83,331/-രൂപയവ്യാണറ്റ്.

*അകഭൗണ്ടഡില് തുക ഒടുകഡിയതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.

(ഇ). സരകവ്യാരഡിദലകന് ഒടമുകമുവവ്യാനമുളള തമുകയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

2016-2017  വരഷനത  വവ്യാരഷഡിക  കണക്കുപ്രകവ്യാരഖ  വഡിവഡിധേ  ഇനങ്ങളഡില്  സരകവ്യാരഡിദലയറ്റ്/  മററ്റ്
ഏജനസഡികളഡിദലയറ്റ് ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ളതുഖ ഒടുകഡിയതുമവ്യായ തുകയുനട വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള ചുവനട നകവ്യാടുക്കുന. 

ഇനഖ വരവറ്റ് ഒടുകഡിയ തുക
ആദവ്യായ നഡികുതഡി 104503711 118573671

1. ശമളഖ 17930846 101788132
2. കരവ്യാറുകവ്യാര 899490 1572311

3. അചടഡി 160815 17408
4. പരസവക്കൂലഡി 28317 25776

5. ലനീഗല് ചെവ്യാരജറ്റ് 366948 55373
6. നപനഷന - 7984398

7. നപ്രവ്യാഫഷണല് ചെവ്യാരജറ്റ് - 283401
8. മറ്റുള്ളവ 85117295 6846872
വവ്യാററ്റ് 2685827 2435824

നഡിരമവ്യാണനതവ്യാഴഡിലവ്യാളഡി ദകമനഡിധേഡി വഡിഹഡിതഖ 549753 664416
ഇ.പഡി.എഫറ്റ് 7584648 12864252

ഇ.എസറ്റ്.ഐ 187581 66030
ആനക 11,55,11,520 13,46,04,193

തനവരഷനത  വരവഡിദനകവ്യാള  അധേഡികമവ്യായഡി  1,90,92,673/-രൂപ  നചെലവഴഡിചതു  സഖബനഡിചറ്റ്
വഡിശദനീകരണഖ ലഭവമവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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4-3 നപനഷന ഫണ്ടന്

1985 നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നഡിയമഖ  81-ാവ്യാഖ വകുപ്പെറ്റ് പ്രകവ്യാരഖ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല
ജനീവനകവ്യാര,  അദ്ധവവ്യാപകര,  അനദ്ധവവ്യാപകര  എനഡിവരുനട  ദകമതഡിനവ്യായുള്ള  ഇനഷുറനസറ്റ്,  നപനഷന,
നപ്രവ്യാവഡിഡന്റെറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് എനഡിവയുനട കവ്യാരവകമമവ്യായ സൂകഡിപ്പെഡിനുഖ വഡിനഡിദയവ്യാഗതഡിനുമവ്യായഡി നഡിയമനഡിരമവ്യാണവഖ
ചെട്ടങ്ങളുഖ  ഓരഡഡിനനസറ്റ്  പ്രകവ്യാരഖ  പ്രവ്യാബലവതഡില്  നകവ്യാണ്ടുവരണനമനറ്റ്  വവവസ്ഥ  നചെയ്തഡിട്ടുനണ്ടങഡിലുഖ
നവ്യാളഡിതുവനര  നഡിയമനഡിരമവ്യാണഖ  നടതഡി  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  അഖഗനീകവ്യാരഖ  ദനടഡിയഡിട്ടഡില.  നപനഷന  ഫണ്ടറ്റ്/
ഇനഷസറനസറ്റ്  സഖബനഡിച  നഡിയമങ്ങള/  ചെട്ടങ്ങള  രൂപനീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്  സതസരനടപടഡികള
സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്.

4-4  ഓഡഡിറ്റ് ചവ്യാരജന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2016-2017  സവ്യാമതഡിക വരഷനത ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് ചുവനട ദചെരക്കുഖപ്രകവ്യാരഖ
കണകവ്യാകവ്യാവനതവ്യാണറ്റ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട തനവരഷനത തനതുവരവറ്റ് (വവ്യാരഷഡിക കണക്കു പ്രകവ്യാരഖ) 111,58,20,278
2016-2017 വരഷനത ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് @ 1% 11,15,82,028

2016-2017 വരഷഖ വനര ഒടുക്കുവവ്യാനുണ്ടവ്യായഡിരുന ഓഡഡിററ്റ് ചെവ്യാരജറ്റ് 9,45,09,819
ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ള ആനകത്തുക 20,60,91,847

2016-2017 സവ്യാമതഡിക വരഷഖ ഒടുകഡിയ തുക -
31.03.2017-ല് ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ള തുക 20,60,91,847

ഒടമുകമുവവ്യാനമുളള ഓഡഡിറ്റ് ചവ്യാരജഡിനന്റെ വരഷക തഡിരഡിചമുളള വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

ഓഡഡിററ്റ് വരഷഖ ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ള തുക
1998-1999 31,49,725
1999-2000 39,39,603
2000-2001 39,21,838
2001-2002 49,58,847
2002-2003 27,10,530
2003-2004 30,57,469
2004-2005 35,16,086
2005-2006 40,70,013
2006-2007 41,80,967
2007-2008 47,32,493
2008-2009 53,49,107
2009-2010 38,42,378
2010-2011 34,57,667
2011-2012 43,08,201
2012-2013 1,03,90,060
2013-2014 99,66,669
2014-2015 71,91,509

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



129

2015-2016 1,17,66,657
2016-2017 11,15,82,028
ആനക 20,60,91,847

നവ്യാളഡിതുവനര  ഓഡഡിററ്റ്  ചെവ്യാരജഡിനതഡില്  ഒടുക്കുവവ്യാനുള്ള  20,60,91,847/-രൂപ  സരകവ്യാരഡിദലകറ്റ്
ഒടുക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡികള സസനീകരഡിദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

4-5 സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള  സഖബനഡിച  പതഡിക  പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്
തനവരഷഖ ആനക 112,36,04,112/-രൂപയുനട 72 സ്ഥഡിരനഡിദകപങ്ങള ഉണ്ടവ്യായഡിരുന. സ്ഥഡിര നഡിദകപതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള അനുബനഖ-8 ല് ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

(എ) ഋണശരീരഷ വരവഡില് നഡിനമുക നടത്തഡിയ സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള
ക്രമനമര ഇനഖ എണ്ണഖ നഡിദകപഡിച തുക

1. ജഡി.ഐ.എസറ്റ്. 5 3,48,77,731
2. നപനഷന ഫണ്ടറ്റ് 20 28,03,63,160
3. എഫറ്റ്.ബഡി.എസറ്റ്. 1 21,79,671

ആനക 26 31,74,20,562

ബഡി). ദകവ്യാദളജമുകളഡില് നഡിനമുളളഫഡിനവ്യാനഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികളമുനട വഡിവരങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയററ്റ്  നചെയ്തഡിട്ടുള്ള  വഡിവഡിധേ  ദകവ്യാദളജുകളഡില്  നഡിനള്ള  ഫഡിനവ്യാനഷവല്

ഗവവ്യാരന്റെഡിയഡിനതഡില്  ആനക  2,16,00,137/-രൂപ സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വകവശഖ  ഉള്ളതവ്യായഡി  വവ്യാരഷഡിക
ധേനകവ്യാരവപതഡിക  വവക്തമവ്യാക്കുന.  ഫഡിനവ്യാനഷവല്  ഗവവ്യാരന്റെഡികളുനട  വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള  അനുബനഖ  -9  ല്
ദചെരതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

(സഡി). എനദഡവ്യാവ്നമന്റെന്സന്
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  2016-2017  വരഷനത ധേനകവ്യാരവപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെഖ ലഭവമവ്യാകഡിയ ദസററ്റ്നമന്റെറ്റ്

പ്രകവ്യാരഖ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയുനട  വകവശഖ  555,428/- രൂപയുനട  എനദഡവ്യാവറ്റ്നമന്റുകള ഉണ്ടറ്റ്.  ആയതഡിനന്റെ
വഡിശദവ്യാഖശങ്ങള അനുബനഖ-10 ല് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

4-6 തരീരപ്പെവ്യാകവ്യാന അവദശഷഡികമുന ഓഡഡിറ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് വരഷഖ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് നമര

1983-84 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/174/86/19.8.1986

1984-85 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/344/88/05.11.1988

1985-86 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/160/88/13.12.1989

1986-87 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/68/89/30.03.1991

1987-88 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/151/91/07.07.1992

1988-89 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/218/94/29.04.1995

1989-90 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/93/94/25.03.1996

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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1990-91 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/263/04/30.09.2004

1991-92 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/263/04/30.09.2004

1992-93 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/263/04/30.09.2004

1993-94 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/267/04/30.09.2004

1996-97 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/151/00/12.04.2000

1997-98 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/182/01/15.10.2001

1998-99 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/77/04/05.03.2004

1999-2000 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/302/05/14.08.2006

2000-01 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.ഓഡഡിററ്റ്/383/06/20.12.2006

2001-02 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/306/07/18.10.2007

2002-03 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/642/07/31.12.2007

2003-04 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/205/08/23.10.2008

2004-05 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/658/08/29.11.2008

2005-06 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/108/09/11.03.2010

2006-07 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/301/09/22.03.2010

2007-08 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/105/10/08.03.2011

2008-09 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/214/11/16.05.2011

2009-10 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/54/12/20.04.2012

2010-11 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/308/13/29.06.2013

2011-12 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/624/14/21.10.2014

2012-13 എല്.എഫറ്റ്.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/100/15/11.03.2015

2013-14 നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/854/15/05.02.2016

2014-15 നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/159/17/20.4.2017

2015-16 നക.എസറ്റ്എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 1/502/17/15.9.2017

നവ്യാളഡിതുവനരയുള്ള ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടുകള തനീരപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാധേഡികൃതരുനട അടഡിയന്തഡിര ശദ്ധ
ഉണ്ടവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

4-7 ഓഡഡിറ്റ് പ്രതവവദലവ്യാകനക

സകക്ഷഡിപവഡിവരക 
1. 2016-2017 സവ്യാമതഡിക വരഷനത ആനക വരവറ്റ് 340,49,84,972/-
2. 2016-2017 സവ്യാമതഡിക വരഷനത ആനക നചെലവറ്റ് 335,32,81,045/-
3. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫണ്ടഡില് അടവവ്യാകവ്യാനുള്ള തുക 0
4. തടസനപ്പെടുതഡിയ തുക 15,26,09,125/- 
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5. നഡിരവ്യാകരഡിച തുക 1,23,200/-
6. ദകന്ദ്ര/സഖസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരുകളക്കുണ്ടവ്യായ നഷ്ടഖ 0

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഫണ്ടഡിനമുണ്ടവ്യായ വവകമവ്യായ നഷ്ടത്തഡിനന്റെ വഡിവരക

ഖണഡിക വരവറ്റ് നഷ്ടഖ നഡിരവ്യാകരഡിച തുക ഉതരവവ്യാദഡിയവ്യായ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര
3-27 0 1,23,200/- ശനീ.എബ്രഹവ്യാഖ.നജ.പുതുമന, ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസര

ആനക 0 1,23,200/-

തടസനപ്പെടമുത്തഡിയ തമുക

ഖണഡിക തുക
3-13 12,20,000/-
3-20 22,38,171/-
3-31 8,84,089/-
3-32 35,558/-
3-35 7,83,082/-

3-38-2 14,74,48,225
ആനക 15,26,09,125/-

ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനന്റെ ദപരറ്റ്/
തസഡിക

ഇദപ്പെവ്യാഴനത
(ഓഡഡിററ്റ് സമയനത ) ദമല്വഡിലവ്യാസഖ

സ്ഥഡിരഖ ദമല്വഡിലവ്യാസഖ

ശനീ
.എബ്രഹവ്യാഖ.നജ.പുതുമന,
ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസര 

ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് ഓഫനീസര ,
എഖ.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല,

പഡി.ഡഡി.ഹഡില്സറ്റ്.പഡി.ഒ,
അതഡിരമ്പുഴ, ദകവ്യാട്ടയഖ

9/541, അതഡിരമ്പുഴ ഗ്രവ്യാമപഞവ്യായതറ്റ്,
പഡി.ഡഡി.ഹഡില്സറ്റ്.പഡി.ഒ, അതഡിരമ്പുഴ,

ദകവ്യാട്ടയഖ
(സ്ഥഡിരഖ ദമല്വഡിലവ്യാസഖ ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില)

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയറ്റ്  വരവറ്റ്/  നചെലവറ്റ്  ഇനങ്ങളഡില്  നഷ്ടഖ  വനതവ്യായഡി  വഡിവഡിധേ  ഖണഡികകളഡില്
ചൂണ്ടഡികവ്യാട്ടഡിയതനുസരഡിചറ്റ്  നഡിരവ്യാകരഡിച/  തടസനപ്പെടുതഡിയ  തുകയറ്റ്  ഉതരവവ്യാദഡികളവ്യായ/  വരവ  നഷ്ടതഡിനറ്റ്
കവ്യാരണകവ്യാരവ്യായ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരുനട ദപരുഖ സ്ഥഡിരഖ/  ഒഭൗദദവവ്യാഗഡിക ദമല്വഡിലവ്യാസവഖ ഈ റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് കഡിട്ടഡി രണ്ടറ്റ്
ആഴ്ചയകഖ ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാദകണ്ടതവ്യാണറ്റ്. 

ദജവ്യായഡിന്റെന് ഡയറകര

മഹവ്യാത്മവ്യാഗവ്യാന്ധഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറ്റ്

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറ്റ് വകമുപ്പെന്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അനമുബന്ധക  -1

2015 - 2016 ഒവ്യാഡഡിറ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനമു ദശഷക പമുറനപ്പെടമുവഡിച ഒവ്യാഡഡിറ്റ്

കമുറഡിപ്പെമുകനള സകബന്ധഡികമുന വഡിവരക

ക്രമ നമര സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ ദപരറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ നമര / തനീയതഡി

1
നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് പ്ലെവ്യാന്റെറ്റ്

സയനസറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/702/17/18.11.2017

2 യൂണഡിദവഴഡിറഡി വലബ്രറഡി & സഡഡി നസന്റെര നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 848/17/29.12.2017
3 നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാരജറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് , അരുവഡിത്തുറ നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 55/18/ 8.3.2018
4 സഡഡി നസന്റെര, പവ്യാല നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 56/18/ 8.3.2018

5
അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ് ദമവ്യാളഡിക്കുലവ്യാര

നമറനീരഡിയല്സറ്റ് റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 796/17/4.12.2017

6 സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ് നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 805/17/ 29.12.2017

7

ഇന്റെരനവ്യാഷണല്& ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി

നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ് &

നടകദനവ്യാളജഡി

നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 804/17/ 30.1.2018

8
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് ഫഡിസഡികല് എഡമ്പ്യൂദകഷന&

ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസസറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 827/17/ 1.1.2018

9 സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ് നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 803/ 7/21.12.2017

10
സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് പമ്പ്യൂവര & അവപ്ലെഡറ്റ്

ഫഡിസഡികറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/802/ 17/23.12.2017

11 നസന്റെര ദഫവ്യാര ദയവ്യാഗ& നവ്യാചദറവ്യാപതഡി നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/864/ 17/6.1.2018

12

സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല്

റഡിദലഷനസറ്റ് &

നപവ്യാളഡിറഡികല് സയനസറ്റ്

നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/849/ 17/29.12.2017

13
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര ഇന്റെനസനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ്

ഇന ദബസഡികറ്റ് സയനസസറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/857/ 17/4.1.2018

14 സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് ഇനഡവന ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ് നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/860/ 17/4.1.2018

15
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ദഫവ്യാര കണ്ടഖപററഡി

വചെനനീസറ്റ് സഡനീസറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/3/ 18/1.1.2018

16
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി ഇനസ്ട്രനമദന്റെഷന

നസന്റെര
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/11/ 18/9.1.2018

17

യുണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാ-ഒവ്യാപ്പെദറഷന നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/ 40/18/6.2.2018

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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18
നക.എന രവ്യാജറ്റ് നസന്റെര ദഫവ്യാര

പ്ലെവ്യാനഡിഖഗറ്റ്& നസന്റെര- ദസററ്റ് റഡിദലഷനസറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/45/ 18/27.1.2018

19 ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് സദ്യുഡന്റെറ്റ് സരവ്വനീസറ്റ് നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/78/ 18/13.3.2018

20
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് വലഫറ്റ് ദലവ്യാഖഗറ്റ്

ദലണഡിഖഗറ്റ്
നക.എസറ്റ്.എ.എഖ.ജഡി.യു.എ 3/115/ 18/9.3.2018

ദജവ്യായഡിന്റെന് ഡയറകര

മഹവ്യാത്മവ്യാഗവ്യാന്ധഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 

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



134

അനമുബന്ധക  -2

31.3.2017 നല നരീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

ക്രമനമര ബവ്യാങറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര കവ്യാഷറ്റ്  ബുകറ്റ് നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് കുറഡിപകള
1. 57011374904 247523
2. 30849239031 9664165
3. 30839769071 513132
4. 30844147429 13695580
5. 30841787654 12772675
6. 67047811463 93919
7. 30838209644 734242
8. 67224054783 (-)2414370
9. SBT 2465 435224
10. 30842348082 2769496
11. 30843674398 957389
12. 57004109025 256601
13. 57068566725 517822
14. SBI 70690 2389533
15. 30842090685 847086
16. 57004092851 281696
17. 67136635928 6334432

സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ

18. 67136643361 95140
19. 67136643305 63339
20. 67043471348 7243221
21. 67043471257 12161600
22. 67043471199 12161600
23. 67043471122 12161600
24. 67043471053 12161600
25. 67043471019 12161600
26. 67222277441 11090188
27. 67222277214 11090188
28. 67222276209 11090188
29. 67222274064 11090188
30. 67222236834 11090188
31. 67227228802 11090188
32. 67222278637 11090188
33. 67222278376 11090188

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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34. 67222278127 11080527 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
35. 67222278069 11080527 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
36. 67222277951 11080527 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
37. 67222278183 11080527 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
38. 67297163037 206707616 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
39. 67084024255 14302710 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
40. 67225900168 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
41. 67314603133 109568061 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
42. 67225900362 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
43. 67225900612 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
44. 67314772996 12173216 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
45. 67225900758 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
46. 67225900861 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
47. 67225901004 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
48. 67225901140 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
49. 67225901264 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
50. 67225901366 13241939 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
51. 67274315046 59933890 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
52. 67297163106 101101097 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
53. 67330052648 37679393 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
54. 67036039202 6000 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
55. 67081729292 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
56. 67081729361 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
57. 67081729429 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
58. 67081729474 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
59. 67081729509 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
60. 67081729554 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
61. 67081729611 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
62. 67081729666 12403049 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
63. 67086622946 1326865 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
64. 67185061124 10939695 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
65. 67236603083 10470348 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
66. 67236603323 10470348 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
67. 67218124116 33790325 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
68. 67132945117 10518855 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
69. 67132946018 10518855 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
70. 57004086823 674550
71. 6731962794 10000
72. 67335945402 2777937

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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73. 67335945821 2777937
74. 67335945978 2777937
75. 67335946063 2777937
76. 67336145563 11893
77. 67339718306 367294
78. 67342102246 238685
79. 67344838647 716600
80. 67354631594 17500
81. 40000 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ കവഡിയൂര
82. 67218408143 (-)261036
83. 67218408381 3829310
84. 67230674786 (-)62269
85. 6723674572 2982696
86. 67174581759 14418240 Closed during 16-17
87. 67174582118 12848352 Closed during 16-17
88. 67174581942 (-)10000 Closed during 2016-2017
89. 67211753775 3390135 Closed during 2016-2017
90. PD 68-1 (-)834100
91. 57004096864 6547327 SME
92. 57004097132 5587202 STAS
93. 57004097880 (-)1611489
94. 57004103192 13934413
95. 67000310425 (-)38074842 ശമളഖ
96. 67005165620 52464
97. 67150831515 2533604
98. 67223140391 6197333 ശക്തഡി UCME
99. 67000310447 (-)89427561.30 കണ്ടഡിജന്റെറ്റ് നചെലവറ്റ്
100. 67223235830 2445673 ശക്തഡി STAS
101. 57004098001 (-)78101
102. 57011374530 11184145
103. 67000310436 (-)7276370 പരനീക
104. 67005165619 1422508 B.Ed ഫനീസറ്റ് കളകന
105. 57004103056 (-)44563
106. 57011374926 1677839
107. 57004086812 1609298 ഇ.എഖ.എഫറ്റ്
108. 57004102972 5441
109. 57011374915 10687272
110. 57004087022 40584755.50 കവ്യാഷറ്റ് കഭൗണ്ടര
111. 57004096332 (-)2002043 SPS

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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112. 67167956413 1224434 EMF new
113. 57004097653 1133940
114. 57004097631 1359234 NSS
115. 67173327250 381802 ശക്തഡി UCTE
116. 67194272930 6483583
117. 57004086801 1658967 CA2
118. 57004087033 (-)11896568 DD counter
119. 57004105203 8769907 JSK PTA
120. 57004107119 37290 JSK EKM
121. 67114059391 14288824 ശക്തഡി
122. 67148558903 42169 CAP
123. 57008958236 (-)1045064
124. 67004352928 428870
125. 67095861462 22529163 Overhead
126. 67066346741 14238846 PF (new)
127. 57004093397 772315 PF
128. 57021523821 780318
129. 67153926438 (-)382876 Pool
130. 57021589282 (-)208694
131. 67095114409 721385 GH
132. 57021606072 (-)97000
133. 67150447131 4749460 GIS (new)
134. TPA 509 838361606
135. TPA 518 1295617
136. 205 3983331 SWF
137. 30830707953 (-)1916109
138. 30841264113 (-)3807228
139. 67381135572 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
140. 57004095168 5060
141. 57004095306 (-)65495
142. 57004095420 1720
143. 57004097608 3661716
144. 57008126150 55076
145. 57011375283 (-)114500
146. 57016056534 5217001
147. 57038283197 486324
148. 57038283200 636256
149. 67032840865 (-)1052500
150. 67045673524 733082

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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151. 67055248442 238754
152. 67056992898 47220
153. 67058014384 5162639
154. 67059853318 133451
155. 67062558535 (-)4251000
156. 67063669335 472806
157. 67072061360 96375
158. 67085763591 12792
159. 67142369784 (-)16181261
160. 67155314560 583187
161. 67219208392 894554
162. 67239642893 (-)97322
163. 67304647763 5000000

164. 67339748466 146701247
RUSA-25.3.17 നല

നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ്
165. 67345826095 7500000
166. 67365623864 15703137 UGC Funds new
167. 67380715609 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
168. 67380952720 9121144
169. 67381315408 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
170. 67381408008 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
171. 67381442696 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
172. 67381607911 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
173. 67381698922 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
174. 67381954692 9121144 സ്ഥഡിരനഡിദകപഖ
175. 67390688560 5000000
176. 67391578238 5000000
177. (-)673769 UCAS
178. Fixed deposit 108000 STAS
179. (-)1094138 SME
180. SBI 3020078 10000000
181. 57004086834 (-)47300
182. 57004098023 7801830 SALS
183. 57004103205 7784 JSK KTM
184. 57004105420 22279 JSK KTM DSS
185. 57038283186 7628732 UCE
186. 57068566667 (-)232818
187. 57068567560 123454
188. 67014917117 6586 JSK IDK

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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189. SBT 10001 4673840
190. 57004097664 8121388
191. 57004097879 (-)42405
192. 67059376150 45000
193. 67162582281 4105
194. 67224306153 3971628
195. 32229 SME (cash in hand)
196. 799011400000143 171215000 STSB
197. 271 68917 UCTE

ആനക 249,40,00,956.20

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അനമുബന്ധക  -3

അഫഡിലഡിദയറഡന് ദകവ്യാദളജമുകളഡില് 31.3.2017 ല് അവദശഷഡികമുന

ഉത്തരകടലവ്യാസമുകളമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

(ഖണഡിക 1-9 കവ്യാണുക)

ക്രമനമര സ്ഥവ്യാപനതഡിനന്റെ ദപരറ്റ്
31.3.2017 ല് അവദശഷഡിക്കുന
ഉതരകടലവ്യാസുകളുനട എണ്ണഖ

1.
അല് അസറ്റ്ഹര ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്,

നപരുമളളഡിചഡിറ, നതവ്യാടുപുഴ
24 ബണ്ടഡില് 8 ദപപ്പെര

2. നനടറസറ്റ് നസകനഡറ്റ് ടനീചര ദകവ്യാദളജറ്റ്, തഡിരുവല 967 ദപപ്പെര

3.
മുസലഡിയവ്യാര ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസസറ്റ്,

ചെനീങല്തടഖ, നനമലപ്ര, പതനഖതഡിട്ട
8252

4.
ഡഡിദപവ്യാള ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് സയനസറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി,

അങമവ്യാലഡി
8335

5. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന, മൂവവ്യാറ്റുപുഴ 6 പവ്യായററ്റ്
6. ഭവ്യാവനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് ആനഡറ്റ് സയനസറ്റ് 737

7.
അമല്ദജവവ്യാതഡി ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ്

കൂവപ്പെളളഡി
4977

8. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അനനപ്ലെഡറ്റ് സയനസസറ്റ്, കടുത്തുരുതഡി
6811 (24 ദപജറ്റ്)
7041 (28 ദപജറ്റ്)

9.
നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് സറ്റ് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് ദഹവ്യാട്ടല്

മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് & ദകററഡിങറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി പവ്യാലവ്യാ
3818

10. കവ്യാദതവ്യാലഡിദകററ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പതനഖതഡിട്ട 6

11.
നഷരമഭൗണ്ടറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്,

കളമദശ്ശേരഡി
12 ബണ്ടഡില് 210 ബുകറ്റ് നലററ്റ്

12. ദബകര ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര വഡിമന, ദകവ്യാട്ടയഖ 5310

13.
രവ്യാജഗഡിരഡി ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസസറ്റ്,

കളമദശ്ശേരഡി

4 ബണ്ടഡില്, 3301 ബുകറ്റ് നലററ്റ്
അഡനീഷണല് ഷനീററ്റ് 3 ബണ്ടഡില്, 3219

ബുകറ്റ് നലററ്റ്
14. നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് പവ്യാലവ്യാ 14108

15.
മവ്യാര ഗ്രഡിദഗവ്യാറഡിദയവ്യാസറ്റ് അബ്ദുള ജലനീല് ആരടറ്റ്സറ്റ് &

സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദനവ്യാരതറ്റ് പറവൂര
8181

16. മവ്യാരദതവ്യാമവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ് തഡിരുവല 6131 (28 ദപജറ്റ്) 27 (24 ദപജറ്റ്)
17. ശനീ. മഹവ്യാദദവ ദകവ്യാദളജറ്റ്, നനവകഖ 25 ബണ്ടഡില്

18.
ഡഡി.സഡി. സ്കൂള ഓഫറ്റ് ആരകഡിനടകറ്റ്ചെര & ഡഡിനനസന,

വവ്യാഗമണ
2405

19.
മവ്യാര കുരവവ്യാദകവ്യാസറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്

പുതുദവലഡി
6214
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20.
ദലബര ഇന്തവ ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര ടനീചര എജദ്യുദകഷന,

മരങ്ങവ്യാട്ടുപഡിളളഡി
1134

21.
എസറ്റ്.എന. ജഡി.നഎ.എസറ്റ്.ടഡി. ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദനവ്യാരതറ്റ് പറവൂര
1100

22. നസന്റെറ്റ് ദമരനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര വഡിമന, തഡിരുവല 8152
23. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അനനപ്ലെഡറ്റ് സയനസറ്റ്, കവ്യാഞ്ഞെഡിരപ്പെളളഡി 282

24.
നക.എഖ.ഇ.എ. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്,

എടതല, ആലുവ
(28 ദപജറ്റ്),

1339 (24 ദപജറ്റ്)
25. മരഡിയന ദകവ്യാദളജറ്റ്, കുട്ടഡികവ്യാനഖ 7105
26. നസന്റെറ്റ് ആല്ബരടറ്റ്സറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് , നകവ്യാചഡി 8104

27.
എസറ്റ്.സഡി.എഖ.എസറ്റ്. സ്കൂള ഓഫറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി &

മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ്, മുട്ടഖ, ആലുവ
7901

28.
ദകസരഡി ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദനവ്യാരതറ്റ്

പറവൂര
35 പവ്യായററ്റ്

29. ദലബര ഇന്തവ ദകവ്യാദളജറ്റ്, മരങ്ങവ്യാട്ടുപഡിളളഡി 1424
30. ബഡി.സഡി.എഖ. ദകവ്യാദളജറ്റ് ദകവ്യാട്ടയഖ 4514
31. നസന്റെറ്റ് ആനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അങമവ്യാലഡി 4650
32. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന, കുടമവ്യാളര 1 പവ്യായററ്റ്

33.
ശനീനവ്യാരവ്യായണ ട്രെസറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്

പവ്യാമനവ്യാര, ഇടുകഡി
1258

34.
എസറ്റ്.എന.ജഡി. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ് സഡനീസറ്റ്

പവ്യാമനവ്യാര, ഇടുകഡി
967

35. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന, കുമളഡി 4 പവ്യായററ്റ്
36. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അനനപ്ലെഡറ്റ് സയനസറ്റ്, നനടുങണ്ടഖ 665 (28 ദപജറ്റ്), 1263 (24 ദപജറ്റ്)
37. നസന്റെറ്റ് ദമരനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, മണരകവ്യാടറ്റ് 6103
38. കവ്യാരമല് ഗഡിരഡി ദകവ്യാദളജറ്റ്, അടഡിമവ്യാലഡി ഇല

39.
ശവ്യാന്തഡിഗഡിരഡി ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് കഖപമ്പ്യൂട്ടര സയനസറ്റ്,

വഴഡിതല പഡി.ഒ., നതവ്യാടുപുഴ
4070

40. അസഖപറ്റ്ഷന ദകവ്യാദളജറ്റ് , ചെങ്ങനവ്യാശ്ശേരഡി 300

41.
നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

പുതനകുരഡിശറ്റ്
4 ബണ്ടഡില്

42. നസന്റെറ്റ് ആന്റെണനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പനീരുദമടറ്റ് 3120
43. എഖ.ഇ.എസറ്റ്. ദകവ്യാദളജറ്റ്, നനടുങണ്ടഖ 5010
44. ശനീ ശങരവഡിദവവ്യാപനീഠഖ ദകവ്യാദളജറ്റ് , നപരുമവ്യാവൂര 6522 (28 ദപജറ്റ്) 1364 (24 ദപജറ്റ്)

45.
നസന്റെറ്റ് ദസദവവഴറ്റ് ട്രെയഡിനഡിങറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര വഡിമന,

ആലുവ
900

46.
നസന്റെര ദഫവ്യാര നപ്രവ്യാഫഷണല് & അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ്
സഡനീസറ്റ്, ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന ,
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കവ്യാഞ്ഞെഡിരപ്പെളളഡി 

47.
മഭൗണ്ടറ്റ് സനീദയവ്യാന ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ്,

കടമനഡിട്ട
9525

48.
മവ്യാര ബദസലഡിദയവ്യാസറ്റ് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി &

സയനസറ്റ്, ദകവ്യാതമഖഗലഖ
536

49.
നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂണഡിദകഷന

കുരഡിശുമ്മൂടറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
5836

50.
എഖ.ഇ.എസറ്റ്. ടഡി.ഒ. അബ്ദുളള നമദമവ്യാറഡിയല് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

കുനകര, ആലുവ
6687

51.
നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന,

പവ്യാലവ്യാ
3728

52. നസന്റെറ്റ് ആന്റെണനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പനീരുദമടറ്റ്, നപരുവന്തവ്യാനഖ 3120

53.
ചെഡിന്മേയ ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് നകവ്യാദമഴറ്റ് &

സയനസറ്റ്, തൃപ്പൂണഡിത്തുറ
6796

54. ഫഡിസവ്യാററ്റ്, അങമവ്യാലഡി 16573
55. കവ്യാരമല്ഗഡിരഡി ദകവ്യാദളജറ്റ്, അടഡിമവ്യാലഡി -
56. പഡി.ജഡി.എഖ. ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദദവഗഡിരഡി പഡി.ഒ., കങ്ങഴ 13 ബണ്ടഡില്

57.
നഡിരമലവ്യാസദന ട്രെയഡിനഡിങറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര നസഷവല്

എജദ്യുദകഷന, മൂവവ്യാറ്റുപുഴ
6 ബണ്ടഡില് (28 ദപജറ്റ്)
4 ബണ്ടഡില് (24 ദപജറ്റ്)

58.
എഖ.ഇ.എസറ്റ്. അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ്

മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി, മവ്യാറവ്യാമളളഡി
19 ബണ്ടഡില്

59. ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അനനപ്ലെഡറ്റ് സയനസറ്റ് ,കട്ടപ്പെന 2259

60.
മവ്യാര കുരവവ്യാദകവ്യാസറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

പുതുദവലഡി
6214

61. ദദവസസഖ ദബവ്യാരഡറ്റ് പമവ്യാ ദകവ്യാളജറ്റ്, പരുമല 38

62.
ബഡിഷപ്പെറ്റ് ഏബ്രഹവ്യാഖ നമദമവ്യാറഡിയല് ദകവ്യാളജറ്റ്

തുരുതഡികവ്യാടറ്റ്
7374

63.
സഡിപവ്യാസറ്റ് സ്കൂള ഓഫറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി & അനനപ്ലെഡറ്റ്

സയനസസറ്റ്, പതനഖതഡിട്ട
4804

64.
നസന്റെര ദഫവ്യാര നപ്രവ്യാഫഷണല് & അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ്
സഡനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടനീചര എജദ്യുദകഷന ,

ദതവ്യാട്ടയവ്യാടറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
പവ്യായററ്റ് 2

65.
എസറ്റ്.സഡി.എഖ.എസറ്റ് സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് &

നടദകവ്യാളജഡി, കറുകുറഡി
39071

66. എസറ്റ്.എന.ഡഡി.പഡി. ദയവ്യാഗഖ ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാനഡി 33

67.
ബദസലഡിദയവ്യാസറ്റ് പഭൗദലവ്യാസറ്റ് നസകനഡറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

പഡിറമവ്യാടഖ
2054 (28 ദപജറ്റ്) 3200 (24 ദപജറ്റ്)

68. രവ്യാജഗഡിരഡി സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് 180
69. നജ.പഡി.എഖ. ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് 4976

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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70. നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് സറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, മൂലമറഖ 9152

71.
ശനീനവ്യാരവ്യായണഗരു ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് &

സയനസറ്റ്, നനപദങ്ങവ്യാട്ടൂര
3409

72. ഡഡി.സഡി.സ്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് & നടദകവ്യാളജഡി 4923

73. എഖ.സഡി.വരഗനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്
14 ബണ്ടഡില് + 98 ലൂസറ്റ് ബുകറ്റ് നലററ്റ്,
3698 (പഴയ ഉതരകടലവ്യാസറ്റ് 24

ദപജറ്റ്)
74. ഡഡി.ബഡി. ദകവ്യാദളജറ്റ്, കനീഴൂര 10151

75.
ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അനനപ്ലെഡറ്റ് സയനസറ്റ്,

പുതനദവലഡികര
6369

76. യു.സഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ് ആലുവ 9393

77.
അറഫവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്,

നപഴകവ്യാപ്പെഡിളളഡി, മൂവവ്യാറ്റുപുഴ
4801

78. നഡിരമല ദകവ്യാദളജറ്റ് മൂവവ്യാറ്റുപുഴ 1654
79. ഏറ്റുമവ്യാനൂരപ്പെന ദകവ്യാദളജറ്റ്, ഏറ്റുമവ്യാനൂര 8051

80.
ശനീനവ്യാരവ്യായണ ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,

കുമരകഖ
386

81.
നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ്

സഡനീസറ്റ്, പറകതവ്യാനഖ
1408

82. മവ്യാര അതദനഷവസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാതമഖഗലഖ 2799 (28 ദപജറ്റ്), 328 (24 ദപജറ്റ്)
83. നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് ട്രെയഡിനഡിങറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് മവ്യാനവ്യാനഖ 557
84. ബഡി.വഡി.എഖ. ദഹവ്യാളഡിദക്രവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദചെരപങല് 1038 (28 ദപജറ്റ്), 1301 (24 ദപജറ്റ്)
85. എസറ്റ്.ബഡി. ദകവ്യാദളജറ്റ് ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി 7 ബണ്ടഡില് 
86. ദമവ്യാരണഡിങറ്റ് സവ്യാര ദഹവ്യാഖ സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അങമവ്യാലഡി 4331
87. മവ്യാര അഗസനീദനവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, രവ്യാമപുരഖ 4901 (2175- 24 ദപജറ്റ്)
88. മഭൗണ്ടറ്റ് കവ്യാരമല് ദകവ്യാദളജറ്റ്, കറുകടഖ, ദകവ്യാതമഖഗലഖ 7405
89. മവ്യാര ബദസലഡിദയവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാളജറ്റ്, അടഡിമവ്യാലഡി 4 ബണ്ടഡില് 

ദജവ്യായഡിന്റെന് ഡയറകര

മഹവ്യാത്മവ്യാഗവ്യാന്ധഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അനമുബന്ധക  -4

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല വഡിവഡിധേ പഠനവകമുപ്പെമുകളഡിനല ബവ്യാങന് അകഭൗണ്ടമുകളമുനട

31.3.2017 നല നരീകഡിയഡിരഡിപ്പെന് വഡിവരങ്ങള

(ഖണഡിക 2-5 കവ്യാണുക)

ക്രമ
നമര

പഠനവകുപ്പെറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര ഉദദ്ദേശവഖ
31.3.2017 നല
ദക്ലെവ്യാസഡിങറ്റ്
ബവ്യാലനസറ്റ്

1
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ബഡിദഹവഡിയറല്
സയനസറ്റ്

57004098181 നനദനഖദഡിന പ്രവരതനങ്ങള 863271

67115075185
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
1262625

30850992413 ഇ- ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 116003

2
സ്കൂള ഓഫറ്റ്
നകമഡികല്

സയനസസറ്റ്

57004086834 കറന്റെറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് 2494392

67011544689
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
154604

67135550045 യു.ജഡി.സഡി. 11-ാവ്യാ പ്ലെവ്യാന 26361

67170144393 എഫറ്റ്.നഎ.എസറ്റ്.ടഡി. 275220

67314757311 പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 861

30839539092 ഇ- ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 1041727

3
സ്കൂള ഓഫറ്റ്
കഖപമ്പ്യൂട്ടര

സയനസസറ്റ്

57004097110 ഒഫഡിഷവല് അകഭൗണ്ടറ്റ് 1342511

67045834324
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
35013

67339041344 പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 1476326

30854277525 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 79521

4
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ഡഡിസനസറ്റ് എജദ്യുദകഷന
57004103192 ഒഫഡിഷവല് അകഭൗണ്ടറ്റ് 31706

5
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഗവ്യാനഡിയന
ദതവ്യാട്ടറ്റ് & നഡവലപനമന്റെറ്റ്

സഡനീസറ്റ്

57004095191 ഫനീസറ്റ് 796123

67094943776
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
49141

67341567826 വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡി 2015-2016 8447

30846795853 ഇ- ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 38753

67314732023 വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡി 2014-2015 3144

6
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിദലഷനസറ്റ് &

57004094540 ഡയറകറുനട അകഭൗണ്ടറ്റ് 738053

57004108838
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
257124

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

67108468379 പഡി.പഡി.ജഡി. 802132

67309714566 നനല്സണ മദണ്ടല നചെയര 46050

30835238704 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 399251

7 സ്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ്
57004098238 വകുപതല നചെലവകള 2278684

30839642409 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 32777

8
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

നപഡദഗവ്യാഗഡികല്
സയനസസറ്റ്

57004098294 ഡയറകറുനട അകഭൗണ്ടറ്റ് 1533904

57004102053 പഡി.ടഡി.എ. 100163

67349689075 ആനുവല് പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 137573

67033184538
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
334965

30849172176 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 4925

9

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
ഫഡിസഡികല്

എജദ്യുദകഷന &
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ്

സയനസസറ്റ്

57008125215 ജനറല് അകഭൗണ്ടറ്റ് 47931

67376107880
ഇന്റെരനകവ്യാളനീജഡിയററ്റ്/ ഇന്റെര
യൂണഡിദവഴഡിറഡി ടൂരണനമന്റെറ്റ്സറ്റ്

327796

67289264706 യു.ജഡി.സഡി. 12-ാവ്യാഖ പദ്ധതഡി 3465

67199183839 നസഷവല് ഫനീസറ്റ് 153725

67091720322
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
65933

32671820035 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 119543

10
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ്
പ്രഡിന്റെഡിങറ്റ് & പബഡിഷഡിങറ്റ്

57004105269 ദറവ്യായല്റഡി 1071693

67107626859
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
229124

67107626644
യൂണഡിദവഴഡിറഡി ബുകറ്റ് സവ്യാളഡിനന്റെ

പ്രവരതനങ്ങള
337640

11
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ദസവ്യാഷവല് സയനസസറ്റ്

57004096081 ഒഭൗദദവവ്യാഗഡിക പ്രവരതനങ്ങള 2880043

67004789504
ദകവ്യാഷന നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ് &
നനലബ്രറഡി നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ് 

349627

57008472598
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
14006

30834615027 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 200397

12 യൂണഡിദവഴഡിറഡി നനലബ്രറഡി 67014151913 പ്രധേവ്യാന അകഭൗണ്ടറ്റ് 186928

57004095769 ദകവ്യാഷന നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ് 1296066

67286442242 ഗ്രവ്യാദജസററ്റ് നമമരഷഡിപ്പെറ്റ് 46738

67339696834 ദസററ്റ് പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 1941030

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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57004101286 ദജരണല് വരഡിസഖഖവ 4310158

13 എനജഡിനഡിയറഡിങറ്റ് യൂണഡിററ്റ്

67013825125 നപരമനന്റെറ്റ് അഡസവ്യാനസറ്റ്-യു.ഇ. 0

57004086823

നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ്/ റഡിലനീസറ്റ് ഓഫറ്റ്
വരകറ്റ് ബഡില്സറ്റ് എമഭൗണ്ടറ്റ്,

ഇ.എഖ.ഡഡി/ എസറ്റ്.ഡഡി. &
റനീനടനഷന എമഭൗണ്ടറ്റ്

1686660

67343318006 ഇ-നപ്രവ്യാകദ്യുരനമന്റെറ്റ് ഇ.എഖ.ഡഡി.
253902

14
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ്

67000886817
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
849490

57011375421 പ്രധേവ്യാന അകഭൗണ്ടറ്റ് 1292554

30839775880 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 394727

15
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്തവന

ലനീഗല് ദതവ്യാട്ടറ്റ്

57008102140
നസഷവല് ഫനീസറ്റ്, ദകവ്യാഷന
നഡദപ്പെവ്യാസഡിററ്റ് തുടങ്ങഡിയവ

3463793

57008128567 ടമ്പ്യൂഷന ഫനീസറ്റ് 2342472

57008126150 അമനനറനീസറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് 67142

67302060573 യു.ജഡി.സഡി. ഫണ്ടറ്റ് 1929

57048870749 ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്. 109682

30841151449 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 1166345

16
സ്കൂള ഓഫറ്റ് പദ്യുവര &
അനനപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ് 

57004086845 ഡയറകറുനട അകഭൗണ്ടറ്റ് 1123521

67182809811
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
596921

30841904620 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 83602

67313039980 ദസററ്റ് പ്ലെവ്യാന 2014-2015 64726

67348161830 ദസററ്റ് പ്ലെവ്യാന 2015-2015 133295

17 എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്. 57004097631
ഗവ./ദസററ്റ് എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ്
817895

18 ഡഡി.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

57004095168 യൂണഡിദവഴഡിറഡി യൂണഡിയന ഫനീസറ്റ് 22103398

57004095420
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് നവല്നഫയര &

എസറ്റ്.എസറ്റ്.നഎ. ദപവ്യാളഡിസഡി
18748627

19
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ്

നനലഫറ്റ് ദലവ്യാങറ്റ് ദലണഡിങറ്റ്
& എകറ്റ്നറനഷന

67009182631
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
1354193

20 സ്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് &
ബഡിസഡിനസറ്റ്

57004087044 ഡയറകറുനട അകഭൗണ്ടറ്റ് 919851

30835417455 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 17160
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സഡനീസറ്റ്

67277705791 യു.ജഡി.സഡി. 12-ാവ്യാഖ പദ്ധതഡി 8214

67133097107
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
2054

21
സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്

67038546551
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
236763

57004098056 ഡയറകറുനട അകഭൗണ്ടറ്റ് 2441424

30843746717 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 535313

22
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ടൂറഡിസഖ

സഡനീസറ്റ് 

67132383803 നനദനഖദഡിനനചെലവകള 1133000

67176343086 മറ്റു നചെലവകള 44591

23
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി
നസന്റെര ദഫവ്യാര

ഡഡിനസബഡിലഡിറഡി സഡനീസറ്റ്

67136403099
നഎ.യു.സഡി.ഡഡി.എസറ്റ്-

പ്രവരതനഖ
3586625

67166118042
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ഫണ്ടറ്റ്
533605

24

ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി
നസന്റെര ദഫവ്യാര

ദസവ്യാഷവല് സയനസറ്റ്
റഡിസരചറ്റ് & എകറ്റ്നറനഷന

67132990409 ജനറല് 6317624

67269614247 പഡിഎചറ്റ്.ഡഡി. അഡഡിഷന 37210

25
ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി
ഇനസ്ട്രനമദന്റെഷന

നസന്റെര

67146203167 10086487

67212747998 555936

67339324865 575810

26
യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര

ദഫവ്യാര ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന

67098730311 നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ് 2570898

67166776511 ദഹവ്യാസല് നമയഡിന്റെനനസറ്റ് 38696

67357163553 നസമസര എദബ്രവ്യാഡറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ 1000

27
ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ്

കണ്ടഖപററഡി നനചെനനീസറ്റ്
സഡനീസറ്റ് 

67166773871 നമയഡിന അകഭൗണ്ടറ്റ് 31571

67313384597 പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 1139421

912010029598037 ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് 59989

28 നക.എന.രവ്യാജറ്റ് നസന്റെര

67202106896 പ്ലെവ്യാനഡിങറ്റ് അകഭൗണ്ടറ്റ് 333007

67355498130 നസമഡിനവ്യാര അകഭൗണ്ടറ്റ് 2449

67313208124 പ്ലെവ്യാന ഒഭൗട്ടറ്റ് ദല അകഭൗണ്ടറ്റ് 107777

33879390530 ഇ-ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്സറ്റ് 153584

29
നസന്റെര ദഫവ്യാര

നനഹനപരദഫവ്യാമനസറ്റ്
കഖപമ്പ്യൂട്ടഡിങറ്റ്

67002176736 നനദനഖദഡിനപ്രവരതനങ്ങള 0

30
അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ്
ദമവ്യാളഡികദ്യുലവ്യാര

67209135978
എ.എഖ.എഖ.ആര.സഡി.

എകറ്റ്നപനസസറ്റ്
11114500

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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നമറനീരഡിയല്സറ്റ്
റഡിസരചറ്റ് നസന്റെര

67313534736
പ്ലെവ്യാന ഫണ്ടറ്റ് 2014-2015

ഉപകരണങ്ങളുനട വവ്യാങ്ങല്
535200

31
നസന്റെര ദഫവ്യാര ദയവ്യാഗ

& നവ്യാചദറവ്യാപ്പെതഡി
67317447261 ജനറല് 6004

32
ബഡിസഡിനസറ്റ്

ഇനനവ്യാദവഷന &
ഇനകുദബഷന നസന്റെര

67381134512 നമയഡിന 17281

33

നസവ്യാഫഡിസഡിദകറഡറ്റ്
അനലറഡികല്
ഇനസ്ട്രനമന്റെറ്റ്
നഫസഡിലഡിറഡി

67251019100 190398

67320317756 789586

34

ഇന്റെരയൂണഡിദവഴഡിറഡി
നസന്റെര ദഫവ്യാര

ഓരഗവ്യാനഡികറ്റ് ഫവ്യാമഡിങറ്റ് &
സനസയ്നബഡിള
അഗ്രഡികളചര

67357922411 ഒഭൗദദവവ്യാഗഡിക നചെലവകള 8020585

ആനക 13,91,41,680

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്
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അനമുബന്ധക  -5

നവ്യാഷണല് സരവ്വരീസന് സ്കരീമഡില്  2016-17 വരഷക ഒവ്യാഡഡിറ്റ് നചയ്ത

വഡിനഡിദയവ്യാഗപതഡിക സമരപ്പെഡികവ്യാത്ത സ്ഥവ്യാപനങ്ങള 

(  ഖണഡിക   2-14-2   കവ്യാണുക  )

ക്രമ നമര ദകവ്യാദളജഡിനന്റെ ദപരറ്റ്
1 അകസഡിനവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ഇടനകവ്യാചഡി
2 ഗവ.ദലവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
3 ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, തൃപ്പൂണഡിത്തുറ
4 ഗവ.സഖസ്കൃത ദകവ്യാദളജറ്റ്, തൃപ്പൂണഡിത്തുറ
5 ഇലവ്യാഹഡിയ ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, മൂവവ്യാറ്റുപുഴ
6 ഇന്ദഡിരവ്യാഗവ്യാനഡി ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, ദകവ്യാതമഖഗലഖ
7 ദകസരഡി ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദനവ്യാരതറ്റ് പറവൂര
8 മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ
9 എഖ.എ ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാതമഖഗലഖ
10 ദമവ്യാണഡിഖഗറ്റ് സവ്യാര ദഹവ്യാഖ സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അങമവ്യാലഡി
11 മവ്യാര ഏലഡിയവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാട്ടപ്പെടഡി
12 എഖ.ഇ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, കുനകര
13 നഡിരമല ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, മുളന്തുരുതഡി
14 പ്രസദന്റെഷന ദകവ്യാദള ജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് അവപ്ലെഡറ്റ് സയനസസറ്റ്, പുതനദവലഡികര
15 RLV ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് മദ്യുസഡികറ്റ് & വഫന ആരട്ടറ്റ്സറ്റ്, തൃപ്പൂണഡിത്തുറ
16 രവ്യാജഗഡിരഡി ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസസറ്റ്, കളമദശ്ശേരഡി
17 ശനീ ശങര ദകവ്യാദളജറ്റ്, കവ്യാലടഡി
18 ദസക്രഡറ്റ് ഹവ്യാരട്ടറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദതവര
19 നസന്റെറ്റ് ദമരനീസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ്, തുരുതഡിപ്പെളളഡി
20 നസന്റെറ്റ് ആനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് , അങമവ്യാലഡി
21 നസന്റെറ്റ് ദപവ്യാളസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് , കളമദശ്ശേരഡി
22 നസന്റെറ്റ് ദസദവവഴറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര വമണ , ആലുവ
23 സഡിയന ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് നപ്രവ്യാഫഷണല് സഡനീസറ്റ് , ഇടനകവ്യാചഡി
24 SNGIST ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദനവ്യാരതറ്റ് പറവൂര
25 അല്-അസറ്റ്ഹര ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, നപരുഖപഡിളളഡിചഡിറ
26 ഡഡി.സഡി സ്കൂള ഒവ്യാഫറ്റ് മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ്& നടദകവ്യാളജഡി, വവ്യാഗമണ
27 ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, മൂനവ്യാര
28 ദഹവ്യാളഡിദക്രവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് മവ്യാദനജറ്റ് നമന്റെറ്റ്& നടദകവ്യാളജഡി, ഇടുകഡി
29 നജ.പഡി.എഖ ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, ലബകട
30 മവ്യാര ബദസലഡിയസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അടഡിമവ്യാലഡി
31 മവ്യാര സനീവവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, മുരഡികവ്യാദശ്ശേരഡി
32 നമ്പ്യൂമവ്യാന ദകവ്യാദള  ജറ്റ്, നതവ്യാടുപുഴ

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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33 എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, രവ്യാജകുമവ്യാരഡി
34 പവ്യാവനവ്യാത ദകവ്യാദളജറ്റ്, മുരഡികവ്യാദശ്ശേരഡി
35 സവ്യാനദജവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ്, മുലകവ്യാനഖ
36 ശനീ നവ്യാരവ്യായണ ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പവ്യാറദതവ്യാടറ്റ്
37 നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാസഫറ്റ് സറ്റ് അകവ്യാദമഡി ഒവ്യാഫറ്റ് ഹയര എജമ്പ്യൂദകഷന & റഡിസരചറ്റ്, മൂലമറഖ
38 ഗവ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
39 എഖ.ഇ.എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എരുദമലഡി
40 എന.എസറ്റ്.എസറ്റ് യൂണഡിററ്റ് , എഖ. ജഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
41 പഡി.ജഡി.എഖ ദകവ്യാദളജറ്റ്, കങ്ങഴ
42 ആര . ശങര സവ്യാരക ശനീനവ്യാരവ്യായണ ദകവ്യാദളജറ്റ്, നനടുഖകുനഖ
43 യൂണഡിദവഴഡിറഡി കവവ്യാമസറ്റ്
44 ബഡി.എ.എഖ ദകവ്യാദളജറ്റ്, തുരുതഡികവ്യാടറ്റ്
45 കവ്യാദതവ്യാലഡിദകററ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, പതനഖതഡിട്ട
46 ഡഡി.ബഡി ദകവ്യാദളജറ്റ്, പരുമല
47 മനഖ നമദമവ്യാറഡിയല് എന.എസറ്റ് എസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാനഡി
48 മവ്യാര അതനവ്യാസഡിദയവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദഫവ്യാര അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ് സഡനീസറ്റ്, തഡിരുവല
49 മവ്യാര ദതവ്യാമവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ്, തഡിരുവല
50 SAS SNDP ദയവ്യാഗഖ ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാനഡി
51 VNS ദകവ്യാദള ജറ്റ് ഒവ്യാഫറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, പതനഖതഡിട്ട
52 SNDP ദയവ്യാഗഖ ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ്, കഡിഴക്കുപുരഖ, ദകവ്യാനഡി
53 SN ആരടറ്റ്സറ്റ് & സയനസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെഡിറവ്യാര, പതനഖതഡിട്ട

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്

                                  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ് 2016-17                                 
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അനമുബന്ധക-6

വഡിവഡിധേ വകമുപ്പെമുതലവനമവ്യാര / ജരീവനകവ്യാര/ അദ്ധവവ്യാപകരകന് നല്കഡിയതമുക എനവ്യാല് നവ്യാളഡിതമുവനര

ക്രമരീകരഡിചഡിട്ടഡിലലവ്യാത്തതമുമവ്യായ മമുനകഗ്രൂറമുകള 

(  ഖണഡിക   3-25   കവ്യാണുക  )

തനീയതഡി
ക്രമ
നഖ

തുക നനകപ്പെറഡിയ അധേവവ്യാപകന/
ജനീവനകവ്യാരന

തുക
നചെലവഴഡിചതഡിനന്റെ

ഉദദ്ദേശവഖ

ബഡില്
നഖ.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
ഉതരവറ്റ് നഖ.

തുക 
(₹)

8.05.09 35
നഡപമ്പ്യൂട്ടഡി ഡയറകര,

നവ്യാഷണല് ഇനസഡിറമ്പ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ്  നപഴണല്
മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ്, തഡിരുവനന്തപുരഖ

ഒരു ദഡിവസനത നട്രെയഡിനഡിഖഗറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ 82/09-10/565
1955/എ 4/2009/അഡഡിന 

/08.05.09
2,200

8.05.09 37 ശനീ.ഹരഡി പഡി, നസകന ഓഫനീസര എസഡി.എല്. 

ദഫവ്യാദട്ടവ്യാ ദകവ്യാപ്പെഡിയഡിഖഗറ്റ് ദപപ്പെറുഖ ദഫവ്യാദട്ടവ്യാ
ദകവ്യാപ്പെഡിയഡിഖഗറ്റ് ചെവ്യാരജുഖ നല്കുനതഡിനറ്റ്
നപ്രവ്യാവഡിഷണല് ദപനയ്മന്റെറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്

സഖബനഡിചറ്റ്

86/09-10/599
1855/എസഡി

.എല്/ഒഎഖ/2009/
29.04.09

2,000

12.05.09 38
ശനീ.നവങഡിദടശസരന, നസകന ഓഫനീസര,

എ.ഡഡി.ബഡി..III

യൂണഡിദവഴഡിറഡി ഗസറ്റ്
ഹഭൗസഡിദലയറ്റ് നബഡറ്റ്, ദക്ലെവ്യാതറ്റ് സറ്റ്,

അടുകളയഡിദലക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങള
തുടങ്ങഡിയവ വവ്യാങ്ങുനതറ്റ് സഖബനഡിചറ്റ്

97/09-10/630
1975/ബഡി3/

(3)/11/09/അഡഡിന /
08.05.2009

70,000

20.06.09 61

നചെയര ദപഴണ 
ബഡി.ഒ.എസറ്റ്.(യു.ജഡി)

1) എസറ്റ്.രവ്യാധേവ്യാകൃഷ്ണന നവ്യായര (എല്.എസറ്റ്.ജഡി)
എചറ്റ്.ഒ.ഡഡിഫഡിസഡികറ്റ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്,

എസറ്റ്.വഡി.ആര.എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്. ദകവ്യാദളജറ്റ്,
വവ്യാഴൂര

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസര
സഡിസതഡിനല കരഡിക്കുലഖ

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
241/09-10/1220

2583/എ 3/3/എസഡി/
2009/അകവ്യാഡമഡികറ്റ്

19.06.2009
25,000
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2) ദഡവ്യാ.റഡി.വരഗ്ഗനീസറ്റ് പണഡികര (എല്.എസറ്റ്.ജഡി)
എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി. നകവ്യാദമഴറ്റ്, നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാഴദഞരഡി
50,000

3)പഡി.എകറ്റ്.നസബവ്യാസവന (എല്.എസറ്റ്.ജഡി)
എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി. ഇകദണവ്യാമഡികറ്റ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്,
മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, എറണവ്യാകുളഖ

23,000

4) മവ്യാതദ്യു സഡി.മവ്യാതദ്യു (എല്.എസറ്റ്.ജഡി) എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി
ഫഡിസഡികറ്റ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്,

സഡി.എഖ.എസറ്റ്.ദകവ്യാദളജറ്റ് ദകവ്യാട്ടയഖ.
30,000

02.07.09 71

നചെയരദപഴണ, ബഡി.ഒ.എസറ്റ്.
1) ദഡവ്യാ.നക.ഡവ്യാനഡിദയല് കുട്ടഡി, എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി.

ദബവ്യാട്ടണഡി ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്, നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ്
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാഴദഞരഡി

50,000/- രൂ.
2) ശനീമതഡി വഡി.സനീതവ്യാലകഡി

എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി. ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്,
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്. ഹഡിന ദകവ്യാദളജറ്റ്,

ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി
20,000/- രൂ.

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസര സഡിസതഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി യു.ജഡി. ദകവ്യാഴ്സുകളുനട സഡിലബസറ്റ്

നവനീകരഡിക്കുനതഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായുള്ള
ശഡില്പശവ്യാലസഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്

287/09-10/
1748

2766/എസഡി.എ 3/2009/
അകവ്യാഡമഡികറ്റ്

പഡി & ഡഡി/ 29.06.2009
70,000

6.07.09 73 ശനീ.ജഡി.ശനീകുമവ്യാര, പഡി.ആര.ഒ
യു.ജഡി.ദകവ്യാഴഡിനുള്ള പുസകഖ

പ്രസഡിദ്ധനീകരഡിക്കുനതഡിനുദവണ്ടഡി പ്രസറ്റ്
ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്

296/09-10/
1807

2793/എ 3/3/2009/
അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/ 01.07.09 

5,000

29.07.09 90
ശനീമതഡി ദജവ്യാഷറ്റ്ന ദജവ്യാരജറ്റ്, എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി.,
നപവ്യാളഡിറഡികല് സയനസറ്റ്, ബദസലഡിയസറ്റ്

ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ. 

2009 ജൂവല 23,24
തനീയതഡികളഡില് ദകവ്യാട്ടയതറ്റ് പവ്യാഠവപദ്ധതഡി

ശഡില്പ്പെശവ്യാല നടത്തുനതഡിനുള്ള
ദചെവ്യാദവദപപ്പെര തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്

399/09-10/
2197

3223/എ 3/2007/
അകവ്യാഡമഡി/ 22.07.09

25,000/-

7.08.09 95 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര കമമ്പ്യൂട്ടറുഖ പ്രഡിന്റെറുഖ 428/09-10/ 2443 3374/ബഡി4/1/ 45,000/-



153

അസഡിസന്റെറ്റ് രജഡിസ്ട്രവ്യാര XI എകവ്യാഖ വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് 
1397/പഡി.പഡി.എ. ആര.

11/2009/ 1.08.09

7.08.09 98
ശനീ.സവ്യാബുക്കുട്ടന

ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര,
എന.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

യൂണഡിദവഴഡിറഡി തലതഡില് നടന റവ്യാഗഡിഖഗറ്റ്
വഡിരുദ്ധപ്രചെവ്യാരണഖ നടത്തുനതഡിനുദവണ്ടഡി

അനുവദഡിചതറ്റ്
432/09-10/ 2447

3361/എ 1/2009/
അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/ 31.7.2009

20,000/-

12.08.09 99
ദഡവ്യാ.അജഡിതവ്യാ നക.നവ്യായര

എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി.- ഹഡിന്ദഡി, ഡഡി.ബഡി. ദകവ്യാദളജറ്റ്,
തലദയവ്യാലപ്പെറമറ്റ്

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസരസഡിസതഡിദലകറ്റ്
ദകവ്യാഴറ്റ് പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതഡിനു ദവണ്ടഡി

നടതഡിയ പവ്യാഠവപദ്ധതഡി വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെഡിനറ്റ്
മൂനവ്യാമനത ഗഡു നല്കഡിയതറ്റ്

454/09-10/ 2503
3523/എ 3/

അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/
2009/11.8.09

25,000/-

22.08.09 105
ദഡവ്യാ.നക.പഡി.സുകുമവ്യാരന നവ്യായര, നചെയരമവ്യാന,

ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസറ്റ് ഇന നകമഡിസ്ട്രഡി
(യു.ജഡി)

നകമഡിസ്ട്രഡി ബഡിരുദതഡിനല ദകവ്യാഴറ്റ്
പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡി നടതഡിയ

വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് സഖബനഡിചറ്റ്
493/9-10/270

3646/എസഡി.എ 3
(2)/2009/17.8.09

30,000/-

22.08.09 107

4000/- രൂപ വനീതഖ 7 പ്രഡിനസഡിപ്പെല്മവ്യാരകറ്റ്
നല്കഡി

1)ബദസലഡിദയവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് ദകവ്യാട്ടയഖ
2) എസറ്റ്.ബഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശ്ശേരഡി

3) മഹവ്യാരവ്യാജവ്യാസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ് എറണവ്യാകുളഖ
4) യു.സഡി.ദകവ്യാദളജറ്റ്, ആലുവ

5) നസന്റെറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്,ദകവ്യാഴദഞരഡി
6) നസന്റെറ്റ് പനീദറഴറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, ദകവ്യാലദഞരഡി
7) നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാരജറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അരുവഡിത്തുറ

അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് ദകവ്യാദളജുകളഡിനല
അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ് നക്രഡഡിററ്റ്-നസമസര –

ദഗ്രഡഡിഖഗറ്റ് സഡിസഖ സഖബനഡിച
ഓറഡിയനദറഷന ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ

500/09-10/2718
3668/എ 3/അകവ്യാഡമഡികറ്റ്

/2009 /5.8.2009
28,000/-

10.09.09 117
എഖ/എസറ്റ്.ദഫവ്യാറസറ്റ് ഇനഡസ്ട്രനീസറ്റ് (ട്രെവ്യാവനകൂര

ലഡിമഡിറഡറ്റ്), ആലുവ
രജഡിസ്ട്രവ്യാറുനട ഓഫനീസഡിനല ഇനസദലഷന
വരക്കുഖ ഫരണഡിഷഡിഖഗമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടറ്റ്

544/09-10/3157
4012/പഡി& ഡഡി1/2009/
അഡഡിന/9.9.2009

1,00,000/-

16.09.09 119 എഖ/എസറ്റ് നപന്റെവ്യാ ഓഫറ്റ് നസററ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ
സഡില്വര ജൂബഡിലഡി സുവനനീര പ്രഡിനറഡിഖഗഡിനറ്റ്

നല്കഡിയതറ്റ് 
559/09-10/3235

4009/പഡി&ഡഡി2 /2009/
അഡഡിന /5.09.09

1,00,000/-

22.09.09 120
ഹഡിനസ്ഥവ്യാന ദപപ്പെര ദകവ്യാരപ്പെദറഷന ലഡിമഡിറഡറ്റ്,

നകവ്യാചഡി.
15.07 എഖ.റഡി (1100 റനീഖ)

നക്രഖദവവ്യാവറ്റ് വവററ്റ് പ്രഡിനറഡിഖഗറ്റ് ദപപ്പെറഡിനറ്റ്
581/09-10/3293

4114/ബഡി3/1/2009/
അഡഡിന/18.9.09

7,07,871/-
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അഡസവ്യാനസറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്

26.09.09 126
നസന്റെറ്റ് ആന്റെണഡി ദമവ്യാദട്ടവ്യാഴറ്റ്
ഇനഡവ ലഡിമഡിറഡറ്റ്, ദകവ്യാട്ടയഖ

രണ്ടറ്റ് ഇനഡഡിദഗവ്യാ കവ്യാറുകള
വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ അഡസവ്യാനസറ്റ്

610/09-10/3458
4204/ബഡിV/2/09/അഡഡിന

/25.09.09
9,61,770/

30.09.09 128 മഹനീന്ദ്ര & മഹനീന്ദ്ര ലഡിമഡിറഡറ്റ്, നകവ്യാചഡി
മഹനീന്ദ്ര നബവ്യാദലദറവ്യാ എസറ്റ്എല്ഇ
(ഡനീസല്) വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ

അഡസവ്യാനസറ്റ്
622/09-10/3596

4240/ബഡിV/2/09/അഡഡിന
/29.09.09

5,03,918/

05.10.09 131
ദഡവ്യാ.ദമരഡി വനീനസറ്റ് സഡി.നജ, കണവനീനര,

എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി ഓഫറ്റ് ബവ്യാചഡിലര ഓഫറ്റ്
ദസവ്യാഷവല് വരകറ്റ്

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസര സഡിസതഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി ബഡി.എസറ്റ്.ഡബദ്യുവഡിനന്റെ
സഡിലബസറ്റ് പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി നടന വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്

635/09-10/
3730

4256/എ III/2009/
അകവ്യാഡ/ 30.09.2009

20,000/

12.10.09 139 ശനീ.ദജവ്യാരജറ്റ് പഡി.വരകഡി

2009 ഓഗസറ്റ് 17,18
തനീയതഡികളഡില് ദകവ്യാട്ടയതറ്റ് ഡഡി.സഡി

ഓഡഡിദറവ്യാറഡിയതഡില് നടന
വരകറ്റ്ദഷവ്യാപമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട നചെലവറ്റ്

663/09-10/ 3857
4272/എ III/2009/

അകവ്യാഡ/ 1.10.2009
25,000/

19.10.09 141
ദഡവ്യാ.റഡി.വരഗ്ഗനീസറ്റ് പണഡികര നചെയരമവ്യാന

(ബഡിഒഎസറ്റ്) നകവ്യാദമഴറ്റ്

നകവ്യാദമഴറ്റ് അദ്ധവവ്യാപകരകറ്റ്
ദവണ്ടഡി ദകവ്യാട്ടയഖ സഡി. എഖ.എസറ്റ്.
ദകവ്യാദളജഡില് നവചറ്റ് നടതനപ്പെട്ട

ഒരു ദഡിവസനത ഓറഡിയനദറഷന
ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ

700/09-10/
4163

4498/എ III/2009/
അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/ 14.10.09

12,500/

26.10.09 142
ദഡവ്യാ.വല്സമ നസബവ്യാസവന , നചെയര

ദപഴണ (ബഡിഒഎസറ്റ്) 

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസര സഡിസതഡിനന്റെ
ഭവ്യാഗമവ്യായഡി സഡിലബസുഖ മവ്യാതൃകവ്യാ

ദചെവ്യാദവദപപ്പെറുഖ പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതഡിനുദവണ്ടഡി
നടന ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ

726/09-10/ 4235
4659/എ 3/2009/

അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/ 24.10.09
14,000/

30.10.09 148 നചെയരദപഴണസറ്റ് 

സഡി.ബഡി.സഡി.എസറ്റ്.എസറ്റ്.നന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് സഡിലബസുഖ

ദചെവ്യാദവ ദപപ്പെറുഖ തയവ്യാറവ്യാക്കുനതറ്റ്
സഖബനഡിചറ്റ് 

741/09-10/4255 4705/എ 3/2009/ 27.10.09 0
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1) ദഡവ്യാ.പഡി.എസറ്റ്.ഗനീതവ്യാ കുമവ്യാരഡി (ബഡിഒഎസറ്റ്)
ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി

50000

2) ദഡവ്യാ.വഡി.സനീതവ്യാലകഡി (ബഡിഒഎസറ്റ്)
ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി

3000

04.11.09 151
ശനീമതഡി ആര.ക്രഡിസല് ഗവ്യാഡഡിസറ്റ്, നചെയര

ദപഴണ (ബഡിഒഎസറ്റ്), വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസഖ

നക്രഡഡിററ്റ് & നസമസര സഡിസതഡിനന്റെ
അടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില് ബഡി.എഡറ്റ്.ദകവ്യാഴറ്റ്

പരഡിഷ്ക്കരഡിക്കുനതഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായഡി നടന
ഓറഡിയനദറഷന ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനു ദവണ്ടഡി

അനുവദഡിച തുക

752/09-10/ 4415
4556(എ)/എസഡി4/

അകവ്യാഡറ്റ്/2009 /20.10.09
25,000/

04.11.09 154
ദഡവ്യാ.രവ്യാജു നക.തവ്യാടഡികവ്യാരന ഡയറകര,

യു.സഡി.ഐ.സഡി

2009 നവഖബര 7, 9
തനീയതഡികളഡില് നമ്പ്യൂഡല്ഹഡിയഡില്

(എഫറ്റ്.സഡി.സഡിഐ ഹഡിന എഡദ്യുദകഷന
സമഡിററ്റ്-09) വചറ്റ് നടന എഫഡിസഡിഐ

അന്തവ്യാരവ്യാഷ്ട്ര ദകവ്യാണഫറനസഡില്
പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക

757/09-10/ 4426
4873/പഡി&ഡഡി1/1/2009/

അഡഡിന /3.11.09
35,000/

13.11.09 159
ദഫവ്യാറസറ്റ് ഇനഡസ്ട്രനീസറ്റ് (ട്രെവ്യാവനകൂര ലഡിമഡിറഡറ്റ്),

ആലുവ

യൂണഡിദവഴഡിറഡി ഗസറ്റ് ഹഭൗസഡിദലയറ്റ് 21
കട്ടഡിലുകള വവ്യാങ്ങുനതഡിനവ്യായഡി നല്കഡിയ

തുക
807/09-10/ 4665

5030/ബഡി(2)/2009
അഡഡിന /12.11.2009

84,432/

11.12.09 175
ശനീ.ജയകുമവ്യാര
ദസവ്യാര കനീപ്പെര

750 ഗവണനമന്റെറ്റ് കലണ്ടര
വവ്യാങ്ങുനതഡിനുഖ അതഡിനു ദവണ്ട

കയറഡിറക്കു കൂലഡിക്കുഖ കൂടഡി നല്കഡിയ തുക
887/09-10/ 5203

5471/ബഡി2/1/2009/
അഡഡിന / 10.12.2009

14,000/

15.12.09 176
ശനീ.ഷവ്യാജന മവ്യാതദ്യു

രജഡിസട്രെവ്യാറുനട പഡി.എ.

ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസരഖഗതറ്റ്
ഇനഫരദമഷന നടദകവ്യാളജഡി എന
വഡിഷയതഡില് അലഹബവ്യാദഡില് വചറ്റ്

നടതഡിയ വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെഡില്
പനങടുക്കുനതഡിനവ്യായഡി (2009 ഡഡിസഖബര
27 മുതല് 30 വനര) അദസവ്യാസഡിദയഷന

901/09-10/5235
5518/എ 2(1)/2009/
അഡഡിന /14.12.2009

2,500/
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ഓഫറ്റ് ഇനഡവന യൂണഡിദവഴഡിറഡി,
നമ്പ്യൂഡല്ഹഡികറ്റ് നല്കഡിയ രജഡിദസ്ട്രഷന

തുക

17.12.09 178
നകല്ദട്രെവ്യാണ,

തഡിരുവനന്തപുരഖ

കവവ്യാമസറ്റ് വവസറ്റ് വഫബര
നനററ്റ് വരകഡിഖഗഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡി നല്കഡിയ

അഡസവ്യാനസറ്റ് തുക (50%)
909/09-10/ 5245

4500/പഡി&ഡഡി
I/2009/അഡഡിന /

14.10.2009
37,08,791/

18.12.09 179
ദഡവ്യാ.എഖ.ദതവ്യാമസറ്റ് ദജവ്യാണ, കണദട്രെവ്യാളര

ഓഫറ്റ് എകവ്യാമഡിദനഷനസറ്റ്

എ.ഐ.യു.നമ്പ്യൂഡല്ഹഡിയഡിദലകറ്റ്
രജഡിദസ്ട്രഷന ഫനീസടയ്ക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ

അഡസവ്യാനസറ്റ്

913/09-10/
5255

5500/എ 2(1)/2009/
അഡഡിന /14.12.2009

2,500/

06.01.10 191
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദറ്റ് കുമവ്യാര, ദകവ്യാ-

ഓരഡഡിദനറര

ദസവ്യാളര ഇന നറസഡിഡനററ്റ്സറ്റ്
ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  ദനവ്യാബല്
സമവ്യാനഖ ലഭഡിചവരുനട പ്രഭവ്യാഷണഖ

നടത്തുനതഡിനറ്റ് (ഇറുദഡററ്റ് സനീഖ)

969/09-10/ 5593

1) 170/പഡി&ഡഡി I/2009/
അഡഡിന /5.01.10

2)171/പഡി&ഡഡിI/2009/അ
ഡഡിന /5.01.10

89,025/

11.01.10 194 കണവനീനര ഓഫറ്റ് എകറ്റ്പരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി
സഡി.ബഡി.സഡി.സഡി.എസറ്റ്.എസറ്റ്

ദകവ്യാഴറ്റ് 2009 നറ്റ് ദവണ്ടഡി ജരമന,
അറബഡികറ്റ് വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടതഡിയതഡിനറ്റ് 

984/09-10/ 5645
256/എ.സഡി.

എ 9/3/പഡിപഡി/2010 /11.01.10
0

1) അനവ്യാ ദമരഡി നബസവവ്യാഡറ്റ് (ജരമന) 10,000/
2) ദഡവ്യാ.നക.മുഹമദറ്റ് അലഡി

അസര (അറബഡികറ്റ്)
10,000/

13.01.10 197
ദഡവ്യാ.വഡിക്രമന നവ്യായര

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇനഡവന ലനീഗല്
ദതവ്യാട്ടറ്റ്

9-ാവ്യാമതറ്റ് ദഡവ്യാ.അഖദബദറ്റ്കര
നമദമവ്യാറഡിയല് ലകറ്റ്ചെരഷഡിപ്പെറ്റ് (2010

ജനുവരഡി-നഫബ്രുവരഡി) നടത്തുനതഡിനറ്റ്
992/09-10/ 5740

173/എസഡി
എ 5/2/433/2010/

എസഡി.എഡഡി/ 14.01.2010
30,000/

22.01.10 203
ഹഡിനസ്ഥവ്യാന ദപപ്പെര ദകവ്യാരപ്പെദറഷന ലഡിമഡിറഡറ്റ്,

പനമഡിള്ളഡി നഗര,
എറണവ്യാകുളഖ

തൃകവ്യാകരയഡിലുള്ള ദകരള ബുകറ്റ്സറ്റ് &
പബഡിഷഡിഖഗറ്റ് നസവ്യാവസറഡികറ്റ് 89

എഖ..ഡബദ്യു.സഡി.എസറ്റ്. ഒ .ജഡി.എസറ്റ്.എഖ 61
നസ.മനീ. റനീല് ദപപ്പെര വവ്യാങ്ങുന തഡിനവ്യായഡി

നല്കഡിയ അഡസവ്യാനസറ്റ്

343/09-10/ .3375
473/ബഡി2(1)/2010/അഡഡിന

/ 21.01.2010
35,87,769/
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27.01.10 205
ശനീമതഡി ബനീന നചെറഡിയവ്യാന, കണവനീനര,

എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി ഓഫറ്റ് ബഡി.എസറ്റ്.സഡി. ഫുഡറ്റ്
നടദകവ്യാളജഡി & കസവ്യാളഡിറഡി കണദട്രെവ്യാള

ബഡി.എസറ്റ്.സഡി.ഫുഡറ്റ് നടദകവ്യാളജഡി & കസവ്യാളഡിറഡി
എന ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ

പരഡിഷ്ക്കരണതഡിനവ്യായഡി വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
നടതഡിയതഡിനറ്റ്

1047/09-10/ 5910
494/എ.സഡി.

എ 9/3/2009/പഡി.പഡി. /
22.01.2010

10000

20.02.10 218
ശനീ.ഹരഡി പഡി.,

നസകന ഓഫനീസര, ഇലകന നസകന

2009-10 നല എഖ.ജഡി. യൂണഡിദവഴഡിറഡി
യൂണഡിയന നതരനഞ്ഞെടുപമവ്യായഡി

ബനനപ്പെട്ട നചെലവകള
1114/09-10/ 6676

2947/2010/ഇലകന /
18.02.2010

20,000/

20.02.10 219
ശനീ.രവ്യാജു നക. തവ്യാടഡികവ്യാരന, ഡയറകര,

യു.സഡി.ഐ.സഡി

യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇന്റെര
നവ്യാഷണല് ദകവ്യാ-ഓപ്പെദറഷന

രൂപനീകരഡിക്കു നതഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡിയുള്ള
പ്രവ്യാരഖഭ പ്രവരതനങ്ങള നടത്തുനതഡിനറ്റ്

ദവണ്ടഡിയുള്ള നചെലവറ്റ്

1117/09-10/ 6688
5610//പഡി&ഡഡി

11/09/അഡഡിന /
10.12.2007

3,00,000/

05.03.10 226
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദറ്റ് കുമവ്യാര, നപ്രവ്യാഫസര സ്കൂള

ഓഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമനല് സയനസസറ്റ്

പവ്യാരനീസറ്റ് യൂണഡിദവഴഡിറഡി
സന്ദരശഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി അഡസവ്യാനസറ്റ്

നല്കഡിയ തുക
1158/09-10/ 6943

1035//പഡി&ഡഡി.1 /
10/അഡഡിന/ 25.02.2010

78,000/

05.03.10 227
നമദസഴറ്റ് ഫഡിററ്റ്,

ആലുവ

ദമവ്യാഡദ്യുലവ്യാര വരകറ്റ് ദസഷന,
7 ദസവ്യാദറജറ്റ് യൂണഡിറ്റുകള എനഡിവ

സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനുഖ കമമ്പ്യൂട്ടര നസല്
ഫരണഡിഷറ്റ് നചെയ്യുനതഡിനുഖ ഉള്ള

അഡസവ്യാനസറ്റ്

1159/09-10/ 6944
5362/പഡി&

ഡഡി.1/2009/അഡഡിന /
25.11.2009

1,96,792/

17.03.10 233
ശനീമതഡി ബഡിന എഖ.എ നസകന ഓഫനീസര,

എ.സഡി.എ. IX നസകന

17.03.2010 സഖഘടഡിപ്പെഡിച ദകരള
സരകവ്യാരഡിനന്റെ

ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസനയനത സഖബനഡിച
ചെരചകളുനട നചെലവഡിനവ്യായഡി.

1010/09-10/ 7179
1315/എ 9/2010 /

16.03.2010
25,000/

17.03.10 235
ശനീമതഡി സുധേ നക.

നസകന ഓഫനീസരഎ.ഡഡി.എ. II നസകന
2010-11 വരഷനത കരടറ്റ് ബഡറ്റ്ജററ്റ്
തയവ്യാറവ്യാക്കുന തഡിദലക്കുള്ള നചെലവറ്റ്

1213/09-10/ 7182
1309/ബഡി2(1)/2008/
അഡഡിന /15.03.2010

15,000/

11.05.10 258 ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ് ഇന്റെര നവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് ഓണ 74/10-11/ 674 2128/പഡി&ഡഡി2/2010/ 37,500/
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ഡയറകര, നസന്റെര ദഫവ്യാരനവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ്
& നവ്യാദനവ്യാ നടദകവ്യാളജഡി

നവ്യാദനവ്യാ നമറനീരഡിയല്സറ്റ് (ഐ.സഡി.എന
2010) നന്റെ സഖഘവ്യാടനതഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡി

അഡഡിന /3.05.2010

19.06.10 282
ദഡവ്യാ.രവ്യാജു നക. തവ്യാടഡികവ്യാരന, റനീഡര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല് റഡിദലഷനസറ്റ് &
നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

എഡദ്യുദകഷന ദഫവ്യാര പനീസറ്റ്, ദസവ്യാഷവല്
ഇനക്ലൂഷന & സവസനബഡിള

നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് എന വഡിഷയതഡിനല
അന്തവ്യാ രവ്യാഷ്ട്ര ദകവ്യാണഫറനസഡിനന്റെ

പ്രവ്യാരഖഭ പ്രവരതനങ്ങളക്കു ദവണ്ടഡി

242/10-11/
1673

2955/പഡി&ഡഡി2/2010/അ
ഡഡിന /10.06.2010

50,000/

06.07.10 287
ദഡവ്യാ.എഖ.സഡി. ഫഡിലഡിദപ്പെവ്യാസറ്റ്, ആകഡിഖഗറ്റ്

നചെയരമവ്യാന, ബഡി.ഒ.എസറ്റ്

ബഡി.നടകറ്റ് ദകവ്യാഴ്സുകളുനട പവ്യാഠവ പദ്ധതഡി
പരഡിഷ്ക്കരണതഡിനറ്റ് ദവണ്ടഡി വന

നചെലവകളകവ്യായഡി

293/10-11/
2014

3148/എസഡി.
എ 4/1/അകവ്യാഡറ്റ്/

2010 /22.06.10
2,20,000/

23.07.10 294
ദഡവ്യാ.എഖ.എസറ്റ്.ലത

ഡയറകര,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസറ്റ്

ബദയവ്യാ നടദകവ്യാളജഡി വകുപ്പെഡില് നഡിനള്ള
സഖഘതഡിനന്റെ സന്ദരശനവമവ്യായഡി

ബനനപ്പെട്ട നചെലവകളകറ്റ്
354/10-11/ 2455

3589//പഡി&ഡഡി2/2010/
അഡഡിന /22.07.10

2,00,000/

18.08.10 314
കവ്യാപഡിദറവ്യാ ഫരണഡിചര കണഡിയവ്യാപുരഖ

തഡിരുവനന്തപുരഖ.

അകവ്യാഡമഡികറ്റ് വഡിഖഗഡില് കവവ്യാബഡിന,
നഷല്ഫറ്റ്, കദ്യുബഡികഡിള, ഫരണഡിചറുകള
എനഡിവ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ് (ഇനഡിഷവല്

അഡസവ്യാനസറ്റ്)

456/10-11/
3292

3832/പഡി&ഡഡി1/3/2010/
അഡഡിന /4.08.10

4,00,000/

21.08.10 315
കവ്യാപഡിദറവ്യാ ഫരണഡിചര കണഡിയവ്യാപുരഖ

തഡിരുവനന്തപുരഖ.

അകവ്യാഡമഡികറ്റ് വഡിഖഗഡില് കവവ്യാബഡിന,
കദ്യുബഡികഡിള, എനഡിവ സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ്

ബവ്യാകഡി തുക

460/10-11/
3294

4196/പഡി&ഡഡി2/3/2010/
അഡഡിന /20.08.10

4,50,000/

09.09.10 322
ശനീ.പതകുമവ്യാര പഡി.

നസകന ഓഫനീസര ഇലകന നസകന

2010-11 വരഷനത ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ്
ദകവ്യാദളജറ്റ് യൂണഡിയന നതരനഞ്ഞെ

ടുപകളുനട നചെലവഡിനവ്യായഡി 

514/10-11/
3692

2960/2010/I/ഇലകന/
6.9.10

25,000/

15.09.10 326
ദഡവ്യാ.പഡി.സനല് ദമവ്യാഹന

റനീഡര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസസറ്റ്

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസഡില്
റഡിസരചറ്റ് & എകറനഷനന്റെ ദസഡിദഡിന

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെഡിനന്റെ നചെലവകളകവ്യായഡി

543/10-11/
3796

4545/പഡി&ഡഡി2/2010/അ
ഡഡിന/ 2010 തനീയതഡി

14.09.10
1,00,000/
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22.09.10 333
ദഡവ്യാ.നക.എഖ.കൃഷ്ണന

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ്
നസപറ്റ്റഖബര രണ്ടവ്യാഖവവ്യാരഖ ആരഖഭഡിച

പ്രഭവ്യാഷണ പരമരയുനട നചെലവഡിനവ്യായഡി 
572/10-11/4012

4465/എ 4/2010/അഡഡിന
/14.09.10

22,000/

07.10.10 339 അഡസ.സഡി.എസറ്റ്.രവ്യാജന

ബഹു.സുപ്രനീഖ ദകവ്യാടതഡിയഡില്
എസറ്റ്.എല്.പഡി.നഖ.11165-11172/2010

ദകസഡിനറ്റ് ഹവ്യാജരവ്യായതഡിനുള്ള ലനീഗല്
ഫനീസറ്റ്

613/10-11/4261
4672/എ I/2010/അഡഡിന /

22.09.10
35,000/

07.10.10 340 അഡസ.എഖ.റഡി.ദജവ്യാരജറ്റ്
ബഹു.സുപ്രനീഖ ദകവ്യാടതഡിയഡില് എസറ്റ്. എല്.

പഡി.നഖ.11165-11172/2010 ദകസഡിനറ്റ്
ഹവ്യാജരവ്യായതഡിനുള്ള ലനീഗല് ഫനീസറ്റ്

614/10-11/4262
4672/എ I/2010/അഡഡിന /

22.09.10
30,506/

04.11.10 349
ശനീ.നവങഡിദടശസരന ആര നസകന ഓഫനീസര

എഡഡിബഡി III നസകന 
സസനീപ്പെഡിഖഗറ്റ്/ക്ലെനീനഡിഖഗറ്റ് വസ്തുകള

വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
695/10-11/4857

5132/ബഡി3(1)/2008/
അഡഡിന /20.10.10

50,000/

22.11.10 359
ശനീ.മുഹമദവ്യാലഡി അകര, കണവനീനര-
എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി ഇന അറബഡികറ്റ്

അറബഡികറ്റ് വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനു ദവണ്ടഡിയുള്ള

അഡസവ്യാനസറ്റ്
737/10-11/5071

5932/എസഡി.എ/X/2010/
മഡിസദലനഡിയസറ്റ് /20.11.10

10,000/

09.12.10 374
ശനീമതഡി രവ്യാധേഡിക പഡി.

ലകറ്റ്ചെറര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് ഓണ
എഡദ്യുദകഷന ദഫവ്യാര പനീസറ്റ്, ദസവ്യാഷവല്

ഇനക്ലൂഷന ആന്റെറ്റ് സനസയഡിനബഡിള
നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് 

810/10-11/5355
6268/പഡി&ഡഡി.II/2/2010/

അഡഡിന /7.12.10
10,00,000/

09.12.10 375
ശനീമതഡി രവ്യാധേഡിക പഡി.റഡി.

ലകറ്റ്ചെറര,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് ഓണ
എഡദ്യുദകഷന ദഫവ്യാര പനീസറ്റ്, ദസവ്യാഷവല്

ഇനക്ലൂഷന ആന്റെറ്റ് സനസയഡിനബഡിള
നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് 

811/10-11/5357
6268/പഡി&ഡഡി.II/2/2010/

അഡഡിന /7.12.10
5,00,000/

10.01.11 393 അഡസ.എന.എസറ്റ്.ലവ്യാല്
ദലവ്യാകവ്യായുക്തയറ്റ് മുനഡില് പരവ്യാതഡികള

തനീരപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ അഡസവ്യാനസറ്റ്
തുക

910/10-11/5963
6390/എ 1/2010/അഡഡിന 

/20.12.10
5,000/

07.02.11 408
ദഡവ്യാ.കനീരതഡി റഡി.ആര. അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര
വചെനയഡില് നടന (2011 നമയറ്റ് 11-15)
ഏഷവന ദകവ്യാണഗ്രസറ്റ് ഓണ ബദയവ്യാ

1014/10-11/6658
300/പഡി&ഡഡി.II/2010/
അഡഡിന /20.01.2011

60,000/
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നടദകവ്യാളജഡിയഡില് ദപപ്പെര
അവതരഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി

ദപവ്യാകുനതഡിനവ്യായഡി നല്കഡിയ തുക

10.03.11 424
ദഡവ്യാ.രവ്യാജു നക. തവ്യാടഡികവ്യാരന, ഡയറകര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല് റഡിദലഷനസറ്റ് &
നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

ഏഷവന നസകമ്പ്യൂരഡിറഡി
ദകവ്യാണഫറനസഡില്പനങടുകവ്യാന

വഡിദവവ്യാരതഡികനള അയചതറ്റ് സഖബനഡിച
നചെലവഡിനവ്യായഡി അനുവദഡിച തുക

115/10-11
941/എ 4/1/2011/അഡഡിന/

17.02.2011
7,500/

23.03.11 431
ശനീമതഡി രവ്യാധേഡിക പഡി.
സനീനഡിയര ലകറ്റ്ചെറര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല് സയനസറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് ഓണ
തനീഖ എഡദ്യുദകഷന, ദഫവ്യാര പനീസറ്റ്,

ദസവ്യാഷവല് ഇനക്ലൂഷന ആന്റെറ്റ്
സവസനബഡിള നഡവലപ്പെറ്റ്നമന്റെറ്റ് -നന്റെ

നടതഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി അനുവദഡിച അഡസവ്യാനസറ്റ്
ഗ്രവ്യാന്റെറ്റ്

1166/10-11/
7717

5901/പഡി&ഡഡി.I/2010/
അഡഡിന /18.11.2010

5,00,000/

28.03.11 424
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്

ഡയറകര, നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാസയനസറ്റ്
& നവ്യാദനവ്യാനടദകവ്യാളജഡി

വഹനറസലമ്പ്യൂഷന ട്രെവ്യാനസറ്റ് മഡിഷന
ഇലദകവ്യാണഡികറ്റ് വമദക്രവ്യാദസവ്യാപ്പെറ്റ്

വവ്യാങ്ങുനതഡിനവ്യായഡി
1267/10-11/ 8407

1357/ പഡി&ഡഡി2/2011/
അഡഡിന / 08.03.2011

70,00,000/

29.03.11 426 എചറ്റ്.പഡി.സഡി. നകവ്യാചഡി

നമയഡിന ഉതരകടലവ്യാസറ്റ് പ്രഡിന്റെറ്റ്
നചെയ്യുനതഡിനുഖ പ്രഡിനറഡിഖഗറ്റ് ദപപ്പെര
വവ്യാങ്ങുനതഡിനുഖ നല്കഡിയ മുഴുവന

അഡസവ്യാനസറ്റ് തുക

264/10-11/2291
1683/ബഡിII/1/

2011/അഡഡിന/28.03.11
35,11,847/

30.03.11 429
ശനീ.ആര.നവങഡിദടശസരന നസകന ഓഫനീസര

എ.ഡഡിബഡി.III നസകന
പുതഡിയ അഡഡിനഡിദസ്ട്രറനീവറ്റ് ദബവ്യാകഡില്

കവ്യാരനപ്പെററ്റ് മവ്യാറ്റുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക
1231/10-11/8139

1688/ബഡി.III(1)/2011/
അഡഡിന /29.03.11

15,000/

31.03.11 437
ദഡവ്യാ.രവ്യാജു ഫ്രെവ്യാനസനീസറ്റ് അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല്
സയനസറ്റ്

ഫ്രെവ്യാനസഡില് നടന വഹബ്രഡിഡറ്റ്
നമറനീരഡിയല്സറ്റ് 2011چ   എന നസമഡിനവ്യാറഡില്

പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ് 
1275/10-11/ 8320

1835/പഡി&ഡഡി.II/1/2011/
അഡഡിന /31.03.11

1,80,000/
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നപ്രവ്യാവഡിഷണല് അഡസവ്യാനസന് രജഡിസര 2011-12

07.05.11 6
ശനീ.ആര.നവങഡിദടശസരന, നസകന ഓഫനീസര,

എ.ഡഡിബഡി.III നസകന

നമനസറ്റ് ദഹവ്യാസലഡിനല ആവശവതഡിനവ്യായഡി
കയ്യുള്ള 30 വഫബര കദസരകള

വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
63/11-12

1940/ബഡി.III(1)/2011/
അഡഡിന /11.04.11

12,000/

04.06.11 20
ശനീ.ആര.നവങഡിദടശസരന,

നസകന ഓഫനീസര എഡഡിബഡി III നസകന
25 വവ്യാട്ടര മനീററുകള വവ്യാങ്ങഡി

ഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്
151/11-12

2798/ബഡി II/2010/
അഡഡിന/31.05.11

40,000/

17.06.11 30
ദഡവ്യാ.ദജവവ്യാതഡിസറ്റ് മവ്യാതദ്യു, ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
പഡി.എചറ്റ്.ഡഡി.ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ ദകവ്യാഴറ്റ് വരകറ്റ്

നടത്തുനതഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്
201/11-12

2910/എ 1/2011/
അകവ്യാഡമഡികറ്റ്/ 31.5.11

47,000/

1.7.11 39
ശനീ. ജഡി. വഡിജയകുമവ്യാര,
എദസററ്റ് ഓഫനീസര

കവവ്യാപ്പെറ്റ് ഓണനനലന രജഡിദസ്ട്രഷനുമവ്യായഡി
ബനനപ്പെട്ട പണഡികള നടത്തുനതഡിനവ്യായഡി

263/11-12
338/പഡി ആന്റെറ്റ്

ഡഡി1/3/2011/ അഡഡിന/
30.06.2011

2,25,000/

12.07.11 45
ദഡവ്യാ.ഡവ്യാനഡിയല്കുട്ടഡി നചെയരമവ്യാന, BOS IN

BOTANY

ദബവ്യാട്ടണഡിയുനട കരഡിക്കുലഖ
പരഡിദശവ്യാധേഡിക്കുനതഡിനറ്റ് 2 ദഡിവസനത

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്
305/11-12 3555/AcAIX/2011/04.07.11 25,000/

28.07.11 51
ദഡവ്യാ.ഹരഡികുമവ്യാര എസറ്റ്., കണവനീനര,

ശനീനവ്യാരവ്യായണഗരു നചെയര

ശനീനവ്യാരവ്യായണഗരു നചെയറഡിനന്റെ
പരഡിപവ്യാടഡികളുനട പ്രവ്യാഥമഡിക

നചെലവകളകവ്യായഡി
355/11-12

4148/ AcAV/1/2011/
acad/26.7.11

10,000/

04.08.11 52
ദഡവ്യാ.പഡി.എസറ്റ്.ഗനീതവ്യാകുമവ്യാരഡി, നചെയരദപഴണ

BOS IN SANSCRIT (UG)
സഖസ്കൃതതഡില് ഒരു ദഡിവസനത

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
366/11-12 4105/ AcAIX/2011/26.7.11 15,000/

06.08.11 54
ശനീ.പഡി.എകറ്റ് നസബവ്യാസവന BOS IN

ECONOMICS
ഇകദണവ്യാമഡികഡില് ഒരു ദഡിവസനത

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
373/11-12 4295/ AcAIX/2011/ 6.8.11 15000

10.08.11 55
ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര,
എദസററ്റ് ഓഫനീസര

KL5 Z 6591 നമര മഡിനഡി ബസഡിനന്റെ
നപരമഡിററ്റ് ഫനീസറ്റ് അടയ്ക്കുനതഡിനറ്റ്

377/11-12
4281/g\(1)/2011/
അഡഡിന/5.8.11

2,500/

10.8.11 57
M/S ഹഡിനസ്ഥവ്യാന ദപപ്പെര ദകവ്യാരപ്പെദറഷന

ലഡിമഡിറഡറ്റ്, നകവ്യാചഡി
വഡിവഡിധേ പ്രഡിനറഡിങ്ങറ്റ് ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി

1100 റനീഖ ദപപ്പെര വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് 
380/11-12

4335/BII/1/2010/അഡഡിന/
8.8.11

6,79,708/
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59
ശനീമതഡി ക്രഡിസല് ഗവ്യാഡഡിസറ്റ്, നചെയരദപഴണ,

BOS IN EDUCATION
കരഡിക്കുലഖ റഡിവമ്പ്യൂവഡിനവ്യായഡി വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്

നടത്തുനതഡിനറ്റ്
385/11-12 4268/AcAIX/2011/5.8.11 15,000/

18.08.11 69
ദഡവ്യാ.എസറ്റ്.രവ്യാധേവ്യാകൃഷ്ണന നവ്യായര, നചെയരമവ്യാന,

BOS IN PHILOSOPHY UG&PG
കരഡിക്കുലഖ റഡിവമ്പ്യൂ സഖബനഡിച വരകറ്റ്

ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
417/11-12

4352/
AcAIX/2374/2011/9.8.11

15,000/

22.8.11 71
ദഡവ്യാ.എഫറ്റ്.ജഡി.നബദനവ്യാ നപദരര, കണവനീനര,

അകസവ്യാകളചര കമഡിറഡി
അകസവ്യാകളചറഡില് 2 ദഡിവസനത വരകറ്റ്

ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
423/11-12

4358/
AcAIX/2374/2011/9.8.11

15,000/

25.8.11 74
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദ കുമവ്യാര, നപ്രവ്യാഫസര,
ഡയറകര ദകവ്യാമണ ഇനസ്ട്രനമനദറഷന

നസന്റെര

ദകവ്യാമണ ഇനസ്ട്രനമനദറഷന
നസന്റെറഡിദലകറ്റ് വഡിവഡിധേ ഉപകരണങ്ങള

വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
429/11-12

4608/പഡി&ഡഡി1/2011/
അഡഡിന/20.08.11

70,00,000/

26.08.11 75
ശനീ.ദഡിലനീപറ്റ് കുമവ്യാര നസകന ഓഫനീസര,

സനീനറകറ്റ്
സനീനറകഡിനല പ്രഡിന്റെറഡിനറ്റ് ദടവ്യാണര

കവ്യാരട്രെഡിഡറ്റ്ജറ്റ് വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
87/11-12

4623/ Ad BIV/1/4512/JR
ADMIN/ 2011/20.08.11

13,000/

26.08.11 76 ശനീ.നജ.വഡിജയചെന്ദ്രന PS TO PVC
KL5AB 4465 നമര PVC യുനട
ഔദദവവ്യാഗഡിക കവ്യാര സരവ്വനീസറ്റ്

നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്
437/11-12

4674/BV(1)/2011/അഡഡിന
/24.8.11

5,000/

31.08.11 80
ദഡവ്യാ.എഖ.പഡി.വഡിജയലകഡി, നചെയരദപഴണ

BOSS IN MALAYALAM (UC)

മലയവ്യാളഭവ്യാഷവ്യാ പഠനതഡിനന്റെ സഡിലബസറ്റ്
റഡിവമ്പ്യൂ നചെയ്യുനതഡിനവ്യായഡി 2 ദഡിവസനത

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
441/11-12 4724/AcAIX/2011/26.8.11 15,000/

14.09.11 83
ശനീ.റഡി.ചെന്ദ്രന, കണവനീനര, തമഡിഴറ്റ് എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ്

കമഡിറഡി

തമഡിഴറ്റ്ഭവ്യാഷയഡിനല കരഡിക്കുലഖ റഡിവമ്പ്യൂ
നചെയ്യുനതഡിനറ്റ് 2 ദഡിവസനത

വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനവ്യായഡി 
469/11-12 4765/AcAIX/2011/29.8.11 15,000/

,, 86
ശനീ.ആര.നവങഡിട്ടരവ്യാമന, നസകന ഓഫനീസര,

Ad Bill Section
മഡിനഡി ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് ഹവ്യാള ദമവ്യാടഡി

പഡിടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
474/11-12 5060/BIII(1)/2011/ 1,92,000/

15.9.11 90 ദഡവ്യാ.ടഡി.വഡി.തുളസനീധേരന, കണവനീനര
IX പ്ലെവ്യാന നടതഡിപ്പെറ്റ്- SC/ST, OBC

MINORITY COMMUNITIES നുള്ള ENTRY
SERVICE ദകവ്യാചഡിങ്ങറ്റ് സനീഖ

475/11-12
4888/P&D1/1/2011/

അഡഡിന/2.9.11
5,50,000/

7.10.11 99 ദഡവ്യാ.ദറവ്യാബഡിനനററ്റ് ദജകബറ്റ്, ദകവ്യാ- ISTTE(2011)ല് പനങടുതറ്റ് പ്രബനഖ 534/11-12 5231/ P&D1/4/2011/ 80,000/
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ഓരഡഡിദനറര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ടൂറഡിസഖ സഡനീസറ്റ് അവതരഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനന്റെ നചെലവറ്റ് അഡഡിന/ 29.9.11

17.10.11 100
ശനീ. രവ്യാജനീവറ്റ് കുമവ്യാര, നസകന ഓഫനീസര

എഫറ്റ്.സഡി.സഡി. നസകനഡിദലകറ്റ് 2 കഖപമ്പ്യൂട്ടറുകള
വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്

557/11-12 557/11-12
5264/Ad.BIV/2/FCC/2011/

23.9.11
50,000/

19.10.11 102
ദഡവ്യാ.ദജവവ്യാതഡിസറ്റ് മവ്യാതമ്പ്യൂ, HOD,സ്കൂള ഓഫറ്റ്

ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
ലവ്യാബറ്റ് ഉപകരണങ്ങള

വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
560/11-12

5368/ P&D1/1/2011/
അഡഡിന/ 29.9.11

11,06,000/

,, 103
ദഡവ്യാ.എന.വഡി.ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന HOD,സ്കൂള ഓഫറ്റ്

പമ്പ്യൂവര & അവപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്
,, 565/11-12

5368/P&D1/1/2011/
അഡഡിന/ 29.9.11

10,00,000/

,, 104
ദഡവ്യാ.ഇ.വഡി.രവ്യാമസസവ്യാമഡി, HOD,സ്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവയണനമന്റെല് സയനസറ്റ്
,, 566/11-12

5368/
P&D1/1/2011/അഡഡിന/

29.9.11
13,00,000/

,, 105
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദകുമവ്യാര,

ഡയറകര,
ദകവ്യാമണ ഇനസ്ട്രനമനദറഷന നസന്റെര

,, 567/11-12
5368/P&D1/1/2011/
അഡഡിന/ 29.9.11

26,56,000/

24.10.11 108
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, HOD,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്
,, 588/11-12

5368/ P&D1/1/2011/
അഡഡിന/ 29.9.11

8,00,000/

17.11.11 120
ശനീ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, ഡയറകര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്
സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസഡിനല

MSc IIIrd SEM നന്റെ സഡഡി ടൂറഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്
662/11-12

5625/എ 4/2011/അഡഡിന/
15.10.11

11,5008/

23.11.11 123
ദഡവ്യാ.രവ്യാജു നക.തവ്യാടഡികവ്യാരന, ഡയറകര, സ്കൂള

ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിദലഷനസറ്റ്&നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിദലഷനസറ്റ്&നപവ്യാളഡിറഡികഡിനല എഖ.എ.

വഡിദവവ്യാരതഡികളുനട സഡഡി ടൂര
688/11-12

6110/എ 4/2011/
അഡഡിന/14.11.11

16,000/

,, 124
നപ്രവ്യാഫ.നക.എഖ.സനീതഡി, ഡനീന ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല്

സയനസസറ്റ്

വചെന ടഡിനവ്യാന സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലയുഖ
നകവ്യാറഡിയ കവ്യാതലഡികറ്റ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

യഡിദലയുഖ അധേഡികവ്യാരഡികളകറ്റ് നമനമനദറവ്യാ
വവ്യാങ്ങുനതഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്

684/11-12
6216/

P&D2/2/2011/അഡഡിന/
14.11.11

25,000/

,, 125 ,, എഖ.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പ്രതഡിനഡിധേഡികളുനട 685/11-12 ,, 50,000/
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സന്ദരശനവ്യാരതഖ ഇനഡവനയ
സഖബനഡിച പുസകങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്

28.11.11 128 ശനീ.ജഡി.,വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര
KEO 814 നമര വവ്യാഹനതഡിനറ്റ് സനീഡറ്റ്

ഗവരണര ഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി
708/11-12

BVC(1)/2011/അഡഡിന/
28.11.11

12,000/

28.12.11 134
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്

നകമഡികല് സയനസസറ്റ്

ദഡവ്യാ.നഡവ്യാമഡിനഡികറ്റ് ഡദ്യുറന്റെറ്റ്,
ദഡവ്യാ.നക.വഡിജയദമവ്യാഹന

എനഡിവരുളനപ്പെട്ട എറുവഡററ്റ് സനീമഡിനല
ദസവ്യാളര-ഇന- നറസഡിഡനസറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ

792/11-12
6345/

P&D2/1/2011/അഡഡിന/
23.11.11

3,60,000/

30.12.11 140
നപ്രവ്യാഫ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദ കുമവ്യാര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവയണനമന്റെല് സയനസസറ്റ്

ദഡവ്യാ.യവ്യാഷഡിസൂമഡി കവ്യാജഡി, ദടവ്യാകഡിദയവ്യാ
ഉളനപ്പെട്ട എറുവഡററ്റ് സനീമഡിനല ദസവ്യാളര

-ഇന-റസഡിഡനസറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ
804/11-12

6816/
P&D1/1/2011/അഡഡിന/

22.12.11
1,96,000/

13.01.12 150
ശനീ.നബദനവ്യാ ദജവ്യാസഫറ്റ്, നചെയരമവ്യാന, BOS

ജഡിദയവ്യാളജഡി (PG)

ജഡിദയവ്യാളജഡി പഡി.ജഡി.കരഡിക്കുലഖ റനീസ്ട്രകറ്റ്ചെര
നചെയ്യുനതഡിനുള്ള 3 ദഡിവസനത വരകറ്റ്

ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
846/11-12

232/ AcAIX/2/PG/ WS
2011/11.1.12 

20,000/

16.01.12 152
നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, സ്കൂള ഓഫറ്റ്
നകമഡികല് സയനസസറ്റ്, (SB Ac No.

67155815873)

എറുവഡററ്റ് സനീമഡില് ദസവ്യാളര-ഇന-
റസഡിഡനസറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ നടതഡിയതഡിനറ്റ്

853/11-12
235/

P&D1/1/2011/അഡഡിന/
11.1.11

2,11,000/

17.01.12 153
ശനീ.എസറ്റ്.രവ്യാധേവ്യാകൃഷ്ണ ബവ്യാനരജഡി എഖ., ആകഡിഖഗറ്റ്

നചെയരമവ്യാന, BOS IN SANSKRIT 

സഖസ്കൃത പഡി.ജഡി.ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ കരഡിക്കുലഖ
പുതുക്കുനതഡിനുള്ള 3 ദഡിവസനത വരകറ്റ്

ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
859/11-12

181/ AcAIX/2/PG/WS/
2011/ 30.9.11

50,000/

18.01.12 154
ശനീ.നവങഡിദടശസരന ആര., നസകന

ഓഫനീസര, Ad BIII SECTION

സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനവയണനമന്റെല്
സയനസസഡിനല മഡിനഡി നസമഡിനവ്യാര

ഹവ്യാളഡിനല ഉപദയവ്യാഗതഡിനവ്യായഡി കയ്യുള്ള 60
കദസരകള വവ്യാങ്ങുനതഡിനവ്യായഡി

863/11-12
313/BII/2/C4/2012/

അഡഡിന തനീയതഡി 17.1.12
1,08,000/

28.01.12 161
ദഡവ്യാ.നക.എഖ.കൃഷ്ണന, നചെയരദപഴണ, BOS

ഇഖഗനീഷറ്റ്

ഇഖഗനീഷറ്റ് (പഡി.ജഡി) കരഡിക്കുലഖ റനീസ്ട്രകറ്റ്ചെര
നചെയ്യുനതഡിനുള്ള വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്

നടത്തുനതഡിനറ്റ്
882/11-12

440/ AcAIX/1/
PGWS/2011/23.1.12

50,000/
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,, 162
ദഡവ്യാ.ഇനക.രവ്യാദജ്മെവ്യാഹനന, നചെയരദപഴണ,

BOS IN PHILOSOPHY (PG)

ഫഡിദലവ്യാസഫഡി (പഡി.ജഡി) കരഡിക്കുലഖ റനീസ്ട്രകറ്റ്ചെര
നചെയ്യുനതഡിനുള്ള വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്

നടത്തുനതഡിനറ്റ്
882/11-12

440/ AcAIX/1/
PGWS/2011/23.1.12

25,000/

28.01.12 164
ദഡവ്യാ.റഡി.വഡി.തുളസനീധേരന, ദപഴണല്-ഇന-

ചെവ്യാരജറ്റ്, ഈകസല് ഓപ്പെരചെമ്പ്യൂണഡിറനീസറ്റ് നസല്,
നപ്രവ്യാഫസര,SPS

ഈകസല് ഓപ്പെരചെമ്പ്യൂണഡിറനീസറ്റ് നസല്
ആരഖഭഡിക്കുനതഡിനവ്യായഡി

881/11-12
6671/ P&D2/2/2011/

അഡഡിന/13.12.11
1,00,000/

01.02.12 167
നപ്രവ്യാഫ.നക.എന.സനീതഡി, നചെയരദപഴണ BOS

നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ് (PG)
നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ് (പഡി.ജഡി) 893/11-12

499/ AcAIX/1/
PGWS/2011/30.01.12

50,000/

02.02.12 168
ശനീ.മുഹമദറ്റ് മുസഫ നക. ദഹവ്യാസല് വവ്യാരഡന,

യൂണഡി.നമനസറ്റ് ദഹവ്യാസല്
ദഹവ്യാസല് ദഡ കളചറല് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനുള്ള

ധേനസഹവ്യായഖ 
895/11-12

6849/
BIII(3)/2011/അഡഡിന/

23.12.11
20,000/

04.02.12 170 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര KL5AD 3989 XYLO സരവ്വനീസറ്റ് നചെയ്തതഡിനറ്റ് 903/11-12
567/ BV(1)/2011/അഡഡിന/

3.2.12
3,750/

10.02.12 174 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര
യൂണഡി.സ്റ്റുഡനററ്റ്സറ്റ് ദഹവ്യാസല് വവ്യാട്ടര
ടവ്യാങ്കുകള വവ്യാങ്ങഡി ഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്

942/11-12
613/ BIII(1)/2011/ MISC(2)/

അഡഡിന/04.02.12
75,000/

29.02.12 186
നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, ഡയറകര,

സഡി.എന.എന.
എറുവഡററ്റ് സനീമഡില് ദസവ്യാളര-ഇന-
റസഡിഡനസറ്റ് സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്

992/11-12
902/

P&D1/1/2011/അഡഡിന/
24.2.12

4,90,000/

05.03.12 189
ദഡവ്യാ.സനല് ദമവ്യാഹന, അദസവ്യാസഡിയററ്റ്
നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ദസവ്യാഷവല്

സയനസറ്റ്

എറുവഡററ്റ് സനീമഡില് ദസവ്യാളര-ഇന-
റസഡിഡനസറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ
സഖഘടഡിപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്

1006/11-12
989/

P&D1/2/2012/അഡഡിന/
01.03.12

1,00,000/

14.03.12 194
ശനീമതഡി ദഗ്രസഡി കുരവന, നസകന ഓഫനീസര,

ഫഡിനവ്യാനസറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടര നസല്
പ്രഡിനറഡിഖഗറ്റ് ദപപ്പെര വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് 1045/11-12

1145/BIII/1/2012/
അഡഡിന/12.13.12

25,000/

21.3.2012 201 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര
UGC XI പ്ലെവ്യാന പ്രകവ്യാരഖ ജനീവഡിക വലവറ്റ്

ലവ്യാബഡിനറ്റ് ചുറ്റുഖ പച കമഡിവല ദവലഡി
തനീരതതഡിനറ്റ്

1083/11-12
1201/P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 14.03.12

83,000/
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21.3.2012 202 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര
UGC XI പ്ലെവ്യാന പദ്ധതഡിയഡില്നപ്പെട്ട

കുടഡിനവള്ള പദ്ധതഡി
1083/11-12

1201/P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 14.03.12

1,60,000/

31.3.12 215
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, HOD, SCHOOL OF

CHEMICAL SCIENCES
ലവ്യാബറ്റ് ഉപകരണങ്ങള, കമമ്പ്യൂട്ടര, ദസവ്യാഫറ്റ്

നവയര എനഡിവ വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്
1157/11-12

1532/P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

13,00,000/

,, 216
ദഡവ്യാ.ഇ.വഡി.രവ്യാമസസവ്യാമഡി, HOD, സ്കൂള ഓഫറ്റ്

എനവയണ നമന്റെല് സയനസസറ്റ്
,, 1156/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

10,00,000/

,, 217 ദഡവ്യാ.എന.വഡി.ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന HOD,ടജഅജ ,, 1162/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

10,00,000/

,, 218
ദഡവ്യാ.എ.സുധേരമ,HOD, സ്കൂള ഓഫറ്റ്
നപഡദഗവ്യാജഡികല് സയനസസറ്റ്

,, 1161/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

4,56,600/

,, 220
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദ കുമവ്യാര, ഡയറകര,
നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇനസട്രെനമനദറഷന

,, 1160/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

12,50,000/

,, 222 ശനീ.ജഡി.വഡിജയകുമവ്യാര, എദസററ്റ് ഓഫനീസര
KL5AC 797 BOLERO സരവ്വനീസറ്റ്

നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്
1169/11-12

1663/ BV(1)/2012/
അഡഡിന/ 31.03.12

5,000/

,, 225
ദഡവ്യാ.വഡിജയകുമവ്യാര, HOD, സ്കൂള ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടര

സയനസസറ്റ്
ലവ്യാബറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുഖ കമമ്പ്യൂട്ടര ദസവ്യാഫറ്റ്
നവയറുഖ വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ് (രണ്ടവ്യാഖ ഗഡു)

1182/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

4,50,000/

,, 226
ദഡവ്യാ.നക.എഖ.കൃഷ്ണന, ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്

നലദറഴറ്റ്
,, 1183/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അഡഡിന/ 27.03.12

4,37,000/

23.05.12 10
ദഡവ്യാ.നക.ഇനദലഖ, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് അവപ്ലെഡറ്റ് ഫഡിസഡികറ്റ്
യു.ജഡി,സഡി. തക പ്ലെവ്യാന പ്രകവ്യാരഖ നനററ്റ്

ദകവ്യാചഡിഖഗറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
78/12-13/571

2494/ P&D1/1/12/
അഡഡിന/22.5.12

1,00,000/

28.05.12 11
ദഡവ്യാ.നക.നക.ദജവ്യാസറ്റ്, കണവനീനര, എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്

കമഡിറഡി ഇന ബദയവ്യാ സവ്യാറഡിസഡികറ്റ്
തഡിദഡിന വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ് 89/12-12/610

2552/ AcAIX/2/PG/
WS/BS/11/ 26.05.12

1,00,000/

30.05.12 13
ദഡവ്യാ.ഐ.ഇബ്നുസഭൗദറ്റ്, ഡയറകര,

ഐ.ഐ.ആര.ബഡി.എസറ്റ്.
ചെഡിറവ്യാലഡിറഡി ദകവ്യാണഫറനസഡില്

പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ്
91/12-13/ 617

2589/
P&D1/1/12/അഡഡിന/

29.05.12
1,56,685/

07.06.12 18 ശനീ.ഐ.നക.ജയദദവന, നചെയരമവ്യാന, തഡിദഡിന വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ് 110/12-12 / 2559/ AcAIX/1/1/ 20,000/
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ബഡി.ഒ.എസറ്റ്. (ഇസവ്യാമഡികറ്റ് ഹഡിസറഡി, പഡിജഡി) 724 PGWS/11/28.05.12

08.06.12 21
ദഡവ്യാ.നന്ദകുമവ്യാര കളരഡികല്, ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ്
ഡയറകര ഓഫറ്റ് നവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ്

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസഡില്
പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ്

115/12-13/
730

2726/
P&D2/1/12/അഡഡിന/

05.06.12
1,00,000/

04.07.12 35
ദഡവ്യാ.ഇ.വഡി.രവ്യാമസസവ്യാമഡി, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, എസറ്റ്.ഇ.എസറ്റ്.
ദറവ്യാട്ടറഡി ഇവവ്യാപ്പെദററര വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്

184/12-13/
1110

3191/ P&D1/1/12/അഡഡിന/
22.06.12

5,00,000/

12.07.12 43
ശനീ.ആര.നവങഡിദടശസരന, നസകന ഓഫനീസര,

എഡഡി.ബഡി. 3 നസകന
ക്ലെനീനഡിഖഗറ്റ് നമറനീരഡിയല് വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്

217/12-13/
1322

3241/
BIII/1/09/12/അഡഡിന/

02.07.12
30,000/

16.08.12 55 ശനീ.എഖ.വഡി.ഹരഡികൃഷ്ണന കമമ്പ്യൂട്ടര ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമര നവബറ്റ്വസറഡിനന്റെ ദപരറ്റ് പുതുക്കുനതഡിനറ്റ്
320/12-13/

1827

4585/
P&D1/1/12/അഡഡിന/

16.08.12
2,500/

17.09.12 70
ശനീ.ദസവ്യാമരവ്യാജന എഖ.എഖ., നസകന

ഓഫനീസര AdAVII
കമമ്പ്യൂട്ടര, പ്രഡിന്റെര എനഡിവ വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്

397/12-13/
2291

4977/
AdBIV/1/3057/12/13.09.12

30,000/

05.10.12 79 കണവനീനര, എറുവഡററ്റ് എറുവഡററ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ നടത്തുനതഡിനറ്റ്
450/12-12/

2578

5682/
P&D1/1/12/അഡഡിന/

05.10.12
4,52,000/

15.10.12 80
ശനീ.മദനവ്യാജറ്റ് പഡി.എസറ്റ്. നസകന ഓഫനീസര,

എഡഡിറ്റ്.ബഡി. V നസകന
നക.എല്.5 എസഡി 797 നബവ്യാദലദറവ്യാ

വവ്യാഹനഖ സരവ്വനീസറ്റ് നചെയ്തതഡിനറ്റ്
469/12-13/

2707
5769/ ബഡി.

V(1)/12/അഡഡിന/ 09.10.12
7,000/

15.11.12 90
ദഡവ്യാ. സഡിബഡി സകറഡിയവ്യാസറ്റ്, അസഡിസന്റെറ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, എസറ്റ്.എഖ.ബഡി.എസറ്റ്.

2013 ജനുവരഡി 9 മുതല് 11 വനര
അഹമദവ്യാബവ്യാദഡില് നടന

ദകവ്യാണഫറനസഡില് ദപപ്പെര സബറ്റ്മഡിററ്റ്
നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്

561/12-13/
3704

6225/
P&D2/2/12/അഡഡിന/

07.11.12
10,000/

22.11.12 92
ശനീ.ആര.നവങഡിദടശസരന, നസകന ഓഫനീസര

എഡഡി.ബഡി. 3 നസകന
ദമവ്യാളഡികദ്യുലവ്യാര നമറനീരഡിയല്സറ്റ് റഡിദസരചറ്റ്

നസന്റെറഡിനന്റെ ഉതറ്റ്ഘവ്യാടന നചെലവറ്റ്
581/12-13/

3838
6449 / BII/ 2/12/അഡഡിന

/ 21.11.12
15,000/

06.12.12 94 നപ്രവ്യാഫ.ടഡി.വഡി.തുളസനീധേരന, ചെനീഫറ്റ് വഗഡനസറ്റ് എഖദപ്ലെവ്യാനയ്മന്റെറ്റ് ഇനഫരദമഷന & 619/12-13/ 6615/ 15,00,000/
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ബമ്പ്യൂദറവ്യാ
വഗഡനസറ്റ് ബമ്പ്യൂദറവ്യായഡിദലയറ്റ്
ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്

4033
P&D1/1/12/അഡഡിന/

05.12.12

11.12.12 95 ശനീ.ജയകുമവ്യാര പഡി.വഡി., ദസവ്യാര കനീപ്പെര
ഗവണനമന്റെറ്റ് കലണ്ടര വവ്യാങ്ങുനതഡിനറ്റ്

(800)
628/12-13/

4223
6667/ BII /2/

ഒ 6/12/അഡഡിന/ 10.02.12
16,000/

22.01.13 118 ശനീ.പ്രദനീപറ്റ് കുമവ്യാര നസകന ഓഫനീസര
ബഡി.എഡറ്റ്. നസകനഡിദലയറ്റ് യു.പഡി.എസറ്റ്.

വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്
734/12-13/

4708
340/ BIV /2/ EIXXVI/ PP/

13/ അഡഡിന/16.01.13
5,000/

02.02.13 124 ദഡവ്യാ.നക.എഖ.സനീതഡി ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസറ്റ്

നടത്തുനതഡിനറ്റ്
756/12-13/

4787
635/AcAV/1/13/ 02.02.13 1,50,000/

27.03.13 152 ശനീ.ജയകുമവ്യാര പഡി.വഡി., ദസവ്യാര കനീപ്പെര ദസവ്യാകറ്റ് നവരഡിഫഡിദകഷന നടതഡിയതഡിനറ്റ്
989/12-13/

7162
1703/BII/2/എചറ്റ്

7/13/അഡഡിന/ 25.03.13
4,000/

30.03.13 157 ശനീ.സജഡിദമവ്യാന എബ്രവ്യാഹഖ അസഡി.നപ്രവ്യാഫസര
ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ദകവ്യാണഫറനസഡില്

പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ്
1031/12-13/

7353
1739/B2(1)/13/

അഡഡിന/26.03.13
10,000/

30.03.13 161 ദഡവ്യാ.നക.റഡി.റവ്യാഖ ദമവ്യാഹന എചറ്റ്.ഒ.ഡഡി. ദപ്രവ്യാജകറ്റ് ഇഖപ്ലെഡിനമദന്റെഷന
1058/12-13/

7462

1972(എ)/
P&D1/1/13/അഡഡിന/

30.03.13
44,80,000/

നപ്രവ്യാവഡിഷണല് അഡസവ്യാനസന് രജഡിസര 2013-14

08.05.13 13
ദഡവ്യാ.ഹരഡിലകനീന്ദ്രകുമവ്യാര

SG TDS

XII യു.ജഡി.സഡി. പ്ലെവ്യാന ദമരജറ്റ്ഡറ്റ് സനീമഡിനു
കനീഴഡില് എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.റഡി/ഒ.ബഡി.സഡി/

വമദനവ്യാറഡിറഡി വഡിഭവ്യാഗങ്ങളകറ്റ് ദകവ്യാചഡിങ്ങറ്റ്
ക്ലെവ്യാസറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ് (യു.ജഡി.സഡി. ഫണ്ടറ്റ്) -

ആദവഗഡു

64/2013-14/ 471
2117/പഡി ആന്റെറ്റ്

ഡഡി.1/1/2013/ഭരണഖ/
18.04.13

1,00,000/-

01.06.13 31
ശനീ.സണ്ണഡി എഖ.സഡി.

നസകന ഓഫനീസര
പഡിആരഒ നസകന

ഇടുകഡി പ്രസറ്റ് ക്ലെബഡില് പ്രസറ്റ്
ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്

13/2013-14/ 840
3002/1/PP/2013/
ഭരണഖ/31.5.13

8200/-

14.06.13 33 ദഡവ്യാ.സഡി.ആര.ഹരഡിലകനീന്ദ്ര കുമവ്യാര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്
ഗവ്യാനഡിയന ദതവ്യാട്ടറ്റ് & നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ് സഡനീസറ്റ്

യു.ജഡി.സഡി. XII
പ്ലെവ്യാന ദമരജറ്റ്ഡറ്റ് സനീമഡില് ഉളനപ്പെട്ട

171/13-14/ 1189 3247/പഡി &ഡഡി.1/1/
2013/ഭരണഖ/ 13.06.13

2,00,000/-
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എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.റഡി/ഒ.ബഡി.സഡി/
വമദനവ്യാറഡിറഡിയ്ക്കുള്ള ദകവ്യാചഡിങ്ങറ്റ് ക്ലെവ്യാസഡിനുള്ള

നചെലവറ്റ്

28.06.13 42

ദഡവ്യാ.ടഡി.വഡി.തുളസനീധേരന, ദപഴണല്-ഇന-
ചെവ്യാരജറ്റ്, ഈകസല് ഓപ്പെരചെമ്പ്യൂണഡിറനീസറ്റ് നസല് &
നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നപഡദഗവ്യാജഡികല്

സയനസസറ്റ്

ഈകസല് ഓപ്പെരചെമ്പ്യൂണഡിറനീസറ്റ് നസലഡിനന്റെ
വഡിവഡിധേ

പരഡിപവ്യാടഡികളുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട
നചെലവകളകവ്യായഡി

202/13-14/ 1473
2700/SC/ST

Cell/1/2013/ഭരണഖ/
13.05.13

50,000/-

29.07.13 54
നപ്രവ്യാഫ.നജ.ജഡി.ദറ,

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്

NIPST-യഡിനല ഇന്റെദഗ്രറഡറ്റ് പഡി.എചറ്റ്.ഡഡി
ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനുള്ള ഇനഫ്രെവ്യാസ്ട്രകറ്റ്ചെര

തയവ്യാറവ്യാക്കുനതഡിനറ്റ്
302/13-14/ 2141

2925/പഡി&
ഡഡി.1/3/2013/ഭരണഖ/

27.05.13
10,00,000/-

30.07.13 56
നപ്രവ്യാഫ.ദജകബറ്റ് എബ്രഹവ്യാഖ, കണവനീനര,

ഇലദകവ്യാണഡികറ്റ് പഡി.ജഡി.

എഖ.എസറ്റ്.സഡി. ഇലദകവ്യാണഡികഡിനന്റെ
കരഡിക്കുലഖ റനീസ്ട്രകറ്റ്ചെര നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്

നടതഡിയ 1 ദഡിവസനത വരകറ്റ്ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
നടത്തുനതഡിനറ്റ്

306/13-14/ 2151
4184/Ac.AIX/2/Electronic

s PG/ 2013/27.07.13
3,000/-

24.08.13 70(1)
റവ.ദഡവ്യാ.ദബബഡി നസബവ്യാസവന

നസന്റെറ്റ് ദജവ്യാരജറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്, അരുവഡിത്തുറ

2013 CBCSS- സഖബനഡിചറ്റ് അഫഡിലഡിദയററ്റ്
ദകവ്യാദളജുകളഡിനല ടനീചരമവ്യാരകറ്റ്

പരഡിശനീലനഖ നല്കല്
377/13-14/ 2521-2523

4591/Ac.AIX/2013/
23.08.13

6,500

04.09.13 74
ദഡവ്യാ.സഡി.ടഡി.അരവഡിന്ദകുമവ്യാര

ഡയറകര, ഇന്റെര യൂണഡിദവഴറ്റ്റഡി
ഇനസ്ട്രുനമദന്റെഷന നസന്റെര

2013 നസപറ്റ്റഖബര 6 മുതല് 9 വനര മവ്യാസറ്റ്
നസദകവ്യാനമട്രെഡിനയപ്പെറഡി അന്തര ദദശനീയ

ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ്
396/13-14/ 2641

4729/AVII/2/2013/
അഡഡിന/ 12.9.13

75,000/-

04.09.13 75
ദഡവ്യാ.സഡി.ടഡി.അരവഡിന്ദകുമവ്യാര

ഡയറകര,. സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനവയണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമസഡില് 2013
നസപറ്റ്റഖബര 5,6 തനീയതഡികളഡില് ശവ്യാസ്ത്ര

വഡിദവവ്യാരതഡികളകവ്യായഡി മവ്യാസറ്റ്
നസദകവ്യാനമട്രെഡിയഡിദന്മേല് നടതഡിയ വരകറ്റ്

ദഷവ്യാപ്പെഡിനറ്റ് അനുവദഡിച തുക

397/13-14/ 2642
3911/പഡി&ഡഡിII/2/2013/31.08

.13
3,00,000/-

01.10.13 85
ശനീ.ജയചെന്ദ്രതഡിലകന ടഡി.

നസകന ഓഫനീസര
Accts.III നസകനഡിനല

കമമ്പ്യൂട്ടറഡില് ഇനസവ്യാള നചെയ്തഡിട്ടുള്ള
470/13-14/ 3080

4996/Ad.BIV/2775/PVC/2
013/ 24.09.13

9,000/-
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Accts.III ആന്റെഡിവവറസറ്റ് റഡിനമ്പ്യൂ നചെയ്തതഡിനന്റെ നചെലവറ്റ്

26.10.13 91
ശനീ.ദഡിലനീപറ്റ് കുമവ്യാര ആര.
നസകന ഓഫനീസര,

സനീനടകറ്റ്

സനീനടകഡിനല യു.പഡി.എസറ്റ്.നന്റെ
ബവ്യാററഡി ദകബഡിളുകള റനീവയറഡിഖഗറ്റ്

നചെയ്തതഡിനുള്ള നചെലവറ്റ്
541/13-14/ 3762

4006/പഡി &
ഡഡി.1/3/2013/ഫഡിന/

22.10.13
10,000/-

19.11.13 102
നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്

ഡയറകര, നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ്
& നവ്യാദനവ്യാ നടദകവ്യാളജഡി

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല്
സയനസസറ്റ് ഓഡഡിദറവ്യാറഡിയതഡില്

ഗവരണര എതഡിയതഡിനന്റെ
നചെലവറ്റ്

611/13-14/ 4161
5948/BIII/2/2013/ഭര

ണഖ/16.11.13
60,000/-

09.12.15 112
ശനീമതഡി വലല റഡി.എബ്രഹവ്യാഖ വലദബ്രറഡിയന-

ഇന-ചെവ്യാരജറ്റ്

2012-13 പ്ലെവ്യാന ബഡറ്റ്ജറഡില് ഉളനപ്പെട്ട
ഇലദകവ്യാണഡികറ്റ് തഡിസനീസറ്റ്

സമരപ്പെഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
668/13-14/ 4634

4092/പഡി &
ഡഡി.II/1/2013/ഫഡിന/

13.01.13
15,00,000/-

17.12.13 118
ശനീമതഡി ദലഖ നജ.

നസകന ഓഫനീസര
CBCSS XIX

സഡില്വര ജൂബഡിലഡി പരനീകവ്യാ ഭവനന്റെ
125-ാവ്യാഖ നമര മുറഡിയുനട നനററ്റ് വരകറ്റ്

ദകബഡിഖഗറ്റ്
701/13-14/ 4784

4186/പഡി
&ഡഡി.1/3/2013/ഫഡിന/

13.12.13
11,200/-

31.12.13 124
ശനീ.ടഡി.വഡി.തുളസനീധേരന

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നപഡദഗവ്യാജഡികല്
സയനസസറ്റ്

SC/ST/OBC വഡിദവവ്യാരതഡികളകറ്റ്
നമഡഡികല് ദകവ്യാചഡിങ്ങറ്റ് ക്ലെവ്യാസറ്റ്

നടതഡിയതഡിനറ്റ്
734/13-14/ 4949

4201/പഡി &
ഡഡി.1/1/2013/ഫഡിന/

19.12.13
3,00,000/-

04.01.14 125
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്

ഡയറകര, നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ സയനസറ്റ്

06.04.14-ല് നടതഡിയ ജൂണഡിയര
ഫവ്യാകല്റഡി നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാമഡിനന്റെ നചെലവറ്റ്
748/13-14/ 5087

140/AVII/2/2014/ഭരണഖ/
3.1.14

1,00,000/-

23.01.14 136
ശനീമതഡി ബഡിന എഖ.എ, നസകന ഓഫനീസര

Ad.AVII നസകന

Ad.AVII നസകനഡിനല കമമ്പ്യൂട്ടറഡില് ആന്റെഡി
വവറസറ്റ് ദസവ്യാഫറ്റ് നവയര ഇനസവ്യാള

നചെയ്തതഡിനുഖ പ്രഡിന്റെര ദടവ്യാണര
വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനുഖ

799/13-14/ 5299
337/BII/2/14/

ഭരണഖ/17.01.14
5,000/-

25.02.14 156
ശനീമതഡി വഷനഡി ആര., 
നസകന ഓഫനീസര 

EHI നസകന

EHI നസകനഡില് 3 കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുഖ 1 ദലസര
പ്രഡിന്റെറുഖ വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്

932/13-14 / 6117
886/Ad.BIV/1/Comp/EH-

1/2013/ 10.02.14 
1,00,000/-
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07.03.14 158
ദഡവ്യാ.കനീരതഡി ടഡി.ആര., അദസവ്യാസഡിയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാ സയനസസറ്റ്

10.3.14, 11.03.14 തനീയതഡികളഡില് ദുബവ്യായറ്റ്
BITS Pilani കവവ്യാമസഡില് നടതഡിയ
അന്തരദദശനീയ ദകവ്യാണഫറനസഡില്

പനങടുതതഡിനറ്റ്

979/13-14/ 6315
1224/5315/AII(4)/2014/ഭര

ണഖ / 6.3.14
85,000/-

31.03.14 173
ദഡിലനീപറ്റ് കുമവ്യാര ആര.

നസകന ഓഫനീസര, സനീനറകറ്റ്
CETEX ഷഡിഫറ്റ് നചെയ്യുനതഡിനറ്റ് 1098/13-14/ 6883

1661/BIII/1/2014/ഭര
ണഖ/28.3.14

20,000/-

നപ്രവ്യാവഡിഷണല് അഡസവ്യാനസന് രജഡിസര 2014-15

05.05.14 8
ശനീ.ഭവ്യാനു പ്രകവ്യാശറ്റ് ബഡി., നസകന ഓഫനീസര-

AC.BVI നസകന

CAP നസലഡിദലയറ്റ് 3 കമമ്പ്യൂട്ടറുകള, ഒരു
പ്രഡിന്റെര, എകറ്റ്ദറണല് HDD, നപന
വഡവറ്റ് എനഡിവ വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്

64/2014-15/ 395
2199/AIII/

A/2014/Admn/
13.5.14

130000

23.06.14 29
ദഡവ്യാ.സഡി.റഡി.അരവഡിന്ദകുമവ്യാര

ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര,
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ് നവബറ്റ്നസന്റെര

സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ് നവബറ്റ്നസന്റെറഡിദലയറ്റ്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകള വവ്യാങ്ങഡിയതഡിനന്റെ

നചെലവറ്റ്
209/2014-15/ 1101

3039/AII(4)/2014/Admn/17
.06.14

250000

4.7.14 39 നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, ഡയറകര, IUCNN
NANOBIO 2014- നന്റെ നടതഡിപ്പെഡിനവ്യായുള്ള

നചെലവറ്റ്
262/2014-15/ 1355

3401/A2(4)/2014/Admn/
3.7.14

150000

5.9.14 64 
ശനീ.നക.എസറ്റ്.ബവ്യാബു, നസകന ഓഫനീസര,

എസറ്റ്.ഡഡി.ഇ.2 നസകന

സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഡഡിസനസറ്റ് എജദ്യുദകഷനനറ
എലവ്യാ നസകനുകളഡിലുഖ ഡയറകറുനടയുഖ

നഡപമ്പ്യൂട്ടഡി ഡയറകറുനടയുഖ മുറഡികളഡിലുഖ
നനററ്റ് വരകറ്റ് ദകബഡിളഡിഖഗറ്റ് നടതഡിയതഡിനന്റെ

നചെലവറ്റ്

426/2014-15/2548
4730/പഡി&ഡഡി1/3/2014/അ

ഡറ്റ് മഡിന/25.8.2014
100000

18.12.14 100
നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്

ഡയറകര, IIUCNN
ദസവ്യാളര-ഇന-നറസഡിഡനസറ്റ് ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ

നടതഡിയതഡിനന്റെ നചെലവറ്റ്
769/2014-15/ 4012

6260/പഡി&ഡഡി.1/
1/2014/അഡഡിന/16.12.14

1022000

06.01.15 109
ദഡവ്യാ.സഡി.ആര.ഹരഡി ലകമദണന്ദ്രകുമവ്യാര

അസഡിസന്റെറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര
SGTD&S

എസറ്റ്.സഡി./എസറ്റ്.റഡി/
വമദനവ്യാറഡിറഡി ദകവ്യാചഡിഖഗറ്റ്

രണ്ടവ്യാഖ ഘട്ടഖ
285/2014-15/ 4312

5436/പഡി&ഡഡി1/1/2014/അ
ഡഡിന/27.10.14

5,00,000

17.01.15 116 നപ്രവ്യാഫ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ് നപ്രവ്യാഫ.സഡി.എന.ആര. 872/2014-15/ 4641 6344/A2(4)/2014/അഡഡി 10000
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ദഹവ്യാ.ഡയറകര, IIUCNN റവ്യാവവഡിനന ആദരഡികല് ന

27.02.15 127
ശനീ.പഡി.ആര.ജയകുമവ്യാര
നസകന ഓഫനീസര

CE's നസകന

2015 നല ബവ്യാനകറ്റ് ആനസര സഡിപറ്റ്റഡിനന്റെ
കളകനന്റെയുഖ വഡിതരണതഡിനന്റെയുഖ

നചെലവറ്റ്
335/2014-15/ 2062

173/EAII/1/51/
എകവ്യാഖ/23.02.15

60000

4.5.15 9
ദഡവ്യാ.ടഡി.വഡി.തുളസനീധേരന,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നപഡദഗവ്യാഗഡികല്
സയനസസറ്റ്

രണ്ടു വരഷ ബഡി.എഡറ്റ്. കരഡിക്കുലഖ
നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

65/15-16/
437

2452/A2(4)/15/Admn/
2.5.15

300000

27.5.15 17 ”
ദകവ്യാദളജറ്റ് ടനീചരമവ്യാരക്കുഖ

ഫവ്യാകല്റഡികളക്കുഖ നവ്യാലു ദഡിവസനത
വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്.

146/15-16/906
2948/A-

555/1/3140/Med/15/
26.5.15

150000

27.5.15 18
ശനീ. സവ്യാലഡിന പഡി.എസറ്റ്. ,
നസകന ഓഫനീസര

2015 നല സരവകലവ്യാശവ്യാല നസനററ്റ്
ഇലകന നടതഡിപ്പെറ്റ്

147/15-16/907
2978/A3/4/15/Admn/

27.5.15
100000

25.6.15 28
ദഡവ്യാ. സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്,
ഓണററഡി ഡയറകര,

നഎ.നഎ.യു.സഡി.എന.എന.

യു.ജഡി.സഡി. എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡിയഡില്
പനങടുക്കുനതഡിനറ്റ് ടഡി.എ/ ഡഡി.എ.

224/15-16/1347
3462/A2(4)/15/Admn/

17.6.15
60000

14.7.15 33
ശനീ. നവങഡിദടശസരന ആര,

രജഡിസ്ട്രവ്യാറുനട പഡി.എ.

14, 15 തനീയതഡികളഡില്
ദകവ്യാടതഡി ആവശവതഡിനവ്യായഡി ബവ്യാഖഗ്ലൂര

സന്ദരശഡിചതഡിനന്റെ നചെലവറ്റ്
276/15-16/1647

3933/A3/4/15/Admn/
13.7.15 തനീയതഡി

10000

7.10.15 48
ദഡവ്യാ. സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്, നപ്രവ്യാഫസര,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്

2015 ഒദകവ്യാബര 6 മുതല് 8 വനര
നനമദക്രവ്യാദസവ്യാപ്പെഡിനയ സഖബനഡിചറ്റ് പ്രനീ

ദകവ്യാണഫറനസറ്റ് വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെറ്റ്
538/15-16/3570

5984/A-II(4)/15/Admn/
5.10.15

200000

9.10.15 49
ശനീ. ബവ്യാബു നക.നജ.,
നസകന ഓഫനീസര

പഡി.ജഡി. ദകവ്യാഴ്സുകളുനട ഡവ്യാഫറ്റ്
നറഗദലഷനുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട നചെലവകള

548/15-16/3641
6027/A.A-IX/3/Syllabus

revision UG/PG/15/8.10.15
12000

29.10.15 58
ശനീ. ദജവ്യാരജറ്റ് എഖ.നജ.,
നസകന ഓഫനീസര

ദബവ്യാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡനീസഡിനന്റെ
കഖനനബനഡറ്റ് മനീറഡിങ്ങഡിനന്റെ നചെലവറ്റ്

622/15-16/4023
6314/A-V/1/IIRBS

BDS/Acad/15/ 28.10.15
31.10.15 60 ദഡവ്യാ. ബവ്യാബുക്കുട്ടന, അഫഡിലഡിദയറഡറ്റ് 630/15-16/4084 6309/A-II/4/2015/Admn/ 114000
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ദപ്രവ്യാഗ്രവ്യാഖ ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര
ദകവ്യാളജുകളഡില് ഇ-ജവ്യാലകഖ

നടപ്പെവ്യാക്കുനതഡിനവ്യായുളള ട്രെയഡിനഡിങറ്റ് നചെലവറ്റ്
28.1.15

11.11.15 62
ശനീ. ബവ്യാബു നക.നജ.,
നസകന ഓഫനീസര

യു.ജഡി/പഡി.ജഡി. ദകവ്യാഴ്സുകളുനട സഡിലബസറ്റ്
റഡിനനവസറ്റ് നചെയ്യുനതഡിനുളള എകറ്റ്നപരട്ടറ്റ്

കമഡിറഡി ദയവ്യാഗനചെലവറ്റ്
670/15-16/4286

6495/A-III/4/15/Admn/
9.11.15

200000

29.12.15 74
ശനീ. ദവണുദഗവ്യാപവ്യാലന റഡി. , നസകന

ഓഫനീസര
സവ്യാഫറ്റ് കസവ്യാരദട്ടഴഡില് പമറ്റ് നസററ്റ്

സ്ഥവ്യാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
 834/15-16/5324

7408/A-III/4/15/Admn/
28.12.15

24000

22.1.16 82
ദഡവ്യാ. നനസലസറ്റ് വഡി.പഡി., അസഡിസന്റെറ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, എസറ്റ്.ഇ.എസറ്റ്. & വവ്യാരഡന
കഖപമ്പ്യൂട്ടര അകസറനീസറ്റ് വവ്യാങ്ങല് 914/15-16/6513

158/A-II(4)/2016/Admn/
6.1.16

40000

2.2.16 85
ദഡവ്യാ.ഇനദലഖ നക.,

നപ്രവ്യാഫസര,
എസറ്റ്.പഡി.എ.പഡി.

നഎനസനീന ലകറ്റ്ചെര
സനീരനീസറ്റ്

944/15-16/6636
621/A-II(4)/2016/Admn/

1.2.16
500000

17.12.16

96 (എ-
നക.), 97
(1 മുതല്
10 വനര),

98 (1
മുതല് 10
വനര 

നചെയരദപഴണസഡിനുഖ ദകവ്യാ-
ഓരഡഡിദനറരമവ്യാരക്കുമവ്യായഡി നല്കഡിയതറ്റ്

”
1017/15-16/6753-6763
1022/15-16/7107-7116

742/AcA-IX/workshop
syll. Revision 6.2.16

919/AcA-X/ workshop
syl. Revision/16/ 16.2.16
1009/Ac, A-IX/workshop
date extension/16/ 19.2.16

400000

17.12.16
100 (1

മുതല് 10
വനര))

” ” 1028/15-16/7133-7142 ” 50000

17.12.16
102 (1

മുതല് 6
വനര

” ”
1035/15-16/7181-7190
1044/15-16/7447-

7452
” 50000

5.3.15 105
മുതല്

” ” 1071/15-16/7625-7640 25000
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120 വനര

17.12.16 96
യു.ജഡി./ പഡി.ജഡി. സഡിലബസറ്റ് തയവ്യാറവ്യാകല്,

വരകറ്റ് ദഷവ്യാപ്പെറ്റ് നടതഡിപ്പെറ്റ്
1017/15-16/6753-6763

742/AcA-IX/workshop
syl . Revision/16/6.2.16

17.12.16 എ
നക.അബ്ദുള റസവ്യാകറ്റ്,

വകുപ്പെറ്റ് ദമധേവ്യാവഡി, കഖപമ്പ്യൂട്ടര സയനസറ്റ്,
എഖ.ഇ.എസറ്റ്. ദകവ്യാദളജറ്റ്

” ”
919/AcA-IX/workshop syl

. Revision/10/ 16.2.16
50000

17.12.16 ബഡി
ദഡവ്യാ. ദതവ്യാമസറ്റ് കുട്ടഡി മവ്യാതദ്യു,
റനീഡര, സവ്യാസറ്റ്, ഇടപ്പെളളഡി

” ” ” 50000

17.12.16 സഡി
ദഡവ്യാ. സനവവ്യാ സഡി.,

കണവനീനര,
നക.ഇ.ദകവ്യാദളജറ്റ്, മവ്യാനവ്യാനഖ

” ” ” 25000

17.12.16 ഡഡി
ദഡവ്യാ. ദജവവ്യാതഡിസറ്റ് മവ്യാതദ്യു, നപ്രവ്യാഫസര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
” ” ” 25000

17.12.16 ഇ
സസപ്ന ദജവ്യാരജറ്റ്,

ക്ലെഡിനഡികല് നമ്പ്യൂട്രെനീഷവന, വകുപദമധേവ്യാവഡി,
അല്ദഫവ്യാനസവ്യാ ദകവ്യാദളജറ്റ് പവ്യാലവ്യാ

” ” ” 25000

17.12.16 എഫറ്റ്
ലഡിനസഡി ദജവ്യാസഫറ്റ്,

ഇഖഗനീഷറ്റ്, നസന്റെറ്റ് ദസദവവഴറ്റ് ദകവ്യാദളജറ്റ്
ദഫവ്യാര വഡിമന, ആലുവ

” ” ” 50000

17.12.16 ജഡി
ദഡവ്യാ. ദബബഡി ദതവ്യാമസറ്റ്, നചെയരമവ്യാന,

ബഡി.ഒ.എസറ്റ്.
” ” ” 50000

17.12.16 എചറ്റ്
ദഡവ്യാ. ദജവവ്യാതഡിസറ്റ് മവ്യാതദ്യു, നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള

ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
” ” ” 50000

17.12.16 നഎ
ദഡവ്യാ. കനീരതഡി ടഡി. ആര, നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള

ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
” ” ” 25000

17.12.16 നജ ദഡവ്യാ.ദതവ്യാമസറ്റ് കുട്ടഡി മവ്യാതദ്യു, ഇലദകവ്യാണഡികറ്റ് ” ” ” 25000
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17.2.16 96/സഡി
സസപ്ന ദജവ്യാരജറ്റ്,

ക്ലെഡിനഡികല് നമ്പ്യൂട്രെനീഷന
” 1017/15-16/6753-6763 25000

19.2.16 97(1)
അനൂപറ്റ് വഡിശസനവ്യാഥന, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര
” 1022/15-16/7107-7116 ” 50000

19.2.16 97(2) പഡി. നജ. ദജവ്യായഡി പനചഡികല്, അതഡിരമ്പുഴ ” ” ” 50000

19.2.16 97(3)
ദഡവ്യാ. എ.യു.വരഗനീസറ്റ്, നചെയരമവ്യാന,

ബഡി.ഒ.എസറ്റ്. ഹഡിന്ദഡി
” ” ” 50000

19.2.16 97(4)
ദഡവ്യാ. നഡനനീസറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് റഡി., കണവനീനര

http://www.mathrubhumi.
com/technology

” 1022/15-16/7107-7116 ” 25000

19.2.16 97(5)
ആര.നക.വരഗനീസറ്റ്,

എസറ്റ്.എചറ്റ്. ദകവ്യാളജറ്റ് ദതവര
” ” ” 25000

19.2.16 97(6)
മഞ്ചൂലഡിന ദജകബറ്റ്,

അദസവ്യാസഡിദയററ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, അസഖപറ്റ്ഷന
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശരഡി

” ” ” 25000

19.2.16 97(7)
ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനററ്റ് ദജകബറ്റ്,

കണവനീനര, എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ടൂറഡിസഖ സഡനീസറ്റ്

” ” ” 25000

19.2.16 97(8)
മഞ്ചൂലഡിന ദജകബറ്റ്,

അദസവ്യാസഡിദയററ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, അസഖപറ്റ്ഷന
ദകവ്യാദളജറ്റ്, ചെങ്ങനവ്യാദശരഡി

” ” ” 25000

19.2.16 97(9)
ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനററ്റ് ദജകബറ്റ്,

കണവനീനര, എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ടൂറഡിസഖ സഡനീസറ്റ്

” ” ” 25000

19.2.16 97(10)
ദഡവ്യാ. നറജഡിദമവ്യാള സഡി.,

നചെയരദപഴണ, നനവസറ്റ് പ്രഡിനസഡിപ്പെല്, 
” ” ” 50000
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22.2.16 98(1) സഡിറഡിയകറ്റ് ദതവ്യാമസറ്റ് പനയല് ” ”
1009/AcA-IX/workshop

date extension/16/ 19.2.16
25000

22.2.16 98(2)
ദഡവ്യാ. ഇ. എന. നവ്യാരവ്യായണന,

നചെയരമവ്യാന, സഖസ്കൃതഖ
” 1028/15-16/7133-7142 ” 50000

22.2.16 98(3)
നക. നജ. ദതവ്യാമസറ്റ്,

നചെയരമവ്യാന, ഫഡിസഡികറ്റ്
” ” ” 50000

22.2.16 98(4)
ദഡവ്യാ. വഡി. ടഡി. ദതവ്യാമസറ്റ്,
നചെയരമവ്യാന, നകമഡിസ്ട്രഡി

” ” ” 50000

22.2.16 98(5)
ദഡവ്യാ. നഹലവ്യാനഡി എഖ.നനവ.,
നചെയരദപഴണ, നകവ്യാദമഴറ്റ്

” ” ” 50000

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

നചെയരദപഴണ, ഹഡിന്ദഡി
” ” ” 50000

22.2.16 98(7)
ദഡവ്യാ. നജ. ജഡി. ദറ,

നചെയരമവ്യാന, ബഡി.ഒ.എസറ്റ്., ദബവ്യാട്ടണഡി
” ” ” 50000

22.2.16 98(8)
ദഡവ്യാ. ബനീന നക.നക.,
കണവനീനര, സഖസ്കൃതഖ

” ” ” 50000

22.2.16 98(9)
നപ്രവ്യാഫ. ദതവ്യാമസറ്റ് സനീഫന,

കണവനീനര, പരഡിസ്ഥഡിതഡി ശവ്യാസ്ത്രഖ
” ” ” 25000

22.2.16 98(10)
ദജവ്യാണസണ എഖ.എഖ.,

കണവനീനര, ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി
” ” ” 25000

22.2.16 100(1)
ദഡവ്യാ.സഡിസഡിലഡി ദപരലഡി അലകറ്റ്, നചെയരദപഴണ,

ഫഡിസഡികല് എജദ്യുദകഷന
” ” ” 50000

22.2.16 100(2)
ദഡവ്യാ. മഡിറഡിയമ മവ്യാണഡി ,

നചെയരദപഴണ, ദഹവ്യാഖസയനസറ്റ് പഡി.ജഡി.
” 1035/15-16/7181-7190 ” 25000

22.2.16 100(3)
ദഡവ്യാ. ദമരഡി നസനട്രെനീല,

നചെയരദപഴണ,നപവ്യാളഡിറഡികല് സയനസസറ്റ്.
” ” ” 25000
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22.2.16 100(4)
സനീഫന ജയഡിഖസറ്റ്,

കണവനീനര, ബദയവ്യാ ഇനഫരമവ്യാറഡികറ്റ്.
” ” ” 25000

25.2.16 100(5)
ദഡവ്യാ. അദന്റെവ്യാണഡിദയവ്യാ ദറവ്യാസഡിലഡിന നക.നജ.,

നചെയരദപഴണ, സുദവവ്യാളജഡി
” ” ” 50000

25.2.16 100(6)
ദഡവ്യാ. ആനസഡി ഇഭൗപ്പെന,
നചെയരദപഴണ, ഇഖഗനീഷറ്റ്

” ” ” 50000

25.2.16 100(7)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാദജവ്യാ ദജവ്യാരജറ്റ്,
നചെയരദപഴണ, ദബവ്യാട്ടണഡി

” ” ” 50000

25.2.16 100(8)
സനീഫന ജയഡിഖസറ്റ്,

കണവനീനര, എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി
” ” ” 25000

25.2.16 100(9)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാസഫറ്റ് ദജവ്യാണ,

നചെയരമവ്യാന, നകമഡിസ്ട്രഡി
” ” ” 50000

25.2.16 100(10)
നപ്രവ്യാഫ. നകവ്യാചമവ്യാതദ്യു എഖ. ദജവ്യാസഫറ്റ്,

കണവനീനര, അകറ്റ്ദചെസറഡിയന സയനസസറ്റ്
” ” ” 25000

25.2.16 102(1)
ദഡവ്യാ. നക.എഖ. കുരവന,

നചെയരമവ്യാന, സവ്യാറഡിസഡികറ്റ്
”

1044/15-16/7447-
7452

” 25000

25.2.16 102(2)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാരജറ്റ് ഫഡിലഡിപ്പെറ്റ്,

നചെയരമവ്യാന, ഹഡിസറഡി (യു.ജഡി.)
” ” ” 50000

25.2.16 102(3)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാരജറ്റ് ഫഡിലഡിപ്പെറ്റ് നചെയരമവ്യാന, ഹഡിസറഡി

(പഡി.ജഡി.)
” ” ” 50000

25.2.16 102(4)
ദഡവ്യാ. സവ്യാഖസണ ദഡവഡിസറ്റ് പടയവ്യാട്ടഡി,

നചെയരമവ്യാന , സുദവവ്യാളജഡി
” ” ” 50000

25.2.16 102(5)
ദഡവ്യാ. സണ്ണഡി ദജവ്യാസഫറ്റ്,
നചെയരമവ്യാന, നകവ്യാദമഴറ്റ്

” ” ” 50000

25.2.16 102(6) ബനീന നചെറഡിയവ്യാന,
കണവനീനര, എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി, ഫുഡറ്റ്

” ” ” 25000
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നടദകവ്യാളജഡി

5.3.15 105
ദഡവ്യാ. ടഡി. ചെന്ദ്രന,

കണവനീനര, എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി, തമഡിഴറ്റ്
” 1071/15-16/7625-7640 ” 25000

5.3.16 106
പഡി.എ. വനജകുമവ്യാരഡി,

കണവനീനര, നപരദഫവ്യാമഡിങറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ്
” ” ” 25000

5.3.16 107
ദഡവ്യാ. എഫറ്റ്.ജഡി. നബദനവ്യാനപദരരഡിയ,

കണവനീനര, അകസവ്യാകളചര
” ” ” 25000

5.3.16 108
ദഡവ്യാ. പ്രകവ്യാശറ്റ്,

കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) മദ്ദേളഖ
” ” ” 25000

5.3.16 109
കലവ്യാമണലഖ രവ്യാമന നമ്പൂതഡിരഡി,

കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) നചെണ്ട
” ” ” 25000

5.3.16 110
ദഡവ്യാ. ദഷരലഡി കുരവന,

നചെയരദപഴണ, മലയവ്യാളഖ
” ” ” 50000

5.3.16 111
ദഡവ്യാ. പൂജ പഡി. ബവ്യാലസുന്ദരഖ (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ്

കമഡിറഡി) മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്
” ” ” 25000

5.3.16 112
ആര നനഷലജ,

നചെയരദപഴണ, മവ്യാതമവ്യാറഡികറ്റ്
” ” ” 50000

5.3.16 113
കലവ്യാമണലഖ രവ്യാമന നമ്പൂതഡിരഡി,
കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി)

നചെണ്ട (പഡി.ജഡി.)
” ” ” 25000

5.3.16 114
നക. പ്രകവ്യാശറ്റ്, കണവനീനര

(എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) പഡി.ജഡി. മദ്ദേളഖ
” ” ” 25000

5.3.16 115
നക. പ്രകവ്യാശറ്റ് , കണവനീനര

(എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) നപരദഫവ്യാമഡിങറ്റ് ആരടറ്റ്സറ്റ്
” ” ” 25000

5.3.16 116
ദഡവ്യാ.നക.എന.കൃഷ്ണകുമവ്യാര,

കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) ജഡിദയവ്യാളജഡി
” ” ” 25000
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5.3.16 117
ദസവ്യാഫഡി ദതവ്യാമസറ്റ്,

നചെയരദപഴണ, സവ്യാറഡിസഡികറ്റ്
” ” ” 25000

5.3.16 118
നപ്രവ്യാഫ. വഡി.നക. രദമശന,

കണവനീനര, (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി), മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്
” ” ” 25000

5.3.16 119
ദഡവ്യാ. ലഡിസഡി പഡി.നജ. , നചെയരദപഴണ, പഡി.ജഡി.

ദസവ്യാഷവല് വരകറ്റ്
” ” ” 50000

5.3.16 120
ദഡവ്യാ. ഷനീലമ ദജകബറ്റ് നക., നചെയരദപഴണ,

ദഹവ്യാഖ സയനസറ്റ്
” ” ” 50000

5.3.16 121
ദഡവ്യാ. ബഡി.ആര. ബനീന റവ്യാണഡി, നചെയരദപഴണ,

ഫഡിദലവ്യാസഫഡി
” 1080/15-16/7703-7704 ” 25000

5.3.16 122
ദഡവ്യാ. ബഡി.ആര. ബനീന റവ്യാണഡി, നചെയരദപഴണ,

ഫഡിദലവ്യാസഫഡി പഡി.ജഡി.
” ” ” 25000

9.3.16 123
ദഡവ്യാ. ഹഡിലവ്യാല് നക.എഖ.,

നചെയരമവ്യാന , ബഡി.ഒ.എസറ്റ്. അറബഡികറ്റ്
” 1087/15-16/7782-7783 ” 50000

9.3.16 124
എല്. ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന ,

നചെയരമവ്യാന, ഇകദണവ്യാമഡികറ്റ്
” 1087/15-16/7782-7783 ” 50000

9.3.16 125
ഫവ്യാ ദജകബറ്റ് നതദകപറമഡില്, കണവനീനര,

(എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) സഡിറഡിയകറ്റ്, പഡി.ജഡി.
” 1101/15-16/7857-7860 ” 25000

9.3.16 126
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാസഫറ്റ് എഖ.നക,

കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) ദസവ്യാഷവല്
വരകറ്റ്

” ” ” 25000

10.3.16 127
ലനീസസറ്റ് എല് .നക.,

കണവനീനര
(എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) മളട്ടഡിമനീഡഡിയ യു.ജഡി.

” ” ” 25000

10.3.16 128
ജനീന നസബവ്യാസവന,

കണവനീനര (എകറ്റ്ദപരട്ടറ്റ് കമഡിറഡി) ആനഡിദമഷന
” ” ” 25000
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10.3.16 129
ദഡവ്യാ. ബഡിദനവ്യാ ദജവ്യാസഫറ്റ്,

പ്രഡിനസഡിപ്പെല്, ടഡി.എഖ.നജ.എഖ. ദകവ്യാദളജറ്റ്,
ബഡി.ഒ.എസറ്റ്. ജഡിദയവ്യാളജഡി

” ” ” 25000

10.3.16 130
സവ്യാജന എന. ദതവ്യാമസറ്റ്,

അസഡിസന്റെറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, മരഡിയന ദകവ്യാദളജറ്റ്,
കുട്ടഡികവ്യാനഖ

” ” ” 25000

14.3.16 131
ദഡവ്യാ.ആര.ഗഡിരനീഷറ്റ് കുമവ്യാര, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്
നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല്

റഡിദലഷനസറ്റ് &നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

നവ്യാഷണല്
നസമഡിനവ്യാറഡിനറ്റ്
നല്കഡിയ തുക

1117/15-16/7932
1475/A-III/(4)/10/Admn/

10.3.16
450000

16.3.16 132
ദഡവ്യാ.നക.ടഡി. റവ്യാഖദമവ്യാഹന,

അദസവ്യാസഡിദയററ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, എസറ്റ്.എസറ്റ്.സഡി.
എബഡിലഡിറഡി ദപ്രവ്യാജകഡിനവ്യായുളള നനഫനല്

ഇനസവ്യാളനമന്റെറ്റ്
1130/15-16/7997

1406/P&D1/1/16/Admn/
4.3.16

1980000

15.3.16 133
ദഡവ്യാ. ജവ്യാസഡിന ,

അസഡിസന്റെറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, എസറ്റ്.നഎ.എല്.പഡി.
നവ്യാഷണല് നസമഡിനവ്യാര

നടതഡിപ്പെഡിനവ്യായുളള നചെലവറ്റ്
1134/15-16/8030

1572/A-II/4/2016/Admn/
15.3.16

250000

22.3.16 142
നക.എന. സുനഡില്,

ദകവ്യാചറ്റ് ഇന ചെവ്യാരജറ്റ്, എസറ്റ്.പഡി.ഇ.എസറ്റ്.എസറ്റ്.
ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ്

ദസവ്യാളരഷഡിപ്പെറ്റ്
1212/15-16/11002

1861/A-V(2)/2015/Admn/
31.3.15

350000

8.4.16 1
ശനീമതഡി ദകവ്യാമളവലഡി നക.,

നഡപമ്പ്യൂട്ടഡി രജഡിസ്ട്രവ്യാര 1 (അകവ്യാദമഡികറ്റ്)

Various expenses in connection with the
conduct of entrance examination for

admission of the schools/ centre
15/2016-17/126

2056/AIII/4/2016/Admin/
6.4.16

800000

18.4.16 3
ദഡവ്യാ.ലഡിയവ്യാഖതറ്റ് അലഡി,

നചെയരമവ്യാന, ദബവ്യാസറ്റ് അറബഡികറ്റ്

Conduct of workshop
for the preparation of draft scheme and

syllabus of Arabic
35/2016-17/326

1937/workshop
arabic/2/2016/2.4.16

40000

23.4.16 5
ശനീമതഡി ഇന്ദഡിര നക.നക.,

പൂള ഓഫനീസര, എയറ്റ്സവ്യാഖ.
Purchase of Toner cartridge 31/2016-17/228

296/EAII/1/141/2016/exam
/19.4.16

50000

12.5.17 7
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്,

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല്
സയനസസറ്റ്

Conduct of international conference, ICM0
2016p 13-15 May 2016

110/2016-17/761
2666/AII(4)/2016/Admn/

10.5.16
200000
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18.5.16 9
ശനീ. രദമഷറ്റ് നവ്യാരവ്യായണ,

നസകന ഓഫനീസര, എ.സഡി.ബഡി6/(കവവ്യാപറ്റ്
നസല്)

UG Cap 16-17 130/2016-17/986
2758/AIII/4/2016/Admn/

18.5.16
1000000

3.6.16 16
ശനീ. അനസവ്യാരഡി എഖ.നജ.,

നസകന ഓഫനീസര, സഡി.ടഡി.& ഡഡി
Purchase of BOPP Tape for packing

question papers
86/2016-17/569

353/EAII/1/177/16/Exam1/
1.6.16

50000

15.6.16 21
ശനീ. മദഹഷറ്റ് ദമവ്യാഹന,

അസഡി. നപ്രവ്യാഫസര & നഹഡറ്റ്,
എനവദയവ്യാണനമന്റെല് സയനസറ്റ്

Conducting workshop
for PG Syllabus Revision

on 14.6.16

235/2016-17/SVNo
1701

3315/AII/
(4)/2016/Admn/14.6.16

25000

24.6.16 24
ദഡവ്യാ.സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്,

ഡയറകര, നഎ.നഎ.യു.സഡി.എന.എന.
Conduct of alumni meeting in connection

with NAAC visit
265/16-17/1905

3385/AII(4)/2016/
Admn/14.6.16

10000

5.7.16 27
ശനീമതഡി ദകവ്യാമളവലഡി നക,
ഡഡി.ആര.1(അകവ്യാദമഡികറ്റ്)

Conduct of entrance exam CAT MGU 303/2016-17/2027
3614/AIII/4/2016/Admin/

4.7.16
400000

5.8.16 33
നപ്രവ്യാഫ.നക.എഖ.സനീതഡി,

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല്
റഡിദലഷനസറ്റ്

Travel grant for presenting paper in the
2016 gulf research Meeting at Cambridge,

UK on 16-19 August, 2116
395/2016-17/2625

4239//P&D1/2/2016/Admn
/20.7.16

115000

6.8.16 34

ദഡവ്യാ. ഇനദലഖ നക.,
ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര, ദകവ്യാചഡിങറ്റ് സനീഖ

ദഫവ്യാര എസറ്റ്.സഡി, എസറ്റ്.ടഡി, ഒ.ബഡി.സഡി.,
നനമദനവ്യാറഡിറഡി

Conduct of coaching classes for UGC 12th

plan NETL SC, ST, OBC, Minority
397/16-17/2574

2788/P&D1/1/2015/Admn/
13.5.16

250000

11.8.16 37
ദഡവ്യാ.സഡി.ടഡി. അരവഡിന്ദകുമവ്യാര,

നപ്രവ്യാഫസര & നഹഡറ്റ്, സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എനവദയവ്യാണനമന്റെല് സയനസസറ്റ്

Conducting an environmental audit in the
university campus

416/16-17/2678
4294/AII(4)/2016/Admn/

3.8.16
200000

27.8.16 41
ദഡവ്യാ. സഡിബഡി സഖറഡിയവ്യാസറ്റ്, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് മവ്യാദനനജ്മെന്റെറ്റ് &
ബഡിസഡിനസറ്റ് സഡനീസറ്റ്

a) Conduct of survey for
data collection in students profiles, in

connection
with NAAC visit

468/16-17/2945, 2946
4477/AII(4)/2016/Admn/

10.8.16
15000
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b) Conduct of SWOT analysis 468/16-17/2945, 2946
4533/AII(4)/2016/Admn/

16.8.16
25000

27.9.16 49
ശനീ. സവ്യാലഡിന പഡി.എസറ്റ്,

നസകന ഓഫനീസര, ഇലകന നസകന
Conduct of election to University union

2015-16 and DSU 2016-17
537/16-17/3421

5194/AIII/2/2016/Admn/
26.9.16

25000

27.10.16 54

ദഡവ്യാ. സഡി.ആര.
ഹരഡിലകനീന്ദ്രകുമവ്യാര, അസഡിസന്റെറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഗവ്യാനഡിയന ദതവ്യാട്ടറ്റ്സറ്റ് &
നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

UGC national seminar on Dementia care
held on 14 & 15 Nov. 2016

633/16-17/3981
5621/P&D1/11.1.16/Admin/

11.1.16
140000

17.11.16 61
ശനീ. വഡിജയകുമവ്യാര,

വഡി.സഡി.യുനട നനപ്രവററ്റ് നസക്രട്ടറഡി
TA/DA/Air fare and refreshment to Sri.

P.K.Mohanty
712/16-17/4456

6047/AIII/4/2016/Admn/
16.11.16

40000

3.12.16 67
ശനീ. രദമശന പഡി.,

നസകന ഓഫനീസര, പഡി&ഡഡി 2 നസകന
Sitting fees for RUSA project (Experts) 762/16-17/4711

6433/A3/4/16/Admn/
2.12.16

10000

5.12.16 70
ശനീ. ബഡിജു എഖ.എസറ്റ്.

നസകന ഓഫനീസര, എ.ഡഡി.എ 4 നസകന
കഖപമ്പ്യൂട്ടര ദപ്രവ്യാസസര തസഡികയഡിദലകറ്റ്

തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക നഡിയമനഖ 
768/16-17/4751

6479/A3/4/2016/Admn/
5.12.16

10000

13.12.16 73

ദഡവ്യാ. അരവഡിന്ദകുമവ്യാര,
നപ്രവ്യാഫസര & നഹഡറ്റ്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ്

International conference on water (ICW 16) 797/16-17/4848
6544/AIII(4)/2016Admn/

8.12.16
100000

16.12.16 75
ദഡവ്യാ. അജു നക. നവ്യാരവ്യായണന,
നലകറ്റ്ചെറര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ്

ഒഭൗദദവവ്യാഗഡികഭവ്യാഷ
മലയവ്യാളതഡിലവ്യാക്കുനതഡിനുള്ള തുടരനടപടഡി

നചെലവറ്റ്
811/16-17/4879

6586/A2/4/2016/
Admn/13.12.16

25000

20.12.16 81
ശനീ. സവ്യാബു നക.ദജവ്യാസഫറ്റ്,
അസഡിസന്റെറ്റ് എനജഡിനഡിയര

Furniture works in
syndicate hall

830/16-17/4938
6655/A3/4/2016/Admn/

17.12.16
35500

11.1.17 90
ദഡവ്യാ. സനവ ആര.,

അസഡിസന്റെറ്റ് നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ്
ഗവ്യാനഡിയന ദതവ്യാട്ടറ്റ്സറ്റ്

SSTDSN 31.1.17 മുതല് 2.2.17 വനര
നടതഡിയ

ദദശനീയ നസമഡിനവ്യാറഡിനുദവണ്ടഡി 
894/16-17/5367

202/P&D2/2/16/Admn/
9.1.17

100000
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23.1.17 95
ശനീ. ബഡിജു എഖ.എസറ്റ്.,

നസകന ഓഫനീസര, എ.ഡഡി.എ.4 നസകന

യൂണഡിദവഴഡിറഡിഎഞഡിനനീയര തസഡികയഡിദലയറ്റ്
തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡികവ്യാടഡിസ്ഥവ്യാനതഡില്

നഡിയമഡിക്കുനതഡിനുളള അഭഡിമുഖതഡിനന്റെ
നചെലവറ്റ്

933/16-17/5519
410/A3/4/2017/Admn/21.1.

17
10000

3.1.17 98
ദഡവ്യാ. പഡി.എസറ്റ്.സുകുമവ്യാരന,

നപ്രവ്യാഫസര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബഡിദഹവഡിയറല്
സയനസറ്റ്

Expense of conference conducted from
23.2.17-25.2.17

977/16-17/5881 538/A2/4/16/Admn/30.1.17 150000

10.2.17 100
ശനീ. വഡിജയകുമവ്യാര ജഡി,

വഡി.സഡി.യുനട നനപ്രവററ്റ് നസക്രട്ടറഡി
Expense of W1-F1 connects to VC's

chamber
1110/16-17/6170

842/A3/4/16-17/
Admn/9.2.17

15000

23.2.17 102
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാണഡി ദജവ്യാണസണ,

ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര, ദപ്ലെനസന്റെറ്റ് & ട്രെയഡിനഡിങറ്റ്
നസല് 

Expense for selecting 13 trainers for
placement cell.

1045/16-17/6324
1031/AdA5/3/2017/Admn/

21.2.17
62000

13.3.17 105
ദഡവ്യാ. കനീരതഡി ടഡി.ആര,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
Expense for conducting National seminar 1125/16-17/6862

1420/AII/
(4)/17/Admn/10.3.17

175000

14.3.17 106 ദഡവ്യാ. ഇനദലഖ നക., എസറ്റ്.പഡി.എ.പഡി.
3 day international conference conducted

by SPAP
1131/16-17/6894

1419/A2/4/2017/Admn/
10.3.17

350000

18.3.17 107
ശനീ. ജഡി. വഡിജയകുമവ്യാര,

വഡി.സഡി.യുനട നനപ്രവററ്റ് നസക്രട്ടറഡി
TA, DA expense for VC for journey from

March 20 to March 24 at Delhi
1160/16-17/7045

1605/A3/4/2017/Admn/
18.3.17

45000

21.3.17 108
ശനീമതഡി റഡിനസഡിദമവ്യാള മവ്യാതദ്യു,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബഡിദഹവഡിയറല് സയനസസറ്റ്
National Seminar – Locomotor disabilities 1164/2016-17/7095

1227/A2/4/2017/Admn/3.3
.17

70000

23.3.17 110 a
ദഡവ്യാ. ഇനദലഖ നക.,

ഡയറകര , എസറ്റ്.പഡി.എ.പഡി.
Internal quality assurance cell- NAAC- peer

team visit- expenses
1176/16-17/7139-7145

1665/1/Fin/IV/2016-
17/10.3.17[ 1665/NAAC

cell/1/Ad1911/17/Acad/21.3.
17

500000

-- 110 b
ദഡവ്യാ. വഡി.സഡി. ഹവ്യാരഡിസറ്റ്,

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് നലദറഴറ്റ് 
Internal quality assurance cell- NAAC- peer

team visit- expenses
1176/16-17/7139-7145 '' 500000
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23.3.17 110 c
ദഡവ്യാ. ബഡിന വഡി.ആര.,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് കഖപമ്പ്യൂട്ടര സയനസസറ്റ്
Internal quality assurance cell- NAAC- peer

team visit- expenses
1176/16-17/7139-7145 '' 500000

23.3.17 110 d
ദഡവ്യാ. ബനീന മവ്യാതദ്യു,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്
Internal quality assurance cell- NAAC- peer

team visit- expenses
1176/16-17/7139-7145 '' 500000

23.3.17 110 e
നപ്രവ്യാഫ. പഡി.എസറ്റ്. സുകുമവ്യാരന,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബഡിദഹവഡിയറല് സയനസസറ്റ്
Internal quality assurance cell- NAAC- peer

team visit- expenses
1176/16-17/7139-7145 '' 500000

23.3.17 110 f
ദഡവ്യാ. ബഡിനു ദജവ്യാരജറ്റ് വരഗനീസറ്റ്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡികല്
എജദ്യുദകഷന & ദസവ്യാരടറ്റ്സറ്റ് സയനസസറ്റ്

Internal quality assurance cell- NAAC- peer
team visit- expenses

1176/16-17/7139-7145 '' 500000

23.3.17 110 g
ദഡവ്യാ. ഇ.വഡി. രവ്യാമസസവ്യാമഡി,

ഡയറകര, സ്കൂള ഓഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമന്റെല്
സയനസസറ്റ്

Internal quality assurance cell- NAAC- peer
team visit- expenses

1176/16-17/7139-7145 '' 500000

24.3.17 111
ശനീ. ഉദയകുമവ്യാര ജഡി.,

നസകന ഓഫനീസര, പഡി.&ഡഡി1 നസകന
......................................... expenses newly…

appointed staffs
1184/2016-17/7213

1713/A3/4/2017/Admin/
23.3.17

375000

28.3.17 115
ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനററ്റ് ദജകബറ്റ്, അദസവ്യാസഡിദയററ്റ്

നപ്രവ്യാഫസര
Internal quality Assurance NAAC peer team

visit expense
1199/2016-17/7311

1665/NAAC
cell/1/Ad1311/17/21.3.17

500000

28.3.17 116
ദഡവ്യാ.സഡി.ആര.

ഹരഡിലകനീന്ദ്രകുമവ്യാര, ഓണണറഡി ഡയറകര,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഗവ്യാനഡിയന ദതവ്യാട്ടറ്റ്

Internal quality Assurance NAAC peer team
visit expense

1203/16-17/7321
1746/NAAC

cell/1/Ad1911/17/24.3.17
500000

28.3.17 116 ബഡി
ദഡവ്യാ. എസറ്റ്.അനസറ്റ്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നകമഡികല് സയനസസറ്റ്
Internal quality Assurance NAAC peer team

visit expense
1203/16-17/7321

1746/NAAC
cell/1/Ad1911/17/24.3.17

500000

29.3.17 117
ദഡവ്യാ. സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്,
ഓണണറഡി ഡയറകര,

നഎ.നഎ.യു.സഡി.എന.എന.

International conference
on advanced polymeric materials expense

1206/16-17/7325
1768/AII(4)/2017/Admn/

24.3.17
100000

29.3.17 118 എ
ദഡവ്യാ. സഡി. വഡിദനവ്യാദന,

ഡയറകര, നനചെനനീസറ്റ് സഡനീസറ്റ്
NAAC peer team visit expense 1208/16-17

1746/NAAC
cell/1/Ad1911/17/24.3.17

500000
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29.3.17 118 ബഡി
ദഡവ്യാ സജഡിദമവ്യാന ഏബ്രഹവ്യാഖ,

യൂണഡിദവഴഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര ദകവ്യാ
-ഓപ്പെദറഷന

NAAC peer team visit expense 1208/16-17
1746/NAAC

cell/1/Ad1911/17/24.3.17
500000

29.3.17 118 സഡി
ദഡവ്യാ. ഇബ്നു സഭൗദറ്റ്,

ഇനസന്റെനീവറ്റ് റഡിസരചറ്റ് ഇന ദബസഡികറ്റ്
സയനസറ്റ്

NAAC peer team visit expense 1208/16-17
1746/NAAC

cell/1/Ad1911/17/24.3.17
500000

30.3.17 119
സുനഡില് കുമവ്യാര സഡിറഡിയകറ്റ്,
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്തവന ദതവ്യാട്ടറ്റ്

NAAC peer team visit expense
1210/2016-17/7348-

7851
1665/NAAC/1/A1911/2017/

Acad/21.3.17
500000

30.3.17 119 എ 

ദഡവ്യാ. എ.പഡി. ദതവ്യാമസറ്റ്,
അഡസവ്യാനസറ്റ്ഡറ്റ് നസന്റെര

ഓഫറ്റ് എനവദയവ്യാണനമന്റെല് സഡനീസറ്റ് &
സനസയഡിനബഡിള നഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ്

NAAC peer team visit expense
1210/2016-17/7348-

7851
1665/NAAC/1/A1911/2017/

Acad/21.3.17
500000

30.3.17 119 ബഡി
ദഡവ്യാ. കനീരതഡി നക.ആര.,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ബദയവ്യാസയനസസറ്റ്
Internal quality assurance cell - NAAC peer

team visit expense
1210/16-17/7348-7857

1663/NAAC
cell/1/Admn/21.3.17

500000

30.3.17 119 സഡി
ശനീമതഡി മഞ്ജുഷ നക.എ.,

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓഫറ്റ് നനലഫറ്റ്
ദലവ്യാങറ്റ് ദലണഡിങറ്റ് & എകറ്റ്നറനഷന

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1210/16-17/7348-7857
1663/NAAC

cell/1/Admn/21.3.17
500000

30.3.17 121
ദഡവ്യാ. ജയചെന്ദ്രന,

നസന്റെര ദഫവ്യാര സഡനീസറ്റ് ഇന സയനസറ്റ്
ഓഫറ്റ് മമ്പ്യൂസഡികറ്റ്

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1213/16-17/7358-7361
1746/cell/1/Admn/1911/

2017/24.3.17
500000

30.3.17 121 എ

ഗഡിരനീഷറ്റ് കുമവ്യാര നക,
നക.എന. രവ്യാജറ്റ് സഡഡി നസന്റെര &

ഡയറകര ഓഫറ്റ് ഇനനവ്യാദവഷന &
ഇനകുദബഷന നസന്റെര

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1213/16-17/7358-7361
1746/cell/1/Admn/1911/

2017/24.3.17
500000

30.3.17 121 ബഡി
ഗഡിരനീഷറ്റ് കുമവ്യാര നക,

നക.എന. രവ്യാജറ്റ് സഡഡി നസന്റെര &
ഡയറകര ഓഫറ്റ് ഇനനവ്യാദവഷന &
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ഇനകുദബഷന നസന്റെര

30.3.17 121 സഡി
എ.എഖ.ദതവ്യാമസറ്റ്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്റെരനവ്യാഷണല് റഡിദലഷനസറ്റ് &
നപവ്യാളഡിറഡികറ്റ്

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1213/16-17/7358-7361
1665/NAAC

cell/1/Ad/1911/2017/21.3.17
500000

30.3.17 122 ദഡവ്യാ. മുഹമദറ്റ് മുസഫ
Internal quality assurance cell - NAAC peer

team visit expense
1213/16-17/7358-7361

1746/NAAC
cell/1/Ad1911/17/Admn/

24.3.17
500000

31.3.17 123
ദഡവ്യാ. നക.എഖ.കൃഷ്ണന,

നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇഖഗനീഷറ്റ്
ലവ്യാദങസജറ്റ് & കമമ്പ്യൂണഡിദകഷന സഡില്സറ്റ്

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1220/16-17/7372-7375
1746/NAAC

cell/1/Ad1911/17/Admn/
24.3.17

500000

31.3.17 124
ദഡവ്യാ. സവ്യാബു ദതവ്യാമസറ്റ്,

ഡയറകര, നഎ.നഎ.യു.സഡി.എന.എന.
Internal quality assurance cell - NAAC peer

team visit expense
1220/16-17/7372-7375

1746/NAAC
cell/1/Ad1911/17/Admn/

24.3.17
500000

31.3.17 125
ദഡവ്യാ. സഡി.സുദരശനകുമവ്യാര,

നസന്റെര ദഫവ്യാര നനഹ നപരദഫവ്യാമനസറ്റ്
കഖപമ്പ്യൂട്ടഡിങറ്റ്

Internal quality assurance cell - NAAC peer
team visit expense

1220/16-17/7372-7375
1746/NAAC

cell/1/Ad1911/17/Admn/
24.3.17

500000

31.3.17 126
ദഡവ്യാ. ജയ ജയറ്റ്സറ്റ്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ് നപഡദഗവ്യാഗഡികല് സയനസസറ്റ്
Internal quality assurance cell - NAAC peer

team visit expense
1220/16-17/7372-7375

1665/NAAC
cell/1/Ad1911/17/Admn/

21.3.17
500000

ആനക 88953572

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്
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അനമുബന്ധക  -7

ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകമുവവ്യാന ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടമുക ലഭവമവ്യാകവ്യാത്ത ഫയലമുകള 

(ഖണഡിക 3-38-2 കവ്യാണുക)

ക്രമ
നമര

ബഡില്
നമര

വഭൗചര
നമര

യു.ഒ. നമര ഉദദ്ദേശവഖ
നചെകറ്റ്
നമര/
തനീയതഡി

തുക

1. CB No. 15/16-17 7000042
2056/AIII/4/2016/

ADMN/6.4.16
Entrance Exam for admission for MSW of

affiliated colleges (CAT 16-17)
268757/ 13.4.16 800000 (ദകവ്യാമളവലഡി നക.)

2. CB No. 1178/16-17 704228
1576/AIV/2/17/Acad/

17.3.17

Payment towards the fine to the Bar Council of
India in order to regularise the admission of

students of 2011 admission.
489482/ 23.3.17 200000

3. CB No. 1184/16-17 704256
1713/A3/4/17/Admn/

23.3.17

പുതുതവ്യായഡി സരവനീസഡില് പ്രദവശഡിചവരകറ്റ്
പരഡിശനീലനക്ലെവ്യാസ്സുകള നടത്തുനതഡിനറ്റ്

(അഡസവ്യാനസറ്റ്)

നമര ഇല ഉദയകുമവ്യാര
ജഡി, നസകന

ഓഫനീസര, പഡി.&ഡഡി.1
375000

4. CB No. 1176/16-17 704269
1665/നവ്യാകറ്റ് നസല് /

1/AD
1911/17/Admn/21.3.17

ഇദന്റെണല് കസവ്യാളഡിറഡി അഷസറനസറ്റ് നസല് നവ്യാകറ്റ്
ടനീമഡിനന്റെ സന്ദരശനഖ (മുനകൂര തുക)

489523/ 28.3.17 3500000 (500000x7)

5.
EUW
152/16

704317
UO No 384/
p&D-1/3/16/
Admn/20.1.17

Renovation of question paper packing room at
SJPB in the University campus

489571/29.3.17 174295

6.
EUW
135/13

704200
UO No 4674/

P&D-1/2/14/Fin/4.8.14
Senate hall building near SJPB conversion of
existing structure for the use of exam branch

489453/22.3.17 1664325

7.
CB 33/
16-17

701548
UO No 2941/

AV(2)/Admn/16/18.5.16

Provisional Advance Dir SPESS towards
distribution cash award to the best performing

college (14-15)
481706/26.8.16

100000 (Assumption 50000,
SH Thevara 30000,

Alphonsa Pala 20000)
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8.
CB 470/

16-17/ SV No 2948
701577

UO No 455/EA2/
1/253/16/1.8.16

Payment towards the refund of excess amount
remitted as the fine of fail uploading internal

marks for the 1st Semester CBCSS exam

481739/ 30.8.16 196650 (2 bills)

9. 703697
UO No 5168/
P&D1/1/16/

Admn/27.9.16 

ആനുവല് പ്ലെവ്യാന- 14-15-
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെഡിദലക്കുളള ഫണ്ടറ്റ് നനകമവ്യാറഖ

സഖബനഡിചറ്റ്
488941/ 27.2.17 226556

10. 701892
UO No KNRC/S&A/

16-17/1.9.16
Payment of honorarium to Guest lecturers for 7

months from Feb 2016 to Aug 2016 
482055/ 3.10.16 435855

11. 560/16-17 701917
UO No

5040/AIII/2/Admn/9.9.1
6

Payment towards the service charges for
installing the updated version of payroll software

(university of Calicut)
482080/ 5.10.16 47575

12.
CB 416/
16-17

701374
UO No 4294/

AIII/4/16/Admn/3.8.16

Provisional payment of the expenses of
conducting environment audit in the university

campus
270215/11.8.16 200000

13. 415/16-17 701376
UO No 4373/AdBIV/1/

cap/server/
2016/8.8.16

Payment towards the rental charges of the
server on lease for the centralised allotment

process of CAP cell in connection with university
PG admission for the period 18.6.16 to 17.9.16

270217/ 11.8.16 145648

14. 63/16-17 703308
UO No.

475/707/എഡഡിഎ 5/2
/16/ഭ.വ./27.1.17

ICT/IUT/16-17/VII/ inter collegiate of provisional
advance of 450000 to meet the expense with

the conduct of IC/IU tournaments 16-17
488547/28.1.17 450000

15. 216/16-17 700705

UO No 3196/
ADB IV/1/CAP/
SERVER/13/

7.6.16

Q- AD of rental charge of server service for
lease for cap cell (UG) Admission (18.3.16 to

17.6.16) 
269538/13.6.16 145014

16. EUW 700765 UO No 113/p&d- DGC XI plan merged scheme- campus 269600/17.6.16 1979212
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26/10 1/3/14/ADMN/29.12.14
development- pond near playground in the
university campus- side protection work

17. 1087/16-17 703878
UO No 1124/

ADB4/1/CAP/SERVE
R/13/3.3.17

UG/PG centralised admission ദവണ്ടഡി നസരവര
വവ്യാടകയറ്റ് എടുതതറ്റ് (18.12.16 മുതല് 17.3.17

വനര)
489127/9.3.17 145648

18. EUW20/13 703658
UO NO.

5936/P&D1/2/16/ADM
N/9.11.16

School of computer science- construction of side
as horizontal extension of class room- in wake

of commencement of M.Tech classes
488902/25.2.17 1272620

19. 1203/16-17
704330
704331

UO NO 1746/NAAC
CELL/1/AD/

1911/17/24.3.17

ഇദന്റെണല് കസവ്യാളഡിറഡി അഷസറനസറ്റ് നസല്- നവ്യാകറ്റ്
ടനീഖ സന്ദരശനഖ- നചെലവകളകറ്റ് അഡസവ്യാനസറ്റ്

8489555/29.3.17
849584/29.3.17

10000000
(1 എഖ.പഡി.)

20. EUW5/16 704340
3261/P&d1/3/16/ADMN

/10.6.15
School of chemical sciences -= renovation and

repair of lab. F4&F5
489594/30.3.17 373600

21.
P&d1/1/10513/

ADMN
704347

986/P&D/1/17/ADMN/
20.2.17

ആനുവല് പ്ലെവ്യാന 16-17 –
ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടറ്റ്നമന്റെഡിദലക്കുളള ഫണ്ടറ്റ് നനകമവ്യാറഖ

489601/30.3.17 13810000

22.
EUW 19/17/

30.3.17
704368

1212/P&d/1/3/17/
ADMN/2.3.17

Drought relief work- scarcity of water in the
water- supply of drinking water from outside

sources- Phase III
489622/31.3.17 433552

23. CB NO 1208/16-17
704372
704373
704374

1746/NAAC
CELL/1/AD/1911/17/

ADMN/24.3.17

ഇദന്റെണല് കസവ്യാളഡിറഡി അഷസറനസറ്റ് നസല്- നവ്യാകറ്റ്
പഡിയര ടനീഖ- മുനകൂര 

409626
409627

409628/31.3.17
1500000

24.
1216/1210/

16-17
704376-704383

1665/NAAC
CELL/1/ADMN/21.3.17

1746/NAAC
CELL/AD/1

911/17/24.3.17

ഇദന്റെണല് കസവ്യാളഡിറഡി അഷസറനസറ്റ് നസല്- നവ്യാകറ്റ്
പഡിയര ടനീഖ- മുനകൂര 

489630-489637
4500000 

(ദഡവ്യാ. ഗഡിരനീഷ്കുമവ്യാര 10
ലകഖ)
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25. 83/16-17 704421
1615/A2/4/17/ADMN/1

8.3.17
തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക മുനകൂര- ഡയറകര ഗഡിരനീഷ്കുമവ്യാര

നക., നക.എന. രവ്യാജറ്റ് നസന്റെര
489675/31.3.17 200000

26. 33122(99) 704423
1770/A/2/4/16/ADMN/

25.3.17

Provisional payment for meeting the payment of
rent and dues, international scholars, hostels

under UCIC
489677/31.3.17 232000

27. 70/116-17 703368
606/A2/4/17/ADMN/

1.2.17
തവ്യാതറ്റ്കവ്യാലഡിക മുനകൂര- ഗഡിരനീഷറ്റ് കുമവ്യാര (BIIC-SIRP) 488609/2.2.17 450000

28. 966/16-17 703370
3038/ADB2/2/CBCSS
XI/BCOM/16/31.5.16

ഒനവ്യാഖ നസമസര സഡി.ബഡി.എസറ്റ്.എസറ്റ്. എകവ്യാഖ
ഇദന്റെണല് മവ്യാരകറ്റ് - യഥവ്യാസമയഖ അപറ്റ് ദലവ്യാഡറ്റ്
നചെയവ്യാതതഡിനന്റെ നനഫനവ്യായഡി അടച തുകയുനട

റനീഫണ്ടറ്റ് (രവ്യാജഗഡിരഡി- എറണവ്യാകുളഖ)

488611/2.2.17 123750

29. 482/16-17 701614
3962/AIII/4/16/ADMN/

8.7.16

Provisional payment towards the purchase of 2
photocopier machines to be used in the exam

branch
481777/3.9.16 470000

30. 42/16-17 701651
1383/AV-

2/15/ADMN/13.3.15
Payment of honorarium to guest faculties for the

month of 8/16
481814/7.9.16 167734

31. 3/26.10.16 702002 NIL
Advance payment for gathering in the memory

of CH october 2014 
482167/17.10.16 30000

32. 574/16-17 702003
5056/AIV/3/16/ADMN

/9.9.16

Legal charges for appearing for 383 cases on
behalf of the university before the high court of

kerala
489169/17.10.16 630746

33. EUW5715 701701
2015/P&D1/3/16/

ADMN/1.4.16
Providing cealing to the hall alloted to the exam

monitoring cell over cash counter building
481864/9.9.16 410732

34. CB381516 701714
4998/Av(2)/15/ADMN/

7.9.16

IC/IU tournaments 16-17 first installment of Rs
450000 to meet the expenditure in connection
with the conduct of IC/IU tournaments 16-17

481877/9.9.16 450000
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35. EUW135/15 701742
4674/P&D1/2/14/FIN/

4.8.14
Senate hall building SJPB conversion of existing

structure for the use of exam branch
481905/19.9.16 2095413

36. EUW5/09 701748
4723/P&D1/2/16/ADM

N/25.8.16

School of international relations and politics –
construction of building for library and seminar

hall
481911/19.9.16 1796098

37. 511/16-17 701751
5628/Biii/2/16/ADMN/

9.9.16
Payment towards the financial assistance for the

onam celebrations
481914/19.9.16 20000

38. 670/16-17 702386
4843/2/B1/2013/

ADMN/9.9.13
Recoupment of permanent advance to Sri.

Thambi Mathew
482559/10.11.16 24995

39. 703/16-17 702462
5994/AIII/4/2016/
ADMN/14.11.16

Additional Provisional payment towards the
works related to the collection and compilation of
various data to be submitted to the inspection
team scheduled to visit the university on 21.11.16

in connection with the chancellors award.

487586/16.11.16 100000

40. 35/16-17 70246- 702450
5928/P&D1/2/

2016/ADMN/9.11.16
Payment to CPWD as 2nd installment for the

construction of conveyance academic complex.

487600-487604/
15.11.16

50000000

41. 68/16-17 700208
2451/BIII/101/SO/14/

ADMN/29.4.16
Payment towards the construction of biogas

plant in the campus
269024/6.5.16 90000

42. 69/16-17 700209
2500/ADB VIII/2016/

2.5.16
Electricity charges of university campus from

20.2.16-18.4.16
269025/6.5.16 42977

43. NIL 700197
VOUCHER NOT

AVAILABLE
269013/6.5.16 3935750

44. nil 700641
1774A/AVI/2/

2013/ADMN/27.3.13

25 Lakhs sanctioned by the govt. of kerala
programms and activities of the university centre

for international co-operaton to UCIC
269473/8.6.16 250000

45. 60/16-17 703042 147/707/ADAV / IC/IU Tournaments 2016-17 fifth installment of 488578/6.1.17 450000
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2/2016/ADMN/5.1.17
provisional advance of Rs 450000 to meet the
expenditure in connection with the conduct of

IC/IU tournamets 2016-17

46. nil 703072
AC.AIY/3/BOS(UG)

SOCIOLOGY/
2016/3.3.16

TA/Remuneration 488308/9.1.17 33439

47. 880/16-17 703075
181/A3/4/2017/ADMN/

7.1.17
Provisional payement to Raveeendran C, Joint

Registrar
488311/9.1.17 500000

48. 889/16-17 703118
U.O.NO. NOT
AVAILABLE

സരവകലവ്യാശവ്യാലയുനട 2016 ഡഡിസഖബര
മവ്യാസനത നനവദദ്യുതഡി ബഡില് (നവഖബര 30

മുതല് ഡഡിസഖബര 31 വനര)
488355/11.1.17 1193366

49. 62/16-17 703165
306/707/ADA5/2/
2016/ADMN/16.1.17

ICT / IUT 16-17 SIXTH INSTALLMENT OF
PROVISIONAL ADVANCE OF Rs. 450000

conduct of IC/IU tournaments
488402/18.1.17 450000

50. 46/15-16 702136
5130/OA1/AV(2)/2016

/ADMBN/23.9.16
Financial assistance – volleyball tournament 482304/24.10.16 600000

51. 47/16-17 702146
IIRBS/RESP/06/2016/

24.10.16
IIRBS-payment of remuneration TA, DA to the

resource persons
482316/25.10.16 25675

52. 26/16-17 702251
5167/P&D1/2/2016/

ADMN/26.9.16
Payment to CPWD as 3rd installment for the

construction of 2 more floors
482423/1.11.16 2 crore

53. 26/16-17
702252,
702253

5167/P&D1/2/2016/
ADMN/26.9.16

Payment to CPWD silver jubily pareekshabhavan
482424

482425/1.11.16
2 crore

ആനക 147448225

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
എഖ.ജഡി. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്



193

അനമുബന്ധക  -8

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള (ഖണഡിക 4-2, 4-5 കവ്യാണമുക)

ക്രമ നമര
സ്ഥഡിര നഡിദകപ
രസനീതറ്റ് നമര

നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുന
തനീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധേഡി
പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാള

തുക
1. 67086622946 738765 7.3.2009 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 14418240 13.02.2017 13.02.2022 18946526
5. 67174582118 12848352 14.02.2017 14.02.2022 16883589
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 6.1.2015 01.06.2018 12034469
10. 67225900168 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669
11. 67225900362 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669
12. 67225900612 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669
13. 67225900758 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669
14. 67225900861 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669
15. 67314772996 10254633 23.02.2015 23.01.2018 13106865
16. 67314603133 92256759 21.02.2015 23.01.2018 117917133
17. 67297163037 176400848 10.9.2014 09.10.2024 399161597
18. 67084024255 11817121 11.8.2014 04.08.2017 14781796
19. 67081729292 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
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20. 67081729361 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
21. 67081729429 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
22. 67081729474 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
23. 67081729509 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
24. 67081729554 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
25. 67081729611 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
26. 67081729666 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828
27. 67043471348 4604838 22.08.2012 22.08.2017 7133367
28. 67043471257 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945
29. 67043471199 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945
30. 67043471122 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945
31. 67043471053 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945
32. 67043471019 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945
33. 67225901004 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669
34. 67225901140 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669
35. 67136635928 3837896 12.6.2010 06.12.2015 5773209
36. 67225901264 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669
37. 67225901366 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669
38. 67225901560 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669
39. 67274315046 50214550 29.04.2014 30.05.2017 66316519
40. 67297163106 83013192 09.10.2014 09.10.2024 187843076
41. 67222278069 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854
42. 67222277951 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854
43. 67222278183 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
44. 67132945117 8094865 24.10.2013 24.10.2016 10418242
45. 67132946018 8094865 24.10.2013 24.10.2016 10418242
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46. 67218124116 31367196 23.12.2015 08.05.2017 34046897
ആനക 806183550 1323786374

ഋണശരീരഷവരവഡില് നഡിനമുളള സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

(i) ഗ്രഗ്രൂപ്പെന് ഇനഷമുറനസന് സ്കരീക (ജഡി.ഐ.എസന്)*

ക്രമ നഖ. സ്ഥഡിര നഡിദകപ രസനീതറ്റ് നമര നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി പൂരതഡിയവ്യാകുന

തനീയതഡി 
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാള തുക
1 67122418514 4012379 04.08.2015 04.08.2020 5962184
2 67147624152 3971557 07.03.2016 07.03.2021 5688304
3 67337737909 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483
4 67337738028 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483
5 67226490604 11298087 26.05.2013 26.05.2018 17204668

ആനക 34877731 51468122

ii) ഫവ്യാമഡിലഡി നബനഡിഫഡിറ്റ് സ്കരീക*

ക്രമ നഖ. സ്ഥഡിര നഡിദകപ രസനീതറ്റ് നഖ. നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി പൂരതഡിയവ്യാകുന

തനീയതഡി 
കവ്യാലവ്യാവധേഡി പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാള

തുക
1. 67136640778 2179671 09.12.2015 09.12.2020 3121854

ആനക 2179671 3121854

(iii)നപനഷന

ക്രമ നമര സ്ഥഡിര നഡിദകപ രസനീതറ്റ് നമര നഡിദകപ തുക നഡിദകപ തനീയതഡി
കവ്യാലവ്യാവധേഡി പൂരതഡിയവ്യാകുന

തനീയതഡി 
കവ്യാലവ്യാവധേഡി

പൂരതഡിയവ്യാകുദമവ്യാള തുക
1 67314776843* 61492860 23.02.2015 23.01.2018 78596537
2 67317994508* 65686615 18.03.2015 18.02.2018 83976024
3 67222277441 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
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4 67222277214 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
5 67222276209 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
6 67222274064 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
7 67222236834 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
8 67222228802 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
9 67222278637 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
10 67222278376 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
11 67222278127 7898488 26.3.2013 27.3.2018 12175854
12 67380715609 9121144 3.11.2016 3.11.2019 11232135
13 67381135572 9121144 7.11.2016 7.11.2019 11232135
14 67381315408 9121144 9.11.2016 9.11.2019 11232135
15 67381408008 9121144 11.11.2016 11.11.2019 11232135
16 67381442696 9121144 14.11.2016 14.11.2019 11232135
17 67381607911 9121144 17.11.2016 17.11.2019 11067665
18 67381698922 9121144 18.11.2016 18.11.2019 11067665
19 67381954692 9121144 21.11.2016 21.11.2019 11067665
20 67382067393* 9128141 9.11.2016 9.11.2019 11240752

ആനക 28,03,63,160 37,27,59,669
* പ്രസ്തുത നഡിദകപങ്ങള 31.3.2017 നല നനീകഡിയഡിരഡിപ്പെഡില് ഉളനപ്പെടുതഡിയഡിട്ടഡില.

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
എഖ.ജഡി. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്
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അനമുബന്ധക  -9

ഫഡിനവ്യാനഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികള 

(ഖണഡിക 4-5-ബഡി കവ്യാണുക)

ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര നഡിദകപഡിച തനീയതഡി നഡിദകപഡിച തുക മചെദ്യുരഡിറഡി തനീയതഡി മചെദ്യുരഡിറഡി തുക

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, Parumala 67355098595 1.3.2016 479712 1.3.2026 960190
8. Samaritan College of Nursing, Pazhanganad 67357273736 19.3.2016 237799 19.3.2026 475978
9. Lisie College of Nursing, Kochi 67358240619 29.3.2016 237787 29.3.2026 475954
10. Nirmala colllege of Pharmacy, Muvattupuzha 67362836728 21.5.2016 232429 19.5.2026 465229
11. Amrutha College of Dentistry, Kochi 67366298537 27.6.2016 715212 25.6.2026 1431566
12. Nazareth Ashramam, Othera, Tiruvalla 67366267836 27.6.2016 714446 27.6.2026 1430033
13. Tiruvalla Medical Mission, Tiruvalla 67370635431 1.8.2016 234681 29.7.2026 469737
14. Annoor Educational Trust, Muvattupuzha 67384736783 16.12.2016 245514 16.12.2026 467841
15. Porukara College of Education, Alappuzha 67365646305 20.6.2016 223492 20.6.2026 447341
16. Nangelil Ayurveda college, Kothamangalam 67368509079 13.7.2016 274163 13.7.2026 548764
17. T.M.M college of Nursing, Thiruvala 67368274692 15.7.2016 231863 14.7.2026 464096
18. Court Deposit 67382870380 30.11.2016 647185 30.11.2026 1233249
19. Samaritan College of Nursing, Pazhanganad 67384736874 16.12.2016 280305 16.12.2026 534138
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ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര നഡിദകപഡിച തനീയതഡി നഡിദകപഡിച തുക മചെദ്യുരഡിറഡി തനീയതഡി മചെദ്യുരഡിറഡി തുക

20. Nangelil Ayurveda College Kothamangalam 67386315991 30.12.2016 281591 30.12.2026 536588
21. Mar Baselios Medical Mission Hospital 67386316097 30.12.2016 281982 29.12.2026 537733
22. St. Johns Hospital, Kattappana 67030952491 6.2.2016 479653 6.2.2019 595032
23. Nangelil Ayurveda College, Kothamangalam 67052769557 5.1.2013 206001 6.1.2018 313697
24. Pushpagiri MCH, Thiruvalla 67052986049 22.1.2013 630289 23.1.2018 959801
25. Corporate Educational Agency, 67058659049 4.4.2014 205426 4.4.2017 264387
26. Adi Sankara Trust, Kalady 67058659118 4.4.2014 205426 4.4.2017 264387
27. S.N.D.P Yogam 67058659265 28.4.2017 1339570 11.3.2020 1625444
28. Vishwajyothi College of Engineering, Muvattupuzha 67058850090 24.4.2014 786290 25.4.2017 1011970
29. MOSCMC, Kolencherry 67059582266 22.4.2014 205311 22.4.2017 264239
30. Porukara College of Education 67059602319 11.5.2014 205242 11.5.2017 264150
31. Christujyothi College of Management 67067528287 12.8.2014 624935 12.8.2017 804303
32. Sree Narayana Arts & Science College 67067626035 8.9.2014 210690 8.9.2017 273160
33. Indira Gandhi Co-operative Hospital Kochi 67067626104 8.9.2014 210690 8.9.2017 273160
34. St. Gregorios Dental College, Kothamangalam 67067626160 8.9.2014 201690 8.9.2017 273160
35. St. Johns College of Nursing, Kattappana 67071517177 6.11.2013 486798 7.11.2018 741293

36.
Little flower Hospital 

Angamaly
67083445107 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286

37. St.Joseph College of Nursing, Kothamangalam 67083445298 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
38. Pushpagiri Collge of Nursing, Thiruvalla 67083445390 22.4.2015 747957 22.4.2018 962635
39. Samaritan College of Nursing, Pazhanganad 67083445527 22.4.2015 248655 22.4.2018 320024
40. MOSCMC, Kolencherry 67083445844 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
41. Holy Family College of Nursing, Muthalakkodam 67083446008 22.4.2015 248401 22.4.2018 319697
42. Caritas College of Nursing, Thellakom 67083447636 22.4.2015 746583 22.4.2018 960866
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ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ അകഭൗണ്ടറ്റ് നമര നഡിദകപഡിച തനീയതഡി നഡിദകപഡിച തുക മചെദ്യുരഡിറഡി തനീയതഡി മചെദ്യുരഡിറഡി തുക

43. Medical Trust Hospital, Ernakulam 67083447749 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
44. Lisie College of Nursing, Ernakulam 67083447830 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
45. Mar Baseliose Dental College, Kothamangalam 67083447987 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
46. St.Thomas College of Nursing, Changanassery 67083448197 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
47. Theophilous College of Nursing, Kangazha 67083448415 22.4.2015 740461 22.4.2018 952987
48. Lourdes College of Nursing, Ernakulam 67083472174 22.4.2015 248859 22.4.2018 320286
49. Pushpagigiri College of Pharmacy, Thiruvalla 67378806412 15.10.2016 716636 15.10.2026 1434417
50. Secretary, Indira Gandhi Co-operative Hospital 67139088448 30.12.2015 211241 30.12.2020 302552
51. Principal, Labour India College of Teacher Education 67139088595 30.12.2015 211241 30.12.2020 302552
52. Principal, Porukara College of Education 67139088721 30.12.2015 211241 30.12.2020 302552
53. St. Joseph College of Communication 6738631551 30.12.2016 254311 31.12.2026 485115
54. Indira Gandhi Co-operative Hospital, Kochi 67372146824 10.8.2016 251340 10.8.2026 503081
55. St. Joseph College of Communication 67372154303 10.8.2016 464021 10.8.2026 928781
56. Little flower College of Nursing, Angamali 67337092006 19.9.2015 535507 19.9.2020 786040
57. Margin Money of Financial Guarantee 67143335782 28.02.2017 57464 28.2.2020 69727
58. Nirmala College of Pharmacy, Muvattupuzha 67056088994 13.3.2017 257778 13.3.2020 312790

ആനക 2,16,00,137 3,43,86,686

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
എഖ.ജഡി. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്
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അനമുബന്ധക  -10

എനദഡവ്യാവ്നമന്റെമുകള

(ഖണഡിക 4-5-സഡി കവ്യാണുക)

ക്രമ
നമര

സ്ഥവ്യാപനഖ
സ്ഥഡിര നഡിദകപ രസനീതറ്റ്

നമര
നഡിദകപ തനീയതഡി നഡിദകപ തുക

കവ്യാലവ്യാവധേഡി
പൂരതഡിയവ്യാകുന തനീയതഡി 

മചെദ്യുരഡിറഡി തുക

1.
Rajagiri College (Dr. Moses Trophy)

Endowment
67071485701 4.11.2008 10000 4.11.2018 10000*

2. VKR Menon Memorial Endowment 67071484854 5.11.2008 5960 5.11.2018 5960*

3.
Smt.Annamma Kunchakko Memorial

Endowment
57004112652 24.11.2009 15000 24.11.2019 15000*

4. Prof. P.C.Menon Memorial Endowment 67112107995 19.5.2015 33152 19.5.2020 50484
5. P.Sekharan Nair Endowment. 67043462141 22.8.2012 22670 22.8.2017 34947
6. NSS Endowment 57004112448 24.11.2012 50000 24.11.2022 50000
7. Dr. A.T.Devasia Endowment 67028732583 17.1.2017 20093 10.1.2027 38288
8. Govinda Menon Endowment 37096970315 18.8.2017 192355 18.8.2018 205671

9.
Institute of Chartered Accountants of India

(ICAI)
67350462561 1.10.2016 143469 1.10.2019 152648

10.
Sri. Mavelikkara

R. Prabhakara Varma
67350461679 1.10.2016 62729 1.10.2019 66742

ആനക 5,55,428 6,29,740
*നഡിദകപത്തുകയുഖ മചെദ്യുരഡിറഡി തുകയുഖ ഒദര തുകതനനയവ്യാണറ്റ് ധേനകവ്യാരവപതഡികയഡില് ദരഖനപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുനതറ്റ്.

ദജവ്യായഡിന്റെറ്റ് ഡയറകര
എഖ.ജഡി. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിററ്റ്


