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മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാലയുടെ�
2017-18 വര്ഷടെ. വരവുടെ1ലവ്

കണക്കുകളിപ്പേ5ലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പേ�ാര്ട്ട്

(1985 ടെല മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല നിയമ.ിടെല
വകു�് 52 (4), 1994 ടെല പ്പേകരള പ്പേലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്

നിയമ.ിടെല വകു�് 13, 1996 ടെല പ്പേകരള പ്പേലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
1ട്ടങ്ങളിടെല   1ട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറടെ�ടുവിക്കുന്നത്.)





ഭരണഭ�ഷ-മാ�തൃ	ഭ�ഷ

കേ�രള സം�സ്ഥാ�ന ഓഡി�റ്റ് വ��പ്പ്�
മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ� ഓഡി�റ്റ് ��ര"�ലായം�,

പ്രി�യംദര്ശാ�ന� ഹാ�ല്സം� പി�.ഒ. , കേ��ട്ടയം� - 686560 
കേ0�ണ് - 0481 2730242

E-mail : mguty.ksad@kerala.gov.in

Website : www.ksad.kerala.gov.in

ന�. കെ�.എസം�.എ.എ�.ജി�.യം�.എ 5/669/2019                                                                     തൃRയംതൃ� : 08.11.2019

കേജി�യം�ന്റ്� ഡിയംറക്ടര് 

രജി�സ്ട്രാ�ര്
മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ 

സംര്,
വ�ഷയം� - മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലായം�കെX 2017-18 വര്ഷകെY ഓഡി�റ്റ് റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�  

                              പി�റകെപ്പ്X�വ�ക്കു�ന്നതൃ� സം�ബന്ധി�ച്ച്�
        സം^ചന   - കെ�.എസം�.എ. എ�.ജി�.യം�. എ 5/669/19 തൃRയംതൃ� 08.11.2019 നമ്പര് ഓഡി�റ്റ് റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�

മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലായം�കെX 2017-18 സം�മ്പY��വര്ഷകെY �ണക്കു��ള�കേaല് 1985
കെലാ മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ ന�യംമാ� - വ��പ്പ്� 52(4) , 1994 കെലാ കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ് ന�യംമാ� -
വ��പ്പ്� 13, 1996 കെലാ കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ് ചട്ടങ്ങള് - ചട്ട� 18 എന്ന�വ പ്രി��ര� തൃയ്യാ�റ�ക്കു�യം ഓഡി�റ്റ്
റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�  ഇകേതൃ�കെX�പ്പ്� ഹാ�ജിര�ക്കു�ന്ന�. 1985  കെലാ മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ ന�യംമാ�  -  വ��പ്പ്�
52(5)  ന�   വ�കേiയംമാ�യം�  തൃയ്യാ�റ�ക്കു�യം�ട്ട�ളള  ഇj  ഓഡി�റ്റ്  റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�  പി�റകെപ്പ്X�വ�ക്കു�ന്നതൃ�ന�  കേ�രള
സം�സ്ഥാ�ന ഓഡി�റ്റ് വ��പ്പ്� ഡിയംറക്ടര് അന�മാതൃ� നല്��യം�ട്ട�ളളതൃ�ണ�. 

ഓഡി�റ്റി�ന� റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�കെന്റ് 1-4, 1-9, 2-1, 2-4, 3-1, 3-5, 3-9, 3-10, 3-11, 3-21  എന്നR ഖണ്ഡി���ള�കേലാക്കു�
പ്രികേതൃ"� ശ്രദ്ധ ക്ഷണ�ക്കു�ന്ന�.

റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�കെലാ  പിര�മാര്ശാങ്ങള്  കെസംനറ്റി�കെന്റ്  പിര�കേശാ�iയ്ക്ക്�  സംമാര്പ്പ്�കേക്കുണ്ട്തൃ��  ആയംതൃ�കേaലാ�ളള
തൃRര�മാ�നങ്ങള് സം�ന്ഡി�കേക്കുറ്റി�കെന അറ�യം�കേക്കുണ്ട്തൃ�മാ�ണ�. 

റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�കെലാ  പിര�മാര്ശാങ്ങള്  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടവര്ക്കു�  ലാഭ"മാ�ക്കു�  ആയംതൃ�കേaലാ�ളള  മാറ�പിX�  /
വ�ശാദR�രണ�  കേതൃX��യം��   റ�കേപ്പ്�ര്ട്ട�  ലാഭ�ച്ച്�  രണ്ട്�  മാ�സംY�ന��  തൃXസ്സങ്ങള�കേaലാ�ളള  മാറ�പിX�
കേരഖ�മാ^ലാ� ലാഭ"മാ�കേക്കുണ്ട്തൃ�മാ�ണ�. (1994  കെലാ കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ് ന�യംമാ�  -  വ��പ്പ്�  15(1), 1996  കെലാ
കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ് ചട്ടങ്ങള്  -  ചട്ട�  23(1),  1985  കെലാ മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ ന�യംമാ�  -
വ��പ്പ്� 52(5) എന്ന�വ ��ണ��.)

ന�യംമാ�ന�സം	തൃ� തൃ	പ്തി��രമാ�യം മാറ�പിX� ലാഭ"മാ���കെതൃ വന്ന�ല് 1994 കെലാ കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ്
ന�യംമാ�  -  വ��പ്പ്�  15(3),  1996  കെലാ കേലാ�ക്കുല് 0ണ്ട്� ഓഡി�റ്റ് ചട്ടങ്ങള്  -  ചട്ട�  23(3)  എന്ന�വ പ്രി��രമാ�ളള
ച�ര്ജി� / സംര്ച�ര്ജി� നXപിX��ള് സംwR�ര�ക്കു�ന്നതൃ�കെണന്ന� അറ�യം�ക്കു�ന്ന�.

വ�ശാwസ്തതൃകേയം�കെX

കേജി�യം�ന്റ്� ഡിയംറക്ടര്
പി�ര്പ്പ്�

1) പ്രി�ന്സം�പ്പ്ല് കെസംക്രട്ടറ�, ഉന്നതൃവ�ദ"�ഭ"�സംവ��പ്പ്�, തൃ�ര�വനന്തപി�ര� (ആമാ�ഖ�Y� സംഹാ�തൃ�)
2) കെകെവസം� ച�ന്സംലാര്, മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ, കേ��ട്ടയം�
3) ഡിയംറക്ടര്, കേ�രള സം�സ്ഥാ�ന ഓഡി�റ്റ് വ��പ്പ്�, തൃ�ര�വനന്തപി�ര�
4) 0�ന�ന്സം� ഓ0Rസംര്, മാഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധി� സംര്വ്വ�ലാ�ശാ�ലാ, കേ��ട്ടയം�
5) ഓ0Rസം� കേ��പ്പ്�
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ഉളളടക്കം
ആമുഖം

ഓഡിറ്റിന്റെ� വ്യാപ്തി / ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലന്റെ�ട്ട ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ഓഡിറ്റ് ന്റെ!യ്ത ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ഓഡിറ്റിന് വിദ്യ#യമാക്കിയ കണക്കുകള്

ഭാഗം 1 : പൊതുഅവലേ�ാകനം

1-1 ന്റെ+ാതുവിവരങ്ങള്

1-2 ബജറ്റ്

1-3 വരവു-ന്റെ!ലവു കണക്കുകള്- സംഗ്രഹം

1-4
വാര്ഷികകണക്കുകള് - സര്വ്വകലാശാല നാളിതുവന്റെര അക്കൗണ്ട്സ്
റൂള്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1-5 ശുഷ്കമാകുന്ന ആഭ്യന്തരവരുമാനം (ഇദ്യ�ണല് റവന്യു)

1-6
ഇദ്യ�ണല് ഓഡിറ്റ് സംവി#ാനം ഫലപ്രദമായി സര്വ്വകലാശാലയില്
നട�ാക്കുന്നില്ല

1-7
സര്വ്വകലാശാലാ  അനുബന്ധസ്ഥാ+നങ്ങള്  -
ന്റെ+ാതുനിരീക്ഷണങ്ങള്

1-8
റൂസ  +ദ്ധതിയില്  ഉള്ന്റെ�ടുത്തി  സര്വ്വകാലശാലയില്  നട�ാക്കുന്ന
+ദ്ധതികളുന്റെട പുദ്യരാഗതി 

1-9
സര്വ്വകലാശാലയില് നാക്  +ിയര് ടീമിന്റെ� സന്ദര്ശനം  -  മുന്കൂര്
അനുവദിച്ചതിന്റെല അ+ാകങ്ങള്

1-10
സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസിന്റെല  വൃക്ഷലതാദികള്-  കൃത്യമായ
സ്ഥിതിവിവരങ്ങള് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിദ്യക്കണ്ടതാണ്.

1-11
ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്  ദ്യയാഗ  &  നാ!്വദ്യറാ�തി  -  നാളിതുവന്റെര
സ്ഥാ+നത്തിന്റെ� പ്രവര്ത്തനലക്ഷ്യം കൈകവരിച്ചിട്ടില്ല 

ഭാഗം 2 : വരവ് കണക്കുകളിലേ�ലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

2-1
സര്വ്വകലാശാലാ  +ഠനവകുപ്പുകളിന്റെല  വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  ഇ-ഗ്രാ�്
വിതരണം - ബന്ധന്റെ�ട്ട സ്ഥാ+നങ്ങളില് കൃത്യമായ കണക്കുകളില്ല.

2-2
ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട  ബാഹുല്യം  -  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൃത്യമായി നിര്ണ്ണയിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല

2-3
സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  അനുബന്ധസ്ഥാ+നങ്ങളില്  രസീതുകള്
ന്റെന്റെകകാര്യം ന്റെ!യ്യുന്നതില് അ+ാകതകള് നിലനില്ക്കുന്നു

2-4
വിവി#  +ഠനവകുപ്പുകളുന്റെടയും  മറ്റു  സ്ഥാ+നങ്ങളുന്റെടയും  ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടുകളില് വന്തുക അവദ്യശഷിക്കുന്നു
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ഭാഗം 3 : പെ%�വ് കണക്കുകളിലേ�ലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

3-1
സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാര്ക്ക്  യാത്രാ�ടി  /ദിനബത്ത  എന്നിവ
നല്കുന്നതില്  അ+ാകത-  സര്വ്വകലാശാല ഫണ്ടിന്  ലക്ഷങ്ങളുന്റെട
അ#ികന്റെച്ചലവ് 

3-2

2017-18 ന്റെല നാഷണല് സര്വ്വീസ് സ്കീമിന്റെ� വിവി# +രി+ാടികളുന്റെട
നടത്തി�ിനായി  മുന്കൂര്  തുക  ദ്യപ്രാഗ്രാം  ദ്യകാ-ഓര്ഡിദ്യനറ്റര്ക്ക്
അനുവദിച്ചത്  -  +ദ്ധതികള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല  –  മുന്കൂര്
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3-3

നാഷണല്  സര്വീസ്  സ്കീം  -  ന്റെറഗുലര്  ആക്ടിവിറ്റീസിനും  ന്റെ�ഷ്യല്
ക്യാമ്പിങ്  ദ്യപ്രാഗ്രാമിനും  അനുവദിച്ച  തുകകള്  പൂര്ണ്ണമായി
വിനിദ്യയാഗിക്കന്റെ�ട്ടിട്ടില്ല  –  സര്വ്വകലാശാല  തയ്യാറാക്കിയ
കണക്കുകളില് അവ്യക്തത 

3-4
സയ�ിഫിക് കം+്യൂട്ടിങ് ന്റെഫസിലിറ്റി - എം.എസ്. / എം.ഫില് ദ്യകാഴ്സ്
ഇന്  അഡ്വാന്സ്ഡ്  കം+്യൂട്ടിങ്  -  വാര്ഷിക+ദ്ധതിയില്
വകയിരുത്തലുകള് ഉന്റെണ്ടങ്കിലും തുടര്നട+ടികളില്ല. 

3-5

സ്കൂള്  ഓഫ്  ബദ്യയാസയന്സസ്  -  ഡി�ാര്ട്ട്ന്റെമ�്  ഓഫ്  സയന്സ്
ആന്ഡ്  ന്റെടദ്യ�ാളജി  (DST)  യുന്റെട  ഇന്�യര്  ന്റെഫദ്യലാഷി�്
അനുവദിച്ചത്  -  അ#ിക  നിരക്കില്  എച്ച്.ആര്.എ.  അനുവദിച്ചത്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല 

3-6
ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ഇന്സ്ട്രന്റെമദ്യ�ഷന്  ന്റെസ�ര്  -  സര്ക്കാര്
#നസഹായം ലഭിച്ച തുക മുഴുവനും വിനിദ്യയാഗിച്ചില്ല 

3-7
ആനുവല്  ന്റെമയി�നന്സ്  ദ്യകാണ്ട്രാക്ട്  (എ.എം.സി.)-  ഏര്
ന്റെ�ടുത്താത്തത്  -  ഇ�ര്യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ഇന്സ്ട്രന്റെമദ്യ�ഷന്
ന്റെസ�റിന്റെല ഉ+കരണങ്ങളുന്റെട സുരക്ഷ ഉറ�ാകുന്നില്ല 

3-8

സ്കൂള്  ഒാഫ്  ബിദ്യഹവിയറല്  സയന്സ്  -  സര്വ്വകലാശാല
ജീവനക്കാര്ക്കും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും ദ്യവണ്ടി ന്റെന്റെഗഡന്സ്  &  കൗണ്
സലിങ്  ന്റെസ�ര്  സ്ഥാ+ിക്കുന്നതിനുദ്യവണ്ടി  ലഭിച്ച  +ദ്ധതിവിഹിതം
ന്റെ!ലവഴിക്കന്റെ�ടാന്റെത അവദ്യശഷിക്കുന്നു. 

3-9
ഡി�ാര്ട്ട്ന്റെമ�് ഓഫ് സ്റ്റുഡ�്സ് സര്വ്വീസസ്  - 2014-15  വര്ഷന്റെത്ത
ദ്യനച്ചര്  ക്യാം+ിന്  മുന്കൂര്  നല്കിയത്  -  അ#ികം  തുക  തിരിന്റെക
ഈടാക്കിയത് വീണ്ടും ന്റെ!ലവഴിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. 

3-10

ഡി�ാര്ട്ട്ന്റെമ�്  ഓഫ്  സ്റ്റുഡ�്സ്  സര്വ്വീസസ്  സര്വ്വകലാശാല
യുവജദ്യനാത്സവം  -മുന്കൂര്  നല്കിയത്  -അ+ാകതകള്
+രിഹരിക്കുന്നതിന് മുന്+് കൈഫനല് തുക നല്കിയത്  -ന്റെ!ലവു തുക
തടസ്സന്റെ�ടുത്തുന്നു. 

3-11
ഡി�ാര്ട്ട്ന്റെമ�്  ഓഫ്  സ്റ്റുഡ�്സ്  സര്വ്വീസസ്  ന്റെസക്കുലര്  ന്റെഫസ്റ്റ്  -
അ#ിക  തുക  അനുവദിച്ചത്  -  37500  രൂ+യുന്റെട  ന്റെ!ലവ്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 
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3-12

ഡി�ാര്ട്ട്ന്റെമ�്  ഓഫ്  സ്റ്റുഡ�്സ്  സര്വ്വീസസ്  ഫീച്ചര്  ഫിലിം  നിര്
മ്മാണം  വിഹിതം  നല്കിയ  തുകയുന്റെട  ആ#ികാരികത,  ന്റെ!ലവു
ദ്യരഖകള്,ബാലന്സ്  തുക  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  ദ്യരഖകള്
+രിദ്യശാ#നയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 

3-13
2016-17  ന്റെല  വിവി#  അന്തര്  സര്വ്വകലാശാല  /  അന്തര്  സര്
വ്വകലാശാല  കായിക  മത്സരങ്ങളുന്റെട  നടത്തി�്  -  ഉത്തരവുകളില്
വ്യക്തതയില്ല

3-14
പ്രദ്യത്യക  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ദ്യയാഗങ്ങളില്  +ന്റെങ്കടുക്കുന്ന  അംഗങ്ങള്
ക്കുളള  ദിനബത്ത/യാത്രാബത്ത  മുന്കൂര്  നല്കിയത്  -ക്രമീകരണ
വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3-15 കരാര്  അടിസ്ഥാനത്തില്  ദ്യജാലി  ന്റെ!യ്യുന്ന  കം+്യൂട്ടര്
ദ്യപ്രാഗ്രാദ്യമഴ്സിന്റെ� പ്രതിഫലം - വിശദാംശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

3-16 റൂസ #നസഹായം - +ലിശ വിഹിതം റൂസയ്ക്ക് തിരിന്റെക നല്കിയില്ല

3-17 നിര്മാണം  ആരംഭിച്ച്  വര്ഷങ്ങളായ  +ദ്ധതികള്  -  നിലവിലും
+ദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

3-18

റൂസ  ഫണ്ട്  വിനിദ്യയാഗിച്ച്  സ്റ്റുഡ�്  അമിനിറ്റി  &  ഇന്കുദ്യബഷന്
ന്റെസ�ര്  നിര്മാണം  -  സമയബന്ധിതമായി  ന്റെന്റെസറ്റ്
ന്റെന്റെകമാറാത്തതുമൂലം കരാര് റദ്ദായി - പുതിയ ന്റെടന്ഡര് വിളിച്ച് വര്ക്ക്
നല്കിയതുമൂലം  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  അ#ികന്റെ!ലവ്  -  1.46  ദ്യകാടി
രൂ+

3-19 ഓണം  അഡ്വാന്സ്-  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവിന്  വിരുദ്ധമായി  സര്
വ്വകലാശാല ജീവനക്കാര്ക്ക് അഡ്വാന്സ് അനുവദിക്കുന്നു.

3-20

ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്  ബദ്യയാന്റെമഡിക്കല്  റിസര്ച്ച്
ആന്ഡ്  സൂ�ര് ന്റെ�ഷ്യാലിറ്റി  ദ്യഹാ�ിറ്റല്  :  ജലവിതരണത്തിനുദ്യവണ്ടി
ദ്യകരള  വാട്ടര്  അദ്യതാറിട്ടിയില്  27  ലക്ഷം  രൂ+  നിദ്യക്ഷ+ിച്ചത്
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. 

3-21

മഹാത്മാഗാന്ധി  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  -  നബാര്ഡ്  RIDF  #നസഹായം
ഉ+ദ്യയാഗിച്ച് ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് ബദ്യയാന്റെമഡിക്കല്
റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് സൂ�ര് ന്റെ�ഷ്യാലിറ്റി ദ്യഹാ�ിറ്റല് ന്റെകട്ടിട നിര്മ്മാണം -
നബാര്ഡ്  #നസഹായം  പൂര്ണ്ണമായി  വിനിദ്യയാഗിക്കുവാദ്യനാ  പ്രവൃത്തി
പൂര്ത്തീകരിക്കുവാദ്യനാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

3-22
നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിച്ച  ന്റെഎ.ന്റെഎ.ആര്.ബി.എസ്
ന്റെകട്ടിടത്തില്,കൈവദ്യുതി  കണക്ഷന്,ന്റെകട്ടിട  നമ്പര്  എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3-23
സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാര്ക്ക്  +ലിശരഹിത  !ികിത്സാവായ്+  –
വായ്+ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെല അ+ാകതകള്

3-24 മുന്കൂറുകള് സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല
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ഭാഗം 4 : ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ�ാകനവും

4-1-1 വാര്ഷിക കണക്കുകള് യഥാസമയം ഓഡിറ്റില് സമര്�ിക്കുന്നില്ല

4-1-2 വാര്ഷിക കണക്കുകളുന്റെട സംഗ്രഹം

4-2 വാര്ഷികകണക്കുകളുന്റെട അവദ്യലാകനം

4-3 ന്റെ+ന്ഷന് ഫണ്ട്

4-4 ഓഡിറ്റ് !ാര്ജ് 

4-5 സ്ഥിരനിദ്യക്ഷ+ങ്ങള്

4-6 തീര്�ാക്കാന് അവദ്യശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിദ്യ�ാര്ട്ടുകള്

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവദ്യലാകനം

അനുബന്ധം -1 
വിവി#  വകുപ്പുതലവന്മാര്  /  ജീവനക്കാര്/  അദ്ധ്യാ+കര്ക്ക്  നല്
കിയതും  എന്നാല്  നാളിതുവന്റെര  ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ  മുന്
കൂറുകള്(ഖണ്ഡിക 3 -24 കാണുക ) 

അനുബന്ധം-2 സ്ഥിരനിദ്യക്ഷ+ങ്ങള്
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ആമുഖം
1983  ലാണ്  കേ�രളത്തിലെല  അഞ്ചാമലെത്ത  സര്വ്വ�ലാശാലയായ  ഗാന്ധിജി

സര്വ്വ�ലാശാല നിലവില് വരുന്നത്.  1985  ല് കേ�രള നിയമസഭയുലെ&  3431/ജി.സി.-
1/85/നിയമം/17.04.1985  നമ്പര്  വിജ്ഞാപനം  പ്ര�ാരം  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്
നിയമപ്രാബല്യം  ലഭിച്ചു.  സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&  കേപര്  1988  ല്  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്
വ്വ�ലാശാല  എന്ന്  പുനര്നാമ�രണം  ലെ9യ്തു.  മി�വിലെ;  അംഗീ�ാരമായ
അഞ്ചുകേ�ാ&ി  രൂപയുലെ&  9ാന്സകേലഴ്സ്  അവാര്ഡ്  2015-16  ലും  2017-18  ലും
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. പാഠ്യ - പാഠ്യാനുബന്ധവിഷയങ്ങളില്
ഒകേKലെL പദ്ധതി�ള് വിജയ�രമായി ന&പ്പാക്കിയതിലെ; ലെവളിച്ചത്തിലാണ് ഇതര സര്
വ്വ�ലാശാല�ലെള പിന്തളളി മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാല സംസ്ഥാനലെത്ത മി�ച്ച
സര്വ്വ�ലാശാലയായി  മാLിയത്.  പരീക്ഷാ  രംഗത്തുളള  പരിഷ്കാരങ്ങളും  ഓണ്ലെലെലന്
കേസവനങ്ങളും അക്കാദമി� കേമഖലയിലുളള കേനKങ്ങളുമാണ് സര്വ്വ�ലാശാലലെയ വീണ്ടും
ഒന്നാമലെതത്തിച്ചത്.  മി�കേവLിയ സര്വ്വ�ലാശാല�ളുലെ& പKി�യായ നാഷണല് ഇന്
സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല് Lാങ്കിങ് ഫ്രയിം വര്ക്കില് നിലവില് 34-ാാം സ്ഥാനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുളളത്.  നാ�്  കേപായി;ില്  സംസ്ഥാനത്ത്  ഏറ്റവും  മുന്നില്  നില്
ക്കുന്നതും മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാലയാണ്. 

സാമൂഹി�  പ്രതിബദ്ധതകേയാടും  പാരിസ്ഥിതി�  സൗഹാര്ദ്ദകേത്താടും  കൂ&ി
ന&പ്പാക്കിയ  വിവിധ  പദ്ധതി�ള്,  സര്വ്വ�ലാശാലയില്  പഠനത്തിലെനത്തിയ
വികേദശവിദ്യാര്ത്ഥി�ളുലെ& എണ്ണം,  ഭരണരംഗത്ത് ന&പ്പാക്കിയ ഡിജിറ്റല് കേഡാ�്യുലെമ;്
ഫയലിങ്  സിസ്റ്റം  (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.)  എന്നിവ  സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&  വിവിധ
കേമഖല�ളിലുളള മി�വിലെന സൂ9ിപ്പിക്കുന്നു.  ലെലെജവം പദ്ധതിയുലെ& ഭാഗമായി  'സമക്ഷം'
എലെന്നാരു  ഫീച്ചര്  സിനിമയും  സര്വ്വ�ലാശാല  ഇൗ  വര്ഷം  നിര്മ്മിച്ച്  കേ�രളത്തില്
Lിലീസ് ലെ9യ്യു�യുണ്ടായി.  രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സര്വ്വ�ലാശാല സിനിമ നിര്
മ്മിക്കുന്നത്.

ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര-എം.ഫില്-പി.എച്ച്.ഡി.  തലങ്ങളില്  വിവിധ
വിഷയങ്ങളില്  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്  അവസരലെമാരുക്കുന്ന  18  യൂണികേവഴ്സിറ്റി  ഡിപ്പാര്
K്ലെമന്റു�ളും  ഒരു  ഇ;ര്നാഷണല്  ഇ;ര്യൂണികേവഴ്സിറ്റി  ലെസ;റും  ഏഴ്  ഇ;ര്
യൂണികേവഴ്സിറ്റി  ഡിപ്പാര്K്ലെമന്റു�ളും  സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&  കേനരിട്ടുളള
നിയന്ത്രണത്തില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  ഇതുകൂ&ാലെത  വിവിധ  വിഷയങ്ങലെള
അ&ിസ്ഥാനമാക്കി  10  ഇ;ര്  സ്കൂള്  ലെസ;റു�ളും  ബിസിനസ്  ഇന്നകേവഷന്  &  ഇന്
കുകേബഷന്  എലെന്നാരു  ലെസ;റും  �ാമ്പസില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  10  ഓകേKാണമസ്
കേ�ാളജു�ള് ഉള്ലെപ്പലെ& 75 സര്ക്കാര്/ എയ്ഡഡ് കേ�ാളജു�ളും 195 അണ്എയ്ഡഡ്
കേ�ാളജു�ളും സര്വ്വ�ലാശാലയില് അഫിലികേയറ്റ് ലെ9യ്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

നാല്പകേതാളം വിഷയങ്ങളില് ഗകേവഷണത്തിനുളള സൗ�ര്യം ഡിപ്പാര്K്ലെമന്റു�ള്
വഴിയും  അംഗീകൃത  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങള്  വഴിയും  സര്വ്വ�ലാശാല  ഒരുക്കുന്നു.
യു.ജി.സി.,  എഫ്.ലെഎ.എസ്.&ി.,  ഡി.ആര്.എസ്.,  ഡി.എസ്.&ി.,  ലെഎ.എസ്.ആര്.ഒ.,
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സി.എസ്.ലെഎ.ആര്.,  നാകേനാമിഷന്,  ബി.എ.ആര്.സി.,  ലെഎ.സി.സി.ആര്.  തു&ങ്ങിയ
സ്ഥാപനങ്ങളും  ഏജന്സി�ളുമായി  സഹ�രിച്ചുലെ�ാണ്ടാണ്  സര്വ്വ�ലാശാല
ഗകേവഷണ/ പഠനകേമഖല സജീവമാകുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത്  ഏറ്റവും  കൂടുതല്  കേപറ്റന്റു�ള്  സ്വന്തമായുളള  സര്
വ്വ�ലാശാലയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാല. സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് നാളിതുവലെര
18  കേപറ്റന്റു�ള്ക്ക്  അംഗീ�ാരം  ലഭിച്ചു.  അമ്പകേതാളം  കേപറ്റന്റു�ള്ക്കുളള  അനുമതി
അന്തിമഘKത്തിലാണ്.

ഓഡിറ്റിന്റെ
 വ്യാപ്തി / ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡം

1985-ലെല  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വ�ലാശാലാ  നിയമം,  1997-ലെല  എം.ജി.സര്
വ്വ�ലാശാല  സ്റ്റാറ്റ്യൂK്,  1994-ലെല  കേ�രള  കേലാക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  നിയമം,  1996-ലെല
കേ�രള കേലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് 9Kങ്ങള്,  ഈ Lികേപ്പാര്Kിലെ; വിവിധ ഖണ്ഡി��ളില്
പരാമര്ശിച്ചിട്ടുളള  സര്ക്കാര്/  സര്വ്വ�ലാശാലാ  ഉത്തരവു�ള്,  സര്ക്കുലറു�ള്,  മറ്റ്
നിയമവ്യവസ്ഥ�ള്,  9Kങ്ങള്  എന്നിവലെയ  അ&ിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ഓഡിറ്റ്
ന&ത്തിയിട്ടുളളത്. 

സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&  2017-18  വര്ഷലെത്ത  വരവു-ലെ9ലവു  �ണക്കു�ളുലെ&
പരികേശാധനയ്ക്കു  പുLലെമ,  സര്വ്വ�ലാശാല  ഉത്തരവു�ലെള  അ&ിസ്ഥാനമാക്കിയുളള
സാങ്ഷന് ഓഡിറ്റ്, വിവിധ ഡിപ്പാര്K്ലെമന്റു�ളുലെ& വാര്ഷി� ഓഡിറ്റ്, ഗകേവഷണപദ്ധതി
ഫയലു�ളുലെ&  പരികേശാധന,  വിനികേയാഗ  സാക്ഷ്യപത്രം  നല്�ല്,  ഗവണ്ലെമ;്  /
എയ്ഡഡ്  /  അണ്എയ്ഡഡ്  കേ�ാകേളജു�ള്  എന്നിവയില്  നിന്നും  തിരലെ�ടുത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളുലെ&  ഓഡിറ്റ്,  സര്വ്വ�ലാശാലാ  ജീവനക്കാരുലെ&  ശമ്പള  നിര്
ണ്ണയങ്ങളുലെ&യും,  കേസവനവിരാമ  ആനുകൂല്യങ്ങളുലെ&യും  പരികേശാധന  /  അംഗീ�ാരം
എന്നിവയും ന&ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

കേമല്  വിവരിച്ച  പരികേശാധനയില്  ശ്രദ്ധിക്കലെപ്പK  ലെപാതുവായ  അപാ�ത�ള്,
സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&യും  സ്വാശ്രയസ്ഥാപനങ്ങളുലെ&യും  വാര്ഷി�  �ണക്കു�ളും
അനുബന്ധ  രജിസ്റ്ററു�ളും  തയ്യാLാക്കി  സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെല  അപാ�ത�ള്,  സര്
വ്വ�ലാശാലാ  ഫണ്ട്  കൈ��ാര്യം  ലെ9യ്യുന്നതികേ�ലുളള  സാമ്പത്തി�മായ
�ാര്യക്ഷമതയും അച്ച&ക്കവും സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നീരീക്ഷണങ്ങള്, വിവിധ മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തി�ളുലെ& ന&ത്തിപ്പും,  പൂര്ത്തീ�രണവും സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ്  �ലെണ്ടത്തലു�ള്,
നിഗമനങ്ങള്,  ശുപാര്ശ�ള്,  ത&സ്സവാദങ്ങള്  എന്നിവ  ഈ  Lികേപ്പാര്Kില്  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലന്റെ�ട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥര്

ശ്രീ. ആര്. അകേശാ�ന്, കേജായി;് ഡയLക്ടര് 09.07.2018 മുതല് 31.03.2019 വലെര

ശ്രീ. സുകേരഷ് രാജു ഡി., കേജായി;് ഡയLക്ടര് 01.04.2019 മുതല് 31.05.2019 വലെര
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ഓഡിറ്റ ് ന്റെ യ്ത  കാലയളവ് 16.07.2018 മുതല് 31.05.2019 വലെര

ഓഡിറ്റ് ന്റെ യ്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥര്

ശ്രീമതി ബീനാകുമാരി സി.ആര്.
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് (ഹ.കേ�.)

ശ്രീ. മാത്യു കേജക്കബ് 

ശ്രീ. രാകേജഷ് സി. ഹരിബാല് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് 

ശ്രീമതി കേമരി ആന്ഡ്രൂസ്

അസിസ്റ്റ;് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
ശ്രീമതി.ഡാനികേമാള്.ലെ�.ലെജ

ശ്രീ.കേരണുകുമാര്.എം.ആര്

ശ്രീമതി.ജിജി കേജാര്ജ് സീനിയര് കേ�ഡ് ഓഡിറ്റര്

ശ്രീമതി.ഷീല.വി.ആര്

ശ്രീമതി ജയശ്രീ പി.ജി. 

ശ്രീ.കേജാര്ജുകുKി കേജാസഫ് 
ഓഡിറ്റര്

ശ്രീ ബിനീത് രാജന് 

ഓഡിറ്റിന് വിദ്യേ%യമാക്കിയ കണക്കുകള്

സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&യും,  സ്വാശ്രയസ്ഥാപനങ്ങളുലെ&യും 2017 - 2018 ലെല വരവു
ലെ9ലവു�ള്  സമന്വയിപ്പിച്ചു  ലെ�ാണ്ട്  തയ്യാLാക്കിയ  വാര്ഷി�  �ണക്കു�ള്  1985  ലെല
എം.ജി.സര്വ്വ�ലാശാലാ നിയമം,  വകുപ്പ്  52(2),  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കു ബാധ�മായ മറ്റു
നിയമവ്യവസ്ഥ�ള്,  9Kങ്ങള്/  ഉത്തരവു�ള്  എന്നിവ  അനുസരിച്ച്  ഓഡിറ്റിന്
വികേധയമാക്കി.  കൂ&ാലെത,  സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&  ഉ&മസ്ഥതയില്/  നിയന്ത്രണത്തിലുളള
വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങളുലെ&  വരവു/ലെ9ലവു�ള്  പ്രകേത്യ�മായി  പരികേശാധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്
കുLിപ്പു�ള് പുLലെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഈ റിദ്യേ� ാര് ട്ട ില്  ചുവന്റെ- ദ്യേ ര് ക്കു ംപ്ര കാരം 4 ഭാഗങ്ങ ള്  ഉള് ന്റെ� ടുത്ത ിയിട്ടു ണ്ട ്.

ഭാഗം - 1-ടെ"ാതുഅവപ്പേലാകനം
ഓഡിറ്റിലെ;  ശ്രദ്ധയില്ലെപ്പK  ലെപാതുവായ  വിവരങ്ങളുലെ&  അവകേലാ�നങ്ങളും

നിര്കേദ്ദശങ്ങളും  ഖണ്ഡി�  1-1 മുതല്  1-11  വലെര  ഖണ്ഡി��ളിലായി  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 2 - വരവ് കണക്കുകളിപ്പേ+ലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&യും,  അനുബന്ധ  സ്ഥാപനങ്ങളുലെ&യും  വരവിനങ്ങളുലെ&
ഓഡിറ്റിലും,  രസീത്  പരികേശാധനയിലും  �ലെണ്ടത്തിയ  ക്രമകേക്കടു�ള്/  അപാ�ത�ള്/
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ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്  എന്നിവ  2-1 മുതല്  2-4  വലെര  ഖണ്ഡി��ളിലായി  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഭാഗം - 3 - ടെ2ലവ് കണക്കുകള്/ടെ2ലവ് അനുമതി ഉത്തരവുകളിപ്പേ+ലുളള
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വ�ലാശാലയുലെ&യും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുലെ&യും വിവിധ ലെ9ലവു�ള്,
ലെ9ലവ് അനുമതി ഉത്തരവു�ള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരികേശാധനയില് �ലെണ്ടത്തിയ
ക്രമകേക്കടു�ള്/  അപാ�ത�ള്/ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്  എന്നിവ  3-1  മുതല് 3-24
വലെര ഖണ്ഡി��ളിലായി ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഭാഗം - 4 - ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവപ്പേലാകനവും

വാര്ഷി� �ണക്കു�ള്, നിലവിലുളള ഫണ്ടു�ള്/സ്കീമു�ള്, സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്,
മുന്കൂറു�ള് തു&ങ്ങിയവയുമായി ബന്ധലെപ്പK ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളും,  നിര്കേദ്ദശങ്ങളും
ഈ ഭാഗത്തില് ഉള്ലെക്കാളളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അനുബന്ധപത്രികകള് 

1
വിവിധ വകുപ്പുതലവന്മാര്/  ജീവനക്കാര്/  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക് നല്�ിയതും എന്നാല്
നാളിതുവലെര ക്രമീ�രിച്ചിKില്ലാത്തതുമായ മുന്കൂറു�ള് 

2 സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
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1-1 പെ�ാതുവിവരങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാല ക്യാമ്പസ് – ആകെക വിസ്തീര്ണ്ണം 163.4819 ഏക്കര്
കെകട്ടിടങ്ങളുകെട ആകെക വിസ്തീര്ണ്ണം 164844 ച.മീ.

സ്കൂളുകള്/ വകുപ്പുകള്/ റിസര്ച്ച് കെസന്റര്/
യൂണിവേവഴ്സിറ്റി കെസന്ററുകള്

37

ഗവണ്കെമന്റ് /എയ്ഡഡ് വേകാവേ8ജുകള്
75 (10 വേകാ8ജുകള്ക്ക്

സ്വയംഭരണപദവിയുണ്ട്.)
കെസല്ഫ് ഫിനാന്സിങ് വേകാവേ8ജുകള് 195

(സര്വ്വകലാശാലയുകെട കെപര്വേഫാമന്സ് റിവേJാര്ട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയു88ത്)

സര്വ്വകലാശാലയിപെല അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലുളള 
വ്യക്തികള് / ഉദ്യ�്യാഗസ്ഥദ്യ!ധാവികള്

1. വൈവസ് ചാന്സലര്
വേഡാ. ബാബു കെസബാസ്റ്റ്യന്

01.04.2017 – 19.02.2018 &
07.03.2018-31.03.2018

വേഡാ. സാബു വേതാമസ് 21.02.2018 – 07.03.2018

2. വേUാ-വൈവസ് ചാന്സലര് 
വേഡാ. ഷീന ഷുക്കൂര് 01.04.2017 -31.07.2017

വേഡാ. സാബു വേതാമസ്
31.08.2017 – 19.02.2018 &
08.03.2018 – 31.03.2018

3. രജിസ്ട്രാര് ശ്രീ. എം.ആര്. ഉണ്ണി 01.04.2017 – 31.03.2018 
4. ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് ശ്രീ. ഏബ്രഹാം കെജ. പുതുമന 01.04.2017 – 31.03.2018
5. പരീക്ഷാ കണ്വേട്രാ8ര് വേഡാ. എം. വേതാമസ് വേജാണ് 01.04.2017 – 31.03.2018
6. സര്വ്വകലാശാല

എഞ്ചിനീയര്
ശ്രീ. വേജാസ് വര്ഗീസ്
(കരാര് അടിസ്ഥാനം)

01.04.2017 – 31.03.2018

1 -2 ബജറ്റ്

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  2017-18  കെല ബജറ്റ്  30.12.2016  ല് കൂടിയ സിന്ഡിവേക്കറ്റ്
വേയാഗം  ഇനം  നം.  12/16.10/162572  Uകാരം  അംഗീകരിച്ചു.  ആയത്  30.06.17  കെല
ജി.എസ്.എസ്. 775/17 നമ്പര് കത്ത് Uകാരം ബഹു. ചാന്സലര് അംഗീകരിച്ചു.
ബജറ്റികെന്റ സംക്ഷിപ്തം താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ആകെക Uതീക്ഷിത വരവ് 460,77.38 ലക്ഷം

ആകെക Uതീക്ഷിത കെചലവ് 533,99.69 ലക്ഷം

കമ്മി 7322.31 ലക്ഷം

പദ്ധതീതര ആവര്ത്തനകെചലവുകളുകെട ആധിക്യമാണ് ബജറ്റ് കമ്മിയാകാന് കാരണം.
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1-2-1 ചാന്സലറുപെ* അംഗീകാരം ലഭിക്കു ന്നതിനുമുമ്പ് പെചലവ്

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  ബജറ്റ്  ചാന്സലര്  അംഗീകരിച്ച്  തിരികെക  നല്കിയത്
30.06.2017  ല്  മാത്രമാണ്.  അംഗീകരിക്കകെJട്ട  ബജറ്റികെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാകെത
കെചലവു നടത്താന് പാടില്ല എന്നിരികെക്ക  (കെക.ബി.എം.  ഖണ്ഡിക  56.4)  ഏUില്,  കെമയ്,
ജൂണ്  മാസങ്ങ8ില്  സര്വ്വകലാശാല  പണം  കെചലവുകെചയ്തത്  ക്രമവിരുദ്ധമായാണ്.
30.12.2016  ല് സിന്ഡിവേക്കറ്റ്  അംഗീകരിച്ച ബജറ്റ്  ചാന്സലര്ക്ക് അയച്ചുകെകാടുത്തത്
18.02.2017 ല് മാത്രമാണ്. ടി കാലതാമസവും ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നത് കെകെവകാന്
ഇടയാക്കി.  സാമ്പത്തികവര്ഷം  ആരംഭിക്കും  മുമ്പ്  ബജറ്റ്  അംഗീകരിച്ചു  കിട്ടുന്നതിന്
നടപടികള്  സ്വീകരിവേക്കണ്ടതാണ്.                

1-2-2 ബജറ്റ് - വരവുപെചലവുകളും യഥാര്ത്ഥ വരവുപെചലവുകളും 
ബജറ്റു  Uകാരമു88  വരവുകെചലവുകളും  വാര്ഷികകണക്കു  Uകാരമു88  വരവു

കെചലവുകളും തമ്മിലു88 അന്തരം താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു. 

ശീര്ഷകം ബജറ്റ് Uകാരം
വാര്ഷിക

കണക്ക് Uകാരം
വ്യത്യാസം %

എ)
വരവ്

പദ്ധതി വിഹിതം 32,91,80,000 17,60,29,000 15,31,51,000 46.52 കുറവ്

പദ്ധതീതര
വരവ്

238,74,60,630 224,84,57,442 13,90,03,188 5.80 കുറവ്

Uവേത്യക
ആവശ്യഫണ്ട്

141,67,97,000 16,52,64,283 125,15,32,717 88.33 കുറവ്

വായ്പ/
നിവേക്ഷപം

47,43,01,000 76,27,48,601 28,84,47,601 60.80 കൂടുതല് 

460,77,38,630 335,24,99,326 125,52,39,304 27.24 കുറവ്

ബി)
കെചലവ്

പദ്ധതി വിഹിതം 32,90,80,000 19,54,31,726 13,37,48,274 40.60 കുറവ്

പദ്ധതീതര
കെചലവ്

311,96,91,200 315,04,86,225 (-)307,95,025 1 കൂടുതല് 

Uവേത്യക
ആവശ്യഫണ്ട്

141,67,97,000 74,97,72,407 66,70,24,593 47.10 കുറവ്

വായ്പ/
നിവേക്ഷപം

47,43,01,000 15,53,37,536 31,89,63,464 67.25 കുറവ്

533,99,69,200 425,10,27,894 108,89,41,306 20.40 കുറവ്

Uതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിവേനക്കാള്  27%  വരവും  20.40%  കെചലവും കുറവാണ്.  പദ്ധതി
വിഹിതമിനത്തില് 32.91 വേകാടി Uതീക്ഷിച്ചിരുന്നുകെവങ്കിലും 17.60 വേകാടി രൂപ മാത്രമാണ്
ലഭ്യമായത്.  Uവേത്യക  ആവശ്യഫണ്ടിനത്തില്  2016-17  ല്  27.89  വേകാടി  രൂപ  മാത്രം
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ലഭിച്ചിട്ടും  2017-18  ല്  141.67  വേകാടി  രൂപ  ബജറ്റില്  ഉള്കെക്കാ88ിച്ചതും  ബജറ്റ്
Uകാരമു88 വരവുകെചലവും യഥാര്ത്ഥ വരവുകെചലവും തമ്മില് വലിയ അന്തരമുണ്ടാകാന്
കാരണമായി.  ബജറ്റ്  Uകാരമു88  വരവുകെചലവ്  തുകക8ില്  നിന്നും  യഥാര്ത്ഥ
വരവുകെചലവുകള്ക്ക്  ഭീമമായ  വ്യത്യാസമുകെണ്ടങ്കിലും  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കി
അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

മുന്വര്ഷകെത്ത  യഥാര്ത്ഥ  വരവുകെചലവു  കണക്കുകകെ8യും
സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകകെ8യും  ആധാരമാക്കി  യാഥാര്ത്ഥ്യവേബാധവേത്താകെട  ബജറ്റ്
തയ്യാറാവേക്കണ്ടതാണ്. 

1-3 വരവു-പെചലവു കണക്കു കള്- സംഗ്രഹം

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  2017-18  വാര്ഷിക ധനകാര്യപത്രിക Uകാരമു88 വരവ്
കെചലവ് കണക്കുകളുകെട സംഗ്രഹം ചുവകെട വേചര്ക്കുന്നു.

മുന്നിരിJ് 24,11,9,10,663

വരവ് 335,24,99,326

ആകെക 576,44,09,989

കെചലവ് 425,10,27,894

നീക്കിയിരുJ് 151,33,82,095

1-3-1  വാര്ഷിക ധനകാര്യ  �ത്രിക പ്രകാരമുളള വരവ് പെചലവ്
വിശ�ാംശങ്ങള് 

വരവ്  വിവരങ്ങള്

ഇനം തുക ശതമാനം
സംസ്ഥാന പ്ലാന് ഗ്രാന്റ് 150,000,000 4.47
സംസ്ഥാന വേനാണ്-പ്ലാന് ഗ്രാന്റ് 1,199,427,400

36.95
യു.ജി.സി. വേപ റിവിഷന് അരിയര് 39,467,604
സ്വാശ്രയസ്ഥാപനങ്ങ8ില്നിന്നു88
വരവ്

62,566,107 1.87

പലിശ 46,386,619 1.38
ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്ട് 59,107,776 1.76
ഋണശീര്ഷ വരവ് 762,748,601 22.75
മറ്റ് വരവുകള് 1,032,795,219 30.82
ആടെക 3,352,499,326 100
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പെചലവ്  വിവരങ്ങള്

ഇനം തുക ശതമാനം
പ്ലാന് കെചലവുകള് 195431726 4.60
പ്ലാന് ഇതര കെചലവുകള് 3102204488 72.97
ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്ട് 203619273 4.79
ഋണശീര്ഷ കെചലവുകള് 749772407 17.64
ആടെക 4251027894 100

1-4  വാര്ഷികകണക്കു കള്  -  സര്വ്വകലാശാല  നാളിതുവപെര
അക്കൗണ്ട്സ് റൂള്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1983  ല്  നിലവില്  വന്ന  സര്വ്വകലാശാല  നാ8ിതുവകെര  അക്കൗണ്ട്സ്  റൂള്സ്
തയ്യാറാക്കുകവേയാ  ഡബിള്  എന്ട്രി  സമ്പ്രദായത്തില്  വാര്ഷികകണക്കുകള്
തയ്യാറാക്കുകവേയാ  കെചയ്യുന്നില്ല.  വാര്ഷികകണക്ക്  എന്ന  വേപരില്  ഓഡിറ്റിനു
ലഭ്യമാക്കുന്നത്  വരവുകെചലവു  കണക്കുകളുകെട  സംക്ഷിപ്തവും  (കെറസീപ്റ്റ്  &  വേപകെമന്റ്
അക്കൗണ്ട്)  അപൂര്ണ്ണവും  അവ്യക്തവുമായ  കെറക്കണ്സിലിവേയഷന്  പത്രികകളുമാണ്.
ഇന്കം & എക്കെ�ന്ഡിച്ചര് വേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റികെന്റയും ബാലന്സ് ഷീറ്റികെന്റയും അഭാവത്തില്
വിഭവവിനിവേയാഗത്തികെന്റയും  ഭരണനിര്വഹണത്തികെന്റയും  കാര്യക്ഷമമായ
വിലയിരുത്തല്  ഉണ്ടാകുന്നില്ല.  യൂണിവേവഴ്സിറ്റിയുകെട  ആസ്തിയും  ബാദ്ധ്യതയും
തിരിച്ചറിയുന്നതിവേനാ തിട്ടകെJടുത്തുന്നതിവേനാ കഴിയുന്നില്ല. 

വാര്ഷികകണക്കികെന്റ  ആമുഖകുറിJില്  വാര്ഷികകണക്കുകള്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്  ജനറലി  അക്സപ്റ്റഡ്  അക്കൗണ്ടിങ്  Uിന്സിJിള്സ്
(ജി.എ.എ.പി.)  അനുസരിച്ചാകെണന്നു  പറയുന്നു.  ഒരു  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  വാര്
ഷികകണക്കികെന്റ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങ8ായ ഇന്കം & എക്കെ�ന്ഡിച്ചര് വേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്,
ബാലന്സ്  ഷീറ്റ്,  കാഷ്വേ�ാ  വേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്  എന്നിവ  തയ്യാറാക്കാനും  ഏകരൂപത്തില്
ആക്കുന്നതിനുമു88  നിയമങ്ങ8ാണ്  ജി.എ.എ.പി..  ഇന്കം  &  എക്കെ�ന്ഡിച്ചര്
വേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്,  ബാലന്സ്  ഷീറ്റ്,  കാഷ്വേ�ാ  വേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്  എന്നിവ  തയ്യാറാക്കാത്ത
യൂണിവേവഴ്സിറ്റി  കെറസീപ്റ്റ്  &  കെപയ്കെമന്റ്  അക്കൗണ്ട്  തയ്യാറാക്കാന്  ജി.എ.എ.പി.
നിയമങ്ങള് പാലിച്ചു എന്ന പരാമര്ശം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. 

2017-18 കെല വരവുകെചലവുകണക്കുകളുകെട സംക്ഷിപ്തം താകെഴവേച്ചര്ക്കുന്നു.

മുന്നിരിJ് 241,19,10,663

വരവ് 335,24,99,326

ആകെക 576,4,09,989

കെചലവ് 425,10,27,894

നീക്കിയിരിJ് 151,33,82,095
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എന്നാല്  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  തകെന്ന  വേരഖകള്  Uകാരം  വിവിധ
കണക്കുക8ികെല  നീക്കിയിരിJ്  151,33,92,753  രൂപയാണ്.  വ്യത്യാസം  10,658  രൂപ
വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സര്വ്വകലാശാല  ഹാജരാക്കിയ  വേരഖകള്  Uകാരം  31.03.2018  ല്  വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളുകെട  വേ�ാള്  Uകാരമു88  നീക്കിയിരിJ്  162,59,61,142  രൂപയാണ്.
വ്യത്യാസം  11,25,79,047  രൂപ.  ആയത്  പണമാക്കാത്ത  കെചക്കുകളുകെടയും  ബാങ്കില്
ക്രഡിറ്റ്  വരാത്ത  തുകയുമാണ്  എന്നാണ്  വിശദീകരണം.  എന്നാല്  അത്
പരിവേശാധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വേരഖകള് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-5 ശുഷ്ക!ാകുന്ന ആഭ്യന്തരവരു!ാനം  (ഇദ്യQ ണല് റവന്യു)

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  ആഭ്യന്തരവരുമാനം  വര്ഷങ്ങ8ായി  കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
2014-15  ല്  125  വേകാടി രൂപയായിരുന്ന ആഭ്യന്തരവരുമാനം  2017-18  ല്  82.55  വേകാടി
രൂപയായി  കുറഞ്ഞു.  താകെഴകെക്കാടുക്കുന്ന  പട്ടികയില്  നിന്ന്  വരുമാനത്തികെന്റ  ഇടിവ്
വ്യക്തമാകും.

വര്ഷം ആഭ്യന്തരവരുമാനം ശതമാനം

2014-15 125,23,21,266 100%

2015-16 117,67,09,569 94%

2016-17 80,83,96,154 65%

2017-18 82,55,09,006 66%

2014-15 വര്ഷകെത്ത ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തികെന്റ യഥാക്രമം 65%വും 66% വുമായി
2016-17  കെലയും  2017-18  കെലയും  ആഭ്യന്തരവരുമാനം  കുറഞ്ഞു.
ബി.കെടക്  ,  എം.കെടക്,  എം.ബി.എ. തുടങ്ങിയ കെടക്നിക്കല് വേകാഴ്സുകള് സാവേങ്കതികസര്
വ്വകലാശാലയുകെട കീഴിലാക്കിയതിനാലും കെമഡിക്കല്  ,  പാരാകെമഡിക്കല് വേകാഴ്സുകള്
ആവേരാഗ്യസര്വ്വകലാശാലയുകെട  കീഴിലാക്കിയതിനാലും  സര്വ്വകലാശാലയില്  എന്
വേറാള്  കെചയ്യുന്ന  വിദ്യാര്ത്ഥികളുകെട  എണ്ണത്തില്  ഗണ്യമായ  കുറവുണ്ടായി.  അതിനാല്
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്  നിന്നു  ലഭിക്കുന്ന  വിവിധ  ഫീസുക8ില്  കുറവുണ്ടായി.  കൂടാകെത  ഇൗ
വേമഖലയികെല  സ്വാശ്രയസ്ഥാപനങ്ങ8ില്  നിന്ന്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിവേക്കണ്ട
അഫിലിവേയഷന് ഫീസ്, ആനുവല് അഡ്മിനിസ്വേട്രഷന് ഫീസ് എന്നിവയിലും ഗണ്യമായ
കുറവുണ്ടായി.  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  Uധാന  വരുമാനമാര്ഗ്ഗമായിരുന്ന  സ്കൂള്  ഓഫ്
ഡിസ്റ്റന്സ്  എജ്യുവേക്കഷന്കെറ  ഭാഗമായ ഓഫ്  ക്യാമ്പസ്  കെസന്ററുകളുകെട  Uവര്ത്തനം
നിര്വേത്തണ്ടിവന്നതുമൂലം  ഇൗ  വിഭാഗം  വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്  നിന്നു  ലഭിവേക്കണ്ട
വരുമാനത്തില് കുറവുണ്ടായി.
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1-6  ഇദ്യQ ണല്  ഓഡിറ്റ ്  സംവിധാനം  ഫലപ്ര �!ായി
സര്വ്വകലാശാലയില് ന*പ്പാക്കു ന്നില്ല

സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരികെന്റ  കീഴികെല  വിവിധ  വകുപ്പുകള്  /  സ്ഥാപനങ്ങ8ില്
ഇവേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  നടവേത്തണ്ടതികെന്റ  ആവശ്യകത  വ്യക്തമാക്കികെക്കാണ്ട്
33/2011/ഫിന്/4.6.2011  നമ്പരായി  സര്ക്കാര്  സര്ക്കുലര്  പുറകെJടുവിച്ചിരുന്നു.  സര്
വ്വകലാശാലയുകെട  കീഴിലു88  വിവിധ  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുക8ിലും  അക്കാദമിക്
കെസന്ററുക8ിലും  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  ഇവേന്റണല് ഓഡിറ്റ്  വിഭാഗത്തികെന്റ യാകെതാരു
പരിവേശാധന  സംവിധാനവും  നിലവിലില്ലാത്തതിനാല്  ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ
ത്തിലുണ്ടാകുന്ന  ന്യൂനതകള്  ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവേനാ  പരിഹാരം  നിര്വേ¥ശിക്കാവേനാ
കഴിയാത്ത  അവസ്ഥ  വിവിധ  പഠനവകുപ്പുക8ിലും  അക്കാദമിക്  കെസന്ററുക8ിലും
നടത്തിയ  പരിവേശാധനയുകെട  അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇൗ  ഓഫീസ്  സര്വ്വകലാശാല
അധികാരികളുകെട ശ്രദ്ധയില്കെJടുത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സര്വ്വകലാശാലയുകെട ഡിJാര്
ട്ട്കെമന്റുക8ില് ഇവേന്റണല് ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനം ഏര്കെJടുത്തുന്നതിന്  3.1.2018  ല്  141/
എ 1/2/2018/ഭരണവിഭാഗം നമ്പരായി സര്വ്വകലാശാല ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ആയതികെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് സര്വ്വകലാശാല ക്യാമ്പസിലും പുറത്തുമു88 പഠനവകുപ്പുക8ികെലയും
സര്വ്വകലാശാല  ഫണ്ട്  ഉപവേയാഗിക്കുന്ന  അന്തര്സര്വ്വകലാശാല  സ്കൂള്  /
കെസന്ററുക8ികെലയും  കണക്കുകളും  മറ്റു  വേരഖകളും  പരിവേശാധിക്കുന്നതിന്  ഫിനാന്സ്
ഓഫീസറുകെട കീഴില് ഒരു കെസക്ഷന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 

വിവിധതലങ്ങ8ില് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുകെട ക്രയവിക്രയങ്ങള് നിരന്തരമായി
നടത്തുന്ന  സ്ഥാപനകെമന്ന  നിലയില്  ശക്തമായ  ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ
സംവിധാനത്തികെന്റ  അഭാവം  പല  തരത്തിലു88  പാ8ിച്ചക8ിവേലക്ക്  സ്ഥാപനകെത്ത
നയിക്കാവുന്നതാണ്.  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  വേനരിട്ടു88  നിയന്ത്രണത്തില്  നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഡയറക്ടര്മാരുകെട കീഴില് Uവര്ത്തിക്കുന്ന വേമല് സ്ഥാപനങ്ങ8ില്
കെകെദനംദിനാടിസ്ഥാനത്തില്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ഇടകെപടാന്  സാധിക്കില്ല.  ഇൗ
സാഹചര്യത്തില്  ക്രിയാത്മകമായ  ഒരു  ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ  സംവിധാനം  ഇത്തരം
സ്ഥാപനങ്ങളുകെട  Uവര്ത്തനങ്ങ8ില്  കാര്യക്ഷമമായി  ഇടകെപടുന്നതിന്
സഹായകരമാകുന്നതാണ്.  2017-18  സര്വ്വകലാശാല  ഓഡിറ്റികെന്റ  ഭാഗമായി  സര്
വ്വകലാശാലയുകെട  പല  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങ8ിലും  ഓഡിറ്റ്  പരിവേശാധന
നടത്തിയിരുന്നു.  എന്നാല്  വേമല്  സ്ഥാപനങ്ങ8ില്  ഉത്തരവ്  പുറകെJടുവിച്ചിട്ടും  സര്
വ്വകലാശാലയുകെട  ഇവേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനം  പരിവേശാധന  നടത്തിയതായി
കാണുന്നില്ല.  മാത്രമല്ല,  വേമല്  ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനത്തികെന്റ  2017-18  വര്ഷകെത്ത
പരിവേശാധന  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യമാക്കാന്  ആവശ്യകെJകെട്ടങ്കിലും  ആയത്
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.  2016-17  കെല  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  ഓഡിറ്റ്  റിവേJാര്ട്ടിലും
വേമല്  വിഷയം  പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു.  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  കെപാതുവായ
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനത്തികെന്റ  പരാജയമാണ്  ഇതു  സൂചിJിക്കുന്നത്.
ഇവേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  കൃത്യമായ  ഇടവേവ8ക8ില്  പരിവേശാധന  നടവേത്തണ്ടതും
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സ്ഥാപനത്തികെന്റ  Uവര്ത്തനം  വിലയിരുവേത്തണ്ടതുമാണ്.  സര്വ്വകലാശാലയില്
ഇവേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനം  ഏര്കെJടുത്തിയതിനുവേശഷവും  ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായ
കാലതാമസത്തിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാവേക്കണ്ടതാണ്.

1-7 സര്വ്വകലാശാലാ അനുബന്ധസ്ഥാ�നങ്ങള് - 
പെ�ാതുനിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാല  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങകെ8  സംബന്ധിക്കുന്ന
കെപാതുനിരീക്ഷണങ്ങള് ചുവകെട വേചര്ക്കുന്നു.

1)  കാഷ് ബുക്ക് �രി�ാലനം - ചട്ടങ്ങള് �ാലിക്കുന്നില്ല

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  കീഴിലു88  പല  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുക8ിലും  അക്കാദമിക്
കെസന്ററുക8ിലും  കാഷ്ബുക്ക്  പരിപാലിക്കുന്നത്  ക്രമUകാരമകെല്ലന്ന്  ഓഡിറ്റ്  നടത്തിയ
പരിവേശാധനക8ില് നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. വേകര8 ട്രഷറി വേകാഡ്, വേകര8 ഫിനാന്ഷ്യല്
വേകാഡ്,  ധനവകുJ്  നിര്വേ¥ശങ്ങള്  ഇവകെയാന്നും  കാഷ്ബുക്ക്  പരിപാലനത്തില്
പരിഗണിക്കുന്നില്ല.  ഏകരൂപത്തിലല്ല  കാഷ്ബുക്കുകള്  വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങ8ില്   
സൂക്ഷിക്കുന്നത്.  ഒരു  സ്ഥാപനത്തികെല  വിവിധ  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകള്ക്കായി  ഒരു
കാഷ്ബുക്ക്  മാത്രം  സൂക്ഷിക്കുക  എന്ന  നിര്വേ¥ശം  പല  സ്ഥാപനങ്ങളും  പാലിക്കുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല,  എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി കാഷ്ബുക്കില് വേചര്ക്കുന്നുമില്ല.
പല  സ്ഥാപനങ്ങ8ിലും  ബാങ്ക്  പാസ്ബുക്കികെല  വേരഖകെJടുത്തലുകള്  അവേതപടി
കാഷ്ബുക്കില്  പകര്ത്തികെയഴുതുന്നതായി  കാണുന്നു.  കാഷ്ബുക്കികെല
വേരഖകെJടുത്തലുകള്  നടത്താന്  കെപന്സില്  ഉപവേയാഗിക്കുന്നത്  ശ്രദ്ധയില്കെJട്ടു.
കാഷ്ബുക്കുക8ില്  വരവുകെചലവു  ഭാഗങ്ങള്  മാറ്റികെയഴുതുന്ന  Uവണതയും  കാണുന്നു.
ഇക്കാരണത്താല്  പലവേJാഴും  ഓഡിറ്റ്  വേവ8യില്  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  യഥാര്ത്ഥ
സാമ്പത്തികസ്ഥിതി  ഓഡിറ്റിനു  കണക്കാക്കുവാന്  സാധിക്കുന്നില്ല.  കാഷ്ബുക്ക്
മാസാന്ത്യ,  വര്ഷാന്ത്യ  വേ®ാസിങ്  നടത്തി  ബാങ്ക്  പാസ്ബുക്കുമായി
കെപാരുത്തകെJടുത്തുന്നില്ല.  കെചക്കുകകെ8 സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പൂര്ണ്ണമല്ല.  ഏകീകൃത
മാതൃകയില് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നുകെവന്ന് സര്വ്വകലാശാല
ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്.

2017 -18 വര്ഷം ഓഡിറ്റ് കെചയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുകെട ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പുക8ില് നിന്നുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങള് താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം വര്ഷം പരിവേശാധനയില് കകെണ്ടത്തിയ അപാകതകള് 

1

ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റ്  ഒാഫ്
വൈലഫ്  വേലാംഗ്
വേലണിംഗ്  ആന്ഡ്
എക്സ്റ്റന്ഷന് 

2017-18

മാസാന്ത്യ  വര്ഷാന്ത്യ  വേ®ാസിംഗ്  നടത്തി
ആയത് ഡയറക്ടര് സാക്ഷ്യകെJടുത്തുന്നില്ല. കാഷ്
ബുക്കികെല  നീക്കിയിരുJ്  പാസ്സ്  ബുക്കിവേലതുമായി
കെപാരുത്തകെJടുത്തുന്നില്ല
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2
സ്കൂള്  ഓഫ്  ഇന്ത്യന്
ലീഗല് വേതാട്ട് 

2017-18

6  അക്കൗണ്ടുകള്  ഉണ്ടായിരുന്നതില്  3
അക്കൗണ്ടുകളുകെട  ഇടപാടുകള്  മാത്രമാണ്
കാഷ്  ബുക്കില്  വേരഖകെJടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
മാസാന്ത്യ വര്ഷാന്ത്യ വേ®ാസിംഗ് നടത്തി ബാങ്ക്
കെറക്കണ്സിലിവേയഷന്  വേസ്റ്ററ്റ് കെമന്റ്
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല 

3.

സ്കൂള്  ഓഫ്  കെപ 
ഡവേഗാഗിക്കല്
സയന്സ്.

2017-18 ഓവേരാ  അക്കൗണ്ടിനും  Uവേത്യകം  ക്യാഷ്  ബുക്ക്
എഴുതി  സൂക്ഷിക്കുന്നു.  ക്യാഷ്  ബുക്കുക8ില്
വൈദനംദിന  വരവുകെചലവുകള്  വേരഖകെJടുത്തി
സ്ഥാപനവേമധാവി  സാക്ഷ്യകെJടുത്തുന്നില്ല.  മാസ-
വര്ഷാവസാന  വേ®ാസിംഗ്  നടത്തി  ബാങ്ക്
പാസ്സ്ബുക്കുകളുമായി  കെപാരുത്തല്കെJടുത്തല്
നടത്തുന്നില്ല. 

4.

ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റ്  ഓഫ്
സ്റ്റുഡന്റ് സര്വ്വീസസ് 

2017-18

ഓവേരാ  അക്കൗണ്ടിനും  Uവേത്യകം  ക്യാഷ്  ബുക്ക്
എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു.അതാതു മാസകെത്ത വരവും
കെചലവും  മാസാന്ത്യം  ബാങ്ക്  കണക്കുകളുകെട
അടിസ്ഥാനത്തില്  (ആകെക  വരവ്,  ആകെക
കെചലവ്)  ഒറ്റ  തുകയായി  എഴുതുക  മാത്രമാണ്
കെചയ്യുന്നത്.മാസ-വര്ഷാവസാന  വേ®ാസിംഗ്
നടത്തി  ബാങ്ക്  പാസ്സ്ബുക്കുകളുമായി
കെപാരുത്തല്കെJടുത്തല് നടത്തുന്നില്ല.

5.
സ്കൂള്  ഓഫ്  എന്
വവേയാണ്കെമന്റല്
സയന്സ്

ക്യാഷ്  ബുക്കികെന്റ  വിവിധ  ഭാഗങ്ങ8ില്  കെപന്
സില്  കെകാണ്ടാണ്  വേരഖകെJടുത്തലുകള്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ടിആര്-7 എ മാതൃകയില്
കെപാതുവായ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നില്ല

6.
സ്കൂള്  ഓഫ്  ഇന്റര്
നാഷണല്  റിവേലഷന്
& കെപാ8ിറ്റിക്സ്

2017-18
എല്ലാ  പണമിടപാടുകളും  ക്യാഷ്  ബുക്കില്
വേരഖകെJടുത്തുന്നില്ല.

2) ബാങ്ക് അക്ക ൗണ്ടു കള്  ദ്യ` ാസ് പെചയ്യു ന്നില്ല

വിവിധ  ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി  സര്വ്വകലാശാലയികെല  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുകളും
കെസന്ററുകളും നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഫണ്ടിങ് ഏജന്
സികള് വേUാജക്ടുകള്ക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്,  കെസമിനാറുകള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന
ധനസഹായങ്ങള്  തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി  ആരംഭിച്ചിട്ടു88  അക്കൗണ്ടുകള്  അവയുകെട
സ്ഥാപിതഉവേ¥ശ്യം  പൂര്ത്തീകരിച്ചതിനുവേശഷവും  വേ®ാസ്  കെചയ്യാകെത  നിഷ്ക്രിയമായി
തുടരുന്ന  അവസ്ഥയുണ്ട്.  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകള്  സമയബന്ധിതമായി  വേ®ാസ്
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കെചവേയ്യണ്ടതും  അവവേശഷിക്കുന്ന  തുക  പലിശ  സഹിതം  സര്വ്വകലാശാലയുകെട
അക്കൗണ്ടിവേലവേക്കാ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയ ഏജന്സിയിവേലവേക്കാ ഫണ്ടിങ്  ഏജന്സിയുകെട
നിര്വേ¥ശUകാരം  തിരികെക  അടവാവേക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്തരം  അക്കൗണ്ടുകള്  വേ®ാസ്
കെചയ്യാകെത ഇരിക്കുന്നതുമൂലം ബാങ്കിങ് ചാര്ജുകള് ഇൗടാക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും.
ഇത്തരം  അക്കൗണ്ടുകള്  വേ®ാസ്  കെചയ്യുന്നതിന്  സര്വ്വകലാശാല  ജാഗ്രത  പുലര്
വേത്തണ്ടതാണ്. (വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 2.2 കാണുക.)

3)  പെപെല ബ്ര റിയില്  നിന്ന്  ഇഷ്യു  പെചയ്യു ന്ന  പുസ്തകങ്ങള്  കൃത്യ!ായി
തിരിപെf ത്തു ന്നില്ല

സര്വ്വകലാശാലയുകെട  അധ്യയനം  നടക്കുന്ന  എല്ലാ  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുക8ിലും
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കെചലവഴിച്ച് പുസ്തകങ്ങള് ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റ് കെകെലബ്രറിയിവേലക്കായി
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതുമായി  ബന്ധകെJട്ട  രജിസ്റ്ററുക8ില്  നടത്തിയ  പരിവേശാധനയില്
ഇഷ്യു  കെചയ്യുന്ന  പുസ്തകങ്ങള്  കൃത്യസമയതത്  തിരികെച്ചത്തുന്നതായി  കാണുന്നില്ല.  പല
ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റ്  കെകെലബ്രറിക8ില്  നിന്നും  പുസ്തകങ്ങള്  നഷ്ടമായതായി
കെവരിഫിവേക്കഷകെന്റ  വിവരങ്ങള്  പരിവേശാധിച്ചതില്നിന്ന്  വ്യക്തമാകുന്നു.  പഠനം/
ഗവേവഷണത്തികെന്റ  കാലാവധി  അവസാനിച്ചതിനുവേശഷവും  വിദ്യാര്ത്ഥികള്/
ഗവേവഷകര്  പുസ്തകങ്ങള്  തിരികെക  ഏല്പിക്കുന്നികെല്ലന്നും  കാണുന്നു.  വിലവേയറിയതും
അമൂല്യവുമായ  പുസ്തകങ്ങള്  നഷ്ടമാകുന്ന  സാഹചര്യത്തിവേലക്ക്  ഇതു  നയിക്കാം.
പുസ്തകങ്ങള്  നിശ്ചിതസമയത്തിനു88ില്  തിരികെകകെയത്തുന്നുകെവന്ന്  ബന്ധകെJട്ട
അധികാരികള്  ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്.  കെകെലബ്രറിയില്  അക്സഷന്  രജിസ്റ്റര്,
വിതരണരജിസ്റ്റര്  തുടങ്ങിയവ  കൃത്യമായി  പരിപാലിക്കുന്നുകെവന്നും  പുസ്തകങ്ങള്
നഷ്ടമാകുന്നികെല്ലന്നും  സര്വ്വകലാശാല  ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്.
2017  -18  വര്ഷം  ഓഡിറ്റ്  കെചയ്ത  സ്ഥാപനങ്ങളുകെട  ഓഡിറ്റ്  കുറിപ്പുക8ില്  നിന്നുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങള് താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം വര്ഷം പരിവേശാധനയില് കകെണ്ടത്തിയ അപാകതകള് 

1

സ്കൂള്  ഓഫ്
മാവേനജ്കെമന്റ്
ആന്ഡ്  ബിസിനസ്
സ്ററഡീസ് 

2017-18
വാര്ഷികവേസ്റ്റാക്ക് പരിവേശാധന അവസാനമായി
നടത്തിയ  വേവ8യില്  138  പുസ്തകങ്ങള്
നഷ്ടകെJട്ടതായി കകെണ്ടത്തുകയുണ്ടായി. 

2
സ്കൂള്  ഒാഫ്
കെലവേറ്റഴ്സ്

2017-18

മലയാ8വിഭാഗത്തികെല റിസര്ച്ച് വേ¸ാ8റും 2010 –
കെല ഗസ്റ്റ് ലക്ചററും ആയിരുന്ന ശ്രീമതി.  കവിത
രാമന്,  10  വൈലബ്രറി  പുസ്തകങ്ങള്
വൈകJറ്റിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  നാ8ിതുവകെരയും  അവ
വൈലബ്രറിയില് തിരിവേച്ചല്Jിച്ചിട്ടില്ല.
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3
സ്കൂള്  ഓഫ്  എന്
വവേയാണ്കെമന്റല്
സയന്സ്

2017-18
വൈലബ്രറിയില്  നിന്നും  വിദ്യാര്ത്ഥികള്/
ഗവേവഷകര്  എടുക്കുന്ന  പുസ്തകങ്ങള്
സമയബന്ധിതമായി തിരികെക ഏല്Jിക്കുന്നില്ല

4
സ്കൂള്  ഓഫ്
ബിവേഹവിയറല്
സയന്സസ്,

2017-18

പുസ്തകങ്ങളുകെട  വാര്ഷികവേസ്റ്റാക്ക്  പരിവേശാധന
അവസാനമായി  നടത്തിയ  വേവ8യില്
90 പുസ്തകങ്ങള്  നഷ്ടകെJട്ടതായി
കകെണ്ടത്തുകയുണ്ടായി.

5
സ്കൂള്  ഓഫ്
വേസാഷ്യല്  സയന്
സസ്

2017-18

21.06.2012 മുതല് 27.03.2018 വകെരയുള്ള വിവിധ
തീയതിക8ില് തിരികെക നല്വേകണ്ടിയിരുന്ന  137
പുസ്തകങ്ങള്  നാ8ിതുവകെരയും  വൈലബ്രറിയില്
തിരിവേച്ചല്Jിച്ചിട്ടില്ല.

4) സ്റ്റാമ്പ് കം പെഡസ്പാf് രജിസ്റ്റര്

സ്റ്റാമ്പ് കം കെഡ�ാച്ച് രജിസ്റ്റര് ചില സ്ഥാപനങ്ങള് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല.
സ്റ്റാമ്പുകളുകെട വേസ്റ്റാക്ക് കൃത്യമായി വേരഖകെJടുത്തുന്നികെല്ലന്നും ടി രജിസ്റ്റര് വകുJ് വേമധാവി
സാക്ഷ്യകെJടുത്തുന്നികെല്ലന്നും  പരിവേശാധനയില്  വേബാധ്യകെJട്ടു.
2017  -18  വര്ഷം  ഓഡിറ്റ്  കെചയ്ത  സ്ഥാപനങ്ങളുകെട  ഓഡിറ്റ്  കുറിപ്പുക8ില്  നിന്നുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങള് താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം വര്ഷം പരിവേശാധനയില് കകെണ്ടത്തിയ അപാകതകള് 

1

സ്കൂള്  ഓഫ്  ഇന്ത്യന്
ലീഗല് വേതാട്ട്

2017-18

രജിസ്റ്റര്  കൃത്യമായി  എഴുതി  സൂക്ഷിക്കുകവേയാ
മാസാന്ത്യ  വേ®ാസിംഗ്  നടത്തി  ഫിസിക്കല്
കെവരിഫിവേക്കഷന്  നടത്തി  വേമലധികാരി
സാക്ഷ്യകെJടുത്തുകവേയാ കെചയ്യുന്നില്ല.

2
സ്കൂള്  ഓഫ്
വേസാഷ്യല്  സയന്
സസ്

2017-18

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സ്റ്റാംപ് - കം - കെഡ�ാച്ച്
രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ഓവേരാ മാസവും സ്റ്റാംപുകളുകെട മുന്നിരിJ്  ,  വരവ്,
ഉപവേയാഗം,  ബാക്കി എന്നിവ എഴുതി  സ്റ്റാംപികെന്റ
മൂല്യം  സഹിതം  മാസാന്ത്യ  വേ®ാസിംഗ്
സാക്ഷ്യകെJടുത്തുന്നില്ല.

5) ഇ-ഗ്ര ാQ ് ഇനത്തില് വന്തുകകളുപെ* നീക്കിയിരിപ്പ ്

ഇ-ഗ്രാന്റ്  ഇനത്തില്  വന്  തുക  സ്ഥാപനങ്ങളുകെട  അക്കൗണ്ടില്
അവവേശഷിക്കുന്നതായി  ബന്ധകെJട്ട  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുക8ില്  നടത്തിയ
പരിവേശാധനയില്  നിന്നു  വ്യക്തമാകുന്നു.  സര്ക്കാരില്  നിന്ന്  ഗ്രാന്റായി  ലഭിക്കുന്ന
തുകകള്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  നല്വേകണ്ട  തുകയാവേണാകെയന്ന  കാര്യത്തില്
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സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  കൃത്യതയില്ല.  ഇൗ  വിഷയം  സര്വ്വകലാശാല  ഗൗരവമായി
പരിഗണിവേക്കണ്ടതാണ്. (വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 2.1 കാണുക.)

6) ഫീസിനങ്ങ ളുപെ* ഡി.സി.ബി. തയ്യ ാറാക്കു ന്നില്ല

സ്ഥാപനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  വേകാഴ്സുകളുമായി  ബന്ധകെJട്ട്  വിവിധ  ഫീസുകള്
വാങ്ങുന്നുകെവങ്കിലും  ആയതുമായി  ബന്ധകെJട്ട്  ഡി.സി.ബി.  തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.  വിദ്യാര്
ത്ഥികളുകെട  എണ്ണം  കൃത്യമായി  അറിയാകെമന്നിരികെക്ക  ആയതുമായി  ബന്ധകെJട്ട്
ഡി.സി.ബി.  തയ്യാറാക്കുന്നത്  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  ഫീസ്  വരവ്  സംബന്ധിച്ച്  കൃത്യത
വരുത്തുന്നതാണ്.

2017 -18 വര്ഷം ഓഡിറ്റ് കെചയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുകെട ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പുക8ില് നിന്നുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങള് താകെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം വര്ഷം പരിവേശാധനയില് കകെണ്ടത്തിയ അപാകതകള് 

1
സ്കൂള്  ഒാഫ്
കെലവേറ്റഴ്സ്

2017-18

ഫീസിനങ്ങളുകെട  ഡി.സി.ബി.  തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
ലഭിവേക്കണ്ട ഫീസ്,  ലഭിച്ച ഫീസ്,  ബാക്കി  ,  സര്
വ്വകലാശാലയിവേലക്ക്  ഒടുക്കിയ  തുക  എന്നിവ
കാണിക്കുന്ന  ഫീ  ഫണ്ട്  രജിസ്റ്റര്
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

2
സ്കൂള്  ഓഫ്  കെപ 
ഡവേഗാഗിക്കല്
സയന്സ്.

2017-18
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്നിന്ന്  ഇൗടാവേക്കണ്ടതായ
ഫീസിനങ്ങളുകെട  ഡി.സി.  ബി.  പത്രിക
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

3
ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റ്  ഓഫ്
സ്റ്റുഡന്റ് സര്വ്വീസസ്

2017-18
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്നിന്ന്  ലഭിവേക്കണ്ടതായ
ഫീസിനങ്ങളുകെട  ഡി.സിബി.  പത്രിക
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

4
സ്കൂള്  ഓഫ്  എന്
വവേയാണ്കെമന്റല്
സയന്സ്

2017-18
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്നിന്ന്  ലഭിവേക്കണ്ടതായ
ഫീസിനങ്ങളുകെട  ഡി.സിബി.  പത്രിക
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

5.
സ്കൂള്  ഓഫ്
ബിവേഹവിയറല്
സയന്സസ്,

2017-18
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്നിന്ന്  ലഭിവേക്കണ്ടതായ
ഫീസിനങ്ങളുകെട  ഡി.സിബി.  പത്രിക
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

7)  ദ്യകാഷന്  പെഡദ്യപ്പ ാസിറ്റ ്  സ്ഥിരനിദ്യക്ഷ �!ാക്കിയത്
അനുകരണീയ!ാതൃക

സ്കൂള്  ഓഫ്  മാവേനജ്കെമന്റ്  &  ബിസിനസ്  സ്റ്റഡീസ്  എന്ന  സ്ഥാപനത്തില്
വേകാഷന്  കെഡവേJാസിറ്റായി  വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്  നിന്ന്  സ്വീകരിക്കുന്ന  തുക  വേകാഷന്
കെഡവേJാസിറ്റ് കാലയ8വില് ഫിക്സഡ് കെഡവേJാസിറ്റായി നിവേക്ഷപിക്കുകയും അതില്നിന്നു
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ലഭ്യമാകുന്ന  പലിശ  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  വികസനUവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി
ഉപവേയാഗിക്കുകയും കെചയ്യുന്നു. സ്ഥാപനം വേപരന്റ്സ് ടീവേച്ചഴ്സ് അവേസാസിവേയഷന് ഫണ്ട്
വിദ്യാര്ത്ഥിക8ില്  നിന്ന്  സ്വരൂപിക്കുകയും  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  അടിയന്തിരകെചലവുകള്
ക്കായി  വിനിവേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇത്തരം  മാതൃകകള്  സര്വ്വകലാശാലതലത്തില്
വിശദമായി  പഠിവേക്കണ്ടതും  ആവശ്യകെമങ്കില്  മറ്റു  സ്ഥാപനങ്ങവേ8ാട്  ഇത്തരം  Uവര്
ത്തനങ്ങള് മാതൃകയാക്കാന് ആവശ്യകെJടാവുന്നതുമാണ്.

1-8  റൂസ  �ദ്ധതിയില്  ഉള്പെപ്പ ടുത്തി  സര്വ്വകലാശാലയില്
ന*പ്പാക്കു ന്ന �ദ്ധതികളുപെ* പുദ്യരാഗതി 

രാജ്യകെത്ത  വിവിധ  സംസ്ഥാനങ്ങളുകെട  കീഴിലു88  സര്വ്വകാലശാലക8ികെല
പഠനഗവേവഷണവേമഖലക8ികെല നൂതനമായ Uവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി
വിദ്യാഭ്യാസ  നിലവാരം  ഉയര്ത്തുന്നതിനും  അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്
വികസിJിക്കുന്നതിനും  വേകന്ദ്രസര്ക്കാര്  ആവിഷ്കരിച്ച  പദ്ധതിയാണ്  രാഷ്ട്രീയ  ഉച്ചതര്
ശിക്ഷാ അഭിയാന് (റൂസ)

റൂസ പദ്ധതിയുകെട ഭാഗമായി താകെഴJറയും Uകാരം തുകകള് സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

വര്ഷം തുക (₹) ലഭ്യമായ തീയതി

2015-16 25,000,000.00 6.10.2015

2016-17 129,687,500.00 17.10.2016

2018-19 43,229,167.00 30.04.2018

ആകെക 197,916,667.00

പലിശ 6780872.00

ഒട്ടാകെക 204,697,539.00

റൂസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകെJട്ട ഫയല് പരിവേശാധിച്ചതില് വിവിധ പദ്ധതികള്
ക്കായി സര്വ്വകലാശാല  (P&D III  dated 03.08.2018  കത്ത് Uകാരം) 156988001  രൂപ
കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുകെട വിവരം    കെചലവഴിച്ച തുക

1 വേസാ8ാര് പവര് പ്ലാന്റ് ₹30,500,830

2 ക്യാമ്പസ് കെകെവകെകെഫയും അനുബന്ധ കെഎടി പദ്ധതികളും ₹38,823,724

3
4  സയന്സ്  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുക8ിവേലക്ക്  ലവേബാറട്ടറി
ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല് 

₹23,162,116

4
ഇ-ഗവേവണന്സിനും  സീ-കെടക്സിനുമായി  കംപ്യൂട്ടറുകള്
വാങ്ങല് 

₹12,356,972

-------------------------- മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാലയുടെ� ഓഡിറ്റ് റിപ്പേ�ാര്ട്ട് 2017-18 ----------------------------



21

5 16 വകുപ്പുകള്ക്കായി കെകെലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല് ₹1,282,248

6
സര്വ്വകലാശാലയികെല വിവിധ കെകട്ടിടങ്ങളുകെട കെപയിന്റിങ്
അറ്റകുറ്റJണികള്

₹29,890,556

7 വേഹാസ്റ്റല് കിച്ചന് നവീകരണം ₹2,564,230

8
ഇന്റര്വേലാക്ക്  കട്ടകള്  പാകുന്നതും  കെചയിന്  ലിങ്ക്  വേവലി
കെകട്ടുന്നതും.

₹2,513,559

9 വേറാഡ് റിJയര് ₹1,365,238

10 സ്റ്റുഡന്റ് കാന്റീന് ₹498,511

11
സ്റ്റുഡന്റ്  അമിനിറ്റീസ്  &  ഇന്കുവേബഷന്  കെസന്റര്  നിര്
മ്മാണം

₹13,336,000

12 പ്ലാന് & കണ്സള്ട്ടന്സി ചാര്ജ്, എം.എം. ഫിലിJ് ₹694,017

ആകെക ₹156,988,001.00

റൂസ  പദ്ധതിയില്  ഉള്കെJടുത്തി  സര്വ്വകാലശാലയില്  നടJാക്കുന്ന
പദ്ധതികകെ8ല്ലാം  ആയതികെന്റ  ലക്ഷ്യം  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നുകെവന്ന്  ഉറJാവേക്കണ്ടതാണ്.
റൂസാ  പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച  അപാകതകള്  ഖണ്ഡിക  3  -16  ,  3  -18  ആയി
ഉള്കെJടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-9  സര്വ്വകലാശാലയില്  നാക്  �ിയര്  *ീ!ിപെQ  സന്ദര്ശനം  -
മുന്കൂര് അനുവ�ിfതിപെല അ�ാകങ്ങള്

രാജ്യകെത്ത  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുകെട  ഗുണവേമന്മ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 1986 കെല വേദശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തില് വിഭാവനം കെചയ്യകെJട്ട
നാഷണല്  അസകെÈന്റ്  &  അക്രഡിവേറ്റഷന്  കൗണ്സില്  യു.ജി.സി.യുകെട  ഒരു
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമാണ്.  1994  ല്  സ്ഥാപിതമായ  സ്ഥാപനം  ബാംഗ്ലൂര്
ആസ്ഥാനമായാണ്  Uവര്ത്തിക്കുന്നത്.  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവേമഖലയികെല  UധാനകെJട്ട
സ്ഥാപനങ്ങ8ായ  സര്വ്വകലാശാലക8ില്  അവയുകെട  Uവര്ത്തനങ്ങള്
വിലയിരുത്തുന്നതിനും  അക്രഡിവേറ്റഷന്  നല്കുന്നതിനുമായി  നാക്  സര്
വ്വകലാശാലക8ില് വേനരില് സന്ദര്ശനം നടത്താറുണ്ട്. ഇതികെന്റ ഭാഗമായി നാക് പിയര്
ടീം  2017-18  സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില്  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസ്
സന്ദര്ശിക്കുകയും  2017  ഒവേക്ടാബര്  30  മുതല് അഞ്ചുവര്ഷവേത്തക്ക് സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്
'എ വേഗ്രഡ് അക്രഡിവേറ്റഷന്' (3.24 സി.ജി.പി.എ.) നല്കുകയും കെചയ്തു.

നാക്  പിയര് ടീമികെന്റ സന്ദര്ശനവുമായി  ബന്ധകെJട്ട്  വേവണ്ടത്ര  ആസൂത്രണം  /
മുകെന്നാരുക്കങ്ങള് സര്വ്വകലാശാല ഭരണവിഭാഗത്തികെന്റ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായി
കാണുന്നില്ല. സന്ദര്ശനവുമായി ബന്ധകെJട്ട് നടത്തിയ വാങ്ങലുക8ില് പലതിലും വേകര8
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വേസ്റ്റാര് പര്വേച്ചസ് മാന്വല് ചട്ടങ്ങള് പാലിച്ച് 15000 രൂപയ്ക്കുവേമല് നടത്തിയ വാങ്ങലുകള്
ക്ക് ക്വവേട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 

നാക്  പിയര്  ടീമികെന്റ  സന്ദര്ശനവുമായി  ബന്ധകെJട്ട  മുകെന്നാരുക്കങ്ങള്
നടത്തുന്നതിനായി  സര്വ്വകലാശാലയികെല  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങ8ായ  ഡിJാര്
ട്ട്കെമന്റുകള്, കെസന്ററുകള് എന്നിവയ്ക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വീതം സര്വ്വകലാശാല മുന്കൂര്
അനുവദിച്ചതായി  കാണുന്നു.  (സര്വ്വകലാശാല  ഉത്തരവ്  നം.
1665/നാകെക്സല്/1/എഡി/1911/2017/തീയതി  21.3.17)  നിരവധി  വേകാഴ്സുകളും
ഗവേവഷണUവര്ത്തനങ്ങളും  നടത്തുന്ന  ഡിJാര്ട്ട്കെമന്റുകള്  മുതല്  നാമമാത്രമായി
Uവര്ത്തിക്കുന്ന  കെസന്ററുകള്ക്ക്  വകെര  അഞ്ചു  ലക്ഷം  രൂപ  മുന്കൂര്  ലഭിച്ചതായി
കാണുന്നു.  ഇങ്ങകെന  മുന്കൂര്  തുക  അനുവദിക്കുവേമ്പാള്  ഇത്തരം  സ്ഥാപനങ്ങളുകെട
ആവശ്യകതകള്  സര്വ്വകലാശാല  പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി  വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
സ്ഥാപനങ്ങകെ8  അവയുകെട  Uവര്ത്തനങ്ങളുകെട  അടിസ്ഥാനത്തില്  തരംതിരിച്ച്
അവയുകെട ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുക വകയിരുത്തുകയായിരുന്നു വേവണ്ടിയിരുന്നത്.
ഇങ്ങകെന  ലഭ്യമാക്കിയ  തുകകള്  വേകവലം  ഒരു  സന്ദര്ശനകെത്ത  മുന്നിര്ത്തിയല്ലാകെത
സ്ഥാപനത്തികെന്റ  സമഗ്രവികസനത്തിനുവേവണ്ടി  കെചലവഴിക്കാന്  സാധിവേച്ചാകെയന്നത്
സര്വ്വകലാശാലതലത്തില്  വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല.  ഇUകാരം  ലഭ്യമാക്കിയ  മുന്കൂര്
തുകകള് താകെഴJറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് നാ8ിതുവകെര ക്രമീകരിച്ചിട്ടികെല്ലന്നും കാണുന്നു. 

1. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേഫാര് കണ്ടംപററി കെകെചനീസ് സ്റ്റഡീസ്
2. യൂണിവേവഴ്സിറ്റി കെകെലബ്രറി
3. സ്കൂള് ഓഫ് എന്വവേയാണ്കെമന്റല് സയന്സസ്
4. ഇന്റര്യൂണിവേവഴ്സിറ്റി  കെസന്റര്  വേഫാര്  വേസാഷ്യല്  സയന്സ്  റിസര്ച്ച്  &

എക്സ്കെറ്റന്ഷന് 
5. സ്കൂള് ഓഫ് ബവേയാസയന്സസ്
6. സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ലീഗല് വേതാട്ട്
7. ഇന്റര്യൂണിവേവഴ്സിറ്റി കെസന്റര് വേഫാര് ഓര്ഗാനിക് ഫാമിങ്  & സകെസ്റ്റയ്നബിള്

അഗ്രിക്കള്ച്ചര്
8. കെസന്റര് വേഫാര് വേയാഗ & നാച്വവേറാJതി
9. സ്കൂള് ഓഫ് ബിവേഹവിയറല് സയന്സസ്
10.ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേഫാര് ഇന്റന്സീവ് റിസര്ച്ച് ഇന് വേബസിക് സയന്സസ്
11. സ്കൂള് ഓഫ് വേസാഷ്യല് സയന്സസ്

നാക് പിയര് ടീമികെന്റ സന്ദര്ശനവുമായി ബന്ധകെJട്ട്  വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അനുവദിച്ച  മുന്കൂറുകള്  ഇUകാരം  ക്രമീകരിക്കാകെത  അവവേശഷിക്കുന്നത്  സര്
വ്വകലാശാല  ഭരണവിഭാഗത്തികെന്റ  ശ്രദ്ധയില്കെJടുത്തുന്നു.  ടി  വിഷയത്തില്  സര്
വ്വകലാശാല സ്വീകരിച്ച തുടര്നടപടികളുകെട വിവരങ്ങള് അറിയിവേക്കണ്ടതാണ്.
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1-10  സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസിപെല  വൃക്ഷലതാ�ികള്-
കൃത്യ!ായ  സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്  തയ്യാറാക്കി
സൂക്ഷിദ്യക്ക ണ്ടതാണ്.

വേകാട്ടയം ജില്ലയികെല അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നൂറ്റിJവേത്താ8ം ഏക്കറില്
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  Uധാന  ക്യാമ്പസ്.
വിശാലമായ  Uസ്തുത  ക്യാമ്പസില്  നിരവധി  ഫലവൃക്ഷങ്ങളും  മറ്റു  പല  തരത്തിലു88
വൃക്ഷങ്ങളും  സസ്യലതാദികളും  ഉണ്ട്.  ഇത്തരം  ഫലവൃക്ഷങ്ങ8ില്  നിന്നു  ലഭിക്കുന്ന
ആദായം  സംബന്ധിച്ച  യാകെതാരു  വിവരങ്ങളും  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  വാര്
ഷികകണക്കുക8ില്  കാണുന്നില്ല.  ഇത്തരത്തില്  ലഭിവേക്കണ്ടതായ  ആദായങ്ങള്
അനധികൃതമായി ഉപവേയാഗിക്കകെJടുന്നതായും അശ്രദ്ധമായി കിടന്ന് നശിക്കുന്നതായും
കാണുന്നു.  കെതങ്ങ്,  മാവ്,  പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങ8ില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദായം
സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കു  ലഭിക്കുന്നതിന്  വാര്ഷികമായി  വേലലം  നടത്തി
ആദായകെമടുക്കുന്നതിനു88 അവകാശം കെകെകമാറാവുന്നതാണ്. 

1-11  പെസQര്  ദ്യഫാര്  ദ്യയാഗ  &  നാച്വദ്യറാപ്പതി  -  നാളിതുവപെര
സ്ഥാ�നത്തിപെQ  പ്രവര്ത്തനലക്ഷ്യം കൈകവരിfിട്ടില്ല 

വേയാഗ,  നാച്ചുവേറാJതി  വിഷയങ്ങ8ില്  എം  എസ്  സി  ,  ഡിപ്വേ8ാമ  തുടങ്ങിയ
വേകാഴ്സുകള് വിഭാവനം കെചയ്ത്  2014  ല് കെസന്റര് Uവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു  .13.03.2015
കെല  1389/AVII/2/2015/Admn  ഉത്തരവ്  Uകാരമു88 കെസന്ററികെന്റ ആദ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
കമ്മറ്റി  മിനിട്ട്സില്  വേയാഗ  &  നാച്ചുവേറാJതിയില്  എം.  എസ്  .സി,  വേപാസ്റ്റ്  ഗ്രാവേജ്വറ്റ്
ഡിപ്വേ8ാമ,  ഡിപ്വേ8ാമ  എന്നീ  വേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കാന്  തീരുമാനം
എടുത്തിരുന്നു.വേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതികെന്റ  ഭാഗമായി  വേഹാണററി  ഡയറക്ടര്
മുംവൈബ വൈകവല്യ ധാം ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ട് വേഫാര് വേയാഗ സന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി.വേമല് സന്ദര്
ശനത്തികെന്റ റിവേJാര്വേട്ടാ, കെചലവ് വേരഖകവേ8ാ ക്രമീകരണ വിവരങ്ങവേ8ാ ലഭ്യമല്ല. ടി ഇന്
സ്റ്റിട്യൂട്ടുമായി വേചര്ന്ന് വേകാഴ്സുകള് നടത്താനും ,  വേകാഴ്സുകള് ഫാക്കല്റ്റി എന്നിവകെയ
സംബന്ധിക്കുന്ന  കെUാവേJാസല്  സമര്Jിക്കാനും  ഓണററി  ഡയറക്ടകെറ  എക്സിക്യൂട്ടീവ്
കമ്മറ്റി ചുമതലകെJടുത്തിയിരുന്നു. 

01.04.2016 ല്  2016-17  ല് തകെന്ന വേപാസ്റ്റ് ഗ്രാവേജ്വറ്റ് ഡിപ്വേ8ാമ ആരംഭിക്കുവാന്
തീരുമാനിച്ചു. 03.09.2016  കെല എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മറ്റി  ,23.08.16  ല് വേകാഴ്സുക8ിവേലയ്ക്കു88
Uവേവശനം,  ഫീസ് ഘടന,  അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക നിയമനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
നല്കിയ  ശുപാര്ശകള്  അംഗീകരിച്ചു.  20.09.16  കെല  എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മറ്റി  പി  ജി
ഡിപ്വേ8ാമ  വേകാഴ്സികെന്റ  അവേപക്ഷ  ,  വേനാട്ടിഫിവേക്കഷന്  വേUാ�ക്ട്സ്  എന്നിവയ്ക്ക്
അംഗീകാരം നല്കി.  ഫീസ്  ഘടന സിന്ഡിവേക്കറ്റികെന്റ അംഗീകാരത്തിനു അയക്കാന്
തീരുമാനിച്ചു.  ഇതില് തുടര്നടപടികള് ലഭ്യമല്ല.28.02.17  കെല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി  2017-
18  ല്  പി  ജി  ഡിപ്വേ8ാമ  വേകാഴ്സികെന്റ  ¸ീം,  സിലബസ്  എന്നിവ  സിന്ഡിവേക്കറ്റിനു
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പുനസമര്Jിക്കാന്  വേഹാണററി  ഡയറക്ടവേറാട്  നിര്വേ¥ശിച്ചു.  20.10.2018  ല്  വേചര്ന്ന
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി  2019-20  ല് തകെന്ന വേമല് വേകാഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനു88 തീരുമാനം
എടുത്തതായി കാണുന്നു.

അഞ്ചു  വര്ഷത്തിനു  വേമകെലയായി  സ്ഥാപിക്കകെJട്ട  കെസന്ററികെന്റ  Uവര്ത്തനം
കെസമിനാറുകള് സംഘടിJിക്കുക, വേയാഗദിനം ആചരിക്കുക എന്നിവയില് ഒതുങ്ങി നില്
ക്കുന്നു.സര്വ്വകലാശാലയികെല  എന്  എസ്  എസ്  Uവര്ത്തകരില്  വേകന്ദ്രീകരിച്ചാണ്
Uധാന  Uവര്ത്തനം.  വേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതു  സംബന്ധിക്കുന്ന  വര്ഷങ്ങള്
നീണ്ട  ചര്ച്ചകളും  തീരുമാനങ്ങളും  ഫലUാപ്തിയില്  എത്തിവേച്ചര്ന്നില്ലകെയന്നു
കാണാവുന്നതാണ്.  സര്വ്വകലാശാലയുകെട  വിശാലമായ  ഭൗതിക  സൗകര്യങ്ങളും  മറ്റും
ഉപവേയാഗകെJടുത്തി  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  Uവര്ത്തനലക്ഷ്യം  നടJില്  വരുത്തുന്നതിനു88
നടപടികള് സ്വീകരിവേക്കണ്ടതാണ്.

1-11-1  പെസQറില്  ദ്യകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കു ന്നതിനുളള
ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുപെ* അ�ര്യാപ്തത

വേയാഗ,  നാച്ചുവേറാJതി  വിഷയങ്ങ8ില്  എം  എസ്  സി  ,  ഡിപ്വേ8ാമ  തുടങ്ങിയ
വേകാഴ്സുകള് വിഭാവനം കെചയ്ത്  ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിനു നിലവില് സ്വന്തം കെകട്ടിടം
ഇല്ല.  സ്കൂള്  ഓഫ്  ഗാന്ധിയന്  വേതാട്ട്  ആന്ഡ്  കെഡവലJ്കെമന്റ്  സ്റ്റഡീസികെന്റ
കെകട്ടിടത്തിലാണ്  കെസന്റര്  Uവര്ത്തിക്കുന്നത്.  ഓഫീസ്  കെകട്ടിടം  അല്ലാകെത  ക്8ാസ്സ്
മുറികവേ8ാ  മറ്റ്  സൗകര്യങ്ങവേ8ാ  ഇവികെട  ലഭ്യമല്ല.  01.03.2016  കെല  എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മറ്റി
സ്റ്റാഫ്  റിക്വയര്കെമന്റ്  സിന്ഡിവേക്കറ്റികെന  അറിയിക്കാനും  ഫര്ണിച്ചര്,  കമ്പ്യൂട്ടര്,
പുസ്തകങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു. തുടര്വിവരങ്ങള് ലഭ്യമല്ല. 01.04.2016
കെല  എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മറ്റി  സ്ഥാപനത്തിനായി  വേലാവേഗാ,  കെവബ്വൈസറ്റ്  എന്നിവ
ഡിവൈസന് കെചയ്യാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആയത് ഇതുവകെര നടJിലായിട്ടില്ല.20.09.16 കെല
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി വേയാഗ വേകാഴ്സുകളുകെട Uാക്ടിക്കലിനായി സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന്
വേതാട്ട്  ആന്ഡ് കെഡവലJ്കെമന്റ്  സ്റ്റഡീസികെന്റ സൗകര്യങ്ങള് ഉപവേയാഗിക്കാനും വേമല്
സ്ഥാപനത്തികെന്റ  കെസക്ഷന്  ഓഫീസകെറ  കെസന്ററികെന്റ  ഡ്യൂട്ടികള്ക്കായി
നിവേയാഗിക്കാനും  ദിവസവേവതന  വ്യവസ്ഥയില്  അസിസ്റ്റന്റികെന  നിയമിക്കാനും
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  ഈ  തീരുമാനങ്ങകെ8ാന്നും  തകെന്ന  നാ8ിതുവകെര  നടJില്
വരുത്തിയിട്ടില്ല.  28.02.2017  കെല എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മറ്റി കെസന്ററികെന്റ ഓഫീസ്  പുതുതായി
പണികഴിJിക്കുന്ന  കണ്വേവര്ജന്സ്  അക്കാദമിയിവേലക്ക്  മാറ്റുന്നതിനും  കെസന്ററിനായി
സ്കൂള്  ഓഫ്  ഗാന്ധിയന് വേതാട്ട്  ആന്ഡ്  കെഡവലJ്കെമന്റ്  സ്റ്റഡീസികെന്റ  കെകട്ടിടത്തില്
പുതിയ നില പണിയുന്നതിനും തീരുമാനം എടുത്തതായി കാണുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങ8ിലും
തുടര്നടപടികള് ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല.20.10.2018  കെല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി സ്കൂള്
ഓഫ് ഗാന്ധിയന് വേതാട്ട് ആന്ഡ് കെഡവലJ്കെമന്റ് സ്റ്റഡീസികെന്റ കെടറസ് കെസന്ററിനായി
ഉപവേയാഗകെJടുത്താന്  യൂണിവേവഴ്സിറ്റി  എഞ്ചിനീയകെറ  ചുമതലകെJടുത്താന്  സിന്
ഡിവേക്കറ്റിവേനാട് ശുപാര്ശ കെചയ്തതായി കാണുന്നു. 
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വേയാഗ ക്8ാസ്സുകള് ആരംഭിക്കുവേമ്പാള് ഒരുവേക്കണ്ട Uാഥമികമായ ഒരുക്കങ്ങള്
വേപാലും കെസന്ററില് നിലവില് ഇല്ല.  വേയാഗ പരിശീലനത്തിനു വിശാലവും ശാന്തവുമായ
ക്8ാസ്സ്  റൂമുകള്  ആവശ്യമായിരികെക്ക  നിലവില്  സൗകര്യങ്ങള്  തീര്ത്തും
അപര്യാപ്തമാണ്.  വേഹാണററി  ഡയറക്ടര്  ഒഴികെക  നിലവില്  മകെറ്റാരു  ജീവനക്കാരും
കെസന്ററില് ഇല്ല.ഇകെതാകെക്ക കെസന്ററികെന്റ Uവര്ത്തനങ്ങകെ8 സാരമായി  ബാധിക്കുന്നു.
കെസന്ററികെന്റ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള് കെമച്ചകെJടുത്താന് സര്വ്വകലാശാല സത്വര ശ്രദ്ധ
പതിJിവേക്കണ്ടതാണ്.
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ഭാഗം       2    

വരവ് കണക്കുകളിന്മേ�ലുളള
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്
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2-1  സര്വ്വകലാശാലാ  പഠനവകുപ്പു കളിലെല  വിദ്യാര്ത്ഥികളുലെ�
ഇ-ഗ്രാന്റ് വിതരണം - ബന്ധലെ$ ട്ട സ്ഥാപനങ്ങളില് കൃത്യമായ
കണക്കു കളില്ല.

സര്വ്വകലാശാലയിലെല  വിവിധ  പഠനവകുപ്പുകളില്  വിവിധ  വിഷയങ്ങളില്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം  ലെ യ്യുന്ന  പട്ടികജാതി,  പട്ടികവര്ഗ,  മറ്റ്  പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളിലെല
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്  സാമ്പത്തികസഹായം  നല്കുന്നതായി  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗവകുപ്പ് മുഖേ3ന പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്
ട്യൂഷന്  ഫീസി  നത്തിലും  മറ്റിനങ്ങളിലും  ഇൗ  വിദ്യാര്ത്ഥികള്  നല്ഖേകണ്ട  തുക  ഇൗ
പദ്ധതിയില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തി  ഇ-ഗ്രാന്റ്  ആയി  ഖേനരിട്ട്  അനുവദിക്കുകയാണ്.  ഇപ്രകാരം
ലഭിക്കുന്ന  തുകകള്  വിനിമയം  നടത്തുന്നതിനായി  എല്ലാ  പഠനവകുപ്പുകളും  പ്രഖേത്യകം
ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകള്  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2017-18  ലെല  സര്വ്വകലാശാല  ഓഡിറ്റിലെന്റ
ഭാഗമായി  വിവിധ  പഠനവകുപ്പുകളില്  നടത്തിയ  പരിഖേശാധനയില്  ഇപ്രകാരം  സര്
ക്കാരില്  നിന്ന്  ലഭ്യമാകുന്ന  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  സംബന്ധിച്ച്  കൃത്യമായ  വിവരങ്ങള്
സൂക്ഷിക്കുന്നിലെല്ലന്ന്  കണ്ടു.  പ്രഖേവശനം  ലഭിക്കുന്ന  വിദ്യാര്ത്ഥികളുലെട  വിവരങ്ങള്
പട്ടികജാതി  ,  പട്ടികവര്ഗ്ഗവകുപ്പിലെന്റ  ലെവബ്  അധിഷ്ഠിത  ഗ്രാന്റ്  വിതരണ
സംവിധാനമായ  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  ലെവബ്ലെലെസറ്റ്  വഴി  വകുപ്പിലെന  അറിയിക്കുകയും  അര്
ഹമായ തുക കണക്കാക്കി വകുപ്പ്  സ്ഥാപനത്തിലെന്റ അക്കൗണ്ടില്   നിഖേക്ഷപിക്കുകയും
ലെ യ്യുന്നു. ഇങ്ങലെന ലഭ്യമാകുന്ന തുകയില് നിന്ന് സര്വ്വകലാശാലയില് അടവാഖേക്കണ്ട
ഫീസുകള് അടഖേയ്ക്കണ്ടതും വിദ്യാര്ത്ഥികളുലെട ഖേഹാസ്റ്റല് ഫീസ് നല്ഖേകണ്ടതും ഗ്രാന്റുകള്
നല്ഖേകണ്ടതും സ്ഥാപനഖേമധാവിയുലെട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 

പഠനവകുപ്പുകളില് പലതും കൃത്യമായ കണക്കുകള് സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല് ഇൗ
വിവരങ്ങള്  പരിഖേശാധിക്കാന്  സാധിക്കുന്നില്ല.  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  വിതരണം  സംബന്ധിച്ച്
സര്വ്വകലാശാല  ലെപാതുമാനദണ്ഡങ്ങലെളാന്നും  പുറലെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല.  പല
സ്ഥാപനങ്ങളുലെടയും  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  വിനിമയം  ലെ യ്യുന്ന  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  വന്
തുകകള്  അവഖേശഷിക്കുന്നതായി  പരിഖേശാധനയില്  കണ്ടു.  ഇ-ഗ്രാന്റ്  ഇനത്തില്
നീക്കിയിരിപ്പുളള മറ്റു  ില സ്ഥാപനങ്ങളുലെട വിവരങ്ങള്  (31.3.2018  ലെല നില)  ചുവലെട
ഖേ ര്ക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം അക്കൗണ്ട് നമ്പര്
നീക്കിയിരിപ്പ് തുക

(31.3.2018)

1
സ്കൂള് ഓഫ് ബിഖേഹവിയറല്

സയന്സസ്
30850992413 232062

2
സ്കൂള് ഓഫ് ലെകമിക്കല് സയന്

സസ്
30839539092 1244839

3 സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന് ഖേതാട്ട് &
ലെഡവലപ്ലെമന്റ് സ്റ്റഡീസ്

30846795853 77464
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4
സ്കൂള് ഓഫ് ഖേസാഷ്യല്      

സയന്സസ്
30834615027 175947

5 സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ലീഗല് ഖേതാട്ട് 30841151449 405655

6 സ്കൂള് ഓഫ് ബഖേയാസയന്സസ് 30843746717 632989

7 സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് 32444302862 176349

8 ലെക.എന്. രാജ് ലെസന്റര് 33879390530 118265

9
സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല്

റിഖേലഷന്സ് & ലെപാളിറ്റിക്സ്
30835238704 397450

ഇ-ഗ്രാന്റ്  സംബന്ധിച്ച  അക്കൗണ്ടുകളില്  ഇത്തരത്തില്  വന്തുകകള്
അവഖേശഷിക്കുന്നത്  സര്വ്വകലാശാലയുലെട  സവിഖേശഷശ്രദ്ധയില്ലെപ്പടുത്തുന്നു.  സര്
വ്വകലാശാലയ്ക്ക് ഫീസിനത്തിലും മറ്റും ലഭ്യമാഖേകണ്ട തുകകളാഖേണാ ഇങ്ങലെന നിഷ്ക്രിയമായി
അവഖേശഷിക്കുന്നലെതന്ന്  അഖേനyഷണം  നടഖേത്തണ്ടതാണ്.  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  ലെലെകകാര്യം
ലെ യ്യുന്നത്  സംബന്ധിച്ച  ലെപാതുവായ  മാനദണ്ഡങ്ങള്  രൂപീകരിച്ച്  അവ  സര്
വ്വകലാശാലയിലെല  പഠനവകുപ്പുകളില്  വരും  വര്ഷങ്ങളില്  നടപ്പില്  വരുത്തുവാന്
ശ്രദ്ധിഖേക്കണ്ടതാണ്.  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  വിവിധയിനങ്ങളില്  ലഭിഖേക്കണ്ടതും  ,
പഠനവകുപ്പുകളുലെട അക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ തുകകള് അടിയന്തിരമായി സര്
വ്വകലാശാല ഫണ്ടിഖേലക്ക് വരവുവയ്ക്കുന്നതിന് നടപടികള് സyീകരിഖേക്കണ്ടതാണ്.

2-2  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടു കളുലെ�  ബാഹുല്യം  -
സര്വ്വകലാശാലയുലെ�  സാമ്പത്തികസ്ഥിതി  കൃത്യമായി
നിര്ണ്ണയിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല

സംസ്ഥാനലെത്ത ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസഖേമ3ലയിലെല പ്രമു3 സ്ഥാപനലെമന്ന നിലയില്
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കും അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഖേകാടിക്കണക്കിനു
രൂപയുലെട  പണമിടപാടുകള്  വാര്ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്  നടഖേത്തണ്ടതുണ്ട്.  പരീക്ഷാ
നടത്തിപ്പ്,  അക്കാദമിക്  ലെ ലവുകള്,  ഗഖേവഷണഖേപ്രാജക്ടുകള്,  ഭരണപരവും
ജീവനക്കാര്യവുമായ  ലെ ലവുകള്  എന്നിങ്ങലെന  നിരവധി  ഖേമ3ലകളില്
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്  സര്വ്വകലാശാലയുലെട  ധനവിനിമയങ്ങളുലെട  വ്യാപ്തി.
പണമിടപാടുകള് നടത്തുന്നതിനായി സര്വ്വകലാശാല പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്
ട്രഷറിലെയയും  ലെപാതുഖേമ3ലാ  ബാങ്കുകലെളയുമാണ്.  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്
വ്വകലാശാലയുലെട പ്രിയദര്ശിനിഹില്സ്  ക്യാമ്പസിലുളള എസ്.ബി.ലെഎ.  ശാ3യിലാണ്
സര്വ്വകലാശാല  അക്കൗണ്ടുകളുലെട  സിംഹഭാഗവും  ഉളളത്.  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്
ഇടപാടുകള്  നടത്തുന്നതിനായി  നിലവില്  46  അക്കൗണ്ടുകള്  ഉണ്ട്.
(സ്ഥിരനിഖേക്ഷപങ്ങള് ഉള്ലെപ്പലെട) പല അക്കൗണ്ടുകളിലും ഇടപാടുകള് നാമമാത്രമാണ്. 

ഇതുകൂടാലെത  സര്വ്വകലാശാലയുലെട  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളായ  വിവിധ
സ്കൂളുകള്,  ലെസന്ററുകള്  തുടങ്ങിയവയും  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  നിരവധി
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അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  ഖേപ്രാജക്ടുകളുലെട ഭാഗമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട പ്രിന്സിപ്പല്
ഇന്ലെവസ്റ്റിഖേഗറ്റര്മാര്  ആരംഭിച്ച  അക്കൗണ്ടുകളും  ഉണ്ട്.  2017-18  വര്ഷലെത്ത
ഓഡിറ്റിലെന്റ  ഭാഗമായി  നടത്തിയ  പരിഖേശാധനയില്  പല  അക്കൗണ്ടുകളും
യാലെതാരുവിധത്തിലുളള  ഇടപാടുകളും  ഇല്ലാലെത  നിഷ്ക്രിയമായി  തുടരുന്നതായി  കണ്ടു.
ഖേപ്രാജക്ടുകള്,  ലെസമിനാറുകള്  തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി  ആരംഭിച്ച  അക്കൗണ്ടുകള്  ഖേ�ാസ്
ലെ യ്യുന്നില്ല.  സര്വ്വകലാശാല  ലഭ്യമാക്കിയ  2017-18  വാര്
ഷികധനകാര്യപത്രികഖേയാലെടാപ്പം  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളുഖേടതായി  104
അക്കൗണ്ടുകള് അവയുലെട നീക്കിയിരിപ്പ് സഹിതം പട്ടികയായി ഖേ ര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
ഇൗ  അക്കൗണ്ടുകളിലെല  ഇടപാടുകള്  വാര്ഷികധനകാര്യപത്രികയില്  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  കൂടാലെത,  ഇത്തരത്തിലുളള  എല്ലാ  അക്കൗണ്ടുകളും  പട്ടികയില്  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുമില്ല. 

ഉദാഹരണമായി  സര്വ്വകലാശാല  സ്ഥാപനങ്ങളായ  ഇന്റര്  യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
ലെസന്റര് ഖേഫാര് ബഖേയാലെമഡിക്കല് റിസര്ച്ച് & സൂപ്പര്  ലെ�ഷ്യാലിറ്റി ഖേഹാ�ിറ്റല്, ഇന്റര്
നാഷണല്  &  ഇന്റര്  യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി  ലെസന്റര്  ഖേഫാര്  നാഖേനാ  സയന്സ്  &
നാഖേനാലെടഖേ�ാളജി,  ഇന്റര്  യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി  ലെസന്റര്  ഖേഫാര്  സ്റ്റഡീസ്  ഇന്  മ്യൂസിക്
എന്നീ  സ്ഥാപനങ്ങളിലെല  അക്കൗണ്ടുകള്  സംബന്ധിക്കുന്ന  വിവരങ്ങള്  വാര്
ഷികകണക്കുകളില്  ഖേ ര്ത്തിട്ടില്ല.  മാത്രമല്ല,  സര്വ്വകലാശാലയിലെല  ഖേദശീയ
സസ്യശാസ്ത്ര  സാഖേങ്കതിക  ഗഖേവഷണ  പഠനഖേകന്ദ്രത്തിലെന്റ  അക്കൗണ്ടുകള്
സംബന്ധിക്കുന്ന  വിവരങ്ങളും  വാര്ഷികകണക്കില്  ഇല്ല.  താലെഴപ്പറയുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളുലെട എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും വാര്ഷികകണക്കില് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.   ില
ഉദാഹരണങ്ങള് ചുവലെട ഖേ ര്ക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം അക്കൗണ്ട് നമ്പര് നീക്കിയിരിപ്പ്

1
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ്  ഓഫ്  ലെലെലഫ്
ഖേലാങ് ഖേലണിങ് & എക്സ്ലെറ്റന്ഷന്

67311483704 
എസ്.ബി.ലെഎ. ക്യാമ്പസ്

ശാ3
581.90

2 സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ലീഗല് ഖേതാട്ട്
67302060573 

എസ്.ബി.ലെഎ. കുമാരനല്ലൂര്
1981

3 സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ലീഗല് ഖേതാട്ട്
57008128567

എസ്.ബി.ലെഎ. കുമാരനല്ലൂര്
5589.50

4 സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ലീഗല് ഖേതാട്ട്
67052814897

എസ്.ബി.ലെഎ. കുമാരനല്ലൂര്
ഇല്ല

5 സ്കൂള് ഓഫ് ലെലഖേറ്റഴ്സ്
30839642409 

എസ്.ബി.ലെഎ. ക്യാമ്പസ്
ശാ3

37009
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സ്കൂള്  ഓഫ്  ലെപഡഖേഗാഗിക്കല്  സയന്സസ്  എന്ന  സ്ഥാപനത്തില്
താലെഴപ്പറയുന്ന  ഫിക്സ്ഡ്  ലെഡഖേപ്പാസിറ്റുകള്  ഉണ്ട്.  അവയുലെട  വിശദവിവരങ്ങളും  വാര്
ഷികകണക്കില് ഖേ ര്ത്തിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള് ചുവലെട ഖേ ര്ക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ട് നമ്പര് തുക മ ്യൂരിറ്റി തീയതി

1 67054151518 500000 13.02.2028

2 67054151596 500000 13.02.2028

3 6705225929 167837 23.02.2027

4 6705225849 167837 23.02.2027

ഇത്തരത്തിലുളള  വസ്തുതകള്  ഉള്ലെപ്പടുത്താത്തതിനാല്  സര്വ്വകലാശാലയുലെട
യഥാര്ത്ഥമായ  സാമ്പത്തികസ്ഥിതി  പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന്  ലഭ്യമാക്കിയ  വാര്
ഷികകണക്കുകള്ക്ക്  സാധിക്കുന്നില്ല.  നിലവില്  ഉപഖേയാഗത്തില്  ഇല്ലാത്ത
അക്കൗണ്ടുകള്  ഖേ�ാസ്  ലെ യ്യുന്നിലെല്ലന്ന്  കാണുന്നു.  അക്കൗണ്ടുകളുലെട  ബാഹുല്യം
കാഷ്ബുക്കിലെന്റ  കൃത്യമായ  പരിപാലനലെത്ത  ബാധിക്കുന്നു.  മാത്രമല്ല,  ബാങ്ക്  ലെറക്കണ്
സിലിഖേയഷന്  നടത്തുന്നതിനും  പ്രയാസം  ഖേനരിടും.  വിനിമയങ്ങള്  ഇല്ലാലെത
അക്കൗണ്ടില്  തുകകള്  അവഖേശഷിക്കുന്നത്  ബാങ്കിങ്   ാര്ജുകള്  ഇൗടാക്കുന്നതിന്
കാരണമാകുന്നു.  ഓഖേരാ  ആവശ്യത്തിനു  ഖേവണ്ടിയും  ഓഖേരാ  അക്കൗണ്ടുകള്  തുടങ്ങുന്ന
നിലവിലെല രീതി അവസാനിപ്പിച്ച് ധനവിനിമയങ്ങള് കഴിവതും ഒരു അക്കൗണ്ടില് നിന്നു
നടത്താന് ശ്രദ്ധിഖേക്കണ്ടതാണ്.  പ്രഖേത്യകമായി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിഖേക്കണ്ട സാഹ ര്യം
ഉണ്ടായാല്  അത്തരം  അക്കൗണ്ടുകള്  ആ  അക്കൗണ്ട്  ആരംഭിച്ച  ഉഖേ�ശ്യം  പൂര്
ത്തിയായതിനു  ഖേശഷം  ഖേ�ാസ്  ലെ ഖേ�ണ്ടതാണ്.  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകള്  ലെലെകകാര്യം
ലെ യ്യുന്നതില് സര്വ്വകലാശാല സതyരശ്രദ്ധ പതിപ്പിഖേക്കണ്ടതാണ്.

2-3  സര്വ്വകലാശാലയുലെ�  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളില്
രസീതുകള്  ലെലെകകാര്യം  ലെAയ്യു ന്നതില്  അപാകതകള്
നിലനില്ക്കു ന്നു

സര്വ്വകലാശാലയിലെല  വിവിധ  സ്കൂളുകള്,  ലെസന്ററുകള്  തുടങ്ങിയ
അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളില്  പലതരത്തിലുളള  ധനവരവുകള്  ഉണ്ട്.  സര്വ്വകലാശാല
അതിലെന്റ  പണമിടപാടുകള്  പരമാവധി  ഓണ്ലെലെലന്  സംവിധാനത്തില്
ആക്കിലെയങ്കിലും  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിലവിലും  മാനുവല്  രസീതുകള്  പണം
സyീകരിക്കുന്നതിനായി  ഉപഖേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  സര്ക്കാര്  ലഭ്യമാക്കുന്ന  ഗ്രാന്റ്
വിനിഖേയാഗിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനലെമന്ന നിലയില് ഖേകരള ഫിനാന്ഷ്യല്  ഖേകാഡ്,
അനുബന്ധ   ട്ടങ്ങള്  എന്നിവ  അനുസരിച്ച്  പ്രവര്ത്തിക്കാന്  സര്വ്വകലാശാലയും
അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളും  ബാധ്യസ്ഥമാണ്.  വരവായി  എത്തുന്നത്  എത്ര  ലെ റിയ
തുകയാലെണങ്കിലും   ട്ടങ്ങള്ക്ക്  അനുസൃതമായി  മാത്രം  ആയത്  ലെലെകകാര്യം
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ലെ ഖേ�ണ്ടതാണ്.  കൃത്യമായ  വ്യവസ്ഥകള്ക്ക്  വിഖേധയമായി  പ്രവര്ത്തിക്കാതിരുന്നത്
സര്വ്വകലാശാലയുലെട വരവുകള് കൃത്യമായി വകയിരുത്തുന്നതിനും വിഘാതമാകും. 

സര്വ്വകലാശാലയുലെട  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങള്  രസീതുകള്  ലെലെകകാര്യം
ലെ യ്യുന്നതില് ഖേവണ്ടത്ര ഗൗരവം കാണിക്കുന്നിലെല്ലന്ന്  2017-18  വര്ഷലെത്ത ഓഡിറ്റിലെന്റ
ഭാഗമായി  വിവിധ  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളില്  നടത്തിയ  പരിഖേശാധനയില്നിന്നു
വ്യക്തമാകുന്നു.  കൃത്യമായ  ഖേമല്ഖേനാട്ടഖേമാ  പരിഖേശാധനകഖേളാ  പണമിടപാടുകളില്
ഉണ്ടാകുന്നതായി  കാണുന്നില്ല.  പല  സ്ഥാപനങ്ങളിലും  കരാര്  അടിസ്ഥാനത്തില്
നിയമിതരായവരാണ്  ഇടപാടുകള്  നടത്തുന്നത്.  ഖേജാലികള്  ലെ യ്യുന്നതിനുഖേവണ്ട
പരിശീലനഖേമാ ലെലെവദഗ്ധ്യഖേമാ ജീവനക്കാര്ക്കില്ല. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില് ഭരണനിര്
വ്വഹണത്തിനായി ഒരു സ്ഥിരം ജീവനക്കാരന് ഖേപാലുമില്ല. സ്ഥാപനത്തിലെന്റ ഡയറക്ടറുലെട
ചുമതല  വഹിക്കുന്ന  ലെപ്രാഫസര്  മാത്രമായിരിക്കും  സ്ഥാപനങ്ങളിലെല  ഏക  സര്
വ്വകലാശാല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരന്.

2017 -18 വര്ഷം ഓഡിറ്റ് ലെ യ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുലെട ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പുകളില് നിന്നുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങള് താലെഴ ഖേ ര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം വര്ഷം പരിഖേശാധനയില് കലെണ്ടത്തിയ അപാകതകള് 

1

ഇന്റര്
യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി ഇന്
സ്ട്രലെമഖേന്റഷന്
ലെസന്റര്

2017-18
രസീത് പ്രകാരം പിരിക്കുന്ന തുകകള് രസീതിലെല
തീയതിയിഖേലാ  ലെതാട്ടടുത്ത  തീയതിയിഖേലാ
സ്ഥാപനത്തിലെന്റ അക്കൗണ്ടില് അടയ്ക്കുന്നില്ല 

2
ലെസന്റര്  ഖേഫാര്
നാഖേനാ സയന്സ് &
നാഖേനാ ലെടഖേ�ാളജി 

2017-18

രസീത് നമ്പര് 701 മുതല് 750 വലെരയുളള രസീത്
ബുക്കില്  രസീത്  നമ്പര്  722  ലെന്റ  ഒറിജിനലും
ഡ്യൂപ്ലിഖേക്കറ്റും  നഷ്ടലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  രസീത്
ബുക്കുകളില്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഓഫ്  കൗണ്ട്
ഖേര3ലെപ്പടുത്തുന്നില്ല.  റദ്ദു  ലെ യ്യുന്ന  രസീതുകള്
കാരണം  ഖേര3ലെപ്പടുത്തി  ഖേമലുഖേദ്യാഗസ്ഥന്
സാക്ഷ്യലെപ്പടുത്തുന്നില്ല.

3
സ്കൂള്  ഓഫ്  ഇന്ത്യന്
ലീഗല് ഖേതാട്ട്

2017-18

രസീത്  ബുക്കുകളുലെട  എണ്ണം  സംബന്ധിക്കുന്ന
മുന്നിരിപ്പ്,  വരവ്,  നീക്കിയിരിപ്പ്  എന്നിവ
ഖേര3ലെപ്പടുത്തുന്നില്ല.രസീത്  വഴി  പിരിക്കുന്ന
തുകകള്  കൃത്യസമയത്ത്
സര്വ്വകലാശാലയിഖേലക്ക്  അടവാക്കുന്നുമില്ല.  ഒരു
തവണ  ഇൗടാക്കിയ  ഫീസിന്  രണ്ടു  രസീതുകള്
നല്കിയതായി കാണുന്നു
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രസീത് മുഖേ3ന നടത്തുന്ന പണമിടപാടുകള് സംബന്ധിച്ച് സര്വ്വകലാശാലയുലെട
അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വ്യക്തമായ  ധാരണയിലെല്ലന്ന്  വ്യക്തമാകുന്നു.  ഇൗ
വിഷയത്തില്  സര്വ്വകലാശാല  ഖേവണ്ടത്ര  ഇടലെപടലുകള്  നടത്തിയിട്ടില്ല.
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലെന്റ ഖേപാരായ്മയായി ഇൗ വിഷയങ്ങലെള ഓഡിറ്റ്
വിലയിരുത്തുന്നു.  ഇഖേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  വിഭാഗത്തിലെലെന്റ  പരിഖേശാധനകള്  ഇല്ലാത്തതും
ഉന്നത  അധികാരികളുലെട  ഖേമല്ഖേനാട്ടക്കുറവും  ലെലെകകാര്യം  ലെ യ്യുന്നവരുലെട
ജാഗ്രതക്കുറവും  പരി യമില്ലായ്മയും  ഇത്തരത്തിലുളള  അപാകതകളുലെട  കാരണമായി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്  കഴിയും.  സര്വ്വകലാശാലയില്  ഫീസുകള്  ഇൗടാക്കുന്നത്  ഓണ്
ലെലെലന് സംവിധാനത്തിഖേലക്ക്  മാറ്റിയതുഖേപാലെല അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം
സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ലെപ്പടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.  മാനുവല് രസീതുകളുലെട
ഉപഖേയാഗം,  സൂക്ഷിപ്പ്  തുടങ്ങിയവയില്  ജാഗ്രത  പുലര്ഖേത്തണ്ടതും  ആയതിന്  സര്
വ്വകലാശാല  ഖേമല്ഖേനാട്ടം  വഹിഖേക്കണ്ടതുമാണ്.  സര്വ്വകലാശാല  അധികാരികളുലെട
ശ്രദ്ധ  ടി  വിഷയത്തിഖേലക്ക്  ക്ഷണിക്കുന്നു.  സര്വ്വകലാശാല  സyീകരിച്ച  തുടര്
നടപടികളുലെട വിവരം അറിയിഖേക്കണ്ടതാണ്. 

2-4  വിവിധ  പഠനവകുപ്പു കളുലെ�യും  മറ്റു  സ്ഥാപനങ്ങളുലെ�യും
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടു കളില് വന്തുക അവശേശഷിക്കു ന്നു

സര്വ്വകലാശാലയുലെട  അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളായ  വിവിധ  പഠനവകുപ്പുകള്,
ലെസന്ററുകള് എന്നിവയുലെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് സാമ്പത്തികവര്ഷാവസാനം വന്
തുകകള് നീക്കിയിരിപ്പായി അവഖേശഷിക്കുന്നതായി സര്വ്വകലാശാലയുലെട 2017-18 വാര്
ഷിക  ധനകാര്യപത്രികയില്  നിന്ന്  വ്യക്തമാകുന്നു.  വിവിധ  ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി
ആരംഭിച്ചിട്ടുളള  ഇൗ  അക്കൗണ്ടുകളില്  നിലവിലുളള  തുകയുലെട  വിശദാംശങ്ങള്
കൃത്യമായി  ഓഡിറ്റിലെന  അറിയിക്കാന്  ബന്ധലെപ്പട്ട  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ആയിട്ടില്ല.
നാമമാത്രപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മാത്രമുളള  പല  ലെസന്ററുകളുലെട  അക്കൗണ്ടുകളിലും
ലക്ഷക്കണക്കിനു  രൂപ  വാര്ഷികകണക്കുകള്  പ്രകാരം  നീക്കിയിരിപ്പുളളതായി
കാണുന്നു. ഇൗ തുകകള് നിഷ് ക്രിയമായി കിടക്കുന്നതിലെന്റ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. 

വിവിധ ഖേപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാനായി  ഗവണ്ലെമന്റില് നിന്നും വിവിധ ഏജന്
സികളില്  നിന്നും  ലഭ്യമാകുന്ന  പദ്ധതി  തുകകള്,  വിവിധ  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്  സര്
വ്വകലാശാല നല്കുന്ന തുക , ഇ-ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില് ലഭിച്ച തുക, വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്ന്
പിരിലെച്ചടുത്ത  ഫീസുകള്,  പലിശയിനത്തില്  ലഭിച്ച  തുക  തുടങ്ങിയവയാണ്  ഇത്തരം
അക്കൗണ്ടുകളില് ഉളളത്. എന്നാല് ഇൗ തുകകളുലെട വിവരം സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യമായ
കണക്കുകഖേളാ  മറ്റ്  വിവരങ്ങഖേളാ  ബന്ധലെപ്പട്ട  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  ലഭ്യമല്ല.  ഇൗ
വിഷയത്തില് സര്വ്വകലാശാല വിശദമായ അഖേനyഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കണ്ടു.

ഇപ്രകാരം  31.3.2018  ല്  നീക്കിയിരിപ്പ്  തുക  അഞ്ചു  ലക്ഷത്തിനു  ഖേമലെല
അവഖേശഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുലെട വിവരങ്ങള് ചുവലെട ഖേ ര്ക്കുന്നു. 
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സ്ഥാപനം
അക്കൗണ്ട്

നമ്പര്
ഉഖേ�ശ്യം

31.3.18 ലെല
നീക്കിയിരിപ്പ് 

1
സ്കൂള് ഓഫ് ലെകമിക്കല്

സയന്സസ്
57004086834 കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ₹25,28,680.00

2
സ്കൂള് ഓഫ് ലെകമിക്കല്

സയന്സസ്
30839539092 ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് ₹12,44,839.00

3
സ്കൂള് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്

സയന്സസ്
57004097110

ഒഫിഷ്യല്
അക്കൗണ്ട്

₹9,38,077.00

4
സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന്

ഖേതാട്ട് & ലെഡവലപ്ലെമന്റ്
സ്റ്റഡീസ്

57004095191 ഫീസ് ₹5,20,006.00

5
സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്

നാഷണല് റിഖേലഷന്സ്
& ലെപാളിറ്റിക്സ്

57004094540
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹10,34,149.00

6 സ്കൂള് ഓഫ് ലെലഖേറ്റഴ്സ് 57004098238
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹19,40,683.00

7
സ്കൂള് ഓഫ്

ലെപഡഖേഗാഗിക്കല്
സയന്സസ്

57004098294
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹15,86,539.00

8
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ് ഓഫ്
പ്രിന്റിങ് & പബ്ലിഷിങ്

57004105269
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ്

അക്കൗണ്ട്
₹14,75,663.00

9
സ്കൂള് ഓഫ് ഖേസാഷ്യല്

സയന്സസ്
57004096081 ലെമയിന് അക്കൗണ്ട് ₹29,78,081.00

10
യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി

ലെലെലബ്രറി
57004095769

ഖേകാഷന്
ലെഡഖേപ്പാസിറ്റ്

₹13,79,020.00

11 എന്ജിനിയറിങ് യൂണിറ്റ് 57004086823 പിഡി അക്കൗണ്ട് ₹26,47,178.00

12
സ്കൂള് ഓഫ് എന്

വഖേയാണ്ലെമന്റല്
സയന്സസ്

57011375421
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹13,62,176.00

13
സ്കൂള് ഓഫ് പ്യുവര് &
അലെലെപ്ലഡ് ഫിസിക്സ്

57004086845
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹10,34,168.00

14
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ് ഓഫ്

സ്റ്റുഡന്റ്സ് സര്വീസസ്
57004095420

എസ്.ഡബ്ല്യു. എഫ്.
അക്കൗണ്ട്

₹1,96,15,986.00

15
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ് ഓഫ്

സ്റ്റുഡന്റ്സ് സര്വീസസ്
57004095168

യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
യൂണിയന്
അക്കൗണ്ട്

₹2,77,23,943.00
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16
ഡിപ്പാര്ട്ട്ലെമന്റ് ഓഫ്

ലെലെലഫ് ഖേലാങ് ഖേലണിങ്
& എക്സ്ലെറ്റന്ഷന്

67009182631 ഡി.ഡി.എഫ്. ₹13,32,396.00

17
സ്കൂള് ഓഫ് മാഖേനജ്ലെമന്റ്
& ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്

57004087044
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹10,81,254.00

18
സ്കൂള് ഓഫ്

ബഖേയാസയന്സസ്
57004098056 ലെമയിന് അക്കൗണ്ട് ₹31,13,204.00

19
സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം

സ്റ്റഡീസ്
67132383803

ജനറല്
അക്കൗണ്ട്

₹13,62,102.00

20
ഇന്റര് യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി

ലെസന്റര് ഖേഫാര്
ഡിലെസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്

67136403099
ഖേപ്രാജക്ട്

എക്ലെ�ന്സ്
₹29,28,541.00

21

ഇന്റര്യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
ലെസന്റര് ഖേഫാര്

ഖേസാഷ്യല് സയന്സ്
റിസര്ച്ച് & എക്സ്ലെറ്റന്

ഷന് 

67132990409
ലെലെദനംദിന

ക്രയവിക്രയങ്ങള്
₹48,99,585.00

22
ഇന്റര്യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
ഇന്സ്ട്രലെമഖേന്റഷന്

ലെസന്റര്

67146203167 - ₹53,36,178.00

37275147390 - ₹47,72,649.00

67204098429 - ₹8,96,732.00

23
യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി ലെസന്റര്
ഖേഫാര് ഇന്റര്നാഷണല്

ഖേകാ-ഓപ്പഖേറഷന്
67098730311

ഡയറക്ടറുലെട
അക്കൗണ്ട്

₹27,93,650.00

24
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഖേഫാര്

കണ്ടംപററി ലെലെ നീസ്
സ്റ്റഡീസ്

67313384597 പ്ലാന് ഫണ്ട് ₹7,85,493.00

25

അഡyാന്സ്ഡ്
ഖേമാളിക്യുലാര്

ലെമറ്റീരിയല്സ് റിസര്ച്ച്
ലെസന്റര്

67209135978
എ.എം.എം.ആ

ര്.സി. ലെ ലവുകള്
₹1,15,64,016.00

26 ബിസിനസ് ഇന്നഖേവഷന്
& ഇന്കുഖേബഷന്

ലെസന്റര്

67381134512 ലെലെദനംദിന
ലെ ലവുകള്

₹71,54,470.00

27
ലെസാഫിസ്റ്റിഖേക്കറ്റഡ്
അനലിറ്റിക്കല് ഇന്

സ്ട്രലെമന്റ് ലെഫസിലിറ്റി
67251019100 - ₹3,12,93,444.00
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28
ലെസാഫിസ്റ്റിഖേക്കറ്റഡ്
അനലിറ്റിക്കല് ഇന്

സ്ട്രലെമന്റ് ലെഫസിലിറ്റി
67320317756 - ₹11,04,271.00

29

ഇന്റര്യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
ലെസന്റര് ഖേഫാര് ഓര്
ഗാനിക് ഫാമിങ് &
സലെസ്റ്റയ്നബിള്
അഗ്രിക്കള്ച്ചര്

6735792241
ഒൗഖേദ്യാഗിക
അക്കൗണ്ട്

₹55,02,276.00

30

ഇന്റര്യൂണിഖേവഴ്സിറ്റി
ലെസന്റര് ഖേഫാര് ഓര്
ഗാനിക് ഫാമിങ് &
സലെസ്റ്റയ്നബിള്
അഗ്രിക്കള്ച്ചര്

37356821611
ലെസമിനാര്
അക്കൗണ്ട്

₹31,21,087.00

31

അഡyാന്സ്ഡ് ലെസന്റര്
ഓഫ് എന്വഖേയാണ്
ലെമന്റല് സ്റ്റഡീസ് &

സലെസ്റ്റയ്നബിള്
ലെഡവലപ്ലെമന്റ്

67102126668
ഡയറക്ടറുലെട

അക്കൗണ്ട്
₹20,92,991.00

വിവിധ  വകുപ്പുകളുലെടയും  സ്ഥാപനങ്ങളുലെടയും  അക്കൗണ്ടില്  ലെ ലവഴിക്കാലെത
അവഖേശഷിക്കുന്ന തുക സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കണക്കുകള് ത�ാറാഖേക്കണ്ടതാണ്.  ടി
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത മുഴുവന് തുകയും സര്വ്വകലാശാല
ഫണ്ടിഖേലഖേക്കാ അതാത് ഫണ്ടിങ് ഏജന്സികളിഖേലഖേക്കാ തിരിലെക നിഖേക്ഷപിക്കുന്നതിന്
അടിയന്തിരനടപടികള് സyീകരിഖേക്കണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിലെന അറിയിഖേക്കണ്ടതുമാണ്.
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3-1  സർവ്വകലാശാല  ജീവനക്കാർക്ക്  യാത്രാപ്പടി  /ദിനബത്ത
എന്നിവ നൽകുന്നതിൽ അപാകത- സർവ്വകലാശാല ഫണ്ടിന്
ലക്ഷങ്ങളുടെട അധികടെ) ലവ് 

1)  സ്കൂ ള്  ഓഫ്  ഡിസ്റ്റ ന് സ്  എജ്യു ക്കേക്ക ഷന്  -  ഓഫ്  ക്യാമ്പ സ്  പരീക്ഷ  ഏപ്ര ിൽ  /
ടെ9യ് 2017 – പരീക്ഷ  ഇല്ല ാത്ത  ദിവസങ്ങ ളിലും ഡി.എ. ഇനത്ത ിൽ  തുക നൽ കി

സ്കൂള്  ഓഫ്  ഡിസ്റ്റന്സ്  എഡ്യൂക്കേ�ഷന്റെ�  കീഴിലുളള  ഓഫ്  ക്യാമ്പസ്
ന്റെസ�റുകളില്  വിവിധ  വിഷയങ്ങളിലുളള  യുജി  /  പിജി  പരീക്ഷ  19.4.2017  മുതല്
25.5.2017  വന്റെര നടത്തിയതായി ഏപ്രില്/ന്റെ7യ് 7ാസന്റെത്ത പരീക്ഷാകലണ്ടര് പ്രകാരം
കാണുന്നു.  പരീക്ഷാനടത്തിപ്പിന്റെ�  ചു7തല വഹിക്കുന്നതിന്  വിവിധ  ന്റെസ�റുകളിക്കേല�്
29  അഡ്7ിനിസ്ക്കേDറ്റീവ്  സൂപ്രണ്ടു7ാക്കേരയും,  27  അഡീഷണല്  ചീഫ്  സൂപ്രണ്ടു7ാക്കേരയും
നിയ7ിച്ചുന്റെകാണ്ട്  2009/എസ്  ഡി  ഇ  3/1/2017  തീയതി  7.4.2017  പ്രകാരം
ഉത്തരവായിരുന്നു.  നമ്പര്  2008/  എസ്  ഡി  ഇ  3/1/12801/2017  തീയതി  7.4.2017
ഉത്തരവിന്പ്രകാരം  പരീക്ഷാ  നടത്തിപ്പിനു  നിയ7ി�ന്റെപ്പടുന്ന  അഡ്7ിനിസ്ക്കേDറ്റീവ്
സൂപ്രണ്ട്  /അഡീഷണല്  ചീഫ്  സൂപ്രണ്ടിന്  പരീക്ഷാ  ദിവസങ്ങളില്  പ്രതിദിനം  600/-
രൂപാ  വീതം  ക്കേവതനം  നല്കുന്നതിനും,  പരീക്ഷയില്ലാത്ത  ദിവസങ്ങളില്
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റിയിന്റെല  7ാതൃന്റെസക്ഷനിന്റെലത്താന്  ശ്രദ്ധിക്കേ�ണ്ടതാന്റെണന്നും  ഇതിന്
യാത്രാബത്തയ്ക്ക് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതന്റെല്ലന്നും വ്യക്ത7ാ�ിയിട്ടുണ്ട്. 

സ്കൂള്  ഓഫ്  ഡിസ്റ്റന്സ്  എഡ്യൂക്കേ�ഷന്റെ�  2017  ഏപ്രില്/ന്റെ7യ്  7ാസന്റെത്ത
പരീക്ഷാകലണ്ടര്  പ്രകാരം  ഏപ്രില്  19  മുതല്  ന്റെ7യ്  25  വന്റെര  ആന്റെക  21
ദിവസങ്ങളിലായാണ്  എല്ലാ  ഓഫ്  ക്യാമ്പസ്  ന്റെസ�റുകളിലും  എല്ലാ  വിഷയങ്ങളുക്കേടയും
പരീക്ഷാ  തീയതി  ക്ര7ീകരിച്ചിട്ടുളളത്.  എന്നാല്  ഓഫ്  ക്യാമ്പസ്  ന്റെസ�റുകളില്
പരീക്ഷാനടത്തിപ്പിനായി  നിക്കേയാഗിച്ച  29  അഡ്7ിനിസ്ക്കേDറ്റീവ്  സൂപ്രണ്ടു7ാരും,  27
അഡീഷണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടു7ാരും സ7ര്പ്പിച്ച റ്റി എ /  ഡി എ ബില് പരിക്കേfാധിച്ചതില്
നിന്നും ഏപ്രില് 19 മുതല് ന്റെ7യ് 25 വന്റെരയുളള 37 ദിവസവും ഡി എ നല്കുന്നതിനായി
കണ�ിന്റെലടുത്തതായി  കാണുന്നു.  എന്നാല്  ക്കേഡാ.ക്കേഗാപകു7ാര്  ന്റെക.,അക്കേhാhിക്കേയറ്റ്
ന്റെപ്രാഫhര്  സ7ര്പ്പിച്ച  റ്റി.എ/ഡി.എ  ബില്ലില്  നിന്നും  ടിയാന്  പരീക്ഷ  നടന്ന  12
ദിവസന്റെത്ത  ക്കേവതന7ായ  7200/-  രൂപ  7ാത്ര7ാണ്  ഡി  എ  ഇനത്തില്  ന്റെiയിം
ന്റെചയ്തിട്ടുളളത്.  29  അഡ്7ിനിസ്ക്കേDറ്റീവ്  സൂപ്രണ്ടു7ാര്�്  714049/-  രൂപയും,  27
അഡീഷണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടു7ാര്�്  619146/-  രൂപയും റ്റി എ /ഡി എ ഇനത്തില് നല്
കിയിട്ടുണ്ട് (ആന്റെക 1333195/- രൂപ). വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ജീവന�ാരന്റെ� ക്കേപര്

 ഡ്യൂട്ടി�്
നിക്കേയാഗിച്ച
കാലയളവ്

നല്കിയ
പ്രതിഫലം

പരീക്ഷ
ഇല്ലാത്ത

ദിവസങ്ങളുന്റെട
എണ്ണം

അധികം
നല്കിയ

തുക

1
നജിമുദ്ദീന് എ,

സീനിയര് ക്കേqഡ്
അസിസ്റ്റ�്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600
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2
വസന്തപ്രസാദ് എം സി

,എ.എസ്.ഒ
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

3
ശ്രീജിത്ത് നടയ്ക്കല്,

അസിസ്റ്റ�്
17.4.17-
26.5.17 24000 16 9600

4
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ന്റെക.റ്റി,

അസിസ്റ്റ�്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

5
പ്രദീപ് ന്റെക.ബി,

സീനിയര് ക്കേqഡ്
അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

6 സ്വപ്ന എ, സീനിയര്
ക്കേqഡ് അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

7
ക്കേജാര്ജ് വര്ഗീസ്,
സീനിയര് ക്കേqഡ്

അസിസ്റ്റ�്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

8
സതീfന് ന്റെക.ജി,
സീനിയര് ക്കേqഡ്

അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

9
ഷ7ീര് റ്റി.ഇ, സീനിയര്

ക്കേqഡ് അസിസ്റ്റ�്
18.4.17-
25.5.17 23400 14 8400

10 ഷാജു ക്കേതാ7സ്,എസ്.ഒ
18.4.17-
25.5.17

23400 14 8400

11
അജികു7ാര് റ്റി.എ,
സീനിയര് ക്കേqഡ്

അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

12 കൃഷ്ണകു7ാര് ന്റെക,
എസ്.ഒ

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

13
7ക്കേനാഹരന് വി.,

എസ്.ഒ
18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

14 ഷാജന് 7ാത്യു,എസ്.ഒ
17.4.17-
25.5.17 

23400 15 9000

15
ഹിലാല് ന്റെക.,എ.

എസ്.ഒ
18.4.17-
26.5.17 22800 15 9000

16
ക്കേബബി ആര്.,

എ.എസ്.ഒ
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

17 രാജീവ് എന്.,എസ്.ഒ
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

18 രക്കേ7fന് പി.,എസ്.ഒ 17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

19 തങ്കം ആര്.ഓ.സൂപ്രണ്ട്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600
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20
സുഹൈഹബ് എ.,

അസിസ്റ്റ�്
17.4.17-
27.5.17

24000 16 9600

21
ഷാജിഖാന് എം.,

എസ്.ഒ
17.4.17-
26.5.17 24000 16 9600

22
ബാബു ന്റെക.എസ്,
അസി.രജിസ്Dാര്

18.4.17-
26.5.17

22800 15 9000

23
7ാത്യു ടി ക്കേതാ7സ്,

എസ്.ഒ
18.4.17-
25.5.17

22200 14 8400

24 അയ്യപ്പന്പിളള
വി,എസ്.ഒ

18.4.17-
26.5.17

22800 15 9000

25
ശ്രീരഞ്ജിനി

ക്കേഗാപകു7ാര്, സീനിയര്
ക്കേqഡ് അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

26
അനില്കു7ാര് എ.പി,

എ.എസ്.ഒ 
17.4.17-
26.5.17

23400 16 9600

27
അഫ്സല് പി.എന്,

അസിസ്റ്റ�്
17.4.17-
27.5.17 24000 17 10200

28
ബിജു എം.ആര്,
സീനിയര് ക്കേqഡ്

അസിസ്റ്റ�്

18.4.17-
25.5.17

22800 14 8400

29
ജയക്കേ7ാള് ക്കേജാസ്,

അസിസ്റ്റ�്
19.4.17-
26.5.17

22800 14 8400

30 ക്കേഡാ.പ്രകാfന്
ന്റെക.,അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

31
ക്കേഡാ.അനിറ്റ്
എം.ക്കേതാ7സ്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

32
സൗ7്യ എം.വി,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
27.5.17

24000 17 10200

33
ഷിഫിത സി.എം,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
26.5.17 24000 16 9600

34
അജിത പ്രഭാകരന്,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

35
വിപിന് ന്റെക.എന്.,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

36 ക്കേഡാ.വിജയ്കു7ാര്
എം.,അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

37
ന്റെഷറി ന്റെഫര്ണാണ്ടസ്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-2.5.17
24.5.17-
25.5.17

10200 08 4800
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38
ന്റെബര്ണാഡ് ന്റെക.എ.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
3.5.17-
23.5.17

12600 06 3600

39
ക്കേഡാ.സക്കേജായ് പി.ബി.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
18.4.17-
25.5.17 22800 14 8400

40
ക്കേഡാ.ക്കേജ�ബ്

ക്കേതാ7സ്,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

41
അf്വതി എസ്. നായര്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

42 ഹൈഷനി എസ് ദാസ്,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

43
ക്കേഡാ.ക്കേഗാപകു7ാര്

ന്റെക.,
അക്കേhാ.ന്റെപ്രാഫസര്

20/4,3/5,4/5
,6/5,8/5,10/5
,11/5,13/5,17/
5,20/5,23/5,

25/5(12
ദിവസം)

7200 -- 0

44
ജീക്കേ7ാന് ക്കേജാസഫ്,
അക്കേhാ.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
25.5.17

23400 15 9000

45
ഹരികൃഷ്ണന് പി.,

അക്കേhാ.ന്റെപ്രാഫസര്
18.4.17-
26.5.17 23400 15 9000

46
ദിവ്യ വി.ആര്.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

47
സൗ7്യ എസ്.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

48 കൃഷ്ണകു7ാര് എ.,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

49
ക്കേഡാ.ശ്രീജിത്ത്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
26.5.17

24000 16 9600

50
സലാഹുദിന് ന്റെക.,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
27.5.17

24000 17 10200

51
ഹ7ീദ് ന്റെക.എ.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17-
27.5.17 24000 17 10200

52
തുളസി എ.ആര്.,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
17.4.17 &

19.4.17-26.5.17 23400 16 9600

53
ന്റെജയിംസ് വി. ക്കേജാര്ജ്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
18.4.17-
25.5.17

22800 14 8400

54
അബിന് 7ാത്യു
ന്റെസബാസ്റ്റ്യന്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

17.4.17-
26.5.17 24000 16 9600
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55
അ  ഞ്ജലി സി നായര്,
അസി.ന്റെപ്രാഫസര്

18.4.17-
26.5.17

23400 15 9000

56
ന്റെബന്നി ക്കേജാര്ജ്,

അസി.ന്റെപ്രാഫസര്
18.4.17-
26.5.17 23400 15 9000

ആന്റെക 1280400 0 500400

ക്കേ7ല് പരാ7ര്fം സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ്  അക്കേന്വഷണക്കുറിപ്പിന് 7റുപടി
ലഭ്യ7ാ�ിയില്ല.  ഇപ്രകാരം യു ഒ നമ്പര്  2008/  എസ് ഡി  ഇ  3/1/12801/2017  തീയതി
7.4.2017  ഉത്തരവിനുവിരുദ്ധ7ായി  പരീക്ഷ  ഇല്ലാതിരുന്ന  ദിവസങ്ങളിലും  ഡി  എ  നല്
കിയതിന് വിfദീകരണം ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതും അധിക7ായി നല്കിയ തുക 500400 രൂപ
തിരിന്റെക  ഇൗടാ�ി  സര്വ്വകലാfാല  ഫണ്ടില്  അടവാക്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.അധിക7ായി
നല്കിയ 500400/- രൂപ ഓഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു

2)  സർ വ്വ കലാശാലാ  കാമ്പ സിൽ നടത്ത ിയ  പരീക്ഷ  അനുബന്ധ ക്യാമ്പു കള് ക്ക ്
സർ വ്വ കലാശാലാ ജീവനക്ക ാർ ക്ക ് യാത്ര പ്പ ടി നൽ കി

സര്വ്വകലാfാല  നടത്തുന്ന  വിവിധ  പരീക്ഷകളുന്റെട  അനുബന്ധ  ക്കേജാലികളായ
ബണ്ടിലിങ്ങ്,  7ാപ്പിങ്ങ്,  ഡീക്കേകാഡിങ്ങ്  തുടങ്ങിയവ  നടത്തുന്നതിന്  സര്വ്വകലാfാലാ
ക്യാമ്പസിനുളളില്വച്ചുതന്റെന്ന വിവിധ ക്യാമ്പുകള് നടത്തുന്നുണ്ട്.  ഈ ക്കേജാലികള്�ായി
നിയ7ിച്ചിട്ടുളള  സര്വ്വകലാfാല  ജീവന�ാര്  കാമ്പസിനുളളില്  തന്റെന്ന
ക്കേജാലിന്റെചയ്തുവരികയും  എന്നാല്  യാത്രപ്പടി  ഇനത്തില്  വന്തുകകള്  വാങ്ങുകയും
ന്റെചയ്യുന്നതായി  കാണുന്നു.  ന്റെഹഡ്  ക്വാര്ക്കേട്ടഴ്സില്  തന്റെന്നയുളള  ക്കേജാലിയ്ക്ക്  യാത്രപ്പടി
,ദിനബത്ത  എന്നിവ  നല്കിയത്  ക്കേകരള  സര്വ്വീസ്  ചട്ടങ്ങള്  അനുസരിച്ച്
ക്ര7വിരുദ്ധ7ാണ്. ഇപ്രകാരം തുക നല്കിയതിന്റെ� വിവരങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു. 

i)

ക്യാമ്പിന്റെ	
വിശദാംശം

ക്കേചാദ്യ  ക്കേപപ്പര് പായ്ക്കിംഗ്  ടീം  അംഗങ്ങള്�്  2017  ഏപ്രില് മുതല്
2017 ന്റെ7യ് 31 വന്റെര ഡി.എ. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

യു.ഒ.നമ്പര് 5-12-2017 ന്റെല സി.ഇ./710/സി.ടി. &ഡി. /ക്യു.പി.പി. /ഡി.എ.(3)2017

കാലയളവ്
1-4-2017 മുതല് 31-5-17 വന്റെര തുക 167180/- 
വൗച്ചര് നം 101485-90
വൗച്ചര് നം 101453-68

ക്രമനമ്പര് പേ�ര്, ഉപേദ്യാഗപേ�ര് ഡി.എ. @
ക്യാമ്പു

ദിനങ്ങള് 
നല്കിയ

ആന്റെക തുക

1
ഗിരീഷ് ന്റെസബാസ്റ്റ്യന് അസിസ്റ്റ�്

രജിസ്Dാര്
400 25.5 10200

2
അന്സാരി എം.ന്റെജ ന്റെസക്ഷന്

ഒാഫീസര്
400 25.5 10200

3 പവിത്രന് വി.ന്റെസക്ഷന് ഒാഫീസ ര് 400 22.5 9000
4 സുക്കേരഷ് ഡി. ന്റെസക്ഷന് ഒാഫീസര് 400 23 9200
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5
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സി.ന്റെക ന്റെസക്ഷന്

ഒാഫീസര്
400 14.5 5800

6
വര്ഗീസ് എം.ന്റെക ന്റെസക്ഷന്

ഒാഫീസര്
400 22.5 9000

7
ക്കേജ�ബ് സി.ക്കേപാള് ന്റെസക്ഷന്

ഒാഫീസര്
400 24 9600

8 ന്റെബന്നി ക്കേജാസ് SO 400 8 3200
9 ഷാനവാസ് വി.ച്ച്.ASO 400 10.5 4200
10 ക്കേജാര്ജ്ജ് ന്റെക.എം.ASO 400 24 9600
11 മുരളി ആര് ASO 400 12 4800
12 ക്കേഗാപകു7ാര് സി സീ.ക്കേqഡ് അസി. 320 21 6720

13
ഷിഹാവുദ്ദീന് പി.ഹൈവ സീ.ക്കേqഡ്

അസി.
320 16 5120

14 സുനില് ലാല് ജി സീ.ക്കേq.അസി. 320 14 4480

15
പ്രവീണ്കു7ാര് ആര്.വി.സീ.ക്കേqഡ്

അസി.
320 23.5 7520

16 അജിത് വി സീ.ക്കേq.അസി. 320 23 7360
17 ക്കേസാണി ഷംസ് സീ.ക്കേqഡ് അസി 320 20.5 6500
18 7ക്കേനാജ് കു7ാര് . സീ.ക്കേqഡ് അസി 320 16.5 5280
19 അഷറഫ് എസ്.സീ.ക്കേqഡ് അസി. 320 23.5 7520
20 7ിഥുന്ന്റെക.ദാസ് , സീ.ക്കേqഡ്അസി. 320 24 7680
21 അനില്കു7ാര്  സി.ന്റെക അസി. 320 20 6400

22
7ക്കേനാജ് എം.ആര്.iറി�ല്

അസി.
320 19.5 6240

23 ജസ്റ്റിന് ന്റെക ക്കേജ�ബ് ഒ.എ. 250 23.5 5875
24 സജികു7ാര് വി.ആര്. ഒ.എ 250 22.5 5625

ആന്റെക 167180
ജീവന�ാര്�്  നല്കിയ  തുക  തിരിന്റെക  ഈടാ�ി  വിവരം

അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.ക്ര7വിരുദ്ധ7ായി  നല്കിയ  167180/-രൂപ
ഓഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു
ii)

ക്യാമ്പിന്റെ	
വിശദാംശം 

TA/DA to University staff who had participated in the Btech
processing camp held at MGU Campus in NOV 2017

തീയതി 6-12-17 മുതല് 15-1-18 വന്റെരവൗച്ചര് നം.102097 മുതല്102108 വന്റെര
യു.ഒ നം 713/1/3/49/2017 പരീക്ഷ 11/12/17

ന്റെ7ലവു വിവരം
തുക 1,35,710 ,
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ക്രമനം പേ�ര്, ഉപേദ്യാഗപേ�ര് ഡി.എ.@
ക്യാമ്പു

ദിനങ്ങള് 
നല്കിയ

ആന്റെക തുക

1
ബിന്ദുകു7ാരി ന്റെക

S.O.ക്യാമ്പ്ഓഫീസര്
400 38 16200

2 ക്കേ²ഹ ന്റെക.എസ്,ASO 320 41 13120
3 ജിമ്മി ക്കേജാസ് , അസിസ്റ്റ�് 320 31 9920
4 ഡിലു സീലം ഡി അസിസ്റ്റ�് 320 38 12160
5 വിപിന് വി., അസിസ്റ്റ�് 320 41 13120
6 പ്രിയ ബി അസിസ്റ്റ�് 320 31 9920
7 ഷാഹില വി.എസ് 320 34 10880
8 ക്കേബാബന് ക്കേതാ7സ് 320 23 7360
9 രാജി ഇ.എംASO 320 41 13120
10 ക്കേറ്റാ7ി വര്ഗീസ് കണ്ടക്ടര് 320 33 10560
11 ക്കേജ�ബ് പി.വി. കണ്ടക്ടര് 320 33 10560
12 രാജന് ന്റെക.ന്റെക. ഒ.എ 250 39 15800

ആന്റെക 135,710

ജീവന�ാര്�്  നല്കിയ  തുക  തിരിന്റെക  ഈടാ�ി  വിവരം  അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.
ക്ര7വിരുദ്ധ7ായി നല്കിയ 1,35,710/-രൂപ ഓഡിറ്റില്  തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു

iii)

ക്യാമ്പിന്റെ	
വിശദാംശം 

TA/DA  to  University  staff  who  had  participated  in  the
Centralised  Valuation  camp  held  at  MGU  Campus  for  the
valuation  of  I  &  II  semester  CBCSS  PVT  BA  NOV  /DEC
2017(CV camp from 17-1-18 to 28-2-18

തീയതി 17-1-18 മുതല് 28-2-18 വന്റെരവൗച്ചര് നം.102045 മുതല്102053 വന്റെര
യു.ഒ നം Exam Audit 6291&11 sem CBCSS PVT BA NOV/DEC2017
ന്റെ7ലവു വിവരം 1,19110 തീയതി 27-3-18

ക്രമനം പേ�ര്, ഉപേദ്യാഗപേ�ര് ഡി.എ.@
ക്യാമ്പു

ദിനങ്ങള് 
നല്കിയ

ആന്റെക തുക

1
ഗായത്രി വി.ആര് സീ.ക്കേq.

അസിസ്റ്റ�് 
320 43 13760

2
ജയക്കേ7ാഹന് എന്.റ്റി. സീ.ക്കേq.

അസിസ്റ്റ�് 
320 42 1/2 13600

3 ക്രിസ്റ്റി എസ്, അസിസ്റ്റ�് 320 39 1/2 12640
4 ഷാജഹാന് അസിസ്റ്റ�് 400 43 17200

5
അക്കേfാക് കു7ാര് പി.എസ്. iറി�ല്

അസിസ്റ്റ�് 
320 43 137600

6 പത്മരാജന് പി. ഒാഫീസ് അസിസ്റ്റ�് 250 39 9750
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7 ക്കേറ്റാ7ി വര്ഗീസ് കണ്ടക്ടര് 320 43 13760
8 ക്കേജ�ബ് പി.വി. കണ്ടക്ടര് 320 42 7360
9 ന്റെറജി S.O ക്യാമ്പ്ഓഫീസര് 400 42 11200

ആന്റെക 1,19,110

ക്ര7വിരുദ്ധ7ായി  ക്കേ7ല്  ജീവന�ാര്�്  നല്കിയ  തുക  തിരിന്റെക  ഇൗടാ�ി
വിവരം ഓഡിറ്റിന്റെന അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്. ക്ര7വിരുദ്ധ7ായി നല്കിയ 1,19,110/-രൂപ ഓ 
ഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു

3-2  2017-18  ടെല  നാഷണൽ  സർവ്വീസ്  സ്കീ9ിടെK  വിവിധ
പരിപാടികളുടെട  നടത്തിപ്പിനായി  മുന്കൂർ  തുക  ക്കേപ്ര ാഗ്രാം
ക്കേകാ-ഓർഡിക്കേനറ്റർക്ക്  അനുവദി)ത്  -  പദ്ധതികള്
പൂർത്തീകരി)ിട്ടില്ല – മുന്കൂർ ക്ര9ീകരി)ിട്ടില്ല.

എന്.എസ്.എസ്.  അന്റെന്റെഡ്വസറി കമ്മിറ്റിയുന്റെട 30.5.2017  ന്റെല നടപടി കുറിപ്പുകള്
പ്രകാരം  7ഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  നാഷണല്  സര്വ്വീസ്  സ്കീം
വിഭാഗത്തിന്റെ�  2017-18  ന്റെല  വിവിധ  സര്വ്വകലാfാലാതല  പരിപാടികള്�ായി
ക്കേപ്രാqാം ക്കേകാ ഓര്ഡിക്കേനറ്റര്�്  4.64  ലക്ഷം രൂപ നം.  എന്.എന്.എസ്. /1/അഡ്വാന്
സ്/2017 /21.6.2017 പ്രകാരം അനുവദിച്ചു.

പ്രസ്തുത  തുക  2017-18  വര്ഷത്തില്  താന്റെഴപ്പറയുന്ന  പരിപാടികളുന്റെട
നടത്തിപ്പിനുക്കേവണ്ടി വിനിക്കേയാഗിക്കുന്നതിനാണ്  അനുവദിച്ചത്.  വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട
ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7നം പദ്ധതികള് തുക

1 അന്റെന്റെഡ്വസറി ക്കേബാര്ഡ് 7ീറ്റിങ്ങുകള് ₹25,000.00

2 ക്കേപ്രാqാം ഓഫീസര്7ാരുന്റെട ക്കേകാണ്ഫറന്സ് ₹70,000.00

3 എന്.എസ്.എസ്. അവാര്ഡ് ദാനച്ചടങ്ങ് ₹40,000.00

4 പ്രീ-ആര്ഡി & നാഷണല് ന്റെസലക്ഷന് ക്കേപ്രാqാം ₹30,000.00

5 ഗാന്ധിജയന്തി വാരാചരണം ₹20,000.00

6 ക്വാ7ി ഏകതാ പരിപാടി ₹14,000.00

7 എന്.എസ്.എസ്. ദിനാക്കേ½ാഷങ്ങള് ₹12,000.00

8 ദിനാചരണങ്ങള് ₹60,000.00

9 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ₹20,000.00

10 അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധദിനം ₹12,000.00

11 ക്കേയാഗ ₹36,000.00

12 ന്റെന്റെജവകൃഷി പദ്ധതി ₹50,000.00
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13
സര്വ്വകലാfാലാതല  ഇ�ര്  ന്റെകാളീജിയറ്റ്
ക്യാമ്പുകള്

₹75,000.00

ആന്റെക ₹4,64,000.00

ടി  തുക  എന്.എസ്.എസ്.  ക്കേപ്രാqാം  ക്കേകാ-ഓര്ഡിക്കേനറ്ററുന്റെട  ക്കേപരില്
എസ്.ബി.ന്റെഎ.  എം.ജി.  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ചില്  24.8.2017  ല് പുതുതായി
തുടങ്ങിയ  അ�ൗണ്ട്  നം.  36814190466  ല്  29.7.2017  ല്  വരവു  വന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്.എസ്.എസ്.  ക്കേപ്രാqാം  ക്കേകാ-ഓര്ഡിക്കേനറ്ററുന്റെട  ക്കേപരില്  എസ്.ബി.ന്റെഎ.  ക്യാമ്പസ്
ബ്രാഞ്ചില്തന്റെന്ന  57004093580  ആയി ഒരു അ�ൗണ്ട് നിലവിലുണ്ടായിരിന്റെ� വീണ്ടും
പുതുതായി അ�ൗണ്ട് തുടങ്ങിതിന്റെ� കാരണം വിfദീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

പ്രസ്തുത  പരിപാടികളുന്റെട  നടത്തിപ്പു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഫയല്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്
ആവിഷ്കരിച്ച  പരിപാടികന്റെളാന്നുംതന്റെന്ന  നിര്ദ്ദിഷ്ട  സ7യപരിധിക്കുളളില്  പൂര്
ത്തീകരിച്ചതായി  കാണുന്നില്ല.  പരിപാടികളുന്റെട  ന്റെചലവ്  സംബന്ധിച്ച  കാഷ്ബുക്കേ�ാ
അനുബന്ധക്കേരഖകക്കേളാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല് ഓക്കേരാ പരിപാടികള്�് ന്റെചലവഴിച്ച
തുകയുന്റെട കൃത്യത നിര്ണ്ണയി�ാന് കഴിയുന്നില്ല. 10.8.2018 ല് ക്കേചര്ന്ന എന്.എസ്.എസ്.
അന്റെന്റെഡ്വസറി  കമ്മിയുന്റെട  നടപടിക്ര7ങ്ങള്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്  വിവിധ  പദ്ധതികള്
�ായി 2017-18 ല് മുന്കൂര് അനുവദിച്ച തുക 4.64 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 74423 രൂപ
7ാത്രക്കേ7  വിനിക്കേയാഗിച്ചിട്ടുളളുന്റെവന്നും  ആയതിനാല്  ബാ�ിയുളള  ഫണ്ട്  2018-19  വര്
ഷന്റെത്ത ന്റെചലവുകള്�ായി ഉപക്കേയാഗി�ാന്റെ7ന്നും അനു7തി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുന്കൂര് തുക നിക്കേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അ�ൗണ്ട് പരിക്കേfാധിച്ചതില് വിവിധ
തുകകള്  ടി  അ�ൗണ്ടില്  നിക്കേക്ഷപി�ന്റെപ്പടുകയും  പിന്വലി�ന്റെപ്പടുകയും
ന്റെചയ്തിട്ടുളളതായി  കാണുന്നു.  എന്.എസ്.എസ്.  ക്കേപ്രാqാം  ക്കേകാഓര്ഡിക്കേനറ്റര്  ടി
അ�ൗണ്ട് ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി കാഷ്ബു�്, ന്റെലഡ്ജറുകള്, ന്റെച�് ഇഷ്യു രജിസ്റ്റര് തുടങ്ങിയവ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ആയതിനാല് തുകകളുന്റെട  നിക്കേക്ഷപത്തിന്റെ�യും പിന്വലി�ലുകളുന്റെടയും
ആധികാരികത  പരിക്കേfാധി�ാന്  കഴിയുന്നില്ല.  ബാങ്ക്  അ�ൗണ്ട്  പത്രിക  പ്രകാരം
31.3.18  ന്റെല  ടി  അ�ൗണ്ടിന്റെല  നീ�ിയിരിപ്പ്  518157.50  രൂപയാണ്.  കൃത്യ7ായ
അനുബന്ധക്കേരഖകളുന്റെട  അഭാവത്തില്  ഇപ്രകാരം  ഇടപാടുകള്  നടത്തുന്നത്  പല
സാമ്പത്തികക്ര7ക്കേ�ടുകള്ക്കും  കാരണ7ാകാന്  സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതായി  ഓഡിറ്റ്
വിലയിരുത്തുന്നു.  നിലവില്  കരാര്  അടിസ്ഥാനത്തിലുളള  ക്കേപ്രാqാം  ക്കേകാഓര്
ഡിക്കേനറ്ററാണ് നാഷണല് സര്വ്വീസ് സ്കീ7ിന്റെ� ചാര്ജ്  വഹിക്കുന്നത്.  സര്വ്വകലാfാല
അധികാരികളന്റെട പ്രക്കേത്യക ശ്രദ്ധ ഇൗ വിഷയത്തില് ക്ഷണിക്കുന്നു.
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3-3  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം  -  ടെTഗുലർ  ആക്ടിവിറ്റീസിനും
ടെX ഷ്യൽ  ക്യാമ്പിങ്  ക്കേപ്ര ാഗ്രാ9ിനും  അനുവദി)  തുകകള്
പൂർണ്ണ9ായി  വിനിക്കേയാഗിക്കടെപ്പ ട്ടിട്ടില്ല  –  സർവ്വകലാശാല
തയ്യാTാക്കിയ കണക്കു കളിൽ അവ്യക്തത 

7ഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  2017-18  ന്റെല  എന്.എസ്.എസ്.  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്�ായി  (ന്റെറഗുലര്  ആക്ടിവിറ്റീസ്  /  ന്റെÈഷ്യല്  ക്യാമ്പ്)  യഥാക്ര7ം  2651000
രൂപ, 4612500 രൂപ വീതം ആന്റെക 7263500 രൂപ സംസ്ഥാന നാഷണ  സര്വ്വീസ് സ്കീം
ഓഫീസറുന്റെട എ 492/17/എന്.എസ്.എസ്. തീയതി 10.8.2017 നടപടിക്ര7ം പ്രകാരം സര്
വ്വകലാfാലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു.  ടി തുക എന്.എസ്.എസ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്�ായുളള
സര്വ്വകലാfാല  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുന്റെട  (അ�ൗണ്ട്  നമ്പര്  57004097631
എസ്.ബി.ന്റെഎ.  എം.ജി.  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ച്)  അ�ൗണ്ടില്  11.8.2017  ല്
വരവുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ടി തുകയുന്റെട ന്റെചലവ് വിവരങ്ങള് പരിക്കേfാധിച്ചതില് എന്.എസ്.എസ്.  ന്റെറഗുലര്
ആക്ടിവിറ്റീസിനായി അനുവദിച്ച തുക 2651000 രൂപയില് 2150500 രൂപ 7ാത്ര7ാണ് 121
ക്കേകാളജുകള്�ായി  വിതരണം  ന്റെചയ്തിട്ടുളളത്.  ന്റെറഗുലര്  ആക്ടിവിറ്റീസിനായി  ലഭ്യ7ായ
തുകയില് 500500 രൂപ (2651000-2150500) വിതരണം ന്റെചയ്യന്റെപ്പട്ടതായി കാണുന്നില്ല.

എന്.എസ്.എസ്. ന്റെÈഷ്യല് ക്യാമ്പിങ് ക്കേപ്രാqാ7ിനായി അനുവദിച്ച 4612500 രൂപയില്
4342500 രൂപ 7ാത്ര7ാണ് 118 ക്കേകാളജുകള്�് അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്.  ലഭ്യ7ായ തുകയില്
270000  രൂപ  (4612500-4342500)  വിതരണം നടത്തിയായി കാണുന്നില്ല.  ഇപ്രകാരം
ലഭ്യ7ായ  തുകയില്  770500  രൂപ  വിതരണം  ന്റെചയ്യന്റെപ്പടാന്റെത  അവക്കേfഷിക്കുന്ന
ക്കേവളയില്തന്റെന്ന  പ്രസ്തുത  തുക  നിക്കേക്ഷപി�ന്റെപ്പട്ട  അ�ൗണ്ടില്  പാസ്ബു�്  പ്രകാരം
31.3.2018  ന്റെല  നീ�ിയിരിപ്പ്  247917.59  രൂപ  7ാത്ര7ാണ്.  പ്രസ്തുത  അ�ൗണ്ടിന്റെ�
കാഷ്ബു�്,  ബാങ്ക്  ന്റെറ�ണ്സിലിക്കേയഷന്  പത്രിക  എന്നിവയും  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്
ലഭ്യ7ായില്ല.  ടി വിഷയത്തില് വിfദീകരണം ക്കേതടി  (നം. 2/18.12.2018)  പ്രകാരം ഓഡിറ്റ്
എന്ക്വയറി നല്കിന്റെയങ്കിലും 7റുപടി ലഭ്യ7ായില്ല.

സര്വ്വകലാfാല ചാര്ക്കേട്ടഡ് അ�ൗണ്ട് മുഖാന്തിരം തയ്യാറാ�ിയ കണക്കുകളില്
ന്റെറഗുലര് ആക്ടിവിറ്റീസിനായി ക്കേകാളജുകള്�് 2614500 രൂപ നല്കിയതായി കാണുന്നു.
എന്നാല്  ആയതില്  ഉള്ന്റെപ്പട്ട 464000  രൂപ  നാഷണല്  സര്വ്വീസ്  സ്കീ7ിന്റെ�  സര്
വ്വകലാfാല  തലത്തിലുളള  വിവിധ  പരിപാടികള്�ായി  മുന്കൂര്  അനുവദിച്ചതും
ക്കേപ്രാqാം  ക്കേകാഓര്ഡിക്കേനറ്ററടുന്റെട  ക്കേപരിലുളള  പ്രക്കേത്യക  അ�ൗണ്ടിക്കേല�്  (അ�ൗണ്ട്
നമ്പര് 36814190466, എസ്.ബി.ന്റെഎ. ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ച്.) 7ാറ്റിയിട്ടുളളതു7ാണ്. 

സര്വ്വകലാfാല ഫിനാന്സ് ഓഫീസറുന്റെട ക്കേപരിലുളള ടി ഫണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കുന്ന
അ�ൗണ്ടിന്റെല  (അ�ൗണ്ട്  നം.  57004097631)  1.4.17  ന്റെല  മുന്നിരിപ്പ്  പാസ്ബു�്
പ്രകാരം 1164009.09 രൂപയാണ്. സര്വ്വകലാfാല ചാര്ക്കേട്ടഡ് അ�ൗണ്ട�് മുഖാന്തിരം
തയ്യാറാ�ിയ  കണക്കുകളില്  ടിയിനത്തിലുളള  മുന്നിരിപ്പ്  817895.09  രൂപയാണ്.
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വ്യത്യാസം  346114  (1164009-09-817895.09)  ടി  വ്യത്യാസം  വിfദീകരിക്കുന്ന  ബാങ്ക്
ന്റെറ�ണ്സിലിക്കേയഷന്  പത്രിക  തയ്യാറാ�ി  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാ�ിയില്ല.
സര്വ്വകലാfാല  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുന്റെട  (അ�ൗണ്ട്  നമ്പര്  57004097631
എസ്.ബി.ന്റെഎ. എം.ജി. യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ച്)

ഇനം വരവ് ഇനം ന്റെചലവ് റി7ാര്ക്സ്

മുന്നിരിപ്പ് 817895.09
ക്കേകാക്കേളജുകള്ക്കുള്ള

qാ�് 

സര്വ്വകലാfാല
ഫണ്ട് 

400000 ന്റെറഗുലര് വര്�് 2614500.00

ക്കേകന്ദ്ര സര്�ാര്
ഫണ്ട് 

7263500
ക്കേകാക്കേളജുകളില്
ന്റെÈഷ്യല് ക്യാമ്പ് 

4342500.00

പലിf 50593
നാഷണല്

ഇ�ക്കേqഷന് ക്യാമ്പ്
84500.00

ക്കേകാക്കേളജുകളില്
നിന്നുള്ള റീഫണ്ട് 

47350
fമ്പളം 

/അലവന്സുകള് 
53500.00

1341742.00

ബാങ്ക് ചാര്ജ് 678.50

നീ�ിയിരുപ്പ് 141917.59

ഇ�ാരണങ്ങളാല്  സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല  നാഷണല്  സര്വ്വീസ്  സ്കീം  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്�ായ സര്�ാരില്നിന്ന് അനുവദിച്ച തുകയുന്റെട വരവുന്റെചലവ് നീ�ിയിരിപ്പ്
സംബന്ധിച്ച് വ്യക്ത7ായ ചിത്രം ലഭ്യ7ാകുന്നില്ല.  ക്യാഷ്ബു�്  ,  അനുബന്ധരജിസ്റ്ററുകള്
എന്നിവയുന്റെട സൂക്ഷിപ്പിന്റെല അപാകതകളാണ് ആയതിനു കാരണന്റെ7ന്ന് വ്യക്ത7ാണ്. ടി
വിഷയത്തില്  ആവf്യ7ായ  പരിഹാരനടപടികള്  സര്വ്വകലാfാലാതലത്തില്
സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

3-4  സയK ിഫിക്  കംപ്യൂ ട്ടിങ്  ടെഫസിലിറ്റി  -  എം.എസ്.  /
എം.ഫിൽ  ക്കേകാഴ്സ്  ഇന്  അഡ്വാന്സ്ഡ്  കംപ്യൂ ട്ടിങ്  -
വാർഷികപദ്ധതിയിൽ  വകയിരുത്തലുകള്  ഉടെണ്ട ങ്കിലും
തുടർനടപടികളില്ല . 

ന്റെസ�ര്  ക്കേഫാര്  ന്റെന്റെഹ  ന്റെപര്ക്കേഫാ7ന്സ്  കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ�  വാര്ഷികപദ്ധതിയില്
വര്ഷങ്ങളായി  സയ�ിഫിക്  കംപ്യൂട്ടിങ്  ന്റെഫസിലിറ്റി,  എം.എസ്.  /  എം.ഫില് ക്കേകാഴ്സ്
ഇന്  അഡ്വാന്സ്ഡ്  കംപ്യൂട്ടിങ്  എന്നിവ  ആരംഭിക്കുന്നതിനായി  തുക  വകയിരുത്തി
വരുന്നു. 2016-17 വര്ഷം യഥാക്ര7ം 5 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം എന്ന കണ�ിലും 2017-18 വര്
ഷം യഥാക്ര7ം 5 ലക്ഷം വീതവും ടി ആവf്യത്തിക്കേല�് വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ടി
ക്കേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  പ്രാഥ7ിക7ായ  നടപടികള്  ക്കേപാലും  സര്
വ്വകലാfാലയുന്റെട ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
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സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട കംപ്യൂട്ടര് ന്റെസ�ര് എന്ന ക്കേപരില് സ്ഥാപി�ന്റെപ്പട്ട് 2010 ല്
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഉത്തരവ്  (നം.  4139/പി&ഡി1/2010/അഡ്7ിന്)  പ്രകാരം  ന്റെസ�ര്
ക്കേഫാര് ന്റെന്റെഹ ന്റെപര്ക്കേഫാ7ന്സ് കംപ്യൂട്ടിങ് എന്ന ക്കേപരില് ഒരു ഇ�ര് സ്കൂള് ന്റെസ�റായി
ഉയര്ത്തന്റെപ്പട്ട  സ്ഥാപനം  ഗക്കേവഷണവിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  കംപ്യൂക്കേട്ടഷന്  ആവf്യങ്ങള്
7ാത്ര7ാണ്  നിലവില്  നിറക്കേവറ്റിവരുന്നത്.  ന്റെസ�റിന്റെ�  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കാര്യക്ഷ77ാക്കുന്നതിന്  ആവf്യ7ായ  അദ്ധ്യാപക-  അനദ്ധ്യാപക  ജീവന�ാന്റെര
നിയ7ിക്കുന്നതിനും  ക്കേ7ല്  പരാ7ര്fിച്ച  ക്കേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതിനും  സര്
വ്വകലാfാല അധികാരികള് ക്രിയാത്മകനടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-5  സ്കൂ ള്  ഓഫ്  ബക്കേയാസയന്സസ്  -  ഡിപ്പാർട്ട്ടെ9K്  ഓഫ്
സയന്സ്  ആന്ഡ്  ടെടക്കേgാളജി  (DST)  യുടെട  ഇന്Xയർ
ടെഫക്കേലാഷിപ്പ്  അനുവദി)ത്  -  അധിക  നിരക്കിൽ
എ)്.ആർ .എ. അനുവദി)ത് അംഗീകരിക്കു ന്നില്ല 

സ്ക്കള്  ഓഫ്  ബക്കേയാസയന്സസിന്റെല  ചുവന്റെട  ക്കേചര്ക്കുന്ന  ഗക്കേവഷണ  വിദ്യാര്
ത്ഥിനികള്�്  2017-18  വര്ഷം  അനുവദിച്ച  ഡി.എസ്.റ്റി.  ഇന്Èയര്  ന്റെഫക്കേലാഷിപ്പ്
തുകയില്  30.06.2017  വന്റെര  20%  എച്ച്.ആര്.എ.യും  01.07.2017  മുതല്  10%
എച്ച്.ആര്.എ.യും  അനുവദിച്ചു  നല്കിയതായി  കാണുന്നു.  ഡി.എസ്.റ്റി.യുന്റെട  അനു7തി
ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  ഗവന്റെÑ�്  ഓഫ്  ഇന്ത്യയ്ക്ക്  വിവിധ  സ്ഥലങ്ങളില്  ബാധക7ായ
നിര�ില്  എച്ച്.ആര്.എ.  വിതരണം  ന്റെചക്കേയ്യണ്ട  ഉത്തരവാദിത്വം  ന്റെഫക്കേലാഷിപ്പ്
ഹൈകപ്പറ്റുന്ന  സ്ഥാപനത്തിനാണ്.  ക്കേകന്ദ്ര  ഗവന്റെÑ�ിന്റെ�  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  സ്ഥിതി  ന്റെചയ്യുന്നത്  Z  കാറ്റഗറിയില്ന്റെപ്പടുന്ന  സ്ഥല7ായതിനാല്
30.06.2017  വന്റെര  10%  എച്ച്.ആര്.എ.  യും  01.07.2017  മുതല്  8%  എച്ച്.ആര്.എ.
യു7ാണ്(7ിനി7ം  1800  രൂപ)  അര്ഹ7ായിട്ടുളളത്.യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  പി&ഡി  ന്റെസക്ഷന്റെ�
ഉത്തരവുകള് പ്രകാരം 30.06.2017 വന്റെര 20% എച്ച്.ആര്.എ. യും 01.07.2017 മുതല് 10%
എച്ച്.ആര്.എ.  യും  അനുവദിച്ചു  നല്കിയതിന്  വിfദീകരണം  ആരാഞ്ഞുന്റെകാണ്ട്
2/എസ്.ബി.എസ്./17-18  നംപരായി ഓഡിറ്റ് അക്കേന്വഷണക്കുറിപ്പ് നല്കിന്റെയങ്കിലും 7റുപ 
ടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അധിക7ായി വിതരണം ന്റെചയ്ത തുകയുന്റെട വിfദാംfം ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

വിദ്യാര്
ത്ഥിയുന്റെട ക്കേപര്

ന്റെഫക്കേലാഷി
പ്പ്

അനുവദിച്ച
കാലയളവ്

2017-18
വര്ഷം

അനുവദിച്ച
ന്റെഫക്കേലാഷി

പ്പ് തുക

അനുവദിച്ച
എച്ച്.ആര്.എ.

അര്ഹ7ായ
എച്ച്.ആര്.എ.

അധികം
അനുവദി

ച്ചത്

1
ശ്രീ7തി

എലിസബത്ത്
ക്കേ7രി ക്കേജാണ്*

10/2016 മുത
ല് 5/2017

വന്റെര
224000

44800
(224000x20%)

22400
(224000x10%)

22400

2 ശ്രീ7തിആതിര
കൃഷ്ണ ന്റെക.എ.

26.09.16
മുതല് 

25.09.17
വന്റെര

300000 52917
(300000x20% --
1.07.2017 മുതല്

25.09.2017

28570
(26.09.16 മുതല്

30.06.17 വന്റെര 10%
+1.7.17 മുതല് 25.09.17

24347
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വന്റെരയുളള 
300000x 10%)

വന്റെര 8%)
(22849+5721)

3
ശ്രീ7തി
വിനീത

ആര്.സി.

26.09.2016
മുതല്

25.09.2017
വന്റെര

300000

52917
(300000x20% --
1.07.2017 മുതല്

25.09.2017
വന്റെരയുളള 

300000x 10%)

28570
(26.09.16 മുതല്

30.06.17 വന്റെര 10%
+1.7.17 മുതല് 25.09.17

വന്റെര 8%)
(22849+5721)

24347

4
ശ്രീ7തി

ആരതി പി.

07/2016
മുതല്

06/2017
വന്റെര

300000
60000

(300000x20%)
30000

(300000x10%)
30000

ആന്റെക 210634 109540 101094

*2016-17 ഓഡിറ്റ് റിക്കേപ്പാര്ട്ട് ഖണ്ഡിക 3-27 ല് 22400 രൂപയുന്റെട അധിക ന്റെചലവ്
നിരാകരിച്ചിട്ടുളളതാണ്.

അധിക7ായി നല്കിയ എച്ച്.ആര്.എ. 101094 രൂപ ഓഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു.
ടി  തുക  ഡി.എസ്.റ്റി.  ഫണ്ടിക്കേല�്  തിരിന്റെക  ഒടു�ി  വിവരം  ഓഡിറ്റില്
അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-6  ഇKർ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഇന്സ്ട്ര ടെ9ക്കേK ഷന്  ടെസKർ  -
സർക്കാർ ധനസഹായം ലഭി) തുക മുഴുവനും വിനിക്കേയാഗി)ില്ല

IUIC  യ്ക്കായി  സര്വ്വകലാfാല  നല്കിയ  ശുപാര്fയുന്റെട  അടിസ്ഥാനത്തില്
സംസ്ഥാന സര്�ാര് 50 ലക്ഷം രൂപ ജി.ഒ(ആര്ടി)241/2014/ഉ.വി.വ തീയതി 4-2-2014
പ്രകാരം  അനുവദിച്ചിരുന്നു.  ടി  തുക  20-9-2014 ല്  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  അ�ൗണ്ടില്
(അ�ൗണ്ട് നം 67146203167 ,എസ്ബിഐ ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ച്) വരവ് വന്നു. 91 ലക്ഷം
രൂപയുന്റെട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്�ായിരുന്നു സ്ഥാപനം പദ്ധതി സ7ര്പ്പിച്ചിരുന്നത്.  പ്രസ്തുത
പദ്ധതിയില്  Circular  Dichoism  Spectroscopy  എന്ന  ഉപകരണം  വാങ്ങുന്നതിന്
ഉക്കേദ്ദfിച്ചിരുന്നുന്റെവങ്കിലും  സര്�ാരില്  നിന്ന്  ലഭിച്ച  ധനസഹായം
കുറഞ്ഞുക്കേപായതിനാലും ഉപകരണത്തിന്റെ� വില വര്ദ്ധിച്ചതിനാലും സ7യബന്ധിത7ായി
ക്കേപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കുവാന് സാധിച്ചില്ല. 24.11.2016 ല് സിന്ഡിക്കേ�റ്റ് പുതു�ിയ അനു7തി
നല്കിയതിന്റെന  തുടര്ന്ന്  ലഭിച്ച  ധനസഹായത്തില്  നിന്ന്  ന്റെടക്നി�ല്  സക്കേപ്പാര്ട്ടിന്
ക്കേവതനവും  റിസര്ച്ച്  ന്റെഫക്കേലായ്ക്ക്  ന്റെഫക്കേലാഷിപ്പും  നല്കി.  അംഗീകരിച്ച  പദ്ധതി  നിര്
ക്കേദ്ദfങ്ങളിന്റെല പട്ടിക പ്രകാരമുളള 7റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങന്റെളാന്നും സ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
അവക്കേfഷിച്ച  47,68,958/-  6-11-17  ല്  ഒരു  പ്രക്കേത്യക  ബാങ്ക്  അ�ൗണ്ടിക്കേല�്
(അ�ൗണ്ട്  നം  37275147390  എസ്  ബി  ഐ,  ക്യാമ്പസ്  ബ്രാഞ്ച്)  7ാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
31.3.2018 ല്  ഈ  അ�ൗണ്ടില്  4772649/-  രൂപ  നീ�ിയിരിപ്പുണ്ട്.
പദ്ധതിവിഹിതത്തില്  അവക്കേfഷിക്കുന്ന  തുക  ന്റെചലവഴിക്കുന്നതിന്  സര്�ാരില്നിന്ന്
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അനു7തി  ക്കേതടുന്നതിന്  തുടര്നടപടികള്  സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി  ഓഡിറ്റില്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിര്ക്കേദ്ദfങ്ങളുന്റെട വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു. 

പദ്ധതി നിര്ക്കേദ്ദfങ്ങള്

തുക(ലക്ഷത്തില്)

ഒറിജിനല് ന്റെപ്രാക്കേപ്പാസല്
പുതു�ിയ

ന്റെപ്രാക്കേപ്പാസല്

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം
(സ്മാര്ട് iാസ് റും, ഓഫീസ്,

കരിക്കുലം )
20 10

ന്റെടക്നി�ല് സക്കേപ്പാര്ട്ട് 5 3.60

കണ്ടിജന്സി 2 0.952

ന്റെസ7ിനാര്/സിക്കേമ്പാസിയം/
ക്കേകാണ്ഫറന്സ്

2 0.952

യാത്രാപ്പടി 2 0.952

ഉപകരണങ്ങള് 50 27.332

ന്റെ7യി�നന്സ് 5 2.612

ന്റെഫക്കേലാഷിപ്പ് 5 3.60

ആന്റെക 91 50
പദ്ധതി  കാലാവധി  അവസാനിച്ച  സാഹചര്യത്തില്  തുക  ന്റെചലവഴിക്കുന്നതിന്

സര്�ാരില് നിന്ന് പുതു�ിയ അനു7തി ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം തുക സര്
�ാരിക്കേല�് പലിfസഹിതം തിരിന്റെക ഒടുക്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.

3-7  ആനുവൽ  ടെ9യിKനന്സ്  ക്കേകാണ്ട്രാക്ട്  (എ.എം.സി.)-
ഏർടെപ്പ ടുത്താത്തത് -  ഇKർയൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ഇന്സ്ട്ര ടെ9ക്കേK ഷന്
ടെസKTിടെല ഉപകരണങ്ങളുടെട സുരക്ഷ ഉTപ്പാകുന്നില്ല 

സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  കീഴിലുളള  ഇ�ര്യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഇന്സ്Dന്റെ7ക്കേ�ഷന്
ന്റെസ�റില്  വിവിധ  ക്കേപ്രാജക്ടുകളില്  ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി  വാങ്ങിയതും  ആധുനിക
fാസ്ത്രഗക്കേവഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്�്  സഹായകവു7ായ  നിരവധി  ഉപകരണങ്ങള്
ലഭ്യ7ായിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുന്റെട ക്കേസ്റ്റാ�് രജിസ്റ്റര് പരിക്കേfാധിച്ചതില് വാറ�ി
കാലയളവിനുക്കേfഷവും പല ഉപകരണങ്ങള്ക്കും എ.എം.സി.യില് ഏര്ന്റെപ്പടാത്തതുമൂലം
ഭാവിയില്  ഉണ്ടാകുന്ന  ന്റെ7യി�നന്സ്  /  റിപ്പയര്  ന്റെചലവ്  ന്റെസ�റിന്  /  സര്
വ്വകലാfാലയ്ക്ക് ബാധ്യതയാകാനുളള സാഹചര്യ7ാണുളളത്.

ഇ�ര്യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഇന്സ്Dന്റെ7ക്കേ�ഷന്  ന്റെസ�റില്  ന്റെഎ.യു.ന്റെഎ.സി.യുന്റെട
വകയായിട്ടുളളതും  എ.എം.സി.യില്  ഏര്ന്റെപ്പടാത്തതു7ായ  ഉപകരണങ്ങളുന്റെട
വിവരങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.
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1. ATTENUATED TOTAL REFLECTANCE – FORUIER TRANSFORM INFRARED
SPECTROSCOPE (ATR-FTIR)

2. HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)
3. UV-VIS SPECTROPHOTOMETER
4. LUMINOMETER WITH TOX KIT
5. TRINOCULAR MICROSCOPE
6. CROSS FLOW RECYCLING UNIT
7. AIR POLLUTION MONITORING INSTRUMENT
8. HIGH PERFORMANCE THIN LAYER CHROMATOGRAPH

ടി  ഉപകരണങ്ങള്�്  എ.എം.സി.  ലഭ്യ7ാ�ി  അവയുന്റെട  സംരക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും  ഭാവിയില്  വന്ബാധ്യത  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  ആവf്യ7ായ
നടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-8  സ്കൂ ള്  ഒാഫ്  ബിക്കേഹവിയTൽ  സയന്സ്  -
സർവ്വകലാശാല ജീവനക്കാർക്കു ം വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കു ം ക്കേവണ്ടി
ടെടെഗഡന്സ്  &  കൗണ്സലിങ്  ടെസKർ
സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനുക്കേവണ്ടി  ലഭി)  പദ്ധതിവിഹിതം
ടെ}ലവഴിക്കടെപ്പ ടാടെത അവക്കേശഷിക്കു ന്നു .  

സ്കൂള് ഒാഫ് ബിക്കേഹവിയറല് സയന്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ന്റെ7�ിന്റെ� ആഭിമുഖ്യത്തില് സര്
വ്വകലാfാലയുന്റെട 2015-16 വാര്ഷികപദ്ധതിയില് ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 70.60
ലക്ഷം രൂപ അടങ്കല് കണ�ാ�ി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു Establishment of
a Guidance and Counselling  Centre for  the students  and staff  of  Mahatma
Gandhi  University.  സര്വ്വകലാfാലയിന്റെലയും  അഫിലിക്കേയറ്റഡ്  ക്കേകാളജുകളിന്റെലയും
വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെടയും  ജീവന�ാരുന്റെടയും  7ാനസിക,  സാമൂഹിക,  ന്റെന്റെവകാരിക
പ്രശ്നങ്ങള് ന്റെന്റെകകാര്യം  ന്റെചയ്യുന്നതിന്  ആവf്യ7ായ പിന്തുണയും 7ാര്ഗ്ഗനിര്ക്കേദ്ദfങ്ങളും
നല്കി  7ാനസിക  സം½ര്ഷങ്ങള്  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും  അവരുന്റെട  ക്ഷ7ത  വര്
ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യ7ിട്ടത്.

2015-16  ല്  ഭരണാനു7തി  ലഭിച്ച  പ്രസ്തുത  പദ്ധതി�ായി  40  ലക്ഷം  രൂപ  സര്
വ്വകലാfാലയ്ക്ക് ലഭ്യ7ാന്റെയങ്കിലും ആയതില്  10  ലക്ഷം രൂപ 7ാത്ര7ാണ് സ്ഥാപനത്തിന്
ന്റെന്റെക7ാറിയത്.  ആയതിനായി  പ്രക്കേത്യക7ായി  ആരംഭിച്ച  ഡയറക്ടറുന്റെട  ക്കേപരിലുളള
അ�ൗണ്ടില്  4.12.15  ല്  തുക  വരവ്  വന്നിരുന്നു.  (അ�ൗണ്ട്  നമ്പര്  67341074772
എസ്.ബി.ന്റെഎ,  7ഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാfാല കാമ്പസ്)  ടി തുകയില് നിന്ന് പണം
ന്റെചലവഴിച്ച്  മൂന്നു  ദിവസം  നീണ്ടുനിന്ന  ഒരു  വര്�്  ക്കേഷാപ്പ്  (എംപവറിങ്  ടീക്കേച്ചഴ്സ്)
7ാത്ര7ാണ് നടന്നിട്ടുളളത്. ആയതിക്കേല�് 58708 രൂപ ന്റെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയില്  വിഭാവനം  ന്റെചയ്തതുന്റെപാന്റെല  ഒരു  ന്റെന്റെഗഡന്സ്  &  കൗണ്സലിങ്
ന്റെസ�ര്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ക്രിയാത്മക7ായ  നടപടികന്റെളാന്നും  നിലവിലും
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സ്വീകരി�ന്റെപ്പട്ടിട്ടില്ല.  ആദ്യഗഡുവായി അനുവദിച്ച 40  ലക്ഷം രൂപയില് 30 ലക്ഷം രൂപ
ന്റെന്റെക7ാറാന്റെത നിലവില് സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട അ�ൗണ്ടില്തന്റെന്ന സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

70.60  ലക്ഷം  രൂപ  അടങ്കല്  തയ്യാറാ�ി  ആവിഷ്കരിച്ച  പദ്ധതിയില്
സിംഹഭാഗവും  വകയിരുത്തിയത്  വിവിധ  ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിരുന്നു.  50  ലക്ഷം  രൂപയായിരുന്നു  ഇൗയിനത്തില്
വകയിരുത്തിയത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതി  പ്രാക്കേയാഗിക7ായി  നടപ്പാ�ാനാവാത്തതിന്റെ�
കാരണ7ായി വിലയിരുത്തിയതും ആയതാണ്.

40 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിത7ായി ലഭ്യ7ായിട്ടും ന്റെന്റെഗഡന്സ് & കൗണ്സലിങ്
ന്റെസ�ര് ആരംഭിക്കുന്നതിന്  നടപടികള് സ്വീകരി�ാതിരുന്നത്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ന്റെ7�ിന്റെ�യും
സര്വ്വകലാfാല അധികാരികളുന്റെടയും ഭാഗത്തുനിന്നുളള വീഴ്ചയാണ്.  ഡിപ്പാര്ട്ട്ന്റെ7�ിന്
ന്റെന്റെക7ാറിയ  തുകയില്  പലിfയുള്ന്റെപ്പന്റെട  1030019  രൂപ  ആയതിക്കേല�്  പ്രക്കേത്യകം
ആരംഭിച്ച  അ�ൗണ്ടില്  31.3.2018  ല്  നീ�ിയിരിപ്പാണ്.  സര്വ്വകലാfാല  വിദ്യാര്
ത്ഥികള്ക്കും  ജീവന�ാര്ക്കും  ആക7ാനം  പ്രക്കേയാജനപ്രദ7ാകുന്ന  പദ്ധതി
നടപ്പാക്കുന്നതിന്  അടിയന്തരനടപടികള്  സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതും  അല്ലാത്തപക്ഷം
പദ്ധതിവിഹിത7ായി ലഭ്യ7ായ തുക സര്�ാരിക്കേല�് തിരിന്റെക അടവാക്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.

3-9  ഡിപ്പാർട്ട ്ടെ9K്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡK്സ്  സർവ്വീസസ്   -
2014-15  വർഷടെത്ത  ക്കേന)ർ ക്യാംപിന്  മുന്കൂർ  നൽകിയത്  -
അധികം  തുക  തിരിടെക  ഈടാക്കിയത്  വീണ്ടു ം  ടെ}ലവഴി)ത്
ക്ര9പ്രകാര9ല്ല. 

2014-15 വര്ഷം  നടത്തിയ  ക്കേനച്ചര്  ക്യാംപിന്  യു.ഒ.നംപര്  ഡി  എസ്എസ്
/2/ക്കേനച്ചര്  ക്യാംപ്/13/2016  തീയതി  21.07.2016  പ്രകാരം  ആന്റെക  അനുവദിച്ച  50000
രൂപയുന്റെട  75%  ആയ  37500  രൂപ  അന്നന്റെത്ത  യൂണിയന്  ജനറല്  ന്റെസക്രട്ടറി  ശ്രീ.
കിരണ്  രാജ്  ന്റെക.വി.  യ്ക്ക്  938414/21.07.2016  നംപര്  ന്റെച�്  പ്രകാരം  മുന്കൂര്  നല്
കിയിരുന്നു.  ഹാജരാ�ിയ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും പരിക്കേfാധിച്ച്  അംഗീകരിച്ച  20550
രൂപ  കിഴിച്ച്  അധികം  ഹൈകപ്പറ്റിയ  16950  രൂപ  (37500-20550)16.05.2017  ല്  ശ്രീ.
കിരണ്  രാജ്  57004095168  നംപര്  അ�ൗണ്ടില്  തിരിന്റെക  അടവാ�ിയിട്ടുണ്ട്.
യു.ഒ.നംപര് ഡി എസ്എസ്  /2/ക്കേനച്ചര് ക്യാംപ്/06/2016  തീയതി  06.10.2017  പ്രകാരം
ന്റെചലവ് ക്ര7ീകരിച്ച്  ഉത്തരവാകുകയും ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല് ടി  16950  രൂപ  2017  ന്റെല
സര്വ്വകലാfാല  യുവജക്കേനാത്സവ7ായ  നൂപുര  2017  ന്  നല്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന
തുകയില്  കുറവ്  വരുത്തി  872469/16.05.2017  നംപര്  ന്റെച�്  പ്രകാരം  വീണ്ടും
ന്റെചലവഴിച്ചതായും  കാണുന്നു.  16.05.2017  ല്  തന്റെന്ന  അ�ൗണ്ടില്  നിന്നും  തുക  പിന്
വലിച്ചിട്ടുളളതായും കാണുന്നു. 

ശ്രീ.  കിരണ് രാജ് തുക തിരിന്റെക അടച്ച സാഹചര്യത്തില് നൂപുര  2017  ന് നല്
കുവാനുണ്ടായിരുന്ന തുകയില് കുറവ്  വരുത്തിയതിനും കിരണ് രാജിന്  തുക തിരിന്റെക
നല്കിയതിനും  (  കിരണ്  രാജിന്  നല്കിയതായി  ന്റെച�്  രജിസ്റ്ററില്
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ക്കേരഖന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുന്റെണ്ടങ്കിലും  ഹൈകപ്പറ്റിയതിന്റെ�  ക്കേരഖകള്  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്
ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല)  വിfദീകരണം  ആവf്യന്റെപ്പട്ടുന്റെകാണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  അക്കേന്വഷണക്കുറിപ്പ്
(നംപര് 4)  നല്കിന്റെയങ്കിലും  7റുപടി  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.കൂടാന്റെത  ,  3 7ാസത്തിനകം  മുന്കൂര്
ക്ര7ീകരി�ണന്റെ7ന്ന  നിബന്ധന  പാലിക്കുകക്കേയാ  ന്റെചലവഴി�ാന്റെത  ഹൈകവfം  വച്ച
തുകയ്ക്ക്  പിഴപ്പലിf  ഈടാക്കുകക്കേയാ  ന്റെചയ്തിട്ടില്ല.  ടി  കാരണങ്ങളാല്  16950  രൂപയുന്റെട
ന്റെചലവ് ഓഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു.

3-10  ഡിപ്പാർട്ട്ടെ9K്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡK്സ്  സർവ്വീസസ്
സർവ്വകലാശാല  യുവജക്കേനാത്സവം  -മുന്കൂർ  നൽകിയത്  -
അപാകതകള് പരിഹരിക്കു ന്നതിന് മുന്പ് ഫൈഫനൽ തുക നൽ
കിയത് -ടെ}ലവു തുക തടസ്സടെപ്പ ടുത്തു ന്നു . 

സര്വ്വകലാfാല  കക്കേലാത്സവം  2018  എറണാകുളം  7ഹാരാജാസ്  ക്കേകാക്കേളജില്
വച്ച്  7ാര്ച്ച്  7ാസം  9  മുതല്  13  വന്റെര  നടത്തുന്നതിനായി  നം.ഡി  എസ്  എസ്
/2/കക്കേലാത്സവം/2018  തീയതി  8.3.2018  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  20  ലക്ഷം  രൂപ  നല്
കുവാനും യൂണിയന് ജനറല് ന്റെസക്രട്ടറി ശ്രീ7തി എസ്.fില്പയ്ക്ക് ഇതിന്റെ� 75% തുകയായ
15  ലക്ഷം  രൂപ മുന്കൂറായി  നല്കുവാനും  ബാ�ി  തുകയായ  5  ലക്ഷം  രൂപ  അന്തി7
ബില്ലുകളും  വൗച്ചറുകളും  സ7ര്പ്പിക്കുന്ന  മുറയ്ക്ക്  അവയുന്റെട  സ്വീകാര്യത
പരിക്കേfാധിച്ചതിനുക്കേfഷം നല്കുവാനും ബഹു.  ഹൈവസ് ചാന്സലര് ഉത്തരവായിരുന്നു.
15  ലക്ഷം രൂപയുന്റെട മുന്കൂര്  202889/8.3.2018  ന്റെച�് പ്രകാരം ശ്രീ7തി എസ്.fില്പയ്ക്ക്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സ7ര്പ്പിച്ച സ7യത്ത് തന്റെന്ന ബാ�ി  5  ലക്ഷം
രൂപയും നല്കിയതായി കാണുന്നു. വിfദാംfം ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ന്റെച�് നം./തിയതി തുക

202899/19.06.2018 300000

202900/19.06.2018 200000

ആന്റെക 500000

തുടര്ന്ന്  ബില്ലുകളും  വൗച്ചറുകളും  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റിയുന്റെട  ഫിനാന്സ്  ഓഡിറ്റ്
വിഭാഗം  പരിക്കേfാധനാ  വിക്കേധയ7ാ�ിയതില്  കന്റെണ്ടത്തിയ  ന്യൂനതകള്  (13  എണ്ണം)
നാളിതുവന്റെര  പരിഹരി�ന്റെപ്പട്ടിട്ടില്ല.  ബില്ലുകളുന്റെടയും  വൗച്ചറുകളുന്റെടയും  സാധുത
പരിക്കേfാധിക്കുന്നതിന് മുന്പ് തന്റെന്ന ബാലന്സ് തുക അനുവദിച്ചത് ക്ര7പ്രകാര7ല്ല. സര്
വ്വകലാfാല  ഓഡിറ്റ്  വിഭാഗം  ചൂണ്ടി�ാട്ടിയ  ന്യൂനതകള്  പരിഹരിക്കുന്നതിന്
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മുന്കൂര് തുക നാളിതുവന്റെര ക്ര7ീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജനറല് കൗണ്
സില്,  എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്സില് 7ിനുട്സ് ബുക്കുകള് പരിക്കേfാധനയ്ക്ക് ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.
ക്കേÈാണ്സര്ഷിപ്പ്  തുകകള്  ക്കേfഖരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  യാന്റെതാരു  ആധികാരിക
ക്കേരഖകളും  സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  മുഴുവന്  തുകയും  കാഷ്  ആയിത്തന്റെന്നയാണ്  ജനറല്
ന്റെസക്രട്ടറി�് ഹൈക7ാറുന്നത്. 15 ലക്ഷം രൂപയുന്റെട പണ7ിടപാടുകള് അ�ൗണ്ട് മുക്കേഖന
നടത്തിയതായി  കാണുന്നില്ല.  ആയതിന്  വിfദീകരണം  ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.
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അപാകതകള്  പരിഹരിച്ച്  മുന്കൂര്  തുക  ക്ര7ീകരിച്ച്  ഉത്തരവ്  പുറന്റെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
സാഹചര്യത്തില്  തന്വര്ഷം  ന്റെചലവഴിച്ച  15  ലക്ഷം  രൂപയുന്റെട  ന്റെചലവ്  ഓഡിറ്റില്
തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു.

3-11  ഡിപ്പാർട്ട്ടെ9K്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡK്സ്  സർവ്വീസസ്
ടെസക്കു ലർ  ടെഫസ്റ്റ ്  -  അധികതുക  അനുവദി)ത്  -  37500
രൂപയുടെട ടെ}ലവ് അംഗീകരിക്കു ന്നില്ല. 

2017 ഡിസംബര്  18  മുതല്  21  വന്റെര  വിവിധ  ക്കേകാക്കേളജുകളിലായി  നടത്തിയ
ന്റെസക്കുലര് ന്റെഫസ്റ്റിന്റെ� പ്രതീക്ഷിത ന്റെചലവിന്റെ� (250000 രൂ )60% ആയ 150000 രൂപ
ഡിഎസ്  എസ്  /2/എസ്.എഫ്./2017/15.12.2017  പ്രകാരം  മുന്കൂറായി  ശ്രീ7തി  fില്പ
എസ്.,  യൂണിയന്  ജനറല്  ന്റെസക്രട്ടറി�്  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.(ന്റെച�്  നം.
202872/15.12.2017)  .  ഹാജരാ�ിയ  ബില്ലുകളും  വൗച്ചറുകളും  പരിക്കേfാധിച്ച്  159286
രൂപയുന്റെട ന്റെചലവുകള്�് 26.02.2018 ല് ഡയറക്ടര് അംഗീകാരം നല്കി.നം.ഡി എസ്
എസ്  /2/ന്റെസക്കുലര്ന്റെഫസ്റ്റ്/2017  തീയതി  6.3.2018  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  ഡിഎസ്എസ്
ഡയറക്ടര്  150000  രൂപയുന്റെട  മുന്കൂര്  ക്ര7ീകരിച്ച്  9286  രൂപ  നല്കുന്നതിന്
ഉത്തരവായി.  ബാ�ി  തുകയായ  9286  രൂപ  ന്റെച�്  നം.202887/5.3.2018  പ്രകാരം
ശ്രീ7തി  എസ്.fില്പയ്ക്ക്  നല്കുകയും  ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഉത്തരവിന്റെ�  തീയതിയും  ന്റെച�ിന്റെ�
തീയതിയും തമ്മില് ന്റെപാരുത്തന്റെപ്പടുന്നില്ല. 

ന്റെചലവുക്കേരഖകളിന്റെല  അപാകതകള്  പരിഹരിച്ച്  മുഴുവന്  ന്റെചലവ്  തുകയും
അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജനറല് ന്റെസക്രട്ടറി അക്കേപക്ഷ സ7ര്പ്പിക്കുകയും ഡയറക്ടറുന്റെട
ശുപാര്f  സഹിതം  (20.03.2018  ല്)  ഫിനാന്സ്  ഓഡിറ്റ്  IV  വിഭാഗത്തിന്  നല്
കിന്റെയങ്കിലും ക്കേനാട്ട് ഫയല് ക്കേപജ്  10,11 (ക്കേനാട്ട് നം. 6779/20.03.2018)  ഖണ്ഡിക  34,35
ല്  ഒരി�ല്  പരിക്കേfാധിച്ച്  ക്ര7ീകരിച്ച്  ഹൈവസ്  ചാന്സലര്  ഉത്തരവായ  മുന്കൂര്
തുകയിക്കേøല്  വീണ്ടും  പരിക്കേfാധന  നടത്തി  അധിക  തുക  അനുവദിക്കുന്നത്
ഉചിത7ന്റെല്ലന്ന് അറിയിച്ച് ഫയല് 7ട�ി നല്കിയിട്ടുളളതാണ്.  എന്നാല് ഈ നിര്ക്കേദ്ദfം
നിലനില്ന്റെ�  26.03.2018  ല്  202891  നംപര്  ന്റെച�്  പ്രകാരം  37500  രൂപ  കു7ാരി
എസ്.fില്പയ്ക്ക്  നല്കിയതായി  കാണുന്നു.  ക്കേനാട്ട്  ഫയല്  ക്കേപജ്  9  7ാര്ജിനില്  ഉളള
അഡ്7ിനിസ്ക്കേDറ്റീവ്  ഓഫീസറുന്റെട  ക്കേനാട്ടിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്  തുക  നല്
കിയിരിക്കുന്നത്.  ടി  ക്കേനാട്ടിന്  ഡയറക്ടര്  അംഗീകാരം  നല്കിയിട്ടുളളത്  27.03.2018
ലാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നംപര് 3 ആയി ഓഡിറ്റ് അക്കേന്വഷണക്കുറിപ്പ് നല്കിന്റെയങ്കിലും
7റുപടി  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  നിലവിലുളള  ഉത്തരവിന്  വിരുദ്ധ7ായി  അധിക  തുക  നല്കിയത്
ഓഡിറ്റില് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 37500 രപ തിരിന്റെക ഈടാ�ി ഡി.എസ്.എസ്. ഫണ്ടില്
അടവാ�ി  വിവരം  ഓഡിറ്റില്  അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.37500/-രൂപ  ഓഡിറ്റില്
തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു
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3-12 ഡിപ്പാർട്ട്ടെ9K് ഓഫ് സ്റ്റു ഡK്സ് സർവ്വീസസ്  -  ഫീ)ർ
ഫിലിം നിർമ്മാണം വിഹിതം നല്കിയ തുകയുടെട ആധികാരികത,
ടെ}ലവു  ക്കേരഖകള്,ബാലന്സ്  തുക  എന്നിവ  സംബന്ധി)
ക്കേരഖകള് പരിക്കേശാധനയ്ക്ക ് ലഭ്യ9ാക്കിയിട്ടില്ല . 

2017-18  ല്  ഹൈജവം  പദ്ധതിയുന്റെട  ബജറ്റില്  ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി  ഹൈജവ  കൃഷിയും
സുസ്ഥിര  വികസനവും  എന്ന  ആfയന്റെത്ത  വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  ഇടയില്
പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി  സര്വ്വകലാfാല  ഒരു  ഹൃസ്വ  ചിത്രം  നിര്മ്മിയ്ക്കുന്നതിനും,  ഹൃസ്വ
ചിത്ര  നിര്മ്മാണത്തിനും  ,മൂക്  ക്കേപ്രാഗാ7ിനു7ായി  വകയിരുത്തിയിട്ടുളള  എഴുപത്തിയ ഞ്ച്
ലക്ഷം രൂപയില് മൂക് ക്കേപ്രാഗാ7ിനായുളള 25 ലക്ഷം ഒഴിച്ച് 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഹൃസ്വ ചിത്രം
നിര്മ്മിയ്ക്കുന്നതിനും  തീരു7ാനിച്ചു.സ്റ്റുഡ�്സ്  ന്റെവല്ഫയര്  ഫണ്ട്  7ാക്കേനജിംഗ്  ക്കേബാ 
ഡിയുന്റെട  14-12-2017  ന്റെല  തീരു7ാനത്തിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില്  8/1/2018  -ല്  ന്റെച�്
നം.719205  പ്രകാരം ഫീച്ചര് ഫിലി7ിന്  DSS  ന്റെ� അ�ൗണ്ടില് നിന്നും  20  ലക്ഷം രൂപ
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബഹു.ഹൈവസ്  ചാന്സലര്  അദ്ധ്യക്ഷനായി  28/12/2017  -ല്  കൂടിയ  ഹൈജവം
സം½ാടക  സ7ിതി  ക്കേയാഗത്തില്  ഫീച്ചര്  ഫിലിം  നിര്മ്മാണത്തിനായി  അഡ്വ.പി.ന്റെക
ഹരികു7ാര്,അദ്ധ്യക്ഷനായും  DSS  ഡയറക്ടര്  ക്കേഡാ.എസ്.ഹരികു7ാര് ധനകാര്യ  കണ്
വീനറായും  അഞ്ചംഗ  ക്കേ7ല്ക്കേനാട്ട  സ7ിതി  രൂപീകരിച്ചു.  കൂടാന്റെത  ഫീച്ചര്  ഫിലിം  നിര്
മ്മാണത്തിനായി  ഹൈജവം  പദ്ധതിയുന്റെട  ബജറ്റില്  ഉള്ന്റെ�ാളളിച്ചിരിക്കുന്ന  50  ലക്ഷം
രൂപയും  DSS  ന്റെ�  അ�ൗണ്ടില്  നിന്നും  ഇതിനായി  നല്കുന്ന  20  ലക്ഷം  രൂപയും
,എം.ജിയൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ക്രിക്കേയഷന്സ്"  എന്ന ബാനറില് എസ്.ബി അ�ൗണ്ട് തുടങ്ങി
(അ�ൗണ്ട് നം.37461834007)  അ�ൗണ്ട് ഓപ്പക്കേററ്റ്  ന്റെചയ്യുന്നതിന്  DSS  ഡയറക്ടറും,
ഫീച്ചര്  ഫിലിം  ക്കേ7ല്ക്കേനാട്ട  സ7ിതി  ധനകാര്യ  കണ്വീനറും  ആയ
ക്കേഡാ.എസ്.ഹരികു7ാറിന്റെന ചു7തലന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനും സം½ാടക സ7ിതി  ക്കേയാഗത്തില്
തീരു7ാനിച്ചിരുന്നു. 

ഇതിനായി ഡി.എസ്.എസിന്റെ� സ്റ്റുഡ�്സ് ന്റെവല്ഫയര് ഫണ്ടില് നിന്ന് 8/1/2018
ല്  ന്റെച�്  നം.719205  പ്രകാരം  20  ലക്ഷം  രൂപ  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ടി  തുക
"എം.ജിയൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ക്രിക്കേയഷന്സ്" എന്ന ബാനറിലുളള എസ്.ബി അ�ൗണ്ട് തുടങ്ങി
(അ�ൗണ്ട് നം.37461834007)  അതിക്കേലയ്ക്ക്  7ാറ്റുകയും,  ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  സ്റ്റുഡ�്സ്  ന്റെവല്
ഫയര്  ഫണ്ടിന്റെ�  ഹൈബ-ക്കേലാ  പ്രകാരം  ടി  ന്റെചലവ്  അനുവദനിയ7ാക്കേണാ  എന്നതിന്
വിfദീകരണം  നല്ക്കേകണ്ടതാണ്.അ�ൗണ്ടിന്റെല  ന്റെചലവഴിച്ച  തുകയുന്റെട
ക്കേരഖകളും,ബാലന്സ്  തുകയുന്റെട വിfദാംfങ്ങളും,  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.  ടി
വിഷയത്തില്  സര്വ്വകലാfാല  സ്വീകരിച്ച  തുടര്  നടപടികളുന്റെട  വിവരം
ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.
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3-13) 2016-17 ടെല  വിവിധ അന്തർസർവ്വകലാശാല / അന്തർ
സർവ്വകലാശാല  കായിക  9ത്സരങ്ങളുടെട  നടത്തിപ്പ്   -
ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തതയില്ല

2016-17  ന്റെല  വിവിധ  അന്തര്  കലാfാല  /  അന്തര്  സര്വ്വകലാfാല  കായിക
7ത്സരങ്ങളുന്റെട നടത്തിപ്പിനായി ,സ്കൂള് ഓഫ് ഫിസ�ല് എഡ്യുക്കേ�ഷന് ആന്ഡ് ക്കേÈാര്
ട്സ്  സയന്സസ്  ഡയറക്ടറിന്റെ�  അക്കേപക്ഷ  പ്രകാരം  സര്വ്വകലാfാല  മുന്കൂര്
അനുവദിച്ചിടുണ്ട്. വിfദാംfങ്ങള് താന്റെഴക്കേച്ചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7 
നം

അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് അനുവദിച്ച തീയതി തുക

1 4998/AV(2)/2015/Admn 07.09.2016 450000

2 5598/AV(2)/2015/Admn 25.10.2016 450000

3 6219/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 23.11.2016 450000

4 6566/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 09.12.2016 450000

5 147/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 05/01/2017 450000

6 306/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 16/01/2017 450000

7
475/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി

27/01/2017 450000

8 892/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 14/02/2017 450000

9 1213/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 2/03/2017 450000

10 1485/707/എഡിഎ 5/2/2016 ഭവി 14/03/2017 490000

ആന്റെക 4540000

ഡയറക്ടര് , സ്കൂള് ഓഫ് ഫിസി�ല് എഡ്യുക്കേ�ഷന് ആന്ഡ് ക്കേÈാര്ട്സ് സയന്
സിന്റെ�  അക്കേപക്ഷയുന്റെട  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്  സര്വ്വകലാfാല  തുക
അനുവദിക്കുന്നത്.തുക  അനുവദിച്ചുന്റെകാണ്ടുളള  ഉത്തരവുകളല്ലാന്റെത  ആയതിന്റെ�
ഹൈകപ്പറ്റ്,  വിനക്കേയാഗം,  ന്റെചലവുക്കേരഖകള്  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങള്  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്
ലഭ്യ7ായിടിട്ടില്ല  .ഓക്കേരാ  കായിക  ഇനത്തിലും  ചിലവായ  തുകകള്  അറിയിക്കുക
7ാത്ര7ാണ് ഡയറക്ടര് ന്റെചയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ക്കേരഖകള്  മുന്കൂറുകള്  ക്ര7ീകരിച്ചതിന്റെ�  വിവരങ്ങള്
സഹിതം ആവf്യന്റെപ്പട്ടങ്കിലും വിവരങ്ങള് ലഭ്യ7ാ�ിയില്ല.

ഒക്കേര  കായിക  ഇനം  നടത്തുന്നതിനായി  കൂടുതല്  തവണ  പണം
ആവf്യന്റെപ്പട്ടതായി  കാണുന്നു.ഉദാഹരണ7ായി  ഡയറക്ടര്  സ്കൂള്  ഓഫ്  ഫിസി�ല്
എഡ്യുക്കേ�ഷന് ആന്ഡ് ക്കേÈാര്ട്സ് സയന്സസ്, 25.11.2016  ന്റെല  SPESS/3/ICT/2016
കത്തില് അന്തര് കലാfാല ക്കേവാളീക്കേബാള് (പുരുഷന്) ടൂര്ണന്റെ7�ിന്റെ� ചിലവിനത്തില്
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40000/-  രൂപ  ന്റെചലവായതായി  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  06/01/2017  ന്റെല
SPESS/3/ICT/2016  കത്തില്  ഡയറക്ടര്  ,SPESS  ഇക്കേത  കായിക  ഇനം
നടത്തുന്നതിനായി  35000/-  രൂപ  വീണ്ടും  ആവf്യന്റെപ്പട്ടതായി  കാണുന്നു.  അന്തര്
കലാfാല  ഹാന്ഡ്  ക്കേബാള്  7ത്സരത്തിനായി  25.11.2016  ലും  16.12.2016  ലും
അക്കേപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഒക്കേര ഇനത്തിക്കേലയ്ക്കായി രണ്ട് തവണ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടാന്റെയന്നു
വ്യക്ത7ാ�ാന് ആവf്യന്റെപ്പട്ട് കത്ത് നല്കിന്റെയങ്കിലും 7റുപടി ലഭിച്ചില്ല. 

04/07/2017  -ല്  ഡയറക്ടര്  സ്കൂള്  ഓഫ്  ഫിസി�ല്  എഡ്യുക്കേ�ഷന്  ആന്ഡ്
ക്കേÈാര്ട്സ്  സയന്സസ്  ,  SPESS/3/ICT/2016  നമ്പര് കത്ത് പ്രകാരം തയ്യാറാ�ിയ
2016-17 വിവിധ അന്തര് കലാfാല /  അന്തര്സര്വ്വകലാfാല കായിക 7ത്സരങ്ങളുന്റെട
നടത്തിപ്പിന്റെ�  സ7q7ായ  ന്റെചലവുവിവരങ്ങള്  മുന്കൂര്  ലഭിക്കുന്നതിനായി  ഡയറക്ടര്
സ7ര്പ്പിച്ച  കണക്കുകളു7ായി  ന്റെപാരുത്തന്റെപ്പടുന്നില്ല.  ഉദാഹരണ7ായി  04/10/2016  ല്
അന്തര് കലാfാല ന്റെചസ് 7ത്സരം നടത്തുന്നതിനായി 26000/- രൂപ ഉപക്കേയാഗിച്ചതായി
സര്വ്വകലാfാലന്റെയ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് സ7q7ായ ന്റെചലവുവിവരങ്ങളില് ഇക്കേത
ഇനത്തിനായി  11776/-  രൂപ  ന്റെചലവാണ്  കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  അന്തര്  കലാfാല
ക്കേക്രാസ്കണ്Dി  ടൂര്ണന്റെ7�ിനു  55000/-  രൂപ  ചിലവായതായി  04/10/2016  –  ല്
അറിയിച്ചിരുന്നു. സ7q7ായ ന്റെചലവുവിവരങ്ങള് ഇക്കേത ഇനത്തിനു 33168/-  രൂപ എന്നു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  ചിലവഴിച്ചു  എന്നറിയിച്ച  തുകയില്  പിന്നീട്  വ്യത്യാസം  ഉണ്ടായതിനു
വിfദീകരണം  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  വിവിധ  അന്തര്  കലാfാല  /  അന്തര്  സര്വ്വകലാfാല
കായിക  7ത്സരങ്ങളുന്റെട  നടത്തിപ്പ്  സംബന്ധിച്ച  ന്റെചലവ്  വിവരങ്ങളും  ക്കേരഖകളും
പരിക്കേfാധനയ്ക്കായി സര്വ്വകലാfാല ഓഡിറ്റില് സ7ര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല.  ടി വിഷയത്തില് തുടര്
നടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-14  പ്രക്കേത്യ ക  സിന്ഡിക്കേക്ക റ്റ്  ക്കേയാഗങ്ങളിൽ  പടെങ്ക ടുക്കു ന്ന
അംഗങ്ങള്ക്കു ളള  ദിനബത്ത /യാത്രാബത്ത  മുന്കൂർ  നൽ
കിയത് -ക്ര9ീകരണ വിവരം ലഭ്യ9ാക്കിയിട്ടില്ല.

സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  പ്രക്കേത്യക  സിന്ഡിക്കേ�റ്റ്  ക്കേയാഗങ്ങളില്  പന്റെങ്കടുത്ത
അംഗങ്ങള്ക്കുളള  ദിനബത്ത/യാത്രാബത്ത  ഇനത്തില്  എസി.സി.  ന്റെസക്ഷന്റെ�
ന്റെസക്ഷന് ഓഫീസര് ശ്രീ. മുരളീധരന് എന്.ന് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്ന വൗച്ചറുകള് പ്രകാരം
മുന്കൂര് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. മുന്കൂര് അനുവദിച്ച് 3 7ാസത്തിനകം മുന്കൂര് തുക
ക്ര7ീകരി�ണന്റെ7ന്ന്  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഉത്തരവില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കിലും  നാളിതുവന്റെര
തുക  ക്ര7ീകരിച്ചതായി  ഫയലില്  കാണുന്നില്ല.  അനുവദിച്ച  മുന്കൂര്  തുകകളുന്റെട
വിfദാംfം ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നം. വൗച്ചര് നം./തീയതി തുക ന്റെച�് നം.

1 300024/21.04.17 45000 535074/21.4.17

2 300071/5.5.17 60000 535122/5.5.17

3 300178/3.6.17 45000 535631/3.6.17

ആന്റെക 150000
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ടി  150000  രൂപയുന്റെട മുന്കൂര് ക്ര7ീകരിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കില് വിfദാംfങ്ങള് സഹിതം
വിവരം ഓഡിറ്റില് അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-15  കരാർ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ക്കേജാലി  ടെ}യ്യു ന്ന  കംപ്യൂ ട്ടർ
ക്കേപ്രാഗ്രാക്കേ9ഴ്സിടെK  പ്രതിഫലം - വിശദാംശങ്ങള് ലഭ്യ9ാക്കിയില്ല

2017-18  വര്ഷന്റെത്ത  ന്റെചലവ്  വൗച്ചറുകള്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്  കരാര്
അടിസ്ഥാനത്തില് ക്കേജാലി ന്റെചയ്യുന്ന കംപ്യൂട്ടര് ക്കേപ്രാqാക്കേ7ഴ്സിന്റെ� പ്രതി7ാസ ക്കേവതനം
40000 രൂപ നിര�ില് നല്കിയതായി കാണുന്നു. വിfദാംfം ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നം.

വൗച്ചര് നം./തീയതി തുക ന്റെച�് നം./തീയതി
ഹൈകപ്പറ്റിയ വ്യക്തികളുന്റെട

ക്കേപര്

1 300012/10.04.2017 80000 535048/10.04.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ(40000 രൂപ വീതം)

2 300080/8.5.2017 40000 535131/8.5.2017 അയിഷാബീവി

3 300181/5.6.2017 80000 535634/5.6.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ(40000 രൂപ വീതം)

4 300335/14.07.2017 80000 102416/14.7.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ (40000 രൂപ വീതം)

5 300439/17.8.2017 77420 102823/17.8.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ

6 300558/31.8.2017 59355 103150/31.8.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ

7 300643/3.10.2017 461516 156286/3.10.2017
അയിഷാബീവി

വിജി പ്രഭ

ജി.ഒ.(പി) നം.56/2017/ധന. തീയതി 28.4.2017 പ്രകാരം കംപ്യൂട്ടര് ക്കേപ്രാqാ7റുന്റെട
പ്രതി7ാസ  കരാര്  ക്കേവതനത്തിന്റെ�  പര7ാവധി  തുക  21000  രൂപയായി
നിജന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല്  സര്വ്വകലാfാല  നിയ7ിച്ചിട്ടുളള  ടി  കരാര്
ജീവന�ാരുന്റെട നിയ7ന വിfദാംfങ്ങളും ബന്ധന്റെപ്പട്ട സര്വ്വകലാfാല ഉത്തരവുകളും
പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതും  40000  രൂപ  പ്രതി7ാസ  ക്കേവതനം  നല്കിയതിന്
അടിസ്ഥാന7ായ  ഉത്തരവുകള്  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.  സര്�ാര്
നിശ്ചയിച്ച  നിര�ില്  നിന്ന്  അധിക  നിര�ില്  ക്കേവതനം  നല്കിയിട്ടുന്റെണ്ടങ്കില്
ആയതിനു വിfദീകരണം നല്ക്കേകണ്ടതു7ാണ്. 

3-16  റൂസ  ധനസഹായം  -  പലിശ  വിഹിതം  റൂസയ്ക്ക ്  തിരിടെക
നൽകിയില്ല

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുന്റെട  വികസനത്തിനായി  7ഹാത്മാഗാന്ധി  സര്
വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  റൂസ ഫണ്ടിനത്തില് താന്റെഴപ്പറയും പ്രകാരം തുക ലഭ്യ7ാക്കുകയുണ്ടായി.
വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.
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ലഭ്യ7ായ തുക (രൂപ) തുക ലഭ്യ7ായ തീയതി

1 25,000,000 06.10.2015

2 129,687,500 17.10.2016

3 43,229,167 30.04.2018

ആന്റെക 197,916,667

ഇപ്രകാരം  ലഭ്യ7ായ  തുക  ക്കേസ്റ്ററ്റ്  ബാങ്ക്  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  7ഹാത്മാഗാന്ധി  സര്
വ്വകലാfാല ക്യാമ്പസ് fാഖയിലുളള 67339748466 നമ്പര് അ�ൗണ്ടില് നിക്കേക്ഷപിച്ച്
വിവിധ പദ്ധതികള്�ായി ന്റെചലവഴിച്ചു വരുന്നു.  കാലാകാലങ്ങളിലുള പലിfയിനത്തില്
25.12.2018 വന്റെര പ്രസ്തുത അ�ൗണ്ടില് താന്റെഴപ്പറയും പ്രകാരം തുക വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

തീയതി വരവ് വന്ന പലിf തുക (രൂപ)

30.11.2015 117,260

25.04.2016 206,958

25.07.2016 239,398

25.10.2016 76,661

25.03.2017 1,324,180

25.06.2017 1,186,625

25.09.2017 887,683

25.12.2017 916,285

25.03.2018 376,878

25.06.2018 565,594

25.09.2018 496,252

25.12.2018 401,070

ആന്റെക 6,794,844

റൂസ പദ്ധതി നടത്തിപ്പു7ായി ബന്ധന്റെപ്പട്ട ന്റെപാതുനിയ7ങ്ങള് (റൂസ ഹാന്ഡ്ബു�്)
അധ്യായം 4 ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം റൂസ ഫണ്ടിന്റെ� നിക്കേക്ഷപത്തില് നിന്നും ലഭ്യ7ാകുന്ന
പലിf തുക റൂസയിക്കേല�് തിരിന്റെക അടയ്ക്കണന്റെ7ന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റൂസ ഫണ്ടിനത്തില് ലഭ്യ7ായ പലിfയിനത്തില് നിന്നും തുക സര്വ്വകലാfാല
തിരിന്റെക  റൂസ  ഫണ്ടിക്കേല�്  അടവാ�ിയിട്ടുന്റെണ്ടങ്കില്  ആയതിന്റെ�  വിവരം
ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.ടി  വിഷയത്തില്  വിfദീകരണം  ആവf്യന്റെപ്പട്ട്  നല്കിയ  ഒാഡിറ്റ്
എന്ക്വയറി�്  (നം.42/2017-18)7റുപടി  ലഭ്യ7ാ�ിയില്ല.സര്വ്വകലാfാല  സ്വീകരിച്ച
തുടര് നടപടികളുന്റെട വിവരം അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.
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3-17  നിർ9ാണം  ആരംഭി) ്  വർഷങ്ങളായ  പദ്ധതികള്  -
നിലവിലും പദ്ധതികള് പൂർത്തീകരി)ിട്ട ില്ല

2011-12  കാലയളവ്  മുതല്  നിര്7ാണം  ആരംഭിച്ച  സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല  പല
7രാ7ത്ത്  പ്രവൃത്തികളും  നിലവിലും  പൂര്ത്തീകരി�ാന്റെത  അവക്കേfഷിക്കുന്നു.  ടി  വിഷയം
മുന്വര്ഷ  ഓഡിറ്റ്  റിക്കേപ്പാര്ട്ടുകളില്  പരാ7ര്fിച്ചിരുന്നുന്റെവങ്കിലും  ആയവ  പൂര്
ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  ക്രിയാത്മകനടപടികള്  സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  ഭാഗത്തുനിന്ന്
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുന്റെട ക്കേപര്,
കരാന്റെറടുത്ത ഏജന്സി

എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്
തുക (രൂപ)

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച
തീയതി/കരാര്

പ്രകാരം പൂര്ത്തീ
കരിക്കേ�ണ്ട തീയതി

2018 7ാര്ച്ച്
വന്റെരയുളള

ന്റെചലവ്

1

കണ്ക്കേവര്ജന്സ്
അ�ാദ7ിയ ക്കേകാംപ്ലക്സ്

നിര്7ാണം-
സി.പി.ഡബ്യു.ഡി..

284,412,480
05.02.2014/
09.04.2016

214,804,160

2
ന്റെപ്രാഫസര്7ാരുന്റെട ക്വാര്

ക്കേട്ടഴ്സ്-
ബി.എസ്.എന്.എല്.

48,661,000
05.05.2011/
05.08.2012

44,866,100

3
റിസര്ച്ച് സ്റ്റുഡിക്കേയാ നിര്

7ാണം- ക്കേകരള സംസ്ഥാന
നിര്7ിതി ക്കേകന്ദ്രം

1.5 ക്കേകാടി
29.03.2016/
19.10.2017

75 ലക്ഷം

1)  കണ് ക്കേവർ ജന് സ്  അക്ക ാദ9ി  ക്കേകാംപ്ല ക്സ്  നിർ മ്മ ാണം  പൂർ ത്ത ീകരി) ിട്ട ില്ല
കണ്ക്കേവര്ജന്സ് അ�ാദ7ിയ ക്കേകാംപ്ലക്സ് നിര്7ാണത്തിനായി യു.ഒ..  നം. 5629/

പി&ഡി 1/2/2018/ഭരണവിഭാഗം തീയതി 20.07.2018 പ്രകാരം രണ്ടു ക്കേകാടി രൂപയും യു.ഒ.
നം. 7056/പി&ഡി  1/2/2018/ഭരണവിഭാഗം തീയതി  30.09.2018  പ്രകാരം  4,96,08,320
രൂപയും സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.�് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇപ്രകാരം മുന് കാലങ്ങളില് നല്കിയ
തുക  ഉള്ന്റെപ്പന്റെട  എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്  തുകയായ  28,44,12,480  രൂപ  പൂര്ണ്ണ7ായും
സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.�് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്  ടി  പ്രവൃത്തിയു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  അധികനിര്7ാണപ്രവൃത്തികള്
നടത്തിയതിന്റെ�യും  പാര്ട്ടീഷന്  വര്ക്കുകളുന്റെടയും  ഇനത്തില്  സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.
എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്  പരിഷ്കരിക്കുകയും  വര്�്  ഔന്റെട്ട്ല  (ഡബ്ല്യു.ഒ.)  ഇനത്തില്  32,60,07,000
രൂപയും  ഡിപ്പാര്ട്ട്ന്റെ7�ല്  ചാര്ജിനത്തില്  (ഡി.ഡി.)  1,82,56,392  രൂപയും  ഉള്ന്റെപ്പന്റെട
ആന്റെക  34,42,63,392  രൂപയുന്റെട  എസ്റ്റിക്കേ7റ്റിന്  അംഗീകാരം  നല്കണന്റെ7ന്ന്
ആവf്യന്റെപ്പടുകയും ന്റെചയ്തു.
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28.02.2019 ല് കൂടിയ പി&ഡി ഉപസ7ിതി എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് പരിഷ്കരിക്കുവാന് fിപാര്f
നല്കുകയും ടി fിപാര്f ന്റെന്റെവസ് ചാന്സലര് 7ഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാfാല ആക്ട്
1985  അധ്യായം  3(10)(17)  പ്രകാരമുളള  സവിക്കേfഷ  അധികാരം  ഉപക്കേയാഗിച്ച്
അംഗീകരിക്കുകയും ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാല് ടി സവിക്കേfഷ അധികാരം വിനിക്കേയാഗിക്കേ�ണ്ട
അടിയന്തിരസാഹചര്യം ഇ�ാര്യത്തില് ഉളളതായി ക്കേബാധ്യന്റെപ്പടുന്നില്ല. 

കണ്ക്കേവര്ജന്സ്  അ�ാദ7ിയ  ക്കേകാംപ്ലക്സ്  നിര്7ാണത്തിന്റെ�  പരിഷ്കരിച്ച
എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്  തുകയായി  32,60,07,000  രൂപ  (ഡബ്ല്യു.  ഒ.)  +  1,82,56,392  രൂപ  (ഡി.സി.)
അംഗീകരിക്കുന്നതിനും  നിര്7ാണവു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.�്  മുന്കൂര്
തുകയായി  4,50,00,000  രൂപ  ന്റെന്റെക7ാറുന്നതിനും  ധനകാര്യവിഭാഗം  fിപാര്f  നല്
കിയതിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില് ടി വിഷയം പരിഗണിച്ച സിന്ഡിക്കേ�റ്റ്  , 31.05.2019 ന്റെല
സിന്ഡിക്കേ�റ്റ് ക്കേയാഗം 7ിനിറ്റ്സ് ഇനം നം. ഒ.എ. 6/19.04/190409 പ്രകാരം നിര്വഹണ
സ്ഥാപന7ായ  സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി�്  4.5  ക്കേകാടി  രൂപ  താന്റെഴപ്പറയുന്ന  രീതിയില്
ന്റെന്റെക7ാറുന്നതിന് തീരു7ാനിച്ചു. 

1 സിവില് കണ്സ്Dക്ഷന് ക്കേജാലികള്�് 2 ക്കേകാടി രൂപ

2 ഇലക്ട്രി�ല്, ന്റെ7�ാനി�ല് സര്വ്വീസ് 2.5 ക്കേകാടി രൂപ

ആന്റെക 4.5 ക്കേകാടി രൂപ

കരാര്  പ്രകാരം  05.02.2014  ല്  നിര്7ാണം  ആരംഭിച്ച്  09.04.2016  ല്  പൂര്
ത്തീകരിക്കേ�ണ്ടിയിരുന്ന  കണ്ക്കേവര്ജന്സ്  അ�ാദ7ിയ  ക്കേകാംപ്ലക്സ്  നിര്7ാണം  പൂര്
ത്തീകരണ  കാലാവധിയായ  09.04.2016  നു  ക്കേfഷം  മൂന്നു  വര്ഷം  പിന്നിട്ടിട്ടും  പൂര്
ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2) ടെപ്ര ാഫക്കേസഴ്സ് ക്വാർ ക്കേട്ട ഴ്സ് നിർ മ്മ ാണം - 7 വർ ഷത്ത ിന് ക്കേശഷവും പണി പൂർ
ത്ത ിയായിട്ട ില്ല

2011-2012  വര്ഷം  സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല  ന്റെപ്രാഫസര്7ാര്ക്കുക്കേവണ്ടി  16  ക്വാര്
ക്കേട്ടഴ്സുകള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി  നിര്വ്വഹണഏജന്സിയായി  ന്റെ7ക്കേhഴ്സ്
ബി.എസ്.എന്.എല്.ന്റെന  നിശ്ചയിക്കുകയും  ബി.എസ്.എന്.എല്.  തയ്യാറാ�ിയ
63493400  രൂപയുന്റെട എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്  അംഗീകരിക്കുകയും ന്റെചയ്തിരുന്നു. (സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന്റെ�
30.6.11  ന്റെല  56/2011  നമ്പര്  തീരു7ാനം)  ബി.എസ്.എന്.എലു7ായി  5.5.11  ല്
ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.  ധാരണാപത്രം  പ്രകാരം  15 7ാസത്തിനുളളില്  (5.8.12 ന്
മുമ്പായി)  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിക്കേ�ണ്ടിയിരുന്നു.  ആന്റെക എസ്റ്റിക്കേ7റ്റില്  48661000  രൂപ
സിവില്  വര്ക്കുകള്ക്കും  ബാ�ി  തുക  ഇലക്ട്രി�ല്  വര്ക്കുകള്ക്കും  ഡിപ്പാര്ട്ട്ന്റെ7�ല്
ചാര്ജായും  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  ക്വാര്ക്കേട്ടഴ്സ്  നിര്മ്മാണത്തിനായി  നാളിതുവന്റെര
ബി.എസ്.എന്.എലിന്  3.48 ക്കേകാടി  നല്കി.സര്വ്വകലാfാല  ബി.എസ്.എന്.എലിന്
ഇനി നല്കാനുളള തുക 13794900 രൂപ 7ാത്ര7ാണ്. എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് തുകയുന്റെട 72% തുകയും
ബി.എസ്.എന്.എലിന്  ന്റെന്റെക7ാറിയിരുന്റെന്നങ്കിലും  നിര്മ്മാണത്തിന്റെ�  40%  7ാത്ര7ാണ്
ബി.എസ്.എന്.എല്.  പൂര്ത്തിയാ�ിയിട്ടുളളത്.  ബി.എസ്.എന്.എലും  കരാറുകാരനും
തമ്മിലുളള  തര്�ം  കാരണം  നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുടങ്ങിയിരുന്നു.  27.2.16 ല്
ന്റെന്റെവസ് ചാന്സലറുന്റെട അധ്യക്ഷതയില് ക്കേചര്ന്ന ക്കേയാഗത്തില് ആവf്യന്റെപ്പട്ടതനുസരിച്ച്
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ബി.എസ്.എന്.എല്. 15.9.16 ല് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് കഴിയുന്ന രീതിയില്
പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാന് നിര്ക്കേദ്ദfം നല്കിയിരുന്നു. 

നിര്മ്മാണം  മുടങ്ങിക്കേപ്പായതിനാല്  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിന്  ആവf്യന്റെപ്പട്ടുന്റെകാണ്ടുളള  ആര്ബിക്കേDഷന്  നടപടികള്�ായി  സര്
വ്വകലാfാല  നിയക്കേ7ാപക്കേദfം  ക്കേതടിയതില്  നിര്മ്മാണപ്രവൃത്തി
നടന്നുന്റെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്  ആര്ബിക്കേDഷന്  നടപടികള്  തത്കാലം
ആരംഭിക്കേ�ണ്ടതില്ലാന്റെയന്നും  പണി  പൂര്ത്തിയാ�ിയതിനുക്കേfഷം  കരാറുകാരനും
ബി.എസ്.എന്.എലും  തമ്മിലുണ്ടായ  തര്�ം  മൂലം  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്കുണ്ടായ  നഷ്ടം
ഇൗടാ�ാവുന്നതാന്റെണന്നും  അഭിപ്രായന്റെപ്പട്ടിരുന്നു.  നാളിതുവന്റെര  ബി.എസ്.എന്.എല്.
ക്വാര്ക്കേട്ടഴ്സ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബാ�ി ക്കേജാലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്
10.7.17  ല് ബി.എസ്.എന്.എല്.  സ7ര്പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്  1.91  ക്കേകാടി രൂപ കൂടി
മുന്കൂര്  ആവf്യന്റെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  അധികം  തുക  ആവf്യന്റെപ്പട്ട  ബി.എസ്.എന്.എലിന്റെ�
സത്യവാങ്മൂലം  സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന്റെ� പരിഗണനയിലാണ്.  അഞ്ചു  വര്ഷത്തിക്കേലന്റെറയായി
പൂര്ത്തീകരി�ാത്ത  16  ക്വാര്ക്കേട്ടഴ്സുകളും  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനും  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്
വന്ന  നഷ്ടം  ,പിഴ  എന്നിവ  കണ�ാ�ി  ഇൗടാക്കുവാനും  നടപടി  സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതും
പുക്കേരാഗതി ഓഡിറ്റിന്റെന അറിയിക്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.

3)  ഇK ർ യൂണിക്കേവഴ്സ ിറ്റ ി  ടെസK ർ  ക്കേഫാർ  സ്റ്റ ഡീസ്  ഇന്  സയന് സ്  ഓഫ്  9്യൂ സിക്ക ്
(ടെഎ.യു.സി.എസ്.എസ്.എം.)  ടെകട്ട ിടനിർ മ്മ ാണം,  സ്റ്റു ഡിക്കേയാ  നിർ മ്മ ാണം
എന്ന ിവ 9ന്ദ ഗതിയിൽ - പദ്ധ തിപ്പ ണം ടെ}ലവഴിക്ക ാനായില്ല  

2014-15 ന്റെല വാര്ഷികപദ്ധതിയില് ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി 88.75 ലക്ഷം രൂപയും 2015-16
ന്റെല  വാര്ഷികപദ്ധതിയില്  ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി  ഒരു  ക്കേകാടി  രൂപയും  ഉള്ന്റെപ്പന്റെട  ആന്റെക
18875000  രൂപ  ന്റെഎ.യു.സി.എസ്.എസ്.എമ്മിനായി  റിസര്ച്ച്  സ്റ്റുഡിക്കേയാ,  ന്റെകട്ടിടനിര്
മ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  നിര്മ്മാണപ്രവൃത്തി  ക്കേകരള  സംസ്ഥാന  നിര്മ്മിതി  ക്കേകന്ദ്രന്റെത്ത
ഏല്പിക്കുകയും നിര്മ്മിതി ക്കേകന്ദ്രവു7ായി 29.3.2016 ല് ന്റെ7ക്കേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടര്സ്റ്റാന്
ഡിങ്  (എം.ഒ.യു.)  ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  ആയതിന്റെ�  വ്യവസ്ഥകള്  പ്രകാരം  നിര്
മ്മാണപ്രവൃത്തിയുന്റെട എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് തുകയുന്റെട 50% ആയ 75 ലക്ഷം രൂപ യു.ഒ.നമ്പര് 5375/
പി&ഡി1/2/2016/അഡ്7ിന്  തീയതി  6.10.2016  പ്രകാരം  നിര്മ്മിതി  ക്കേകന്ദ്രതതിന്
അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.  സ്റ്റുഡിക്കേയായുന്റെടയും  ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ�യും  നിര്മ്മാണം  പൂര്
ത്തീകരിക്കുന്നതിനുളള  തുടര്നടപടികള്  7ന്ദഗതിയിലായതിനാല്  പദ്ധതി
കാലയളവിനുളളില്  അനുവദി�ന്റെപ്പട്ട  പണം  ന്റെചലവഴി�ന്റെപ്പടാന്റെത  വരുന്നു.  നിര്
മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരി�ാന്  കാലതാ7സം  വരുന്നതുമൂലം  സര്വ്വകലാfാല  വിഭാവനം
ന്റെചയ്ത  രീതിയില്  ന്റെസ�റിന്റെ�  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുക്കേമ്പാട്ട്  ക്കേപാകാന്  കഴിയാത്ത
അവസ്ഥയാണുളളത്. സ്റ്റുഡിക്കേയായുന്റെടയും ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ�യും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ച്
ന്റെസ�റിന്റെ�  പ്രവര്ത്തനം  പൂര്ണ്ണക്കേതാതില്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  നടപടികള്
സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.
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2012  ല്  സര്വ്വകലാfാലയില്  പ്രവര്ത്തനം  ആരംഭിച്ച
ന്റെഎ.യു.സി.എസ്.എസ്.എം  ന്റെ�  തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്�ായി  1.25  ക്കേകാടി  രൂപ  സര്
�ാര് അനുവദിച്ചത്  സര്വ്വകലാfാലയില് നിന്ന്  താന്റെഴപ്പറയും പ്രകാരം ന്റെസ�റിന്റെ�
അ�ൗണ്ടില്  (അ�ൗണ്ട് നമ്പര്  67179064940  എസ്.ബി.ന്റെഎ.  7ഹാത്മാഗാന്ധി സര്
വ്വകലാfാല ക്യാമ്പസ് ബ്രാഞ്ച്) വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

തീയതി തുക

11.4.2012 50 ലക്ഷം

16.6.2015 25 ലക്ഷം

7.7.2.15 50 ലക്ഷം

ആന്റെക 1.25 ക്കേകാടി രൂപ

സര്വ്വകലാfാല  12.3.2015  ല്  സര്�ാരിക്കേല�്  സ7ര്പ്പിച്ച  പുതു�ിയ
പ്രക്കേപ്പാസലിന് ജി.ഒ.(ആര്.ടി.)  നം. 695/2015/ഉ.വി.വ.  തീയതി  31.3.2015  പ്രകാരം സര്
�ാര് അംഗീകാരം നല്കി.

സര്�ാര്  അംഗീകാരം  ലഭിച്ച  പദ്ധതി  നിര്ക്കേദ്ദfങ്ങളുന്റെടയും  ന്റെചലവിന്റെ�യും
നീ�ിയിരിപ്പിന്റെ�യും പട്ടിക ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

ന്റെചലവിനങ്ങള്
തുക (ലക്ഷം
രൂപയില്)

ന്റെചലവഴിച്ച തുക
(ലക്ഷം രൂപയില്)

ബാ�ി തുക
(ലക്ഷം

രൂപയില്)

1 അന്താരാഷ്ട്രന്റെസ7ിനാര് 35 12.54 22.46

2 ക്കേഷാര്ട്ട് ക്കേടം ക്കേപ്രാജക്ടുകള് 10 7.57 2.43

3
ഉപകരണങ്ങള് (റിസര്ച്ച്

സ്റ്റുഡിക്കേയാ)
50 3.60 46.40

4
വിസിറ്റിങ് ഫാ�ല്റ്റി /
iാസ്സുകളുന്റെട നടത്തിപ്പ്

5 0.81 4.19

5
വര്�്ക്കേഷാപ്പ് / ക്കേകാണ്ഫറന്

സ് / എക്സിബിഷന്
20 3.22 16.78

6 ബുക്കുകള് 5 0.25 4.75

ആന്റെക
1.25 ക്കേകാടി

രൂപ
28 ലക്ഷം രൂപ

97 ലക്ഷം
രൂപ

പദ്ധതി  നിര്ക്കേദ്ദfപ്രകാരമുളള  ഇനങ്ങളുന്റെട  ന്റെചലവ്  സംബന്ധിച്ച  തത് സ്ഥിതി
പരിക്കേfാധിച്ചതിന്റെ�  വിവരങ്ങള്  ചുവന്റെട  ക്കേചര്ക്കുന്നു.  റിസര്ച്ച്  സ്റ്റുഡിക്കേയായിക്കേല�്
ആവf്യ7ായ  ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങുന്നതിന്  അനുവദി�ന്റെപ്പട്ട  50  ലക്ഷം  രൂപയില്
46.40  ലക്ഷം  രൂപ  ന്റെചലവഴി�ന്റെപ്പടാന്റെത  അവക്കേfഷിക്കുന്നു.  സ്റ്റുഡിക്കേയാ  നിര്മ്മാണം,
ന്റെകട്ടിടനിര്മ്മാണം എന്നിവ പൂര്ത്തിയാ�ാത്തതാണ് ആയതിനു കാരണം.
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ഹ്രസ്വകാലക്കേപ്രാജക്ടുകള്�്  ധനസഹായം  നല്കുന്നതിന്റെ�  ഭാഗ7ായി  നാലു
ക്കേപ്രാജക്ടുകള്�്  50000  രൂപ വീതം നല്കുന്നതിന്  അനു7തി നല്കി  26.10.2017  ല്
നം.  8067/എ 7/ന്റെഎ.യു.സി.എസ്.എസ്.എം./3/2017/ഭരണവിഭാഗം  പ്രകാരം
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

സയന്സ് ഓഫ് 7്യൂസിക് ഫാ�ല്റ്റി ഓഫ് സയന്സില് ക്കേചര്ത്ത് റിസര്ച്ചിനായി
രത്നശ്രീ ആര്.  ന് രജിസ്ക്കേDഷന് നല്കി. (Title of Research Scientific Calibration
and improvisation in the musical instrument ‘Tabla’)

ന്റെകട്ടിടനിര്മ്മാണം,  റിസര്ച്ച്  സ്റ്റുഡിക്കേയാ  നിര്മ്മാണം  എന്നിവ  പൂര്
ത്തീകരി�ാത്തതിനാല് ന്റെസ�റിന്റെ� പ്രവര്ത്തനങ്ങള്�ായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികള്
പൂര്ണ്ണക്കേതാതില്  നടപ്പാ�ാനാവാത്ത  സ്ഥിതിയാണുളളത്.  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിച്ച്
ന്റെസ�റിന്റെ�  പ്രവര്ത്തനം  പദ്ധതിയില്  ലക്ഷ്യ7ിട്ടപ്രകാരം  നടത്തുന്നതിന്
സഹായകര7ായ നടപടികള് സര്വ്വകലാfാല അധികാരികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-18  റൂസ  ഫണ്ട്  വിനിക്കേയാഗി) ്  സ്റ്റു ഡK്  അ9ിനിറ്റി  &
ഇന്കുക്കേബഷന്  ടെസKർ  നിർ9ാണം  -  സ9യബന്ധിത9ായി
ടെടെസറ്റ്  ടെടെക9ാTാത്തതുമൂലം  കരാർ  Tദ്ദായി  -  പുതിയ
ടെടന്ഡർ വിളി) ് വർക്ക് നൽകിയതുമൂലം  സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക ്
അധികടെ}ലവ് - 1.46 ക്കേകാടി രൂപ

രാഷ്ട്രീയ  ഉച്ചതര്  fിക്ഷാ  അഭിയാന്  (റൂസ)  പദ്ധതിയില്  ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി  സര്
വ്വകലാfാലയില് സ്റ്റുഡ�് അ7ിനിറ്റി  &  ഇന്കുക്കേബഷന് ന്റെസ�ര് നിര്7ിക്കുന്നതിന്  3.5
ക്കേകാടി  രൂപ  വകയിരുത്തി  പദ്ധതി  തയ്യാറാ�ിയിരുന്നു.  സര്വ്വകലാfാല  നിക്കേയാഗിച്ച
ആര്�ിന്റെടക്റ്റ്  (എം.എം.  ഫിലിപ്പ്  അക്കേസാസിക്കേയറ്റ്സ്)  ആയതിക്കേല�്  ഡി.എസ്.ആര്.
2014 പ്രകാരം 3,44,30,000 രൂപയുന്റെട എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും റൂസ ക്കേപ്രാജക്ട് കണ്
സള്ട്ട�ിന്റെ� ന്റെവറ്റിംഗിനുക്കേfഷം ഡി.എസ്.ആര്.  ഇതര ഇനങ്ങളുന്റെട ക്കേകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ്
കുറവ് ന്റെചയ്ത് എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് 3,33,40,000 രൂപ എന്ന് പുനര്നിര്ണ്ണയിക്കുകയും ന്റെചയ്തു.

പ്രസ്തുത  പദ്ധതിക്കുക്കേവണ്ടി  ഇ-ന്റെടന്ഡര്  ക്ഷണിച്ചതില്  ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ  തുക
ക്കേക്വാട്ട് ന്റെചയ്ത ക്യുബിക്സ് ഇന്ഫ്രാ സ്Dക്ചര് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ�, എസ്റ്റിക്കേ7റ്റില് നിന്ന്
20.10% കുറവ് തുകയ്ക്കുളള ന്റെടന്ഡര് അംഗീകരിക്കുകയും 25.06.2017 ല് സ്ഥാപനത്തിന്
വര്�്  ഓര്ഡര്  നല്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  പദ്ധതി  പൂര്ത്തീകരി�ാന്  അനുവദിച്ച
കാലയളവ് 365 ദിവസ7ായി കണ�ാ�ി ക്യുബിക് ഇന്ഫ്രാസ്Dക്ചറു7ായി 13.06.2017
ല്  കരാറില്  സര്വ്വകലാfാല  ഏര്ന്റെപ്പടുകയുണ്ടായി.  കരാര്  പ്രകാരം  10
ദിവസത്തിനകം  സര്വ്വകലാfാല  ന്റെന്റെസറ്റ്  ന്റെന്റെക7ാറാന്  ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു.
യഥാസ7യം  സര്വ്വകലാfാല  ന്റെന്റെസറ്റ്  ന്റെന്റെക7ാറാതിരുന്നതിനാല്  29.06.2017  ല്
സ്ഥാപനം  ടി  വിവരം  ചൂണ്ടി�ാട്ടി  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  കത്ത്  നല്കുകയും  ന്റെന്റെസറ്റ്
ന്റെന്റെക7ാറാന് ആവf്യന്റെപ്പടുകയും ന്റെചയ്തു.  സ7യബന്ധിത7ായി ന്റെന്റെസറ്റ് ന്റെന്റെക7ാറാത്ത
പക്ഷം  എqിന്റെ7�്  റദ്ദാ�ി  ന്റെസക്യൂരിറ്റി  ന്റെഡക്കേപ്പാസിറ്റ്  തുക  തിരിന്റെക  നല്കാന്
നടപടിന്റെയടു�ണന്റെ7ന്നും സ്ഥാപനം സര്വ്വകലാfാലക്കേയാട് ആവf്യന്റെപ്പടുകയുണ്ടായി.
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പ്രസ്തുത വിഷയത്തില് നടപടികള് സ്വീകരി�ാന് സര്വ്വകലാfാല അധികൃതര്
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  എന്ജിനിയക്കേറാട്  ആവf്യന്റെപ്പട്ടതിന്പ്രകാരം  എന്ജിനിയര്  ന്റെന്റെസറ്റ്
പരിക്കേfാധിക്കുകയും  പലയിനത്തിലുളള  37  7രങ്ങള്  ന്റെവട്ടി7ാറ്റുകയും  ടി  സ്ഥലത്തുളള
ന്റെചറിയ  ന്റെകട്ടിടം  ന്റെപാളിച്ചു7ാറ്റുകയും  ന്റെചയ്താല്  7ാത്രക്കേ7  സ്ഥലം  ന്റെന്റെക7ാറാന്
സാധിക്കുകയുളളു എന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. 

സര്വ്വകലാfാല ടി വിഷയത്തില് നടപടികള് സ്വീകരി�ാന് ന്റെന്റെവകിയതിനാല്
കരാറില് ഏര്ന്റെപ്പട്ട സ്ഥാപനം  28.09.2017  ല് ടി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്
നിരക്കുകളില് വര്ധന ആവf്യന്റെപ്പടുകയും അല്ലാത്തപക്ഷം തങ്ങന്റെള പദ്ധതിയില് നിന്ന്
ഒഴിവാ�ാന്  ആവf്യന്റെപ്പടുകയും  ന്റെചയ്തു.  സര്വ്വകലാfാല  അധികാരികളുന്റെട
ഭാഗത്തുനിന്ന് സ7യബന്ധിത7ായ നടപടികള് ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനാല് കരാന്റെറടുത്ത
സ്ഥാപനം  23.11.2017  ല്  തങ്ങള്  കരാറില്  നിന്ന്  പിന്7ാറുന്നതായും  തങ്ങള്
ന്റെസക്യൂരിറ്റിയായി സ7ര്പ്പിച്ച ബാങ്ക് ഗ്യാര�ി  43,43,800  രൂപ  ,  ബാങ്ക് ചാര്ജ്  1,01,844
രൂപ  ,  സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം  14,50,000  രൂപ എന്നിവ തിരിന്റെക നല്കാന് സര്
വ്വകലാfാലക്കേയാട് ആവf്യന്റെപ്പടുകയും ന്റെചയ്തു. 

റൂസ  ക്കേ7ാണിട്ടറിങ്  കമ്മിറ്റിയുന്റെട  28.11.2017  ന്റെല  ക്കേയാഗത്തില്  ക്യൂബിക്സ്  ഇന്
ഫ്രാസ്Dക്ചര്  എന്ന  സ്ഥാപനന്റെത്ത  ടി  പ്രവൃത്തി  നടപ്പാക്കുന്നതില്നിന്ന്
ഒഴിവാക്കുന്നതിന്  തീരു7ാനിച്ചുന്റെവങ്കിലും  ആയതിന്റെ� കാരണം വിfദീകരിച്ചിട്ടില്ല.  സര്
വ്വകലാfാല സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന്റെ�  19.05.2018  ന്റെല ക്കേയാഗം  (ന്റെഎറ്റം നം.  ഒ.എ. 13/18.04)
പ്രകാരം  ടി  ന്റെകട്ടിടനിര്മ്മാണം  ക്കേകരള  ഇലക്ട്രി�ല്  &  അന്റെന്റെലഡ്  എന്ജിനിയറിങ്
കമ്പനി ലി7ിറ്റഡ്  (ന്റെകല്),  ന്റെകാച്ചി എന്ന ഏജന്സി�് നല്കാനും  1,33,36000  രൂപ  (
എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ്  തുക  3,33,40,000  രൂപയുന്റെട  40%)  സര്വ്വകലാfാലയു7ായി  എqിന്റെ7�്
വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് (ന്റെകല്) അഡ്വാന്സായി നല്കാനും തീരു7ാനിച്ചു. ന്റെകല്
തയ്യാറാ�ിയ കരട് എqിന്റെ7�് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുന്റെട ആന്റെക മൂല്യം ടാക്സ്, ന്റെസസ് , 4%
ന്റെസക്കേ�ജ്  ചാര്ജ്  ,  ന്റെക.സി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്യു.എഫ്.  ഉള്ന്റെപ്പന്റെട  4,12,61,584  രൂപ
(3,33,40,000 + 79,21,584) എന്ന് കണ�ാ�ിയിരിക്കുന്നു. തയ്യാറാ�ിയ എqിന്റെ7�ിന്റെല
വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരം സര്വ്വകലാfാല സ്ഥാപനത്തിന് സൗജന്യ ന്റെന്റെവദ്യുതി,  ന്റെവളളം,
ക്കേജാലി�ാര്�ായുളള  താ7സസൗകര്യം  എന്നിവ  ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.  കരട്  കരാര്
പരിക്കേfാധന വിക്കേധയ7ാക്കുകയും സര്വ്വകലാfാല ലീഗല് അന്റെന്റെഡ്വസറുന്റെട അഭിപ്രായം
ക്കേതടുകയും  ന്റെചയ്തതിനുക്കേfഷം  അന്തി7കരാര്  സര്വ്വകലാfാലയും  ന്റെകല്ലും  തമ്മില്
23.06.2018 ല് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് തുകയുന്റെട 40%, 1,33,36,000 രൂപ അഡ്വാന്സ് അനുവദിക്കുന്നതു7ായി
ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  ഫയല്  ഫിനാന്സ്  വിഭാഗത്തിന്റെ�  പരിഗണനയ്ക്ക്  അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഫിനാന്സ്  വിഭാഗം  ഫയല്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്  ഓപ്പണ്  ന്റെടന്ഡറില്  കൂടിയല്ലാന്റെത
ഇത്രയും  വലിയ  തുകയ്ക്കുളള  പ്രവൃത്തി  ഏജന്സിന്റെയ  ക്കേനരിട്ട്  ഏല്പ്പിക്കുന്നതില്
അപാകമുളളതായി  അഭിപ്രായന്റെപ്പടുകയുണ്ടായി.  ആയതിനാല്  പ്രസ്തുത  ഫയല്
30.06.2018  ല് കൂടിയ സര്വ്വകലാfാല സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന്റെ� പരിഗണനയ്ക്ക് വീണ്ടും നല്
കുകയും സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന്റെ� പരിഗണനയ്ക്ക്  വീണ്ടും നല്കുകയും  30.06.2018  ന്റെല സിന്
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ഡിക്കേ�റ്റ്  ക്കേയാഗം  (ന്റെഎറ്റം  നം.  ഒ.എ.15/18.05/181722)  പ്രകാരം  മുന്  തീരു7ാനത്തില്
ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും  സര്�ാര് ഏജന്സിയായ ന്റെകല്ലിന്  ടി  പ്രവൃത്തി ഏല്പിച്ചുനല്കാന്
തീരു7ാനിക്കുകയും ന്റെചയ്തു.  അയതിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്കൂര് തുക  1,33,36000
രൂപ ന്റെകല്ലിന് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തിയു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഫയല്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്  കന്റെണ്ടത്തിയ
താന്റെഴപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങള്�് സര്വ്വകലാfാല 7റുപടി ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.

സര്വ്വകലാfാല  സ7യബന്ധിത7ായി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തിയുന്റെട  കരാര്  എടുത്ത
ക്യൂബിക് ഇന്ഫ്രാസ്Dക്ചര് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ന്റെന്റെസറ്റ് ന്റെന്റെക7ാറാതിരുന്നതുമൂലം ടി
സ്ഥാപനം  കരാറില്  നിന്ന്  പിന്7ാറുകയും  ഒരു  വര്ഷത്തിനുളളില്  (ജൂണ്  2018  ല്)
എസ്റ്റിക്കേ7റ്റില്  നിന്ന്  20.10%  കുറവില്  അതായത്  2,66,38,660  രൂപയില്  പൂര്
ത്തീകരിക്കേ�ണ്ടിയിരുന്ന  പ്രവൃത്തി  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  കാലതാ7സം  ക്കേനരിടുകയും
ന്റെകല്ലിന് പുതു�ിയ കരാര് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി എല്പിച്ചു നല്കിയ വകയില്  1,46,22,924
രൂപ അധികം സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക് ന്റെചലവഴിക്കേ�ണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ന്റെചയ്തു.
വിfദാംfങ്ങള് ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുന്റെട മൂല്യം 3,33,40,000

ക്യൂബിക്സ്  ഇന്ഫ്രാസ്Dക്ചര് എന്ന സ്ഥാപനം എസ്റ്റിക്കേ7റ്റില് നിന്ന്
20.10% കുറവില് കരാര് വച്ച പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുന്റെട മൂല്യം

2,66,38,660

ന്റെകല്ലു7ായി  ഉണ്ടാ�ിയ  പുതു�ിയ  കരാര്  പ്രകാരം  പ്രവൃത്തിയുന്റെട
ആന്റെക മൂല്യം

4,12,61,584

ആദ്യകരാര്  ഉക്കേപക്ഷിച്ചതുമൂലം  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന
അധികന്റെചലവ് (4,12,61,584-2,66,38,660

1,46,22,924

കരാറില് ഏര്ന്റെപ്പട്ടതിനുക്കേfഷവും സ7യബന്ധിത7ായി ന്റെന്റെസറ്റ് ന്റെന്റെക7ാറുന്നതില്
സര്വ്വകലാfാല അധികാരികളുന്റെട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച മൂല7ാണ് ഇത്തരത്തില്
പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതില് വന്കാലതാ7സവും വന്ക്കേതാതിലുളള അധികന്റെചലവും
സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  ഉണ്ടായന്റെതന്ന്  ഓഡിറ്റ്  വിലയിരുത്തുന്നു.  പ്രസ്തുത  നിര്
7ാണപ്രവൃത്തിയുന്റെട  കരാര്  എടുക്കുന്ന  ക്യുബിക്  ഇന്ഫ്രാസ്Dക്ചറിന്റെ�  പ്രവൃത്തി  പൂര്
ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു വര്ഷന്റെത്ത കാലാവധി 7ാത്രം അനുവദിച്ച സ്ഥാനത്ത് ന്റെകല്ലിന്
രണ്ടു വര്ഷന്റെത്ത കാലാവധി അനുവദിച്ചതും പരിക്കേfാധി�ന്റെപ്പക്കേടണ്ടതാണ്.

റൂസ  ഫണ്ട്  വിനിക്കേയാഗിച്ച്  പ്രവൃത്തികള്  നടപ്പാക്കുന്ന  ക്കേവളയില്  ക്കേകന്ദ്ര,
സംസ്ഥാന സര്�ാരുകളുന്റെട നിയ7ങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആയതിന്റെ� നിര്വ്വഹണക്കേവളയില്
പാലി�ാന്  സര്വ്വകലാfാലയും  ബാധ്യസ്ഥരാണ്.  എന്നാല്  അപ്രകാരമുളള
നടപടികള്  സര്വ്വകലാfാല  സ്വീകരിച്ചു  കാണുന്നില്ല.  അഞ്ചുലക്ഷം  രൂപയുന്റെട
മുകളിലുളള  എല്ലാ  വാങ്ങലുകളും  നിര്7ാണപ്രവൃത്തികളും  7റ്റും  7ത്സരാധിഷ്ഠിത7ായ
രീതിയില്  ഇ-ന്റെടന്ഡറിങ്  മുക്കേഖന  നടത്താന്  സര്�ാര്  നിര്ക്കേദ്ദfിച്ചിട്ടുളളതും  ടി
ഉത്തരവ്  നടപ്പാ�ാന്  സര്വ്വകലാfാല  തീരു7ാനന്റെ7ടുത്തിട്ടുളളതു7ാണ്.  എന്നാല്
അത്തരം  നടപടിക്ര7ങ്ങന്റെളാന്നും  ക്കേ7ല്പ്രവൃത്തി  ഏല്പ്പിച്ചു  നല്കുന്ന  ക്കേവളയില്
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നടപ്പാ�ിയതായി ക്കേരഖകളില്ല.  സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി,  ബി.എസ്.എന്.എല്.,  നിര്7ിതിക്കേകന്ദ്രം
തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  മുക്കേഖന  സര്വ്വകലാfാലയില്  നടപ്പാ�ിവരുന്ന  വിവിധ
പ്രവൃത്തികള്  പലതും  സ7യബന്ധിത7ായി  പൂര്ത്തീകരി�ാന്റെത  ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന
അവസ്ഥയാണ് സര്വ്വകലാfാലയില് നിലവിലുളളത്. 

ഇപ്രകാരം  ക്കേകരള  ഇലക്ട്രി�ല്  &  അന്റെന്റെലഡ്  എന്ജിനിയറിങ്  കമ്പനി
ലി7ിറ്റഡിന് (ന്റെകല്) സ്റ്റുഡ�് അ7ിനിറ്റി & ഇന്കുക്കേബഷന് ന്റെസ�ര് നിര്7ാണം വര്�് റീ
അക്കേറഞ്ച്  ന്റെചയ്ത്  ഏല്പിച്ചു  നല്കിയ  ക്കേവളയില്  സ്ഥാപനവു7ായി  നിര�്  സംബന്ധിച്ച്
ന്റെനക്കേഗാസിക്കേയഷന്  നടത്തിയതായി  കാണുന്നില്ല.  7ത്സരാധിഷ്ഠിതവും  സുതാര്യവു7ായ
നടപടിക്ര7ങ്ങള് പാലിക്കുന്നതിന്റെല സൂക്ഷ്മതക്കുറവാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജി.ഒ.(പി)  95/2017/ഫിന് തീയതി  25.07.2017  പ്രകാരം വിവിധ പ്രവൃത്തികള്�്
അക്രഡിറ്റഡ്  ഏജന്സികന്റെള  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുന്നതും  ലിസ്റ്റ്  ന്റെചയ്യുന്നതും  സംബന്ധിച്ച്
ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഭരണവകുപ്പ്  സുതാര്യവും  7ത്സരാധിഷ്ഠിതവു7ായ  നടപടിക്ര7ങ്ങള്
പാലി�ണന്റെ7ന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ടി പ്രവൃത്തി ന്റെകല്ലിന് അനുവദിച്ച ക്കേവളയില്
അത്തരം നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതായി ക്കേരഖകളില്ല. 

ടി  വിഷയത്തില്  സര്വ്വകലാfാല  ലഭ്യ7ാ�ിയ  7റുപടിയില്  ജി.എസ്.ടി
പ്രാബല്യത്തില് വന്നതുമൂല7ാണ് ഇപ്രകാരം നിരക്കുകള് വര്ദ്ധി�ാന് ഇടയായന്റെതന്ന്
വിfദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ആയത്  അംഗീകരി�ാവുന്നതല്ല.ഇപ്രകാരം  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്
അധിക ന്റെചലവ് ഉണ്ടാകാന് കാരണ�ാരായവരില് നിന്നും വിfദീകരണം ക്കേതടി തുടര്
നടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-19  ഓണം  അഡ്വാന്സ്-  സർക്കാർ  ഉത്തരവിന്
വിരുദ്ധ9ായി സർവ്വകലാശാല  ജീവനക്കാർക്ക്    അഡ്വാന്സ്
അനുവദിക്കു ന്നു .

സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ� 16.08.2017 ന്റെല സ.ഉ (അച്ചടി) 108/2017 നമ്പര്
ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗവ.ജീവന�ാര്�്  2017-18  വര്ഷം പര7ാവധി അനുവദി�ാവുന്ന
ഓണം അഡ്വാന്സ്  15,000/-രൂപയാണ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് സര്�ാര് ജീവന�ാര്�്
ഒപ്പം ക്കേകരളത്തിന്റെല എല്ലാ സര്വ്വകലാfാല ജീവന�ാര്ക്കും ബാധകവു7ാണ്. എന്നാല്
യു.ഒ.നം  5104/എ 3/2/2017/  അഡ്7ിന്  തീയതി  21.08.2017  പ്രകാരം  സര്�ാര്
ഉത്തരവിന്  വിരുദ്ധ7ായി  15,000/-രൂപയ്ക്കു  പകരം  25,000/-രൂപ  നിര�ില്  സര്
വ്വകലാfാലയിന്റെല  ജീവന�ാര്�്  ഓണം  അഡ്വാന്സ്  അനുവദിച്ചു.  5  പ്രതി7ാസ
തുല്യഗഡു�ളായി  ഓണം  അഡ്വാന്സ്  ക്ര7ീകരി�ണന്റെ7ന്നാണ്  സര്�ാര്  നിര്
ക്കേദ്ദfന്റെ7ങ്കിലും  അതില്നിന്നും  വ്യതിചലിച്ച്  10  7ാസം  ന്റെകാണ്ട്  മുന്കൂര്
ക്ര7ീകരിക്കുന്നതിനാണ് സര്വ്വകലാfാല ഉത്തരവായിട്ടുളളത്. സര്വ്വകലാfാലാ ആക്ട്
1985 അദ്ധ്യായം III/10(17) പ്രകാരമുളള പ്രക്കേത്യക അധികാരം വിനിക്കേയാഗിച്ചാണ് ഹൈവസ്
ചാന്സലര്  ടി  ഉത്തരവ്  പുറന്റെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളളത്.സര്�ാര്  ഉത്തരവ്  ടി  അധികാരം
ഉപക്കേയാഗിച്ച്  7റികട�ാവുന്നതല്ല.  2017-18  വര്ഷം  ഓണം  അഡ്വാന്സ്  ഇനത്തില്
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വൗച്ചര്  നം  351127/25-08-2017  പ്രകാരം  3,24,25000/-രൂപ  (ന്റെച�്  നം
103181/25.08.2017)ജീവന�ാര്�് വിതരണം ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

ഗവണ്ന്റെ7�ിന്റെ�  qാ�്-ഇന്-എയ്ഡ്  സ്ഥാപന7ായ  സര്വ്വകലാfാല  ഗവണ്
ന്റെ7�്  പ്രഖ്യാപിച്ച ഓണം അഡ്വാന്സ്  7ാത്രക്കേ7 നല്കാവൂ  എന്ന് ക്കേകരള ഗവണ്ന്റെ7�്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്(ബി) അഡീഷണല് ചീഫ് ന്റെസക്രട്ടറി 05.05.2006 ന്റെല 10423/
B2/2006  നമ്പര്  കത്തിലൂന്റെട  സര്വ്വകലാfാലകള്�്  പ്രക്കേത്യക  നിര്ക്കേദ്ദfം  നല്
കിയിട്ടുമുണ്ട്.  ക്കേകരള  ഫിനാന്ഷ്യല്  ക്കേകാഡ്  വാല്യം-I,  ആര്ട്ടി�ിള്  250(3)  പ്രകാരം
ഓണം അഡ്വാന്സ് തുക  5  തുല്യ തവണകളായി ഈടാ�ണന്റെ7ന്നും അവസാന ഗഡു
ന്റെഫബ്രുവരിയിന്റെല fമ്പളക്കേത്താന്റെടാപ്പം ഈടാ�ണന്റെ7ന്നും വ്യവസ്ഥ ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

സര്�ാര്  ഉത്തരവുകള്�്  വിരുദ്ധ7ായി  2017-18  വര്ഷവും  സര്
വ്വകലാfാലയിന്റെല  ജീവന�ാര്�്  ഉയര്ന്ന  നിര�ില്  ഓണം  അഡ്വാന്സ്
അനുവദിക്കുകയും തിരിച്ചടവിന് കൂടുതല് തവണകള് അനുവദിക്കുകയും ന്റെചയ്ത നടപടി
ക്ര7വിരുദ്ധ7ാണ്.  മുന്  വര്ഷങ്ങളിലും,  സര്വ്വകലാfാല  ഓണം  അഡ്വാന്സ്
അനുവദിക്കുന്നതിന്റെല ടി അപാകത ബന്ധന്റെപ്പട്ടവരുന്റെട ശ്രദ്ധയില് ന്റെകാണ്ടുവന്റെന്നങ്കിലും
സര്വ്വകലാfാല  ഈ  വിഷയത്തില്  നടപടികന്റെളാന്നും  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  15000/-രൂപ
വീതം നല്കുന്നതിന് പകരം 25000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചത് മൂലം 1,29,70000/-രൂപ
(3,24,25000- 3,24,25000x15000/25000) അധിക7ായി സര്വ്വകലാfാല അഡ്വാന്സ്
ഇനത്തില്  ജീവന�ാര്�്  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്�ാര്  ഉത്തരവുകള്  ലം½ിച്ച്  ഒരു
ക്കേകാടിയിലധികം  തുക  10  7ാസക്കേത്ത�്  മുന്കൂര്  അനുവദിച്ചതുമൂലം  സാധാരണ
പലിfനിര�്(4%)  കണ�ാ�ിയാല്  ക്കേപാലും  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാക്കേകണ്ട
പലിfയിനത്തില്  4  ലക്ഷത്തിലധികം തുക സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയത്  സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട  ഉത്ത7  സാമ്പത്തിക  താത്പര്യങ്ങള്�്  വിരുദ്ധ7ാണ്.
2018-19  വര്ഷത്തിലും  ഒാഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷനുകള്  പരിഗണി�ാന്റെത  ഈ  രീതിയില്
തന്റെന്നയാണ് ഓണം അഡ്വാന്സ് നല്കിയിട്ടുളളത്. 

സര്�ാര്  ഉത്തരവുകള്�്  വിരുദ്ധ7ായി  അധികനിര�ിലും  സര്�ാര്
നിശ്ചയിച്ചതില്  കൂടുതല്  കാലയളവിക്കേലയ്ക്കും  ഓണം  അഡ്വാന്സ്  അനുവദിച്ച  നടപടി
അംഗീകരി�ാവുന്നതല്ല.  നിയ7ാനുസൃത7ല്ലാത്ത  ഇത്തരം  നടപടികള്  മൂലം  സര്
വ്വകലാfാലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന  സാമ്പത്തിക  നഷ്ടങ്ങള്�്  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഉക്കേദ്യാഗസ്ഥര്
ഉത്തരവാദിയാകുന്നതാണ്.  ഇത്തരത്തിലുളള  സര്�ാര്  ഉത്തരവുകളുന്റെട  ലം½നം
അവസാനിപ്പിക്കുവാന് അടിയന്തിരനടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-20 ഇKർ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ടെസKർ  ക്കേഫാർ  ബക്കേയാടെ9ഡിക്കൽ
Tിസർ)്  ആന്ഡ്  സൂപ്പർ  ടെX ഷ്യാലിറ്റി  ക്കേഹാXിറ്റൽ  :
ജലവിതരണത്തിനുക്കേവണ്ടി  ക്കേകരള  വാട്ടർ  അക്കേതാTിട്ടിയിൽ
27 ലക്ഷം രൂപ നിക്കേക്ഷ പി)ത് ക്ര9ീകരി)ിട്ടില്ല. 

സ്ഥാപനത്തിക്കേലയ്ക്ക്  ജലവിതരണം  നടത്തുന്നതിക്കേലയ്ക്കായി  സര്വ്വകലാfാല  27
ലക്ഷം  രൂപ  (  ന്റെച�്  നം.385544/10.12.2014  )  ക്കേകരള  വാട്ടര്  അക്കേതാറിട്ടിയില്
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നിക്കേക്ഷപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ജലം ക്കേfഖരിക്കുന്ന ടാങ്ക്,  പമ്പ് ന്റെസറ്റ് എന്നിവ ഉള്ന്റെപ്പടുന്ന
construction  of  rump  and  pumb  house  എന്ന  പ്രവൃത്തി  വാട്ടര്  അക്കേതാറിട്ടി
ഉക്കേപക്ഷിക്കുകയും പകരം വാട്ടര് അക്കേതാറിട്ടിയുന്റെട ജലവിതരണസംവിധാനത്തില് നിന്ന്
ക്കേനരിട്ട് ജലം എത്തിക്കുന്നതിനു ക്കേവണ്ടി 20000 ലിറ്റര് സംഭരണക്കേfഷിയുളള വാട്ടര് ടാങ്ക്
നിര്മ്മിക്കുക 7ാത്ര7ാണ് ന്റെചയ്തന്റെതന്ന് സ്ഥാപനക്കേ7ലധികാരികള് ഓഡിറ്റില് വാ�ാല്
അറിയിച്ചു.  നിലവില്  Ply/625/N  നമ്പര്  വാട്ടര്  കണക്ഷന്  ലഭിച്ച്  ജലവിതരണം
നടത്തിവരുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിനു  ക്കേവണ്ടി  ലഭ്യ7ായ  അധികക്കേകന്ദ്രധനസഹായത്തില്  നിന്ന്  27
ലക്ഷം  രൂപ  വാട്ടര്  അക്കേതാറിട്ടിയില്  നിക്കേക്ഷപിന്റെച്ചങ്കിലും  പ്രവൃത്തിയുന്റെട  ക്കേ7ാണിട്ടറിംഗ്
നടത്തുന്നതിക്കേനാ  നിക്കേക്ഷപത്തുകയുന്റെട  ഫലപ്രദ7ായ  വിനിക്കേയാഗം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിക്കേനാ  സര്വ്വകലാfാല  തുടര്നടപടികള്  സ്വീകരി�ാതിരുന്നത്
ഗുരുതര7ായ  കൃത്യവിക്കേലാപ7ാണ്.  വിനിക്കേയാഗി�ാന്റെത  അവക്കേfഷിക്കുന്ന  തുക  വാട്ടര്
അക്കേതാറിട്ടിയില്  നിന്ന്  ഈടാ�ി  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  അ�ൗണ്ടില്  ഒടുക്കുന്നതിനു
അടിയന്തരനടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-21  9ഹാത്മാഗാന്ധി  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  -  നബാർഡ്  RIDF
ധനസഹായം  ഉപക്കേയാഗി)്  ഇKർ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ടെസKർ
ക്കേഫാർ  ബക്കേയാടെ9ഡിക്കൽ  Tിസർ)്  ആന്ഡ്  സൂപ്പർ
ടെX ഷ്യാലിറ്റി  ക്കേഹാXിറ്റൽ  ടെകട്ടിട  നിർമ്മാണം  -  നബാർഡ്
ധനസഹായം  പൂർണ്ണ9ായി  വിനിക്കേയാഗിക്കു വാക്കേനാ  പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിക്കു വാക്കേനാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . 

7ഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല  സ്ക്കൂള്  ഓഫ്  ന്റെ7ഡി�ല്
എഡ്യുക്കേ�ഷനിന്റെല  വിദ്യാര്ത്ഥികള്�്  പ്രാക്കേയാഗിക  പരിfീലനം  ലഭി�ണന്റെ7ന്ന
ഉക്കേദ്ദf്യക്കേത്താന്റെട  ഒരു  സൂപ്പര്  ന്റെÈഷ്യാലിറ്റി  ആശുപത്രി  ആരംഭി�ണന്റെ7ന്ന
തീരു7ാനത്തിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില്  2005  ല് ക്കേകന്ദ്ര പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനില് നിന്നും  5
ക്കേകാടി രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2011 ല് സൂപ്പര് ന്റെÈഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിക്കേയാന്റെടാപ്പം ,ഗക്കേവഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്�ായി ബക്കേയാന്റെ7ഡി�ല് റിസര്ച്ചിനായി ഒരു ഇ�ര് യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി
ക്കേകന്ദ്രം കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിനും ,  ഒന്നാം ½ട്ടത്തില് അന്തര് സര്വ്വകലാfാല ക്കേകന്ദ്രം
ആരംഭിക്കുന്നതിനും  തീരു7ാനിച്ചു.  ടി  ക്കേപ്രാജക്ടിന്  നബാര്ഡിന്റെ�  RIDF  സ്ക്കീ7ില്  ഉള്
ന്റെപ്പടുത്തി 25 ക്കേകാടി രൂപയ്ക്കും സംസ്ഥാന സര്�ാര് വിഹിത7ായി 360.33 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും
ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.92/2012/H.Edn  തീയതി  20.03.2012  പ്രകാരം  ഭരണാനു7തി
ലഭിക്കുകയും ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2  ക്കേഫസുകളായി പണി പൂര്ത്തീകരി�ത്ത�വിധത്തില് പ്ലാന്
തയ്യാറാ�ി  ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ�  നിര്മ്മാണം  ബി.എസ്.എന്.എല്.ന്റെന  ഏല്പിക്കുകയും
23.06.2010 ല്  ബി.എസ്.എന്.എല്.  (സിവില്)  സൂപ്രണ്ടിംഗ്  എഞ്ചിനീയറും
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  രജിസ്Dാറും  തമ്മില്  കരാറില്  ഏര്ന്റെപ്പടുകയും  ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ച്  15 7ാസത്തിനുള്ളില് മുഴുവന് പണിയും പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് കരാറില്
വ്യവസ്ഥ  ന്റെചയ്തിരുന്നത്.  എന്നാല്  നാളിതുവന്റെരയും  പ്രവൃത്തി  പൂര്ത്തീകരിച്ചതാക്കേയാ
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സൂപ്പര് ന്റെÈഷ്യാലിറ്റി ക്കേഹാÈിറ്റല് പൂര്ണ്ണ7ായ രീതിയില് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചതാക്കേയാ
കാണുന്നില്ല.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  ലഭ്യ7ായ  ക്കേരഖകള്  പരിക്കേfാധിച്ചതില്  ചുവന്റെട  ക്കേചര്
ക്കുന്ന ന്യൂനതകള് കാണുന്നു. 

1. ഫയല് പരിക്കേfാധിച്ചതില് നിര്മ്മാണത്തിന് നബാര്ഡില് നിന്നും ധനസഹായം
ലഭിക്കുന്നതിനുളള എലിജിബിള് ന്റെiയിം  12.0139  ക്കേകാടി രൂപയായിരുന്നുന്റെവന്നും
ഇതില്  98.48  ലക്ഷം രൂപയുന്റെട അഡ്വാന്സ് ക്ര7ീകരിച്ച്  10.7587  ക്കേകാടി രൂപ
ലഭിച്ചതായും കാണുന്നു. ലഭിച്ച തുകയുന്റെട വിfദാംfം ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം ലഭിച്ച തുക ഉത്തരവ് നം./തീയതി

2012-13 3,00,00,000 ജി.ഒ.(ആര്ടി.)90/2013/H.Edn തീയതി 21.01.2013

2016-17 7,75,87,000 ജി.ഒ.(ആര്ടി.)597/2016/H.Edn തീയതി 27.02.2016

ആന്റെക 10,75,87,000

മുന്കൂര്  ലഭിച്ചതായി  ക്കേരഖന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  98.48 ലക്ഷം  രൂപയുന്റെട  വരവ്
വിനിക്കേയാഗ  വിfദാംfങ്ങള്  പരിക്കേfാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.  കൂടാന്റെത  ,  നബാര്ഡ്
RIDF  ധനസഹായം  ന്റെചലവഴിച്ചതിന്റെ�യും  ന്റെസ�റിന്  റീഇംക്കേബഴ്സ്  ന്റെചയ്തു  നല്
കിയതിന്റെ�യും  വിfദാംfങ്ങള്  ,  നാളിതുവന്റെര  ലഭിച്ച  പലിfയുന്റെട  വിfദാംfങ്ങള്,
ബാങ്ക് ക്കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെ7�് എന്നിവ പരിക്കേfാധനയ്ക്ക് ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.

1. ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ� പ്ലാന്,എസ്റ്റിക്കേ7റ്റ് എന്നിവയും നാളിതുവന്റെര ബി.എസ്.എന്.എല്.ന്
നല്കിയ തുകകളുന്റെട വിfദാംfങ്ങളും ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.

2. നാളിതുവന്റെര  പ്രവൃത്തി  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത  സാഹചര്യത്തില്
ബി.എസ്.എന്.എല്.7ായി  വച്ച  കരാര്,  കാലാവധി  ദീര്½ിപ്പിച്ചു  നല്
കിയിട്ടുന്റെണ്ടങ്കില് സപ്ലിന്റെ7�റി കരാറുകള്,  അനുബന്ധ തീരു7ാനങ്ങള് എന്നിവ
പരിക്കേfാധനയ്ക്ക് ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3. പ്രവൃത്തി  യഥാസ7യം  പൂര്ത്തീകരി�ാതിരുന്നതിന്  കരാര്  എടുത്ത  ഏജന്
സിന്റെ�തിന്റെര സ്വീകരിച്ച നടപടികള് വ്യക്ത7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.

4. ന്റെസ�ര്  24.03.2017  ല് ന്റെiയിം ന്റെചയ്ത  1529303  രൂപ ന്റെസ�റിന്  Dാന്സ്ഫര്
ന്റെചയ്തു  നല്കിയതായി  കാണുന്നില്ല.  ആയതിന്  വിfദീകരണം
ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.

5. ആശുപത്രിക്കേയാടനുബന്ധിച്ചുളള  സര്ജി�ല്  ക്കേബ്ലാ�ിന്റെ�  നിര്മ്മാണത്തിന്
ന്റെചലവായ തുക  RIDF XVI,XVII  സ്ക്കീമുകളുന്റെട കാലാവധി യഥാക്ര7ം  30.09.2017,
31.03.2018  തീയതികളില് അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തില് യഥാസ7യം ന്റെiയിം
ന്റെചയ്യുന്നതിക്കേനാ  റീഇംക്കേബഴ്സ്  ന്റെചയ്ത്  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിക്കേനാ  കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആയതിന്  വിfദീകരണം  ലഭ്യ7ാക്കേ�ണ്ടതാണ്.  ടി  ന്റെകട്ടിടം  നാളിതുവന്റെര  പൂര്
ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 
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6. ഒന്നാം ½ട്ട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  19.10.2015  ന്റെല  No.P&D
1/2/1710/2011/Admn  കത്ത് പ്രകാരം ബി.എസ്.എന്.എല്.  ന്റെന അറിയിച്ചിരുന്ന
സിവില് , ഇലക്ട്രി�ല് ന്യൂനതകള് പരിഹരിച്ചതിന്റെ� വിfദാംfങ്ങള് ലഭ്യ7ല്ല.

7. മുന്  റിക്കേപ്പാര്ട്ടില്  ക്കേഹാÈിറ്റലിന്റെ�  പ്രവര്ത്തനത്തിന്  അത്യന്താക്കേപക്ഷിത7ായ
ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള് ഏര്ന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടിന്റെല്ലന്ന് റിക്കേപ്പാര്ട്ട് ന്റെചയ്തിരുന്നു.

1. ക്കേവസ്റ്റ് വാട്ടര് Dീറ്റ് ന്റെ7�് പ്ലാ�്
2. അഗ്നിf7ന ഉപകരണങ്ങള്
3. പ്രതിദിനം 1.5 ലക്ഷം ലിറ്റര് ജലലഭ്യത

നിലവിലും  ടി  സൗകര്യങ്ങള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.  രണ്ടും  മൂന്നും  നിലകള്
ഉപക്കേയാഗിക്കുന്നുന്റെണ്ടങ്കിലും  അവയുന്റെട  നിര്മ്മാണം  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്  ന്റെകട്ടിട
നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്�് വിക്കേധയ7ായി ക്ര7വല്�രിക്കുകക്കേയാ നമ്പരിട്ട് അhh്
ന്റെചയ്യന്റെപ്പടുകക്കേയാ ന്റെചയ്തിട്ടില്ല. 

8.  സൂപ്പര്  ന്റെÈഷ്യാലിറ്റി  ക്കേഹാÈിറ്റലിന്  ക്കേവണ്ടി  മുന്കൂര്  വാങ്ങിയ  ഉപകരണങ്ങള്
ഭൂരിഭാഗവും ഉപക്കേയാഗി�ാന്റെത ഒരു മുറിയില് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്
ന്റെപ്പട്ടു.

ക്കേ7ല്  അപാകതങ്ങള്  പരിഹരിച്ച്  7റുപടി  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതുവന്റെര  ടി  നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തികള്�്  2017-18  വര്ഷം  ന്റെiയിം  ന്റെചയ്ത  3,18,31,000 രൂപയുന്റെട  ന്റെചലവ്
ഓഡിറ്റില് തടhന്റെപ്പടുത്തുന്നു.

3-22  നിർമ്മാണം  പൂർത്തീകരി)    ടെഎ.ടെഎ.ആർ.ബി.എസ്
ടെകട്ടിടത്തിൽ  ഫൈവദ്യുതി  കണക്ഷന്,  ടെകട്ടിട  നമ്പർ  എന്നിവ
ലഭ്യ9ാക്കിയിട്ടില്ല.

ന്റെഎ.ന്റെഎ.ആര്.ബി.എസ്  ന്റെകട്ടിട  നിര്മ്മാണത്തിന് സി.പി.ഡബ്ലു.ഡി
8,62,55,000/-രൂപയ്ക്കുളള  പ്ലാനും  ,എസ്റ്റിക്കേ7റ്റും  സ7ര്പ്പിച്ചിരുന്നു.  ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ�  നിര്
മ്മാണ പ്രവര്ത്തികള് പൂര്ത്തീകരിന്റെച്ചങ്കിലും  നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം
സര്വ്വകലാfാല  നല്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  തക്കേദ്ദf  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനം  ന്റെകട്ടിട
നമ്പര് നല്കിയിട്ടില്ല.ന്റെകട്ടിട നമ്പര് ലഭിയ്ക്കാത്തിനാല് ഹൈവദ്യുതി കണക്ഷന് നല്കാന്
ന്റെക.എസ്.ഇ.ബി  തയ്യാറായിട്ടില്ല.ആയതിനാല്  സ്ഥാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന  400  ന്റെക.വി  Dാന്സ്
ക്കേഫാര്7ര്  ഇതുവന്റെര  കമ്മീക്ഷന്  ന്റെചയ്തിട്ടില്ല.ലാബുകള്  വിദ്യാര്ത്ഥികള്�്
ഉപക്കേയാഗപ്രദ7ായ  രീതിയില്  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജ്7ാ�ാന്  ഇ�ാരണത്താല്
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  ധനകാര്യ  പരിക്കേfാധന വിഭാഗത്തിന്റെ�  (നം.1485/ധ.പ.വി.ന്റെക1/16/ധന
തീ.2612.18) റിക്കേപ്പാര്ട്ടിലും ഹൈവദ്യുതി കണക്ഷന്, ന്റെകട്ടിട നമ്പര് എന്നിവ ലഭ്യ7ാ�ാത്തതു
സംബന്ധിച്ച്  പരാ7ര്fിച്ചിട്ടുണ്ട്.ന്റെഎ.ന്റെഎ.ആര്.ബി.എസ്  ന്റെകട്ടിടത്തില്,ഹൈവദ്യുതി
കണക്ഷന്,ന്റെകട്ടിട  നമ്പര്  എന്നിവ  ലഭ്യ7ാ�ാത്തതും  സ്ഥാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന  400  ന്റെക.വി
Dാന്സ്ക്കേഫാര്7ര്  കമ്മീക്ഷന്  ന്റെചയ്യാത്തതു സംബന്ധിച്ച്  വിfദീകരണം  ലഭ്യ7ാ�ാന്
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ആവf്യന്റെപ്പട്ടിരുന്റെന്നങ്കിലും ആയവ ലഭ്യ7ാ�ിയിട്ടില്ല.  ടി വിഷയത്തില് സര്വ്വകലാfാല
സ്വീകരിച്ച തുടര്നടപടികളുന്റെട വിവരം അറിയിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-23  സർവ്വകലാശാല  ജീവനക്കാർക്ക്  പലിശരഹിത
}ികിത്സാവായ്പ – വായ്പ അനുവദിക്കു ന്നതിടെല അപാകതകള്

സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല  ജീവന�ാര്�്  തങ്ങളുന്റെട  ക്കേരാഗചികിത്സയ്ക്കായി
പലിfരഹിത  ചികിത്സാവായ്പ  മുന്കൂറായി  അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.  ചികിത്സയ്ക്കുക്കേfഷം
ന്റെചലവായ  തുക  ബില്ലുകളുന്റെട  അടിസ്ഥാനത്തില്  ക്ര7ീകരിക്കുകയും  ക്കേfഷിക്കുന്ന  തുക
സര്വ്വകലാfാല ഫണ്ടിക്കേല�് തിരിന്റെക അടയ്ക്കുകയു7ാണ് ന്റെചയ്യുന്നത്. 1960  ന്റെല ക്കേകരള
ഗവണ്ന്റെ7�്  ന്റെസര്വ�്സ്  ന്റെ7ഡി�ല്  അറ്റന്ഡ�്സ്  റൂള്സ്  ആണ്  ഇത്തരം
അക്കേപക്ഷകള്  അനുവദിക്കുന്നതിന്  സര്വ്വകലാfാല  പിന്തുടരുന്നത്.  2017-18  വര്
ഷത്തില് സര്വ്വകലാfാല അനുവദിച്ച പലിfരഹിത ചികിത്സാവായ്പയുന്റെട വിവരങ്ങള്
ചുവന്റെട ക്കേചര്ക്കുന്നു. 



ജീവന�ാരന് /
തസ്തിക

ക്കേരാഗചികിത്സ/
ആശുപത്രി

അക്കേപക്ഷി
ച്ച തുക

അനുവദിച്ച
തുക

ന്റെചലവഴിച്ച
തുക

വായ്പ അനുവദിച്ച
ഉത്തരവ് നം.

അനുവദിച്ച
ആളിന്റെ�

ഉക്കേദ്യാഗക്കേപ്പര്

തിരിന്റെക
അടവാ
ക്കേ�ണ്ട

തുക

വായ്പ
ക്ര7ീകരണം
സംബന്ധിച്ച

ഉത്തരവ്

ശ്രീ. ലുക്മാന് എം. ,
ക്കേജായി�്

രജിസ്Dാര്

മുട്ടു 7ാറ്റിവയ്ക്കല്, രാജഗിരി
ആശുപത്രി

210000 200000 115141
2098/എ 6(2)/

2017/ഭവി/12.4.17

പി.വി.സി.
ഇന് ചാര്ജ്
ഓഫ് വി.സി.

84859

ശ്രീ7തി പ്രസന്ന
ന്റെക.ടി., iറി�ല്

അസിസ്റ്റ�്

ന്റെകാക്കേറാണറി ആര്ട്ടറി
അസുഖം, കാരിത്താസ്
ആശുപത്രി, ന്റെതളളകം

160000 160000 108116
5241/എ 6/(3)/

2017/ഭവി/25.8.17
വി.സി. 51884

450/എഡബ്ല്യു.
(2)/2017/

ഭ.വി./18.1.18

ശ്രീ. 7ാത്യു സ്കറിയ,
അസിസ്റ്റ�്

ന്റെന്റെലക്കേബ്രറിയന്

കാരിത്താസ് ആശുപത്രി,
ന്റെതളളകം

ക്കേലക് ക്കേഷാര്
ആശുപത്രി,എറണാകുളം

500000 500000 299096
5640/എ 6/(3)/

2017/ഭവി/19.9.17
വി.സി. 200904

3868 എ/
2018/എ 6(3)/

ഭവി/7.5.18

ശ്രീ രാജു ന്റെക.ടി.
പക്ഷാ½ാതം,

കാരിത്താസ് ആശുപത്രി,
ന്റെതളളകം

250000 250000 41073
7484/എ 6/3/2017/

ഭവി/22.12.17
വി.സി. 208927

6864/
എ 10/2018/
ഭ.വി./19.9.18
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പലിfരഹിത  ചികിത്സാവായ്പ  അനുവദിക്കുന്നതിലും  അനുവദിച്ച  വായ്പകള്
ക്ര7ീകരിക്കുന്നതിലും സര്വ്വകലാfാല നടപടിക്ര7ങ്ങള് കൃത്യ7ായി പാലിക്കുന്നില്ല എന്നു
കാണുന്നു.  വായ്പ�ായുളള ജീവന�ാരുന്റെട അക്കേപക്ഷ സര്വ്വകലാfാല ക്യാമ്പസിന്റെല
ന്റെഹല്ത്ത്  ന്റെസ�റിന്റെല  ന്റെ7ഡി�ല്  ഡയറക്ടറാണ്  അംഗീകാരം  നല്കി  fിപാര്f
ന്റെചയ്തു കാണുന്നത്. പല അവസരങ്ങളിലും വായ്പ നല്കുന്ന തുകയുന്റെട പകുതി ക്കേപാലും
ചികിത്സയ്ക്കായി  യഥാര്ത്ഥത്തില്  ന്റെചലവാകുന്നില്ല.  ഇപ്രകാരം  ന്റെചലവഴി�ാത്ത  തുക
വായ്പ അനുവദിച്ച് മൂന്നു 7ാസത്തിനകന്റെ7ങ്കിലും തിരിന്റെക അടവാ�ി മുന്കൂറായി നല്
കിയ  തുക  ക്ര7ീകരി�ണന്റെ7ന്ന്  ഇതു7ായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഉത്തരവുകളില്
പറയുന്നുന്റെണ്ടങ്കിലും  ആയത്  പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല.  12.04.17  ന്റെല  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം
അനുവദിച്ച വായ്പയുന്റെട തിരിച്ചടവ്  നിലവിലും നടക്കുന്നു എന്ന സര്വ്വകലാfാലയുന്റെട
7റുപടി  അംഗീകരി�ാവുന്നതല്ല.  ക്കേ7ല്  വിഷയത്തില്  സര്വ്വകലാfാല
നിയ7ാനുസൃത7ായ തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

ന്റെ7ഡി�ല്  റീ  ഇംക്കേബഴ്ന്റെസ്മ�്/  ന്റെ7ഡി�ല്  അഡ്വാന്സ്  എന്നിവയു7ായി
ബന്ധന്റെപ്പട്ട  സര്�ാര്  ഉത്തരവുകള്  /  മുന്കൂര്  അനുവദിക്കുന്നതും  ക്ര7ീകരിക്കുന്നതും
സംബന്ധിച്ച  നിയ7ങ്ങള്,  ചട്ടങ്ങള്  എന്നിവ  പാലി�ാന്  സര്വ്വകലാfാല
ബാധ്യസ്ഥ7ാണ്.  സര്വ്വകലാfാലയ്ക്ക്  പ്രക്കേത്യക7ായി  ന്റെ7ഡി�ല്  അറ്റന്ഡന്സ്
നിയ7ങ്ങള്  ഇല്ലാത്ത  സാഹചര്യത്തില്  സര്�ാര്  നിയ7ങ്ങളും  ചട്ടങ്ങളും  സര്
വ്വകലാfാലയും പാലിക്കേ�ണ്ടതാണ്. ഇത്തരം വായ്പകള്�് പരിധിയില്ലാന്റെത fിപാര്f
ന്റെചയ്യാന് സര്വ്വകലാfാലയിന്റെല ന്റെ7ഡി�ല് ഡയറക്ടര്�് അധികാരമുക്കേണ്ടാന്റെയന്നതും
വ്യക്ത7ല്ല.  സ്വകാര്യ  ആശുപത്രികളിന്റെല  ചികിത്സകരുന്റെട  fിപാര്fയുന്റെട
അടിസ്ഥാനത്തില്  വായ്പ  അനുവദിക്കുന്നത്  ചട്ടപ്രകാര7ാക്കേണാന്റെയന്നും  വ്യക്ത7ല്ല.
പലിfരഹിത ചികിത്സാ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതില് സര്വ്വകലാfാല കൂടുതല് ജാqത
പുലര്ക്കേത്തണ്ടതാണ്.  വായ്പ  അനുവദിച്ച്  മൂന്നു  7ാസത്തിനുളളില്  ടി  വായ്പ
ക്ര7ീകരിച്ചുന്റെവന്ന് ഉറപ്പാക്കേ�ണ്ടതാണ്.

3-24 മുന്കൂറുകള് സ9യബന്ധിത9ായി  ക്ര9ീകരിക്കു ന്നില്ല

സര്വ്വകലാfാലയില് ഭരണനിര്വ്വഹണ വിഭാഗത്തില് (Ad.D ന്റെസക്ഷന്) നിന്നും
ലഭിച്ച മുന്കൂറുകളുന്റെട വിവരം ക്കേരഖന്റെപ്പടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റര് പരിക്കേfാധിച്ചതില് 2009 മുതല്
2017-2018  വന്റെര  വിവിധ  ആവf്യങ്ങള്�ായി  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള  മുന്കൂര്  തുകയില്
93653022/-രൂപ  31.03.2018-ല് ക്ര7ീകരിക്കുവാന് അവക്കേfഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
ക്കേകരള ഫിനാന്ഷ്യല് ക്കേകാഡ്  വാല്യം  1  ആര്ട്ടി�ിള്  99  പ്രകാരം മൂന്നു7ാസത്തിനകം
ക്ര7ീകരിക്കേ�ണ്ട  മുന്കൂറുകള്  സ7യബന്ധിത7ായി  ക്ര7ീകരി�ാത്തപക്ഷം  സര്�ാര്
ഉത്തരവ് നം. 419/11/ഫിന്/04.10.11 ന്റെല നിര്ക്കേദ്ദfങ്ങള്�് അനുസൃത7ായി മുന്കൂര് തുക/
ബാ�ി  തുക  18%  പലിf  സഹിതം  തിരിച്ചടക്കേയ്ക്കണ്ടതാണ്.  മുന്കൂര് ക്ര7ീകരി�ാത്തതു
സംബന്ധിച്ച് മുന്റിക്കേപ്പാര്ട്ടുകളില് വിfദ7ായി പരാ7ര്fിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കിലും ഈ അപാകത
പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  അധികാരികള്  നടപടിന്റെയാന്നും  സ്വീകരിച്ചു
കാണുന്നില്ല.  ആയതിനാല്  ക്ര7ീകരി�ാന്റെത  അവക്കേfഷിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള്
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ക്ര7ീകരിക്കുന്നതിനും അല്ലാത്തപക്ഷം പിഴപ്പലിf സഹിതം തിരിന്റെക ഈടാക്കുന്നതിനും
അടിയന്തിര നടപടികള് സ്വീകരിക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

പരിക്കേfാധനയ്ക്ക് ലഭ്യ7ാ�ിയ രജിസ്റ്റര് പ്രകാരം ക്ര7ീകരി�ാത്ത മുന്കൂറുകളുന്റെട
വിവരം അനുബന്ധം- 1 -ല് ക്കേചര്ത്തിരിക്കുന്നു.



ഭാഗം   4   
ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ്

പ്രത്യവലേ�ാകനവും
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4-1-1)  വാര്ഷികകണക്കു കള്  യഥാസമയം  ഓഡിറ്റില്
സമര്പ്പിക്കു ന്നില്ല

കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിന്റെ� ന്റെ�ഡ്യുളില് ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുളള സര്
വ്വ��ോശോ��ള് 1994 ന്റെ� കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട്, ന്റെസക്ഷന് 9(1), 1996
ന്റെ� കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂള്സ്,  റൂള് 15(3)  എന്നിവ പ്ര�ോരം സോമ്പത്തി�
വര്�ം അവസോനിച്ച്  4  മോസത്തിന�ം വോര്�ി� �ണക്കു�ള് ഓഡിറ്റിനോയി  സമര്
�ികേക്കണ്ടതോണ്.  ഇതനുസരിച്ച്  2017-18  ന്റെ� വോര്�ി� �ണക്കു�ള്  31.07.2017-ന�ം
സര്വ്വ��ോശോ�  ഓഡിറ്റിനോയി  സമര്�ികേക്കണ്ടിയിരുന്നു.  എന്നോല്  വോര്�ി�
�ണക്കു�ള്  04/01/2019  -  ല്  മോത്രമോണ്  ഓഡിറ്റില്  ഹോജരോക്കിയിട്ടുളളത്.
മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  ആക്ട്  1985  ചോപ്റ്റര്  VII  ന്റെസക്ഷന്  50(3),
മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  സ്റ്റോറ്റ്യൂട്ട്  1997  ചോപ്റ്റര്-6,  ന്റെസക്ഷന്-11  എന്നിവ
പ്ര�ോരം  സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  വോര്�ി�  �ണക്കു�ള്  ന്റെസനറ്റിന്റെ�  വോര്�ി�
മീറ്റിങ്ങില്  പോസ്സോക്കി  ഓഡിറ്റിനോയി  സമര്�ികേക്കണ്ടതോണ്.  01.10.2014  ന്റെ�
21271/ബി/14/H.Edn നമ്പര് സര്ക്കോര് �ത്ത് പ്ര�ോരം 1994 ന്റെ� കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമത്തില് അനുശോസിക്കുന്ന പ്ര�ോരം, വോര്�ി� �ണക്കു�ള് ഓഡിറ്റിനോയി
�ഭ്യമോക്കുവോന് സര്ക്കോര് നിര്കേ_ശിച്ചിരുന്നു. കേ�രളോ കേ�ോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിന്റെ�
ന്റെ�ഡ്യൂളില്  ഉള്ന്റെ�ടുന്ന  സ്ഥോപനമോണ്  സര്വ്വ��ോശോ�  എന്നതിനോലും,  ആക്ടിന്റെ�
22-ാോം വകു�് പ്ര�ോരം ഈ ആക്ട് ഓഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച �ോര്യങ്ങളില് മറ്റ് നിയമങ്ങന്റെള
അതി�ംഘിക്കുന്നതിനോലും,  സോമ്പത്തി�  വര്�ം  അവസോനിച്ച്  4  മോസത്തിനുള്ളി ല്
വോര്�ി�  �ണക്കു�ള്  �ഭ്യമോക്കുവോന്  സര്വ്വ��ോശോ�  പ്രകേത്യ�ം
ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതോണ്.  ഇക്കോര്യം  മുന്  വര്�ങ്ങളിന്റെ�  ഓഡിറ്റ്  റികേ�ോര്ട്ടിലും  പരോമര്
ശിച്ചിരുന്നുന്റെവങ്കിലും സര്വ്വ��ോശോ� ഈ വി�യത്തില് നTപTി സ്വീ�രിക്കുന്നില്ല.

4-1-2) വാര്ഷിക കണക്കു കളുടെ� സംഗ്രഹം
ഓഡിറ്റില്  ഹോജരോക്കിയ  വോര്�ി�  �ണക്കു�ളുന്റെT  സംഗ്രഹം  തോന്റെp�റയും

പ്ര�ോരമോണ്. 

മുന്നിരി�് 2411910663
വരവ് 335,24,99,326

ആന്റെ� 576,4,09,989
ന്റെച�വ് 425,10,27,894

നീക്കിയിരി�് 151,33,82,095

4-2 വാര്ഷികകണക്കു കളുടെ� അവലേ#ാകനം

സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  2017-2018  വര്�ന്റെത്ത  ധന�ോര്യപത്രി�യുന്റെT
പരികേശോധനയില് ശ്രദ്ധയില്ന്റെ�ട്ട അപോ�ത�ള് തോന്റെp കേചര്ക്കുന്നു.

1. 1983  ല്  നി�വില്  വന്ന  സര്വ്വ��ോശോ�  നോളിതുവന്റെര  അക്കൗണ്ട്സ്  റൂള്സ്
തയ്യോറോക്കു�കേയോ  ഡബിള്  എന്ട്രി  സമ്പ്രദോയത്തില്  വോര്�ി��ണക്കു�ള്
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തയ്യോറോക്കു�കേയോ  ന്റെചയ്യുന്നില്ല.  വോര്�ി��ണക്ക്  എന്ന  കേപരില്  ഓഡിറ്റിനു
�ഭ്യമോക്കുന്നത് വരവുന്റെച�വു �ണക്കു�ളുന്റെT സംക്ഷിപ്തവും (ന്റെറസീപ്റ്റ് & കേപന്റെമ�്
അക്കൗണ്ട്)  അപൂര്ണ്ണവും  അവ്യക്തവുമോയ  ന്റെറക്കണ്സി�ികേയ�ന്
പത്രി��ളുമോണ്.  ഇന്�ം  &  എ�്ന്റെ�ന്ഡിച്ചര് കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�ിന്റെ�യും ബോ�ന്സ്
�ീറ്റിന്റെ�യും  അഭോവത്തില്  വിഭവവിനികേയോഗത്തിന്റെ�യും  ഭരണനിര്
വഹണത്തിന്റെ�യും  �ോര്യക്ഷമമോയ  വി�യിരുത്തല്  ഉണ്ടോകുന്നില്ല.
യൂണികേവp്സിറ്റിയുന്റെT  ആസ്തിയും  ബോദ്ധ്യതയും  തിരിച്ചറിയുന്നതികേനോ
തിട്ടന്റെ�ടുത്തുന്നതികേനോ �pിയുന്നില്ല.

2. വോര്�ി��ണക്കിന്റെ�  ആമുഖകുറി�ില്  വോര്�ി��ണക്കു�ള്
തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നത്  ജനറ�ി  അക്സപ്റ്റഡ്  അക്കൗണ്ടിങ്  പ്രിന്സി�ിള്സ്
(ജി.എ.എ.പി.)  അനുസരിച്ചോന്റെണന്നു  പറയുന്നു.  ഒരു  സ്ഥോപനത്തിന്റെ�  വോര്
�ി��ണക്കിന്റെ�  അTിസ്ഥോനഘT�ങ്ങളോയ  ഇന്�ം  &  എ�്ന്റെ�ന്ഡിച്ചര്
കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�്,  ബോ�ന്സ്  �ീറ്റ്,  �ോ�്കേ�ോ  കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�്  എന്നിവ  തയ്യോറോക്കോനും
ഏ�രൂപത്തില്  ആക്കുന്നതിനുമുളള  നിയമങ്ങളോണ്  ജി.എ.എ.പി..  ഇന്�ം  &
എ�്ന്റെ�ന്ഡിച്ചര് കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�്,  ബോ�ന്സ് �ീറ്റ്,  �ോ�്കേ�ോ കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�് എന്നിവ
തയ്യോറോക്കോത്ത  യൂണികേവp്സിറ്റി  ന്റെറസീപ്റ്റ്  &  ന്റെപയ്ന്റെമ�്  അക്കൗണ്ട്
തയ്യോറോക്കോന്  ജി.എ.എ.പി.  നിയമങ്ങള്  പോ�ിച്ചു  എന്ന  പരോമര്ശം
വോസ്തവവിരുദ്ധമോണ്.  Tി  വി�യം  സംബന്ധിച്ചു  നല്�ിയ  എന്�്വയറിക്ക്  (നം.
28) മറുപTിയും നല്�ിയില്ല

3. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  2017-2018  വര്�ന്റെത്ത  ധന�ോര്യപത്രി�കേയോന്റെTോ�ം
31.03.2017  ന്റെ�  നീക്കിയിരി�്  വ്യക്തമോക്കുന്ന  കേരഖ�ള്  ഓഡിറ്റില്  സമര്
�ിച്ചിരുന്നില്ല.  ആയതിനോല്  2017-2018  വര്�ന്റെത്ത  മുന്നിരി�ിന്റെ�  കൃത്യത
ഉറപ്പുരുത്തുവോന് സോധിച്ചിട്ടില്ല.

4. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  ഏതോനും  ട്ര�റി/ബോങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ളുന്റെT  ന്റെചക്ക്
രജിസ്റ്ററു�ളും  ബോങ്ക്  കേസ്റ്ററ്റ് ന്റെമന്റു�ളും  മോത്രമോണ്  ഓഡിറ്റില്  ഹോജരോക്കിയത്.
എല്ലോ  അക്കൗണ്ടു�ളുന്റെTയും  കേസ്റ്ററ്റ് ന്റെമന്റു�ള്  പരികേശോധിക്കോന്
സോധിക്കോത്തതിനോലും  �ോ�് ബുക്ക്-  ബോങ്ക്ബുക്ക്  ന്റെറക്കണ്സി�ികേയ�ന്
നTത്തിയിട്ടില്ലോത്തതിനോലും  സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  ട്ര�റി/ബോങ്ക്
അക്കൗണ്ടു�ളുന്റെT  31.03.2018  ന്റെ�  നീക്കിയിരി�ിന്റെ�  കൃത്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുവോന്
ഓഡിറ്റിനു �pിഞ്ഞിട്ടില്ല

5. നിരവധി  ബോങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ള്  സര്വ്വ��ോശോ�യ്ക്ക്  ഉന്റെണ്ടങ്കിലും  അവയുന്റെT
ന്റെചക്ക്  ഇ�്യു  രജിസ്റ്ററു�ള്  തയ്യോറോക്കുന്നില്ലോത്തതിനോല്  പണമിTപോടു�ളുന്റെT
കൃത്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സോധിക്കുന്നില്ല. 

6. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT എല്ലോ വരവിനങ്ങളുന്റെTയും ഡി.സി.ബി.  പത്രി� ഉളളTക്കം
ന്റെചയ്തിട്ടില്ല  .സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  അനുബന്ധ  സ്ഥോപനങ്ങളുന്റെT  ഓഡിറ്റ്
കുറിപ്പു�ളിലും സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT മുന് ഓഡിറ്റ് റികേ�ോര്ട്ടു�ളിലും ഈ വി�യം
പരോമര്ശിച്ചുന്റെണ്ടങ്കിലും  നTപTി�ള്  സ്വീ�രിച്ചതോയി  �ോണുന്നില്ല.ആയതിനോല്
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സര്വ്വ��ോശോ�യ്ക്ക്  �ഭിക്കുവോനുളള  വിവിധ  ഫീസു�ളുന്റെT  കൃത്യമോയ  �ണക്ക്
പരികേശോധിക്കുവോന് സോധിക്കുന്നില്ല.

7. വിവിധ  ശീര്��ങ്ങളിന്റെ�  ബജറ്റ്  അകേ�ോകേക്ക�നു�ള്  പൂര്ണ്ണമോയി
�ഭ്യമോക്കിയിട്ടില്ലോത്തതിനോല്  ബജറ്റില്  വ�യിരുത്തിയ  തു�യില്  കൂടുത�ോയി
ന്റെച�വpിച്ചിട്ടുകേണ്ടോന്റെയന്ന് വ്യക്തമല്ല. 

8. 2017-2018  വര്�ം സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  ഉTമസ്ഥതയില് ഉണ്ടോയിരുന്ന എല്ലോ
പഠനവകുപ്പു�ള്/  സ്ഥോപനങ്ങളുന്റെTയും  വരവു  ന്റെച�വ്  �ണക്കു�ളുന്റെTയും
സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്/  കേസവിങ്സ്  ബോങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ള്  അTങ്ങുന്ന
നീക്കിയിരി�ി ന്റെ�യും വിശദോംശങ്ങള് ഉളളTക്കം ന്റെചയ്തിട്ടില്ല.

9. സര്വ്വ��ോശോ� ജീവനക്കോര്,  മറ്റ്  സ്ഥോപനങ്ങള്/ഏജന്സി�ള് എന്നിവര്ക്ക്
നല്�ിയ മുന്കൂറു�ളുന്റെT വിശദോംശങ്ങള് ഹോജരോക്കിയിട്ടില്ല. 

10.സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT തനതുഫണ്ട്, കേ�ന്ദ്ര - സംസ്ഥോനസര്ക്കോര്/യു.ജി.സി./മറ്റ്
ഏജന്സി�ളില്  നിന്ന്  �ഭ്യമോയതും  ന്റെച�വpിച്ചതുമോയ  തു�യുന്റെTയും
നീക്കിയിരി�ിന്റെ�യും ഇനം തിരിച്ചുളള വിശദോംശങ്ങള് �ഭ്യമോക്കിയിട്ടില്ല. 

11. സര്വ്വ��ോശോ�  ന്റെപന്�ന്  റിസര്വ്വ്  ഫണ്ടോയി  നീക്കന്റെവച്ചിരിക്കുന്ന  തു�യുന്റെT
വിവരങ്ങള് വോര്�ി� �ണക്കു�ളില് ന്റെപടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വിവരം 2016-17 വര്
�ന്റെത്ത ഓഡിറ്റ് റികേ�ോര്ട്ടിലും പരോമര്ശിച്ചിരുന്നു.

കേമല്�റഞ്ഞ  വിവിധ  �ോരണങ്ങളോല്  ഓഡിറ്റില്  �ഭ്യമോക്കിയ  സര്
വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  2017-2018  വര്�ന്റെത്ത  ധന�ോര്യപത്രി�  അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല.
ആയതിനോല്  അപോ�ത�ള്  പൂര്ണ്ണമോയി  പരിഹരിച്ചതും  ഡബിള്  എന്ട്രി
സമ്പ്രദോയത്തില്  തയ്യോറോക്കിയതുമോയ  വോര്�ി�ധന�ോര്യപത്രി�,  1985  ന്റെ�
മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  ആക്ട്-  ചോപ്റ്റര്  7,  ന്റെസക്ഷന്  50(3),  1997  ന്റെ�
മഹോത്മോഗോന്ധി സര്വ്വ��ോശോ� സ്റ്റോറ്റ്യൂട്ട്-  ചോപ്റ്റര്-6,  ന്റെസക്ഷന് 11  എന്നിവ പ്ര�ോരം
ന്റെസനറ്റിന്റെ�  അംഗീ�ോരകേത്തോടുകൂTി  ഓഡിറ്റില്  സമര്�ിക്കുന്നതിന്
അTിയന്തിരനTപTി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.     ഡിസിബി,  ബോങ്ക്  അക്കൗണ്ട്
വിവരങ്ങള് എന്നിവയും ഓഡിറ്റില് ഹോജരോകേക്കണ്ടതോണ്.

4-3 ടെ&ന്ഷന് ഫണ്ട്
1985 ന്റെ� മഹോത്മോഗോന്ധി സര്വ്വ��ോശോ� നിയമം 81-ാോം വകു�് പ്ര�ോരം സര്

വ്വ��ോശോ�യിന്റെ�  ജീവനക്കോര്,  അദ്ധ്യോപ�ര്,  അനദ്ധ്യോപ�ര്  എന്നിവരുന്റെT
കേക്ഷമത്തിനോയുളള  ഇന്ഷുറന്സ്,  ന്റെപന്�ന്,  ന്റെപ്രോവിഡ�്  ഫണ്ട്  എന്നിവയുന്റെT
�ോര്യക്ഷമമോയ  സൂക്ഷി�ിനും  വിനികേയോഗത്തിനുമോയി  നിയമനിര്മ്മോണവും  ചട്ടങ്ങളും
ഓര്ഡിനന്സ്  പ്ര�ോരം  പ്രോബ�്യത്തില്  ന്റെ�ോണ്ടുവരണന്റെമന്ന്  വ്യവസ്ഥ
ന്റെചയ്തിട്ടുന്റെണ്ടങ്കിലും നോളിതുവന്റെര നിയമനിര്മ്മോണം നTത്തി സര്ക്കോരിന്റെ� അംഗീ�ോരം
കേനTിയിട്ടില്ല.  ന്റെപന്�ന്  ഫണ്ട്/  ഇന്�്വറന്സ്  സംബന്ധിച്ച  നിയമങ്ങള്/  ചട്ടങ്ങള്
രൂപീ�രിക്കുന്നതിന് സത്വരനTപTി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.ഈ വി�യം മുന് ഓഡിറ്റ്
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റികേ�ോര്ട്ടിലും പരോമര്ശിച്ചുന്റെവങ്കിലും നTപTി�ള് സ്വീ�രിച്ചതോയി അറിവില്ല.ന്റെപന്�നും
മറ്റ് ആനുകൂ�്യങ്ങള്ക്കുമോയി ഭീമമോയ തു� ന്റെച�വpിക്കുന്ന സോഹചര്യത്തില് ന്റെപന്�ന്
ഫണ്ട്  /  ഇന്�്വറന്സ്  സംബന്ധിക്കുന്ന  നിയമങ്ങള്  /ചട്ടങ്ങള്  രൂപീ�രിക്കുന്നതിനു
സത്വരനTപTി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.ന്റെപന്�ന്  റിസര്വ്  ഫണ്ടോയി  ആന്റെ�
270276516 രൂപയുന്റെT സ്ഥിരനികേക്ഷപം വിവിധ ബോങ്കു�ളില് ഉണ്ട്. ന്റെപന്�ന് റിസര്വ്വ്
ഫണ്ടിന്റെ� വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 2 ല് കേചര്ക്കുന്നു.

4-4 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്

സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെT  2017-18  സോമ്പത്തി�വര്�ന്റെത്ത  ഓഡിറ്റ്  ചോര്ജ്  2009
ന്റെ�  കേ�ോക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  (കേഭദഗതി)  നിയമത്തിന്റെ�  (എസ്.ആര്.ഒ.  നം.  8313/09,
ജി.ഒ.(പി)  നം.  368/09/ഫിന്/28.08.09)  വ്യവസ്ഥ�ള്  അനുസരിച്ച്  തോന്റെp�റയും
പ്ര�ോരം �ണക്കോക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ ് ചാര് ജിനു &രിഗണിക്കു ന്ന  ആദായം

01(എന്) 12.100 ജനറല് റസീപ്റ്റ്സ് 41,39,96,996

01(ബി) 17.200 പരീക്ഷോഫീസ് 18,23,20,494

01(സി) 12.100.01 അഫി�ികേയ�ന് ഫീസ് 16,17,90,858

01(എഫ്) 13.723.01 കേപ്രോജക്ട് ഓവര്ന്റെഹഡ് 16,58,936

01(എന്) 12.100 മോര്ക്ക് �ിസ്റ്റ് ഫീസ് 53,90,457

01(എച്ച്) പ�ിശ 4,63,86,619

10(എ)  സ്വോശ്രയസ്ഥോപനങ്ങളില്നിന്നുളള  ഫീസ്  (കേ�ോ�ന്
ന്റെഡകേ�ോസിറ്റ് ഒpിന്റെ�)

625,67,987

ആന്റെ� 87,41,123,47

ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ് @ 1% 87,41,123

കുറി�്- 2016-17 വര്�ന്റെത്ത ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ്  1,11,58,203 എന്നതിനു പ�രം 11,15,82,028
എന്നു കേരഖന്റെ�ടുത്തിയിരുന്നത് തിരുത്തി ശുദ്ധിപത്രം പുറന്റെ�ടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ന്റെ�.എസ്.എ.
എം.ജി.യു. എ 1/23/2019 തീയതി 11.01.2019)

2015-16 വരെ ഒടുക്കുവാനുളള തുക 

ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ് 9,45,09,819

2016-17 ന്റെ� ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ് (ശുദ്ധിപത്രം പ്ര�ോരം) 1,11,58,203

10,56,68,022

2017-18 ന്റെ� ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ് 87,41,123

ആന്റെ� 11,44,09,145
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സര്വ്വക#ാശാ# ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ് ഒടുക്കാത്തത്
കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് ന്റെസക്ഷന് 19 പ്ര�ോരം സംസ്ഥോന ഒോഡിറ്റ്

വകു�ിന്റെ�  ഓഡിറ്റ്  പരിധിയില്  വരുന്ന  സ്ഥോപനങ്ങള്  ഓകേരോ  വോര്
�ി��ണക്കിന്റെ�യും  ഓഡിറ്റിന്  സര്ക്കോര്  നിശ്ചയിക്കുന്ന  നിരക്കില്  ഓഡിറ്റ്  ചോര്ജ്
ഒടുക്കണം.  ഇപ്ര�ോരം  നല്കേ�ണ്ട  തു�  ഒരു  വര്�ത്തിനുളളില്  നല്കുന്നിന്റെല്ലങ്കില്
ഗവണ്ന്റെമ�് Tി സ്ഥോപനത്തിനു നല്കേ�ണ്ട ഗ്രോ�്  /മറ്റു തു��ള് എന്നിവയില് നിന്ന്
തട്ടിക്കിpിക്കു�കേയോ (ന്റെസക്ഷന് 19(3)) 1968 ന്റെ� റവന്യു റിക്കവറി ആക്ടിന്റെ� വ്യവസ്ഥ�ള്
പ്ര�ോരം  റവന്യു  കുTിശി�  എന്നകേപോന്റെ�  Tി  സ്ഥോപനത്തില്നിന്നും  ഇൗTോക്കു�കേയോ
ന്റെചയ്യോവുന്നതോണ്. (ന്റെസക്ഷന് 19.4)

മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  2016-17  വന്റെര  10,56,68,022  രൂപ  ഓഡിറ്റ്
ചോര്ജ്  ഇനത്തില് ഒടുക്കുവോനുണ്ട്.  (ന്റെ�.എസ്.എ.  എം.ജി.യു എ 1/23/19/11.1.19  നമ്പര്
ശുദ്ധിപത്രം �ോണു�.)  എന്നോല് Tി  തു�യില് ഒരു ന്റെന്റെപസ കേപോലും ഒടുക്കിയില്ല എന്നു
മോത്രമല്ല  2017-18  ന്റെ�  ബജറ്റില്  ഓഡിറ്റ്  ചോര്ജിനോയി  വ�യിരുത്തിയത്  1000  രൂപ
മോത്രവുമോണ്. 

2017-18  ന്റെ� ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ ഉള്ന്റെ�ന്റെT ആന്റെ�  11,44,09,145  രൂപ Tിയിനത്തില്
കുTിശി�യുണ്ട്. 

06.08.2018/ ന്റെ� എസ്റ്റോ ഡി1/106/2014 ധന(33582) നമ്പര് സര്ക്കോര് ഉത്തരവ്
പ്ര�ോരം  ഓഡിറ്റ്  ചോര്ജ്  കുTിശി�  ദീര്ഘ�ോ�തവണ�ള്  നിശ്ചയിച്ച്  വസൂ�ോക്കോന്
നിര്കേ_ശമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചോര്ജ് കുTിശി� അTയ്ക്കുവോന് അTിയന്തിരനTപTി
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.

ഒടുക്കു വാനുളള  ഓഡിറ്റ ്  ചാര്ജിടെ:  വര്ഷം  തിരിച്ചു ളള
വിശദാംശങ്ങള്

ഓഡിറ്റ് വര്ഷം ഒടുക്കുവാനുളള 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
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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
2015-2016 1,17,66,657
2016-2017 1,11,58,203

2017-18 87,41,123
ആരെക 11,44,09,145

നോളിതുവന്റെര  ഓഡിറ്റ്  ചോര്ജിനത്തില്  ഒടുക്കുവോനുളള  രൂപ  സര്ക്കോരികേ�ക്ക്
ഒടുക്കുന്നതിന് നTപTി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്. 

4-5 സ്ഥിരനിലേ? &ങ്ങള്

ഓഡിറ്റിന് �ഭ്യമോക്കിയ സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള് സംബന്ധിച്ച പത്രി� പ്ര�ോരം സര്
വ്വ��ോശോ�യ്ക്ക്  തന്വര്�ം  ആന്റെ�  21,29,28,410/-  രൂപയുന്റെT  സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
ഉണ്ടോയിരുന്നു.  സ്ഥിര  നികേക്ഷപത്തിന്റെ�  വിശദോംശങ്ങള്  അനുബന്ധം-2  ല്  കേചര്
ത്തിട്ടുണ്ട്. 

4-5-1) ഗ്രൂ പ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീം (ജി.ഐ.എസ്)

സര്വ്വ��ോശോ�  ജീവനക്കോരുന്റെT  ഗ്രൂ�്  ഇന്ഷുറന്സ്  സ്കീമുമോയി  ബന്ധന്റെ�ട്ട
സ്ഥിരനികേക്ഷപവിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 2 ല് കേചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

4-5-2) ഫാമി#ി ടെJനിഫിറ്റ ് സ്കീം

സര്വ്വ��ോശോ�  ജീവനക്കോരുന്റെT  ഫോമി�ി  ന്റെബനിഫിറ്റ്  സ്കീം  ബന്ധന്റെ�ട്ട
സ്ഥിരനികേക്ഷപവിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 2 ല് കേചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

4-6 തീര്പ്പാക്കാന് അവലേശഷിക്കു ന്ന ഓഡിറ്റ് റിലേപ്പാര്ട്ടു കള്

റിപ്പ#ാര്ട്ട് വര്ഷം റിപ്പ#ാര്ട്ട് നമ്പര്

1983-84 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/174/86/19.8.1986

1984-85 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/344/88/05.11.1988

1985-86 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/160/88/13.12.1989

1986-87 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/68/89/30.03.1991

1987-88 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/151/91/07.07.1992

1988-89 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/218/94/29.04.1995

1989-90 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/93/94/25.03.1996

1990-91 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/04/30.09.2004
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1991-92 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/04/30.09.2004

1992-93 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/04/30.09.2004

1993-94 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/267/04/30.09.2004

1996-97 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/151/00/12.04.2000

1997-98 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/182/01/15.10.2001

1998-99 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/77/04/05.03.2004

1999-2000 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/302/05/14.08.2006

2000-01 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/383/06/20.12.2006

2001-02 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/306/07/18.10.2007

2002-03 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/642/07/31.12.2007

2003-04 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/205/08/23.10.2008

2004-05 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/658/08/29.11.2008

2005-06 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/108/09/11.03.2010

2006-07 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/301/09/22.03.2010

2007-08 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/105/10/08.03.2011

2008-09 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/214/11/16.05.2011

2009-10 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/54/12/20.04.2012

2010-11 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/308/13/29.06.2013

2011-12 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/624/14/21.10.2014

2012-13 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/100/15/11.03.2015

2013-14 ന്റെ�.എസ്.എ.എം.ജി.യു.എ 1/854/15/05.02.2016

2014-15 ന്റെ�.എസ്.എ.എം.ജി.യു.എ 1/159/17/20.4.2017

2015-16 ന്റെ�.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/502/17/15.9.2017

2016-17 ന്റെ�.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/194/18/25.06.2018

നോളിതുവന്റെരയുളള  ഓഡിറ്റ്  റികേ�ോര്ട്ടു�ള്  തീര്�ോക്കുന്നതിന്  സര്
വ്വ��ോശോ�ോധികൃതരുന്റെT അTിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടോകേ�ണ്ടതോണ്

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ#ാകനം

സം?ിപ്തവിവരം 

1 2017-2018 സോമ്പത്തി� വര്�ന്റെത്ത ആന്റെ� വരവ് 3352499326
2 2017-2018 സോമ്പത്തി� വര്�ന്റെത്ത ആന്റെ� ന്റെച�വ് 4251027894
3 സര്വ്വ��ോശോ�ോ ഫണ്ടില് അTവോക്കോനുളള തു� 0
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4 തTസ്സന്റെ�ടുത്തിയ തു� 34408944
5 നിരോ�രിച്ച തു� --
6 കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥോന സര്ക്കോരു�ള്ക്കുണ്ടോയ നഷ്ടം --

സര് വക#ാശാ# ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്ത മായ നഷ്ട ത്ത ിടെ:  വിവരം

ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

ചോര്ജ്
ന്റെചയ്യോവുന്നവ

സര്ചോര്ജ്
ന്റെചയ്യോവുന്നവ

ഉത്തരവോദിയോയ  ആളുന്റെT  കേപരും
ഉകേദ്യോഗകേ�രും

ഇല്ല

ഓഡിറ്റ ില്  ത�സ്സ ടെപ്പ ടുത്ത ിയ തുക

ഖണ്ഡിക തുക ഉത്തരവോദിയോയ ഉകേദ്യോഗസ്ഥന്
3-1 922400 രജിസ്ട്രോര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�
3-5 101094 ഫിനോന്സ് ഓഫീസര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�
3-9 16950 ഫിനോന്സ് ഓഫീസര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�
3-10 1500000 ഫിനോന്സ് ഓഫീസര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�
3-11 37500 ഫിനോന്സ് ഓഫീസര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�
3-21 31831000 ഫിനോന്സ് ഓഫീസര് എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�

ആന്റെ� 34408944

ഉത്ത രവാദിയായ ഉലേദ്യ ാഗസ്ഥ ടെ:  വി#ാസം

ഉപ്പ*+ാഗസ്ഥരെ. പ്പ/്/ തസ്തിക
ഇപ്പ#ാഴരെ5

(ഓഡിറ്റ് സമയരെ5 )
പ്പമല്വിലാസം

സ്ഥിം പ്പമല്വിലാസം

എം.ആര് .ഉണ്ണി (രജിസ്ട്രോര്)
രജിസ്ട്രോര്

എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�

ശിവശക്തി,ഈസ്റ്റ്കേഗറ്റ്,
ആറോട്ടുകുളങ്ങര,

വൈവക്കം.പി.ഒ ,കേ�ോട്ടയം ,
686141     

എബ്രഹോം.ന്റെജ.പുതുമന
(ഫിനോന്സ് ഓഫീസര്)

ഫിനോന്സ് ഓഫീസര്
എം.ജി.സര്വ്വ��ോശോ�

പുതുമന ഹൗസ്, ന്റെപോന്കുന്നം
പി.ഒ, കേ�ോട്ടയം -686506

ലേജായി: ് ഡയറക്ടര്
മഹാത്മ ാഗാന്ധ ി സര് വ്വ ക#ാശാ# ഓഡിറ്റ ്

ലേകരള സംസ്ഥ ാന ഓഡിറ്റ ് വകുപ്പ ്
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അനുബന്ധം -1 
വിവിധ വകുപ്പു തലവന്മാര് / ജീവനക്കാര്/ അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് നല്കിയതും എന്നാല് നാളിതുവരെ%

ക്രമീക%ിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ മുന്കൂറുകള് (ഖണ്ഡിക 3 -24  കാണുക ) 

തീയതി
ക്രമ
നം

തുക കെെകെെകപ്പറ്റിയ അധ്യാപകന്/
ജീവനക്കാരന്

തുക
കെെ�ലവഴിച്ചതികെെ�

ഉദ്ദേ!ശ്യം

ബില്
നം.

സര്വ്വകലാശാല
ഉത്തരവ് നം.

തുക 
(₹)

8.05.09 35

ഡെ	പ്യൂട്ടി 	യറക്ടര്,
നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

പേപഴ്സണല്
മാപേനജ്ഡെമന്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ഒരു ദിവസഡെ/ ഡെ0യിനിംഗ് പേ2ാഗ്രാം
82/09-
10/565

1955/എ 4/2009/
അ	്മിന്
/08.05.09

2,200

8.05.09 37 ശ്രീ.ഹരി പി, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
എസി.എല്. 

പേഫാപേട്ടാ പേ@ാപ്പിയിംഗ് പേപപ്പറും പേഫാപേട്ടാ
പേ@ാപ്പിയിംഗ് ചാര്ജും നല്കുന്നതിന്

ഡെ2ാവിഷണല് പേപയ്ഡെമന്റ് നല്@ിയത്
സംബന്ധിച്ച്

86/09-
10/599

1855/എസി.എല്/
ഒഎം/2009/

29.04.09
2,000

12.05.09 38
ശ്രീ.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്,
എ.	ി.ബി..III

യൂണിപേവഴ്സിറ്റി ഗസ്റ്റ്
ഹൗസിപേQയ്ക്ക് ഡെബ	്, പേSാത് സ്,

അടുക്കളയിപേQക്കുളള ഉപ@രണങ്ങള്
തുKങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

97/09-
10/630

1975/ബി3/(3)/
11/09/അ	്മിന്

/08.05.2009
70,000

20.06.09 61

ഡെചയര് പേപഴ്സണ് 
ബി.ഒ.എസ്.(യു.ജി)

1) എസ്.രാധാകൃഷ്ണന് നായര്
(എല്.എസ്.ജി) എച്ച്.ഒ.	ിഫിസിക്സ്

	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ്,
എസ്.വി.ആര്.എന്.എസ്.എസ്.

പേ@ാപേളജ്, വാഴൂര്

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര്
സിസ്റ്റ/ിഡെQ @രിക്കുQം

വര്ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്

241/09-
10/1220

2583/എ 3/3/
എസി/

2009/അക്കാ	മി
@്

19.06.2009

25,000
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2) പേ	ാ.റ്റി.വര്ഗ്ഗീസ് പണിക്കര്
(എല്.എസ്.ജി) എച്ച്.ഒ.	ി.

ഡെ@ാപേമഴ്സ്, ഡെസന്റ് പേതാമസ്
പേ@ാപേളജ്, പേ@ാഴപേkരി

50,000

3)പി.എക്സ്.ഡെസബാസ്റ്റ്യന്
(എല്.എസ്.ജി) എച്ച്.ഒ.	ി.

ഇക്കപേണാമിക്സ് 	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ്,
മഹാരാജാസ് പേ@ാപേളജ്, എറണാകുളം

23,000

4) മാത്യു സി.മാത്യു (എല്.എസ്.ജി)
എച്ച്.ഒ.	ി ഫിസിക്സ് 	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ്,
സി.എം.എസ്.പേ@ാപേളജ് പേ@ാട്ടയം.

30,000

02.07.09 71

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, ബി.ഒ.എസ്.
1) പേ	ാ.ഡെ@.	ാനിപേയല് കുട്ടി,

എച്ച്.ഒ.	ി. പേബാട്ടണി 	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ്,
ഡെസന്റ് പേതാമസ് പേ@ാപേളജ്,

പേ@ാഴപേkരി
50,000/- രൂ.

2) ശ്രീമതി വി.സീതാQക്ഷ്മി
എച്ച്.ഒ.	ി. പേസാപേഷ്യാളജി 	ിപ്പാര്

ട്ട്ഡെമന്റ്, എന്.എസ്.എസ്. ഹിന്ദു
പേ@ാപേളജ്, ചങ്ങനാപേqരി

20,000/- രൂ.

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര് സിസ്റ്റ/ിഡെന്റ
ഭാഗമായി യു.ജി. പേ@ാഴ്സു@ളുഡെK
സിQബസ് നവീ@രിക്കുന്നതിഡെന്റ

ഭാഗമായുളള ശില്
പശാQസംഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്

287/09-10/
1748

2766/
എസി.എ 3/2009/

അക്കാ	മി@്
പി & 	ി/

29.06.2009

70,000

6.07.09 73 ശ്രീ.ജി.ശ്രീകുമാര്, പി.ആര്.ഒ
യു.ജി.പേ@ാഴ്സിനുളള പുസ്ത@ം

2സിദ്ധീ@രിക്കുന്നതിനുപേവണ്ടി 2സ്
പേ@ാണ്ഫറന്സ് നKത്തുന്നതിന്

296/09-10/
1807

2793/
എ 3/3/2009/
അക്കാ	മി@്/

01.07.09 

5,000
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29.07.09 90
ശ്രീമതി പേജാഷ്ന പേജാര്ജ്, എച്ച്.ഒ.	ി.,

ഡെപാളിറ്റിക്കല് സയന്സ്,
ബപേസQിയസ് പേ@ാപേളജ്, പേ@ാട്ടയം. 

2009 ജൂലൈQ 23,24
തീയതി@ളില് പേ@ാട്ടയ/് പാഠ്യപദ്ധതി

ശില്പ്പശാQ നKത്തുന്നതിനുളള
പേചാദ്യപേപപ്പര് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്

399/09-10/
2197

3223/എ 3/2007/
അക്കാ	മി/

22.07.09
25,000/-

7.08.09 95
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്0ാര് XI എക്സാം
@മ്പ്യൂട്ടറും 2ിന്ററും

വാങ്ങുന്നതിന് 
428/09-10/

2443

3374/ബി4/1/
1397/പി.പി.എ.
ആര്. 11/2009/

1.08.09

45,000/-

7.08.09 98
ശ്രീ.സാബുക്കുട്ടന്

പേ2ാഗ്രാം പേ@ാ-ഓര്	ിപേനറ്റര്,
എന്.എസ്.എസ്.

യൂണിപേവഴ്സിറ്റി തQ/ില് നKന്ന
റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ2ചാരണം

നKത്തുന്നതിനുപേവണ്ടി
അനുവദിച്ചത്

432/09-10/
2447

3361/എ 1/2009/
അക്കാ	മി@്/

31.7.2009
20,000/-

12.08.09 99
പേ	ാ.അജിതാ ഡെ@.നായര്

എച്ച്.ഒ.	ി.- ഹിന്ദി, 	ി.ബി. പേ@ാപേളജ്,
തQപേയാQപ്പറമ്പ്

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര്സിസ്റ്റ/ിപേQക്ക്
പേ@ാഴ്സ് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു പേവണ്ടി
നK/ിയ പാഠ്യപദ്ധതി വര്ക്ക് പേഷാപ്പിന്

മൂന്നാമഡെ/ ഗഡു നല്@ിയത്

454/09-10/
2503

3523/എ 3/
അക്കാ	മി@്/
2009/11.8.09

25,000/-

22.08.09 105
പേ	ാ.ഡെ@.പി.സുകുമാരന് നായര്,

ഡെചയര്മാന്, പേബാര്	് ഓഫ് സ്റ്റ	ീസ്
ഇന് ഡെ@മിസ്0ി (യു.ജി)

ഡെ@മിസ്0ി ബിരുദ/ിഡെQ പേ@ാഴ്സ്
പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന് പേവണ്ടി നK/ിയ

വര്ക്ക് പേഷാപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

493/9-
10/270

3646/എസി.എ 3
(2)/2009/17.8.09

30,000/-

22.08.09 107

4000/- രൂപ വീതം 7 2ിന്സിപ്പല്മാര്
ക്ക് നല്@ി

1)ബപേസQിപേയാസ് പേ@ാപേളജ് പേ@ാട്ടയം
2) എസ്.ബി.പേ@ാപേളജ്, ചങ്ങനാപേqരി

3) മഹാരാജാസ് പേ@ാപേളജ്
എറണാകുളം

4) യു.സി.പേ@ാപേളജ്, ആലുവ

അഫിQിപേയറ്റ	് പേ@ാപേളജു@ളിഡെQ
അദ്ധ്യാപ@ര്ക്ക് ഡെg	ിറ്റ്-ഡെസമസ്റ്റര് –

പേഗ്ര	ിംഗ് സിസ്റ്റം സംബന്ധിച്ച
ഓറിയന്പേറഷന് പേ2ാഗ്രാം

500/09-
10/2718

3668/എ 3/
അക്കാ	മി@്/

2009 /5.8.2009
28,000/-
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5) ഡെസന്റ് പേതാമസ്
പേ@ാപേളജ്,പേ@ാഴപേkരി

6) ഡെസന്റ് പീപേറ്റഴ്സ് പേ@ാപേളജ്,
പേ@ാQപേkരി

7) ഡെസന്റ് പേജാര്ജ് പേ@ാപേളജ്,
അരുവിത്തുറ

10.09.09 117
എം/എസ്.പേഫാറസ്റ്റ് ഇന്	സ്0ീസ്

(0ാവന്കൂര് Qിമിറ്റ	്), ആലുവ

രജിസ്0ാറുഡെK ഓഫീസിഡെQ ഇന്
സ്റ്റപേQഷന് വര്ക്കും ഫര്ണിഷിംഗുമായി

ബന്ധഡെപ്പട്ട്

544/09-
10/3157

4012/പി&
	ി1/2009/

അ	്മിന്/9.9.2009
1,00,000/-

16.09.09 119 എം/എസ് ഡെപന്റാ ഓഫ് ഡെസറ്റ്, പേ@ാട്ടയം
സില്വര് ജൂബിQി സുവനീര് 2ിന്റിംഗിന്

നല്@ിയത് 
559/09-
10/3235

4009/പി&	ി2
/2009/

അ	്മിന് /5.09.09
1,00,000/-

22.09.09 120
ഹിന്ദുസ്ഥാന് പേപപ്പര് പേ@ാര്പ്പപേറഷന്

Qിമിറ്റ	്, ഡെ@ാച്ചി.

15.07 എം.റ്റി (1100 റീം)
ഡെgംപേവാവ് ലൈവറ്റ് 2ിന്റിംഗ് പേപപ്പറിന്

അ	്വാന്സ് നല്@ിയത്

581/09-
10/3293

4114/ബി3/1/2009/
അ	്മിന്/18.9.09

7,07,871/-

26.09.09 126
ഡെസന്റ് ആന്റണി പേമാപേട്ടാഴ്സ്
ഇന്	്യ Qിമിറ്റ	്, പേ@ാട്ടയം

രണ്ട് ഇന്	ിപേഗാ @ാറു@ള്
വാങ്ങുന്നതിന് നല്@ിയ അ	്വാന്സ്

610/09-
10/3458

4204/ബിV/2/09/
അ	്മിന്
/25.09.09

9,61,770/

30.09.09 128 മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര Qിമിറ്റ	്, ഡെ@ാച്ചി
മഹീന്ദ്ര ഡെബാപേQപേറാ എസ്എല്ഇ

(	ീസല്) വാങ്ങുന്നതിന് നല്@ിയ
അ	്വാന്സ്

622/09-
10/3596

4240/ബിV/2/09/
അ	്മിന്
/29.09.09

5,03,918/

05.10.09 131
പേ	ാ.പേമരി വീനസ് സി.ഡെജ, @ണ്
വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി ഓഫ്
ബാച്ചിQര് ഓഫ് പേസാഷ്യല് വര്ക്ക്

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര് സിസ്റ്റ/ിഡെന്റ
ഭാഗമായി ബി.എസ്.	ബ്ല്യുവിഡെന്റ

സിQബസ് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിഡെന്റ
ഭാഗമായി നKന്ന വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്

635/09-10/
3730

4256/എ III/2009/
അക്കാ	/

30.09.2009
20,000/



86

12.10.09 139 ശ്രീ.പേജാര്ജ് പി.വര്ക്കി

2009 ഓഗസ്റ്റ് 17,18
തീയതി@ളില് പേ@ാട്ടയ/് 	ി.സി
ഓ	ിപേറ്റാറിയ/ില് നKന്ന വര്

ക്ക്പേഷാപ്പുമായി ബന്ധഡെപ്പട്ട ഡെചQവ്

663/09-10/
3857

4272/എ III/2009/
അക്കാ	/
1.10.2009

25,000/

19.10.09 141
പേ	ാ.റ്റി.വര്ഗ്ഗീസ് പണിക്കര് ഡെചയര്

മാന് (ബിഒഎസ്) ഡെ@ാപേമഴ്സ്

ഡെ@ാപേമഴ്സ് അദ്ധ്യാപ@ര്ക്ക്
പേവണ്ടി പേ@ാട്ടയം സി. എം.എസ്.
പേ@ാപേളജില് ഡെവച്ച് നK/ഡെപ്പട്ട

ഒരു ദിവസഡെ/ ഓറിയന്പേറഷന്
പേ2ാഗ്രാം

700/09-10/
4163

4498/എ III/2009/
അക്കാ	മി@്/

14.10.09
12,500/

26.10.09 142
പേ	ാ.വല്സമ്മ ഡെസബാസ്റ്റ്യന് , ഡെചയര്

പേപഴ്സണ് (ബിഒഎസ്) 

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര് സിസ്റ്റ/ിഡെന്റ
ഭാഗമായി സിQബസും മാതൃ@ാ

പേചാദ്യപേപപ്പറും
പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുപേവണ്ടി

നKന്ന പേ2ാഗ്രാം

726/09-10/
4235

4659/എ 3/2009/
അക്കാ	മി@്/

24.10.09
14,000/

30.10.09 148 ഡെചയര്പേപഴ്സണ്സ് 

സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.ഡെന്റ
അKിസ്ഥാന/ില് സിQബസും
പേചാദ്യ പേപപ്പറും തയ്യാറാക്കുന്നത്

സംബന്ധിച്ച് 

741/09-
10/4255

4705/എ 3/2009/
27.10.09

0

1) പേ	ാ.പി.എസ്.ഗീതാ കുമാരി
(ബിഒഎസ്) പേസാപേഷ്യാളജി

50000

2) പേ	ാ.വി.സീതാQക്ഷ്മി (ബിഒഎസ്)
പേസാപേഷ്യാളജി

3000

04.11.09 151
ശ്രീമതി ആര്.gിസ്റ്റല് ഗ്ലാ	ിസ്,
ഡെചയര് പേപഴ്സണ് (ബിഒഎസ്),

വിദ്യാഭ്യാസം

ഡെg	ിറ്റ് & ഡെസമസ്റ്റര് സിസ്റ്റ/ിഡെന്റ
അKിസ്ഥാന/ില് ബി.എ	്.പേ@ാഴ്സ്

പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിഡെന്റ ഭാഗമായി നKന്ന
ഓറിയന്പേറഷന് പേ2ാഗ്രാമിനു പേവണ്ടി

അനുവദിച്ച തു@

752/09-10/
4415

4556(എ)/എസി4/
അക്കാ	്/2009

/20.10.09
25,000/



87

04.11.09 154
പേ	ാ.രാജു ഡെ@.താKിക്കാരന്

	യറക്ടര്, യു.സി.ഐ.സി

2009 നവംബര് 7, 9
തീയതി@ളില് ന്യൂ	ല്ഹിയില്

(എഫ്.സി.സിഐ ഹിന്ദു എ	്യുപേക്കഷന്
സമ്മിറ്റ്-09) വച്ച് നKന്ന എഫ്സിസിഐ

അന്താരാഷ്ട്ര പേ@ാണ്ഫറന്സില്
പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന് നല്@ിയ തു@

757/09-10/
4426

4873/
പി&	ി1/1/2009/
അ	്മിന് /3.11.09

35,000/

13.11.09 159
പേഫാറസ്റ്റ് ഇന്	സ്0ീസ് (0ാവന്കൂര്

Qിമിറ്റ	്), ആലുവ

യൂണിപേവഴ്സിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിപേQയ്ക്ക് 21
@ട്ടിലു@ള് വാങ്ങുന്നതിനായി നല്@ിയ

തു@
807/09-10/

4665

5030/ബി(2)/2009
അ	്മിന്
/12.11.2009

84,432/

11.12.09 175
ശ്രീ.ജയകുമാര്
പേസ്റ്റാര് @ീപ്പര്

750 ഗവണ്ഡെമന്റ് @Qണ്ടര്
വാങ്ങുന്നതിനും അതിനു പേവണ്ട

@യറ്റിറക്കു കൂQിക്കും കൂKി നല്@ിയ തു@

887/09-10/
5203

5471/ബി2/1/2009/
അ	്മിന് /
10.12.2009

14,000/

15.12.09 176
ശ്രീ.ഷാജന് മാത്യു

രജിസ0ാറുഡെK പി.എ.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗ/് ഇന്ഫര്
പേമഷന് ഡെKപേ�ാളജി എന്ന വിഷയ/ില്

അQഹബാദില് വച്ച് നK/ിയ വര്
ക്ക്പേഷാപ്പില് പഡെങ്കടുക്കുന്നതിനായി (2009

	ിസംബര് 27 മുതല് 30 വഡെര)
അപേസാസിപേയഷന് ഓഫ് ഇന്	്യന്

യൂണിപേവഴ്സിറ്റി, ന്യൂ	ല്ഹിക്ക് നല്@ിയ
രജിസ്പേ0ഷന് തു@

901/09-
10/5235

5518/എ 2(1)/
2009/ അ	്മിന്

/14.12.2009
2,500/

17.12.09 178
ഡെ@ല്പേ0ാണ്,

തിരുവനന്തപുരം

@്യാമ്പസ് ലൈവസ് ലൈഫബര്
ഡെനറ്റ് വര്ക്കിംഗിന് പേവണ്ടി നല്@ിയ

അ	്വാന്സ് തു@ (50%)

909/09-10/
5245

4500/പി&	ി I/
2009/അ	്മിന്

/14.10.2009
37,08,791/

18.12.09 179
പേ	ാ.എം.പേതാമസ് പേജാണ്, @ണ്പേ0ാളര്

ഓഫ് എക്സാമിപേനഷന്സ്

എ.ഐ.യു.ന്യൂ	ല്ഹിയിപേQക്ക്
രജിസ്പേ0ഷന് ഫീസKയ്ക്കുന്നതിന് നല്@ിയ

അ	്വാന്സ്

913/09-10/
5255

5500/എ 2(1)/2009/
അ	്മിന്

/14.12.2009
2,500/
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06.01.10 191
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദ് കുമാര്, പേ@ാ-ഓര്

	ിപേനറ്റര്

പേ�ാളര് ഇന് ഡെറസി	ന്റ്സ്
പേ2ാഗ്രാമിഡെന്റ ഭാഗമായി പേനാബല്
സമ്മാനം Qഭിച്ചവരുഡെK 2ഭാഷണം

നKത്തുന്നതിന് (ഇറുപേ	റ്റ് �ീം)

969/09-10/
5593

1) 170/പി&	ി
I/2009/ അ	്മിന്

/5.01.10
2)171/പി&	ിI/2009
/അ	്മിന് /5.01.10

89,025/

11.01.10 194 @ണ്വീനര് ഓഫ് എ@്�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി
സി.ബി.സി.സി.എസ്.എസ്

പേ@ാഴ്സ് 2009 ന് പേവണ്ടി ജര്മ്മന്,
അറബി@് വര്ക്ക്പേഷാപ്പ് നK/ിയതിന് 

984/09-10/
5645

256/എ.സി.എ 9/3/
പിപി/2010 /11.01.10 0

1) അന്നാ പേമരി ഡെബസവാ	് (ജര്മ്മന്) 10,000/
2) പേ	ാ.ഡെ@.മുഹമ്മദ് അQി

അസ്ക്കര് (അറബി@്)
10,000/

13.01.10 197
പേ	ാ.വിgമന് നായര്

	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്	്യന്
Qീഗല് പേതാട്ട്

9-ാാമത് പേ	ാ.അംപേബദ്@ര്
ഡെമപേമ്മാറിയല് Q@്ചര്ഷിപ്പ് (2010

ജനുവരി-ഡെഫബ്രുവരി) നKത്തുന്നതിന്

992/09-10/
5740

173/എസി
എ 5/2/433/2010/

എസി.എ	ി/
14.01.2010

30,000/

22.01.10 203
ഹിന്ദുസ്ഥാന് പേപപ്പര് പേ@ാര്പ്പപേറഷന്

Qിമിറ്റ	്, പനമ്പിള്ളി നഗര്,
എറണാകുളം

തൃക്കാക്കരയിലുളള പേ@രള ബുക്ക്സ് &
പബ്ലിഷിംഗ് ഡെസാലൈസറ്റിക്ക് 89

എം..	ബ്ല്യു.സി.എസ്. ഒ .ജി.എസ്.എം 61
ഡെസ.മീ. റീല് പേപപ്പര് വാങ്ങുന്ന തിനായി

നല്@ിയ അ	്വാന്സ്

343/09-
10/ .3375

473/ബി2(1)/2010/
അ	്മിന് /
21.01.2010

35,87,769/

27.01.10 205
ശ്രീമതി ബീന ഡെചറിയാന്, @ണ്വീനര്,
എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി ഓഫ് ബി.എസ്.സി.
ഫു	് ഡെKപേ�ാളജി & @്വാളിറ്റി @ണ്പേ0ാള്

ബി.എസ്.സി.ഫു	് ഡെKപേ�ാളജി & @്വാളിറ്റി
എന്ന പേ2ാഗ്രാമിഡെന്റ

പരിഷ്ക്കരണ/ിനായി വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്
നK/ിയതിന്

1047/09-10/
5910

494/
എ.സി.എ 9/3/2009
/പി.പി. / 22.01.2010

10000

20.02.10 218
ശ്രീ.ഹരി പി.,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, ഇQക്ഷന്
ഡെസക്ഷന്

2009-10 ഡെQ എം.ജി. യൂണിപേവഴ്സിറ്റി
യൂണിയന് ഡെതരഡെ�ടുപ്പുമായി

ബന്ധഡെപ്പട്ട ഡെചQവു@ള്

1114/09-10/
6676

2947/2010/
ഇQക്ഷന് /
18.02.2010

20,000/
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20.02.10 219
ശ്രീ.രാജു ഡെ@. താKിക്കാരന്,

	യറക്ടര്,
യു.സി.ഐ.സി

യൂണിപേവഴ്സിറ്റി ഡെസന്റര് പേഫാര് ഇന്റര്
നാഷണല് പേ@ാ-ഓപ്പപേറഷന്

രൂപീ@രിക്കു ന്നതിന് പേവണ്ടിയുളള 2ാരംഭ
2വര്/നങ്ങള് നKത്തുന്നതിന്

പേവണ്ടിയുളള ഡെചQവ്

1117/09-10/
6688

5610//പി&	ി
11/09/അ	്മിന് /

10.12.2007
3,00,000/

05.03.10 226
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദ് കുമാര്,

ഡെ2ാഫസര് സ്കൂള് ഓഫ് എന്വപേയാണ്
ഡെമന്ല് സയന്സസ്

പാരീസ് യൂണിപേവഴ്സിറ്റി സന്ദര്
ശിക്കുന്നതിനായി അ	്വാന്സ് നല്@ിയ

തു@

1158/09-10/
6943

1035//പി&	ി.1
/10/അ	്മിന്/

25.02.2010
78,000/

05.03.10 227
ഡെമപേസഴ്സ് ഫിറ്റ്,

ആലുവ

പേമാ	്യുQാര് വര്@് പേസ്റ്റഷന്,
7 പേസ്റ്റാപേറജ് യൂണിറ്റു@ള് എന്നിവ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും @മ്പ്യൂട്ടര് ഡെസല് ഫര്
ണിഷ് ഡെചയ്യുന്നതിനും ഉളള അ	്വാന്സ്

1159/09-10/
6944

5362/
പി&	ി.1/2009/

അ	്മിന്
/25.11.2009

1,96,792/

17.03.10 233
ശ്രീമതി ബിന്ദു എം.എ ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ.സി.എ. IX ഡെസക്ഷന്

17.03.2010 സംഘKിപ്പിച്ച പേ@രള സര്
ക്കാരിഡെന്റ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസനയഡെ/

സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ച@ളുഡെK ഡെചQവിനായി.

1010/09-10/
7179

1315/എ 9/2010
/16.03.2010

25,000/

17.03.10 235
ശ്രീമതി സുധ ഡെ@.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്എ.	ി.എ. II
ഡെസക്ഷന്

2010-11 വര്ഷഡെ/ @രK് ബ	്ജറ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്ന തിപേQക്കുളള ഡെചQവ്

1213/09-10/
7182

1309/ബി2(1)/
2008/ അ	്മിന്

/15.03.2010
15,000/

11.05.10 258
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്

	യറക്ടര്, ഡെസന്റര് പേഫാര്നാപേനാ
സയന്സ് & നാപേനാ ഡെKപേ�ാളജി

ഇന്റര് നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സ് ഓണ്
നാപേനാ ഡെമറ്റീരിയല്സ് (ഐ.സി.എന്
2010) ഡെന്റ സംഘാKന/ിന് പേവണ്ടി

74/10-11/
674

2128/
പി&	ി2/2010/

അ	്മിന്
/3.05.2010

37,500/

19.06.10 282
പേ	ാ.രാജു ഡെ@. താKിക്കാരന്, റീ	ര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല് റിപേQഷന്
സ് & ഡെപാളിറ്റിക്സ്

എ	്യുപേക്കഷന് പേഫാര് പീസ്, പേസാഷ്യല്
ഇന്ക്ലൂഷന് & സലൈസ്റ്റനബിള്

ഡെ	വQപ്പ്ഡെമന്റ് എന്ന വിഷയ/ിഡെQ
അന്താ രാഷ്ട്ര പേ@ാണ്ഫറന്സിഡെന്റ

2ാരംഭ 2വര്/നങ്ങള്ക്കു പേവണ്ടി

242/10-11/
1673

2955/
പി&	ി2/2010/

അ	്മിന്
/10.06.2010

50,000/
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06.07.10 287
പേ	ാ.എം.സി. ഫിQിപേപ്പാസ്, ആക്ടിംഗ്

ഡെചയര്മാന്, ബി.ഒ.എസ്

ബി.ഡെK@് പേ@ാഴ്സു@ളുഡെK പാഠ്യ പദ്ധതി
പരിഷ്ക്കരണ/ിന് പേവണ്ടി വന്ന

ഡെചQവു@ള്ക്കായി

293/10-11/
2014

3148/എസി.എ 4/1/
അക്കാ	്/ 2010

/22.06.10
2,20,000/

23.07.10 294
പേ	ാ.എം.എസ്.Qത

	യറക്ടര്,
സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സ്

ബപേയാ ഡെKപേ�ാളജി വകുപ്പില് നിന്നുളള
സംഘ/ിഡെന്റ സന്ദര്ശനവുമായി

ബന്ധഡെപ്പട്ട ഡെചQവു@ള്ക്ക്

354/10-11/
2455

3589//
പി&	ി2/2010/

അ	്മിന്
/22.07.10

2,00,000/

18.08.10 314
@ാപിപേറ്റാ ഫര്ണിച്ചര് @ണിയാപുരം

തിരുവനന്തപുരം.

അക്കാ	മി@് വിംഗില് @്യാബിന്, ഡെഷല്ഫ്,
@്യുബിക്കിള്, ഫര്ണിച്ചറു@ള് എന്നിവ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (ഇനിഷ്യല് അ	്വാന്സ്)

456/10-11/
3292

3832/
പി&	ി1/3/2010/

അ	്മിന് /4.08.10
4,00,000/

21.08.10 315
@ാപിപേറ്റാ ഫര്ണിച്ചര് @ണിയാപുരം

തിരുവനന്തപുരം.

അക്കാ	മി@് വിംഗില് @്യാബിന്,
@്യുബിക്കിള്, എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

ബാക്കി തു@

460/10-11/
3294

4196/
പി&	ി2/3/2010/

അ	്മിന് /20.08.10
4,50,000/

09.09.10 322 ശ്രീ.പത്മകുമാര് പി.
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര് ഇQക്ഷന്

ഡെസക്ഷന്

2010-11 വര്ഷഡെ/ 	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ്
പേ@ാപേളജ് യൂണിയന് ഡെതരഡെ�

ടുപ്പു@ളുഡെK ഡെചQവിനായി 

514/10-11/
3692

2960/2010/I/
ഇQക്ഷന്/

6.9.10
25,000/

15.09.10 326
പേ	ാ.പി.സനല് പേമാഹന്

റീ	ര്, സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല് സയന്
സസ്

സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല് സയന്സില്
റിസര്ച്ച് & എക്സറ്റന്ഷഡെന്റ ദ്വിദിന വര്

ക്ക്പേഷാപ്പിഡെന്റ ഡെചQവു@ള്ക്കായി

543/10-11/
3796

4545/
പി&	ി2/2010/
അ	്മിന്/ 2010
തീയതി 14.09.10

1,00,000/

22.09.10 333
പേ	ാ.ഡെ@.എം.കൃഷ്ണന്

	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഡെQപേറ്റഴ്സ്
ഡെസപ്റ്റംബര് രണ്ടാംവാരം ആരംഭിച്ച

2ഭാഷണ പരമ്പരയുഡെK ഡെചQവിനായി 
572/10-
11/4012

4465/എ 4/2010/
അ	്മിന് /14.09.10

22,000/

07.10.10 339 അ	്വ.സി.എസ്.രാജന് ബഹു.സു2ീം പേ@ാKതിയില്
എസ്.എല്.പി.നം.11165-11172/2010

പേ@സിന് ഹാജരായതിനുളള Qീഗല് ഫീസ്

613/10-
11/4261

4672/എ I/2010/
അ	്മിന്
/22.09.10

35,000/

07.10.10 340 അ	്വ.എം.റ്റി.പേജാര്ജ് ബഹു.സു2ീം പേ@ാKതിയില് എസ്. എല്. 614/10- 4672/എ I/2010/ 30,506/
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പി.നം.11165-11172/2010 പേ@സിന്
ഹാജരായതിനുളള Qീഗല് ഫീസ്

11/4262
അ	്മിന്
/22.09.10

04.11.10 349
ശ്രീ.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന് ആര് ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്,  എ	ിബി III ഡെസക്ഷന് 
സ്വീപ്പിംഗ്/Sീനിംഗ് വസ്തുക്കള്

വാങ്ങുന്നതിന്
695/10-
11/4857

5132/ബി3(1)/
2008/ അ	്മിന് /

20.10.10
50,000/

22.11.10 359

ശ്രീ.മുഹമ്മദാQി അക്സര്, @ണ്വീനര്-
എ@്ഡെ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി ഇന് അറബി@്

അറബി@് വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്
സംഘKിപ്പിക്കുന്നതിനു പേവണ്ടിയുളള

അ	്വാന്സ്

737/10-
11/5071

5932/എസി.എ/X/
2010/

മിസപേQനിയസ്
/20.11.10

10,000/

09.12.10 374
ശ്രീമതി രാധി@ പി.

Q@്ചറര്, സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല്
സയന്സ്

ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സ് ഓണ്
എ	്യുപേക്കഷന് പേഫാര് പീസ്, പേസാഷ്യല്

ഇന്ക്ലൂഷന് ആന്റ് സഡെസ്റ്റയിനബിള്
ഡെ	വQപ്പ്ഡെമന്റ് 

810/10-
11/5355

6268/പി&	ി.II/
2/2010/ അ	്മിന്

/7.12.10
10,00,000/

09.12.10 375
ശ്രീമതി രാധി@ പി.റ്റി.

Q@്ചറര്,
സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല് സയന്സ്

ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സ് ഓണ്
എ	്യുപേക്കഷന് പേഫാര് പീസ്, പേസാഷ്യല്

ഇന്ക്ലൂഷന് ആന്റ് സഡെസ്റ്റയിനബിള്
ഡെ	വQപ്പ്ഡെമന്റ് 

811/10-
11/5357

6268/പി&	ി.II/
2/2010/ അ	്മിന്

/7.12.10
5,00,000/

10.01.11 393 അ	്വ.എന്.എസ്.Qാല്
പേQാ@ായുക്തയ്ക്ക് മുന്നില് പരാതി@ള് തീര്
പ്പാക്കുന്നതിന് നല്@ിയ അ	്വാന്സ് തു@

910/10-
11/5963

6390/എ 1/2010/
അ	്മിന് /20.12.10

5,000/

07.02.11 408
പേ	ാ.@ീര്/ി റ്റി.ആര്. അപേസാസിപേയറ്റ്

ഡെ2ാഫസര്

ലൈചനയില് നKന്ന (2011 ഡെമയ് 11-15)
ഏഷ്യന് പേ@ാണ്ഗ്രസ് ഓണ് ബപേയാ

ഡെKപേ�ാളജിയില് പേപപ്പര്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി

പേപാകുന്നതിനായി നല്@ിയ തു@

1014/10-
11/6658

300/പി&	ി.II/
2010/ അ	്മിന്

/20.01.2011
60,000/

10.03.11 424 പേ	ാ.രാജു ഡെ@. താKിക്കാരന്,
	യറക്ടര്,

ഏഷ്യന് ഡെസ@്യൂരിറ്റി പേ@ാണ്ഫറന്സില്
പഡെങ്കടുക്കാന് വിദ്യാര്ത്ഥി@ഡെള അയച്ചത്

115/10-11 941/എ 4/1/2011/
അ	്മിന്/

7,500/
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സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല് റിപേQഷന്
സ് & ഡെപാളിറ്റിക്സ്

സംബന്ധിച്ച ഡെചQവിനായി അനുവദിച്ച
തു@

17.02.2011

23.03.11 431
ശ്രീമതി രാധി@ പി.
സീനിയര് Q@്ചറര്,

സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല് സയന്സ്

ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സ് ഓണ്
തീം എ	്യുപേക്കഷന്, പേഫാര് പീസ്,

പേസാഷ്യല് ഇന്ക്ലൂഷന് ആന്റ്
സലൈസ്റ്റനബിള് ഡെ	വQപ്പ്ഡെമന്റ് -ഡെന്റ

നK/ിപ്പിനായി അനുവദിച്ച അ	്വാന്സ്
ഗ്രാന്റ്

1166/10-11/
7717

5901/പി&	ി.I/
2010/ അ	്മിന്

/18.11.2010
5,00,000/

28.03.11 424

പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്
	യറക്ടര്, ഡെസന്റര് പേഫാര്

നാപേനാസയന്സ് &
നാപേനാഡെKപേ�ാളജി

ലൈഹഡെറസQ്യൂഷന് 0ാന്സ് മിഷന്
ഇQപേªാണി@് ലൈമപേgാപേ�ാപ്പ്

വാങ്ങുന്നതിനായി

1267/10-11/
8407

1357/
പി&	ി2/2011/

അ	്മിന് /
08.03.2011

70,00,000/

29.03.11 426 എച്ച്.പി.സി. ഡെ@ാച്ചി

ഡെമയിന് ഉ/ര@KQാസ് 2ിന്റ്
ഡെചയ്യുന്നതിനും 2ിന്റിംഗ് പേപപ്പര്
വാങ്ങുന്നതിനും നല്@ിയ മുഴുവന്

അ	്വാന്സ് തു@

264/10-
11/2291

1683/ബിII/1/
2011/അ	്മിന്/28.

03.11
35,11,847/

30.03.11 429
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന് ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്
എ.	ിബി.III ഡെസക്ഷന്

പുതിയ അ	്മിനിസ്പേ0റ്റീവ് പേബ്ലാക്കില്
@ാര്ഡെപ്പറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് നല്@ിയ തു@

1231/10-
11/8139

1688/ബി.III(1)/2011/
അ	്മിന് /29.03.11

15,000/

31.03.11 437

പേ	ാ.രാജു ഫ്രാന്സീസ്
അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ഡെ@മിക്കല്
സയന്സ്

ഫ്രാന്സില് നKന്ന ലൈഹബ്രി	്
ഡെമറ്റീരിയല്സ് 2011چ   എന്ന ഡെസമിനാറില്

പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന് നല്@ിയത് 

1275/10-11/
8320

1835/പി&	ി.II/
1/2011/ അ	്മിന് /

31.03.11
1,80,000/
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കെെ.ാവിഷണല് അഡ്വാന്സ് രജിസ്റ്റര് 2011-12

07.05.11 6
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ.	ിബി.III ഡെസക്ഷന്

ഡെമന്സ് പേഹാസ്റ്റQിഡെQ ആവശ്യ/ിനായി
@യ്യുളള 30 ലൈഫബര് @പേസര@ള്

വാങ്ങുന്നതിന്
63/11-12

1940/ബി.III(1)/2011/
അ	്മിന് /11.04.11

12,000/

04.06.11 20
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന്,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര് എ	ിബി III
ഡെസക്ഷന്

25 വാട്ടര് മീറ്ററു@ള് വാങ്ങി
ഘKിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഡെചQവ്

151/11-12
2798/ബി II/2010/
അ	്മിന്/31.05.11

40,000/

17.06.11 30
പേ	ാ.പേജ്യാതിസ് മാത്യു, 	യറക്ടര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ്
പി.എച്ച്.	ി.പേ2ാഗ്രാമിഡെന്റ പേ@ാഴ്സ് വര്

ക്ക് നKത്തുന്നതിനുളള ഡെചQവ്
201/11-12

2910/എ 1/2011/
അക്കാ	മി@്/

31.5.11
47,000/

1.7.11 39
ശ്രീ. ജി. വിജയകുമാര്,

എപേസ്റ്ററ്റ് ഓഫീസര്
@്യാപ്പ് ഓണ്ഡെഡെQന് രജിസ്പേ0ഷനുമായി
ബന്ധഡെപ്പട്ട പണി@ള് നKത്തുന്നതിനായി

263/11-12

338/പി ആന്റ്
	ി1/3/2011/
അ	്മിന്/
30.06.2011

2,25,000/

12.07.11 45
പേ	ാ.	ാനിയല്കുട്ടി ഡെചയര്മാന്,

BOS IN BOTANY

പേബാട്ടണിയുഡെK @രിക്കുQം
പരിപേശാധിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസഡെ/ വര്

ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിനുളള ഡെചQവ്
305/11-12

3555/AcAIX/
2011/04.07.11

25,000/

28.07.11 51
പേ	ാ.ഹരികുമാര് എസ്., @ണ്വീനര്,

ശ്രീനാരായണഗുരു ഡെചയര്

ശ്രീനാരായണഗുരു ഡെചയറിഡെന്റ
പരിപാKി@ളുഡെK 2ാഥമി@ ഡെചQവു@ള്

ക്കായി
355/11-12

4148/
AcAV/1/2011/
acad/26.7.11

10,000/

04.08.11 52
പേ	ാ.പി.എസ്.ഗീതാകുമാരി, ഡെചയര്
പേപഴ്സണ് BOS IN SANSCRIT (UG)

സംസ്കൃത/ില് ഒരു ദിവസഡെ/ വര്
ക്ക്പേഷാപ്പ് സംഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്

366/11-12
4105/

AcAIX/2011/26.7.11
15,000/

06.08.11 54
ശ്രീ.പി.എക്സ് ഡെസബാസ്റ്റ്യന് BOS IN

ECONOMICS
ഇക്കപേണാമിക്സില് ഒരു ദിവസഡെ/ വര്

ക്ക്പേഷാപ്പ് സംഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്
373/11-12

4295/ AcAIX/2011/
6.8.11 

15000

10.08.11 55
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്,
എപേസ്റ്ററ്റ് ഓഫീസര്

KL5 Z 6591 നമ്പര് മിനി ബസിഡെന്റ ഡെപര്
മിറ്റ് ഫീസ് അKയ്ക്കുന്നതിന്

377/11-12
4281/g\(1)/2011/
അ	്മിന്/5.8.11

2,500/
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10.8.11 57
M/S ഹിന്ദുസ്ഥാന് പേപപ്പര് പേ@ാര്

പ്പപേറഷന് Qിമിറ്റ	്, ഡെ@ാച്ചി
വിവിധ 2ിന്റിങ്ങ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി

1100 റീം പേപപ്പര് വാങ്ങുന്നതിന് 
380/11-12

4335/BII/1/2010/
അ	്മിന്/8.8.11

6,79,708/

59
ശ്രീമതി gിസ്റ്റല് ഗ്ലാ	ിസ്, ഡെചയര്
പേപഴ്സണ്, BOS IN EDUCATION

@രിക്കുQം റിവ്യൂവിനായി വര്ക്ക് പേഷാപ്പ്
നKത്തുന്നതിന്

385/11-12
4268/AcAIX/

2011/5.8.11
15,000/

18.08.11 69
പേ	ാ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന് നായര്,

ഡെചയര്മാന്, BOS IN PHILOSOPHY
UG&PG

@രിക്കുQം റിവ്യൂ സംബന്ധിച്ച വര്ക്ക്
പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്

417/11-12
4352/

AcAIX/2374/2011/
9.8.11

15,000/

22.8.11 71
പേ	ാ.എഫ്.ജി.ഡെബപേന്നാ ഡെപപേരര, @ണ്

വീനര്, അ@്വാ@ള്ച്ചര് @മ്മിറ്റി
അ@്വാ@ള്ച്ചറില് 2 ദിവസഡെ/ വര്ക്ക്

പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്
423/11-12

4358/
AcAIX/2374/2011/

9.8.11
15,000/

25.8.11 74
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദ കുമാര്,

ഡെ2ാഫസര്, 	യറക്ടര് പേ@ാമണ് ഇന്
സ്0ഡെമന്പേറഷന് ഡെസന്റര്

പേ@ാമണ് ഇന്സ്0ഡെമന്പേറഷന്
ഡെസന്ററിപേQക്ക് വിവിധ ഉപ@രണങ്ങള്

വാങ്ങുന്നതിന്
429/11-12

4608/
പി&	ി1/2011/

അ	്മിന്/20.08.11
70,00,000/

26.08.11 75
ശ്രീ.ദിQീപ് കുമാര് ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

സീഡെറ്റക്സ്
സീഡെറ്റക്സിഡെQ 2ിന്ററിന് പേKാണര് @ാര്

0ി	്ജ് വാങ്ങുന്നതിന്
87/11-12

4623/ Ad
BIV/1/4512/JR

ADMIN/
2011/20.08.11

13,000/

26.08.11 76 ശ്രീ.ഡെജ.വിജയചന്ദ്രന് PS TO PVC
KL5AB 4465 നമ്പര് PVC യുഡെK

ഔപേദ്യാഗി@ @ാര് സര്വ്വീസ്
ഡെചയ്യുന്നതിന്

437/11-12
4674/BV(1)/2011/
അ	്മിന്/24.8.11

5,000/

31.08.11 80
പേ	ാ.എം.പി.വിജയQക്ഷ്മി, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ് BOSS IN MALAYALAM
(UC)

മQയാളഭാഷാ പഠന/ിഡെന്റ സിQബസ്
റിവ്യൂ ഡെചയ്യുന്നതിനായി 2 ദിവസഡെ/ വര്

ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്
441/11-12

4724/AcAIX/
2011/26.8.11

15,000/

14.09.11 83
ശ്രീ.റ്റി.ചന്ദ്രന്, @ണ്വീനര്, തമിഴ്

എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി

തമിഴ്ഭാഷയിഡെQ @രിക്കുQം റിവ്യൂ
ഡെചയ്യുന്നതിന് 2 ദിവസഡെ/ വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്

നKത്തുന്നതിനായി 
469/11-12

4765/AcAIX/
2011/29.8.11

15,000/
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,, 86
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിട്ടരാമന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, Ad Bill Section
മിനി പേ@ാണ്ഫറന്സ് ഹാള് പേമാKി

പിKിപ്പിക്കുന്നതിന്
474/11-12 5060/BIII(1)/2011/ 1,92,000/

15.9.11 90 പേ	ാ.Kി.വി.തുളസീധരന്, @ണ്വീനര്
IX പ്ലാന് നK/ിപ്പ്- SC/ST, OBC

MINORITY COMMUNITIES നുളള ENTRY
SERVICE പേ@ാച്ചിങ്ങ് �ീം

475/11-12
4888/

P&D1/1/2011/
അ	്മിന്/2.9.11

5,50,000/

7.10.11 99
പേ	ാ.പേറാബിഡെനറ്റ് പേജക്കബ്, പേ@ാ-ഓര്
	ിപേനറ്റര്, സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റ	ീസ്

ISTTE(2011)ല് പഡെങ്കടു/് 2ബന്ധം
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിഡെന്റ ഡെചQവ്

534/11-12
5231/

P&D1/4/2011/
അ	്മിന്/ 29.9.11

80,000/

17.10.11 100

ശ്രീ. രാജീവ് കുമാര്, ഡെസക്ഷന്
ഓഫീസര് എഫ്.സി.സി.

ഡെസക്ഷനിപേQക്ക് 2 @ംപ്യൂട്ടറു@ള്
വാങ്ങുന്നതിന്

557/11-12 557/11-12
5264/Ad.BIV/2/
FCC/2011/ 23.9.11

50,000/

19.10.11 102
പേ	ാ.പേജ്യാതിസ് മാത്യൂ, HOD,സ്കൂള് ഓഫ്

ബപേയാസയന്സസ്
Qാബ് ഉപ@രണങ്ങള്

വാങ്ങുന്നതിന്
560/11-12

5368/
P&D1/1/2011/

അ	്മിന്/ 29.9.11
11,06,000/

,, 103
പേ	ാ.എന്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് HOD,സ്കൂള്
ഓഫ് പ്യൂവര് & അലൈപ്ല	് ഫിസിക്സ്

,, 565/11-12
5368/

P&D1/1/2011/
അ	്മിന്/ 29.9.11

10,00,000/

,, 104
പേ	ാ.ഇ.വി.രാമസ്വാമി, HOD,സ്കൂള് ഓഫ്

എന്വയണ്ഡെമന്റല് സയന്സ്
,, 566/11-12

5368/ P&D1/1/2011/
അ	്മിന്/ 29.9.11

13,00,000/

,, 105
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദകുമാര്,

	യറക്ടര്,
പേ@ാമണ് ഇന്സ്0ഡെമന്പേറഷന് ഡെസന്റര്

,, 567/11-12
5368/P&D1/1/2011/
അ	്മിന്/ 29.9.11

26,56,000/

24.10.11
108

പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്, HOD,
സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്

,, 588/11-12 5368/
P&D1/1/2011/

അ	്മിന്/ 29.9.11
8,00,000/
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17.11.11 120
ശ്രീ.സാബു പേതാമസ്, 	യറക്ടര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസിഡെQ
MSc IIIrd SEM ഡെന്റ സ്റ്റ	ി ടൂറിനുളള

ഡെചQവ് 
662/11-12

5625/എ 4/2011/
അ	്മിന്/15.10.11

11,5008/

23.11.11 123
പേ	ാ.രാജു ഡെ@.താKിക്കാരന്,
	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്

നാഷണല് റിപേQഷന്സ്&ഡെപാളിറ്റിക്സ്

സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല് റിപേQഷന്
സ്&ഡെപാളിറ്റിക്സിഡെQ എം.എ. വിദ്യാര്

ത്ഥി@ളുഡെK സ്റ്റ	ി ടൂര്
688/11-12

6110/എ 4/2011/
അ	്മിന്/14.11.11

16,000/

,, 124
ഡെ2ാഫ.ഡെ@.എം.സീതി, 	ീന് ഓഫ്

പേസാഷ്യല് സയന്സസ്

ലൈചന Kിനാന് സര്വ്വ@QാശാQയിപേQയും
ഡെ@ാറിയ @ാതQി@് സര്വ്വ@QാശാQ

യിപേQയും അധി@ാരി@ള്ക്ക് ഡെമഡെമന്പേറാ
വാങ്ങുന്നതിനുളള ഡെചQവ്

684/11-12
6216/

P&D2/2/2011/അ
	്മിന്/ 14.11.11

25,000/

,, 125 ,,
എം.ജി.സര്വ്വ@QാശാQ 2തിനിധി@ളുഡെK

സന്ദര്ശനാര്ത്ഥം ഇന്	്യഡെയ
സംബന്ധിച്ച പുസ്ത@ങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്

685/11-12 ,, 50,000/

28.11.11 128
ശ്രീ.ജി.,വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്
KEO 814 നമ്പര് വാഹന/ിന് �ീ	്

ഗവര്ണര് ഘKിപ്പിക്കുന്നതിനായി
708/11-12

BVC(1)/2011/
അ	്മിന്/ 28.11.11

12,000/

28.12.11 134
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്, 	യറക്ടര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്

പേ	ാ.ഡെ	ാമിനി@് 	്യുറന്റ്,
പേ	ാ.ഡെ@.വിജയപേമാഹന് എന്നിവരുള്

ഡെപ്പട്ട എറുലൈ	റ്റ് �ീമിഡെQ പേ�ാളര്-ഇന്-
ഡെറസി	ന്സ് പേ2ാഗ്രാം

792/11-12
6345/

P&D2/1/2011/അ	്
മിന്/ 23.11.11

3,60,000/

30.12.11 140
ഡെ2ാഫ.സി.റ്റി.അരവിന്ദ കുമാര്, സ്കൂള്

ഓഫ് എന്വയണ്ഡെമന്റല് സയന്സസ്

പേ	ാ.യാഷിസൂമി @ാജി, പേKാക്കിപേയാ ഉള്
ഡെപ്പട്ട എറുലൈ	റ്റ് �ീമിഡെQ പേ�ാളര് -

ഇന്-റസി	ന്സ് പേ2ാഗ്രാം
804/11-12

6816/
P&D1/1/2011/അ	്

മിന്/ 22.12.11
1,96,000/

13.01.12 150
ശ്രീ.ഡെബപേന്നാ പേജാസഫ്, ഡെചയര്മാന്,

BOS ജിപേയാളജി (PG)

ജിപേയാളജി പി.ജി.@രിക്കുQം റീസ്0@്ചര്
ഡെചയ്യുന്നതിനുളള 3 ദിവസഡെ/ വര്ക്ക്

പേഷാപ്പ്
846/11-12

232/ AcAIX/2/PG/
WS 2011/11.1.12 

20,000/
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16.01.12 152
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്, സ്കൂള് ഓഫ്

ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്, (SB Ac No.
67155815873)

എറുലൈ	റ്റ് �ീമില് പേ�ാളര്-ഇന്-
റസി	ന്സ് പേ2ാഗ്രാം നK/ിയതിന്

853/11-12
235/ P&D1/1/2011/

അ	്മിന്/ 11.1.11
2,11,000/

17.01.12 153
ശ്രീ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണ ബാനര്ജി എം.,

ആക്ടിംഗ് ഡെചയര്മാന്, BOS IN
SANSKRIT 

സംസ്കൃത പി.ജി.പേ2ാഗ്രാമിഡെന്റ @രിക്കുQം
പുതുക്കുന്നതിനുളള 3 ദിവസഡെ/ വര്ക്ക്

പേഷാപ്പ്
859/11-12

181/ AcAIX/2/PG/
WS/ 2011/ 30.9.11

50,000/

18.01.12 154
ശ്രീ.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന് ആര്., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, Ad BIII SECTION

സ്കൂള് ഓഫ് എന്വയണ്ഡെമന്റല് സയന്
സസിഡെQ മിനി ഡെസമിനാര് ഹാളിഡെQ

ഉപപേയാഗ/ിനായി @യ്യുളള 60
@പേസര@ള് വാങ്ങുന്നതിനായി

863/11-12

313/BII/2/
C4/2012/

അ	്മിന് തീയതി
17.1.12

1,08,000/

28.01.12 161
പേ	ാ.ഡെ@.എം.കൃഷ്ണന്, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ്, BOS ഇംഗ്ലീഷ്

ഇംഗ്ലീഷ് (പി.ജി) @രിക്കുQം റീസ്0@്ചര്
ഡെചയ്യുന്നതിനുളള വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്

നKത്തുന്നതിന്
882/11-12

440/ AcAIX/1/
PGWS/2011/23.1.12

50,000/

,, 162
പേ	ാ.ഇഡെ@.രാജ്പേമാഹനന്, ഡെചയര്
പേപഴ്സണ്, BOS IN PHILOSOPHY

(PG)

ഫിപേQാസഫി (പി.ജി) @രിക്കുQം
റീസ്0@്ചര് ഡെചയ്യുന്നതിനുളള വര്

ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്
882/11-12

440/ AcAIX/1/
PGWS/2011/23.1.12

25,000/

28.01.12 164
പേ	ാ.റ്റി.വി.തുളസീധരന്, പേപഴ്സണല്-

ഇന്-ചാര്ജ്, ഈ@്വല് ഓപ്പര്
ച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസല്, ഡെ2ാഫസര്,SPS

ഈ@്വല് ഓപ്പര്ച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസല്
ആരംഭിക്കുന്നതിനായി

881/11-12
6671/

P&D2/2/2011/
അ	്മിന്/13.12.11

1,00,000/

01.02.12 167
ഡെ2ാഫ.ഡെ@.എന്.സീതി, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ് BOS ഡെപാളിറ്റിക്സ് (PG)
ഡെപാളിറ്റിക്സ് (പി.ജി) 893/11-12

499/ AcAIX/1/
PGWS/2011/30.01.1

2
50,000/

02.02.12 168
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഡെ@. പേഹാസ്റ്റല്
വാര്	ന്, യൂണി.ഡെമന്സ് പേഹാസ്റ്റല്

പേഹാസ്റ്റല് പേ	 @ള്ച്ചറല്
പേ2ാഗ്രാമിനുളള ധനസഹായം 

895/11-12

6849/ BIII(3)/2011/
അ	്മിന്/

23.12.11
20,000/
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04.02.12 170
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്
KL5AD 3989 XYLO സര്വ്വീസ് ഡെചയ്തതിന് 903/11-12

567/ BV(1)/2011/
അ	്മിന്/ 3.2.12

3,750/

10.02.12 174
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്
യൂണി.സ്റ്റു	ന്റ്സ് പേഹാസ്റ്റല് വാട്ടര്
Kാങ്കു@ള് വാങ്ങി ഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്

942/11-12
613/ BIII(1)/2011/

MISC(2)/
അ	്മിന്/04.02.12

75,000/

29.02.12 186
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്, 	യറക്ടര്,

സി.എന്.എന്.
എറുലൈ	റ്റ് �ീമില് പേ�ാളര്-ഇന്-
റസി	ന്സ് സംഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്

992/11-12
902/ P&D1/1/2011/
അ	്മിന്/ 24.2.12

4,90,000/

05.03.12 189
പേ	ാ.സനല് പേമാഹന്, അപേസാസിയറ്റ്

ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ് പേസാഷ്യല്
സയന്സ്

എറുലൈ	റ്റ് �ീമില് പേ�ാളര്-ഇന്-
റസി	ന്സ് പേ2ാഗ്രാം
സംഘKിപ്പിക്കുന്നതിന്

1006/11-12
989/

P&D1/2/2012/അ
	്മിന്/ 01.03.12

1,00,000/

14.03.12 194
ശ്രീമതി പേഗ്രസി കുര്യന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, ഫിനാന്സ് @മ്പ്യൂട്ടര് ഡെസല്
2ിന്റിംഗ് പേപപ്പര് വാങ്ങുന്നതിന് 1045/11-12

1145/BIII/1/2012/
അ	്മിന്/12.13.12

25,000/

21.3.2012 201
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്

UGC XI പ്ലാന് 2@ാരം ജീവി@ ലൈQവ്
Qാബിന് ചുറ്റും പച്ച @മ്പിവQ പേവQി തീര്

/തിന്
1083/11-12

1201/P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 14.03.12

83,000/

21.3.2012 202
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്
UGC XI പ്ലാന് പദ്ധതിയില്ഡെപ്പട്ട

കുKിഡെവളള പദ്ധതി
1083/11-12

1201/P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 14.03.12

1,60,000/

31.3.12 215
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്, HOD, SCHOOL

OF CHEMICAL SCIENCES
Qാബ് ഉപ@രണങ്ങള്, @മ്പ്യൂട്ടര്,

പേസാഫ്റ്റ് ഡെവയര് എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്
1157/11-12

1532/P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/

27.03.12
13,00,000/

,, 216
പേ	ാ.ഇ.വി.രാമസ്വാമി, HOD, സ്കൂള്
ഓഫ് എന്വയണ് ഡെമന്റല് സയന്

സസ്
,, 1156/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

10,00,000/

,, 217
പേ	ാ.എന്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്

HOD,Kജഅജ ,, 1162/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

10,00,000/
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,, 218
പേ	ാ.എ.സുധര്മ്മ,HOD, സ്കൂള് ഓഫ്

ഡെപ	പേഗാജിക്കല് സയന്സസ്
,, 1161/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

4,56,600/

,, 220
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദ കുമാര്,

	യറക്ടര്, ഡെസന്റര് പേഫാര് ഇന്
സ0ഡെമന്പേറഷന്

,, 1160/11-12
1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

12,50,000/

,, 222
ശ്രീ.ജി.വിജയകുമാര്, എപേസ്റ്ററ്റ്

ഓഫീസര്
KL5AC 797 BOLERO സര്വ്വീസ്

ഡെചയ്യുന്നതിന്
1169/11-12

1663/ BV(1)/2012/
അ	്മിന്/ 31.03.12

5,000/

,, 225
പേ	ാ.വിജയകുമാര്, HOD, സ്കൂള് ഓഫ്

@മ്പ്യൂട്ടര് സയന്സസ്
Qാബ് ഉപ@രണങ്ങളും @മ്പ്യൂട്ടര് പേസാഫ്റ്റ്

ഡെവയറും വാങ്ങുന്നതിന് (രണ്ടാം ഗഡു)
1182/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

4,50,000/

,, 226
പേ	ാ.ഡെ@.എം.കൃഷ്ണന്, 	യറക്ടര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ഡെQപേറ്റഴ്സ്
,, 1183/11-12

1532/ P&D1/1/2012/
അ	്മിന്/ 27.03.12

4,37,000/

23.05.12 10
പേ	ാ.ഡെ@.ഇന്ദുപേQഖ, അപേസാസിപേയറ്റ്
ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ് അലൈപ്ല	്

ഫിസിക്സ്

യു.ജി,സി. ത@ പ്ലാന് 2@ാരം ഡെനറ്റ്
പേ@ാച്ചിംഗ് നKത്തുന്നതിന്

78/12-13/571
2494/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/22.5.12

1,00,000/

28.05.12 11
പേ	ാ.ഡെ@.ഡെ@.പേജാസ്, @ണ്വീനര്,
എ@്ഡെ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി ഇന് ബപേയാ

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ത്രിദിന വര്ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്

89/12-
12/610

2552/
AcAIX/2/PG/ WS/

BS/11/ 26.05.12
1,00,000/

30.05.12 13
പേ	ാ.ഐ.ഇബ്നുസൗദ്, 	യറക്ടര്,

ഐ.ഐ.ആര്.ബി.എസ്.
ചിറാQിറ്റി പേ@ാണ്ഫറന്സില്

പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന്
91/12-13/

617

2589/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/
29.05.12

1,56,685/

07.06.12 18
ശ്രീ.ഐ.ഡെ@.ജയപേദവന്, ഡെചയര്മാന്,
ബി.ഒ.എസ്. (ഇസ്ലാമി@് ഹിസ്റ്ററി, പിജി)

ത്രിദിന വര്ക്ക്പേഷാപ്പ് നKത്തുന്നതിന്
110/12-12 /

724
2559/ AcAIX/1/1/
PGWS/11/28.05.12

20,000/

08.06.12 21
പേ	ാ.നന്ദകുമാര് @ളരിക്കല്, പേജായിന്റ്

	യറക്ടര് ഓഫ് നാപേനാ സയന്സ്
ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സില്

പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന്
115/12-13/

730

2726/ P&D2/1/12/
അ	്മിന്/
05.06.12

1,00,000/
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04.07.12 35
പേ	ാ.ഇ.വി.രാമസ്വാമി, അപേസാസിപേയറ്റ്

ഡെ2ാഫസര്, എസ്.ഇ.എസ്.
പേറാട്ടറി ഇവാപ്പപേററ്റര് വാങ്ങിയതിന്

184/12-13/
1110

3191/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/
22.06.12

5,00,000/

12.07.12 43
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ	ി.ബി. 3 ഡെസക്ഷന്
Sീനിംഗ് ഡെമറ്റീരിയല് വാങ്ങിയതിന്

217/12-13/
1322

3241/ BIII/1/09/12/
അ	്മിന്/

02.07.12
30,000/

16.08.12 55
ശ്രീ.എം.വി.ഹരികൃഷ്ണന് @മ്പ്യൂട്ടര്

പേ2ാഗ്രാമര്
ഡെവബ്ലൈസറ്റിഡെന്റ പേപര് പുതുക്കുന്നതിന്

320/12-13/
1827

4585/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/ 16.08.12

2,500/

17.09.12 70
ശ്രീ.പേസാമരാജന് എം.എം., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര് AdAVII
@മ്പ്യൂട്ടര്, 2ിന്റര് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന്

397/12-13/
2291

4977/
AdBIV/1/3057/12/1

3.09.12
30,000/

05.10.12 79 @ണ്വീനര്, എറുലൈ	റ്റ് എറുലൈ	റ്റ് പേ2ാഗ്രാം നKത്തുന്നതിന്
450/12-12/

2578
5682/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/ 05.10.12

4,52,000/

15.10.12 80
ശ്രീ.മപേനാജ് പി.എസ്. ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ	ി്.ബി. V ഡെസക്ഷന്
ഡെ@.എല്.5 എസി 797 ഡെബാപേQപേറാ

വാഹനം സര്വ്വീസ് ഡെചയ്തതിന്
469/12-13/

2707
5769/ ബി. V(1)/12/
അ	്മിന്/ 09.10.12

7,000/

15.11.12 90
പേ	ാ. സിബി സക്കറിയാസ്, അസിസ്റ്റന്റ്

ഡെ2ാഫസര്, എസ്.എം.ബി.എസ്.

2013 ജനുവരി 9 മുതല് 11 വഡെര
അഹമ്മദാബാദില് നKന്ന പേ@ാണ്ഫറന്

സില് പേപപ്പര് സബ്മിറ്റ് ഡെചയ്യുന്നതിന്

561/12-13/
3704

6225/ P&D2/2/12/
അ	്മിന്/ 07.11.12

10,000/

22.11.12 92
ശ്രീ.ആര്.ഡെവങ്കിപേKശ്വരന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര് എ	ി.ബി. 3 ഡെസക്ഷന്
പേമാളി@്യുQാര് ഡെമറ്റീരിയല്സ് റിപേസര്ച്ച്

ഡെസന്ററിഡെന്റ ഉത്ഘാKന ഡെചQവ്
581/12-13/

3838
6449 / BII/ 2/12/

അ	്മിന് / 21.11.12
15,000/

06.12.12 94
ഡെ2ാഫ.Kി.വി.തുളസീധരന്, ചീഫ്

ലൈഗ	ന്സ് ബ്യൂപേറാ

എംപേപ്ലായ്ഡെമന്റ് ഇന്ഫര്പേമഷന് &
ലൈഗ	ന്സ് ബ്യൂപേറായിപേQയ്ക്ക്

ഉപ@രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്

619/12-13/
4033

6615/ P&D1/1/12/
അ	്മിന്/ 05.12.12

15,00,000/

11.12.12 95 ശ്രീ.ജയകുമാര് പി.വി., പേസ്റ്റാര് @ീപ്പര്
ഗവണ്ഡെമന്റ് @Qണ്ടര് വാങ്ങുന്നതിന്

(800)
628/12-13/

4223

6667/ BII /2/
ഒ 6/12/അ	്മിന്/

10.02.12
16,000/
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22.01.13 118 ശ്രീ.2ദീപ് കുമാര് ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
ബി.എ	്. ഡെസക്ഷനിപേQയ്ക്ക് യു.പി.എസ്.

വാങ്ങിയതിന്
734/12-13/

4708

340/ BIV /2/
EIXXVI/ PP/ 13/

അ	്മിന്/16.01.13
5,000/

02.02.13 124
പേ	ാ.ഡെ@.എം.സീതി പേ@ാ-ഓര്

	ിപേനറ്റര്
ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സ്

നKത്തുന്നതിന്
756/12-13/

4787
635/AcAV/1/13/

02.02.13
1,50,000/

27.03.13 152 ശ്രീ.ജയകുമാര് പി.വി., പേസ്റ്റാര് @ീപ്പര് പേസ്റ്റാക്ക് ഡെവരിഫിപേക്കഷന് നK/ിയതിന്
989/12-13/

7162

1703/BII/2/എച്ച്
7/13/അ	്മിന്/

25.03.13
4,000/

30.03.13 157
ശ്രീ.സജിപേമാന് എബ്രാഹം

അസി.ഡെ2ാഫസര്
ഇന്റര്നാഷണല് പേ@ാണ്ഫറന്സില്

പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന്
1031/12-13/

7353
1739/B2(1)/13/

അ	്മിന്/26.03.13
10,000/

30.03.13 161 പേ	ാ.ഡെ@.റ്റി.റാം പേമാഹന് എച്ച്.ഒ.	ി. പേ2ാജക്ട് ഇംപ്ലിഡെമപേന്റഷന്
1058/12-13/

7462

1972(എ)/
P&D1/1/13/അ	്മി

ന്/ 30.03.13
44,80,000/

കെെ.ാവിഷണല് അഡ്വാന്സ് രജിസ്റ്റര് 2013-14

08.05.13 13
പേ	ാ.ഹരിQക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാര്

SG TDS

XII യു.ജി.സി. പ്ലാന് പേമര്ജ്	് �ീമിനു
@ീഴില് എസ്.സി/എസ്.റ്റി/ഒ.ബി.സി/

ലൈമപേനാറിറ്റി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് പേ@ാച്ചിങ്ങ്
Sാസ് നKത്തുന്നതിന് (യു.ജി.സി. ഫണ്ട്) -

ആദ്യഗഡു

64/2013-14/
471

2117/പി ആന്റ്
	ി.1/1/2013/ഭരണ

ാം/ 18.04.13
1,00,000/-

01.06.13 31
ശ്രീ.സണ്ണി എം.സി.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
പിആര്ഒ ഡെസക്ഷന്

ഇടുക്കി 2സ്സ് Sബില് 2സ് പേ@ാണ്ഫറന്
സ് നKത്തുന്നതിന്

13/2013-14/
840

3002/1/PP/2013/
ഭരണം/31.5.13

8200/-

14.06.13 33
പേ	ാ.സി.ആര്.ഹരിQക്ഷ്മീന്ദ്ര കുമാര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ഗാന്ധിയന് പേതാട്ട് &
ഡെ	വQപ്ഡെമന്റ് സ്റ്റ	ീസ്

യു.ജി.സി. XII
പ്ലാന് പേമര്ജ്	് �ീമില് ഉള്ഡെപ്പട്ട എസ്.സി/

എസ്.റ്റി/ഒ.ബി.സി/ ലൈമപേനാറിറ്റിയ്ക്കുളള
പേ@ാച്ചിങ്ങ് Sാസിനുളള ഡെചQവ്

171/13-14/
1189

3247/പി &	ി.1/1/
2013/ഭരണം/

13.06.13
2,00,000/-
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28.06.13 42

പേ	ാ.Kി.വി.തുളസീധരന്, പേപഴ്സണല്-
ഇന്-ചാര്ജ്, ഈ@്വല് ഓപ്പര്

ച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസല് & ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള്
ഓഫ് ഡെപ	പേഗാജിക്കല് സയന്സസ്

ഈ@്വല് ഓപ്പര്ച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസല്ലിഡെന്റ
വിവിധ

പരിപാKി@ളുമായി ബന്ധഡെപ്പട്ട
ഡെചQവു@ള്ക്കായി

202/13-14/
1473

2700/SC/ST
Cell/1/2013/ഭരണം

/ 13.05.13
50,000/-

29.07.13 54
ഡെ2ാഫ.ഡെജ.ജി.പേറ,

	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്
സസ്

NIPST-യിഡെQ ഇന്റപേഗ്രറ്റ	് പി.എച്ച്.	ി
പേ2ാഗ്രാമിനുളള ഇന്ഫ്രാസ്0@്ചര്

തയ്യാറാക്കുന്നതിന്

302/13-14/
2141

2925/
പി&	ി.1/3/2013/
ഭരണം/ 27.05.13

10,00,000/-

30.07.13 56
ഡെ2ാഫ.പേജക്കബ് എബ്രഹാം, @ണ്

വീനര്, ഇQപേªാണിക്സ് പി.ജി.

എം.എസ്.സി. ഇQപേªാണിക്സിഡെന്റ
@രിക്കുQം റീസ്0@്ചര് ഡെചയ്യുന്നതിന്
നK/ിയ 1 ദിവസഡെ/ വര്ക്ക്പേഷാപ്പ്

നKത്തുന്നതിന്

306/13-14/
2151

4184/Ac.AIX/2/
Electronics PG/

2013/27.07.13
3,000/-

24.08.13 70(1)
റവ.പേ	ാ.പേബബി ഡെസബാസ്റ്റ്യന്

ഡെസന്റ് പേജാര്ജ് പേ@ാപേളജ്,
അരുവിത്തുറ

2013 CBCSS- സംബന്ധിച്ച് അഫിQിപേയറ്റ്
പേ@ാപേളജു@ളിഡെQ Kീച്ചര്മാര്ക്ക്

പരിശീQനം നല്@ല്

377/13-14/
2521-2523

4591/Ac.AIX/2013/
23.08.13

6,500

04.09.13 74
പേ	ാ.സി.Kി.അരവിന്ദകുമാര്

	യറക്ടര്, ഇന്റര് യൂണിപേവഴ്സ്റ്റി ഇന്
സ്ട്രുഡെമപേന്റഷന് ഡെസന്റര്

2013 ഡെസപ്റ്റംബര് 6 മുതല് 9 വഡെര മാസ്
ഡെ�പേªാഡെമ0ിഡെയപ്പറ്റി അന്തര് പേദശീയ

പേ@ാണ്ഫറന്സ് നKത്തുന്നതിന്

396/13-14/
2641

4729/AVII/2/2013/
അ	്മിന്/ 12.9.13

75,000/-

04.09.13 75

പേ	ാ.സി.Kി.അരവിന്ദകുമാര്
	യറക്ടര്,. സ്കൂള് ഓഫ് എന്വയണ്

ഡെമന്റല്
സയന്സസ്

സര്വ്വ@QാശാQ @്യാമ്പസില് 2013
ഡെസപ്റ്റംബര് 5,6 തീയതി@ളില് ശാസ്ത്ര

വിദ്യാര്ത്ഥി@ള്ക്കായി മാസ്
ഡെ�പേªാഡെമ0ിയിപേåല് നK/ിയ വര്ക്ക്

പേഷാപ്പിന് അനുവദിച്ച തു@

397/13-14/
2642

3911/പി&	ിII/
2/2013/31.08.13

3,00,000/-

01.10.13 85
ശ്രീ.ജയചന്ദ്രതിQ@ന് Kി.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
Accts.III

Accts.III ഡെസക്ഷനിഡെQ
@മ്പ്യൂട്ടറില് ഇന്സ്റ്റാള് ഡെചയ്തിട്ടുളള
ആന്റിലൈവറസ് റിന്യൂ ഡെചയ്തതിഡെന്റ

ഡെചQവ്

470/13-14/
3080

4996/Ad.BIV/
2775/PVC/2013/

24.09.13
9,000/-
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26.10.13 91
ശ്രീ.ദിQീപ് കുമാര് ആര്.
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

സീഡെKക്സ്

സീഡെKക്സിഡെQ യു.പി.എസ്.ഡെന്റ
ബാറ്ററി പേ@ബിളു@ള് റീവയറിംഗ്

ഡെചയ്തതിനുളള ഡെചQവ്

541/13-14/
3762

4006/പി &
	ി.1/3/2013/ഫിന്/

22.10.13
10,000/-

19.11.13 102
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്

	യറക്ടര്, ഡെസന്റര് പേഫാര് നാപേനാ
സയന്സ് & നാപേനാ ഡെKപേ�ാളജി

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല്
സയന്സസ് ഓ	ിപേറ്റാറിയ/ില്

ഗവര്ണര് എ/ിയതിഡെന്റ
ഡെചQവ്

611/13-14/
4161

5948/BIII/2/2013/
ഭരണം/16.11.13

60,000/-

09.12.15 112
ശ്രീമതി ലൈQQ റ്റി.എബ്രഹാം
ലൈQപേബ്രറിയന്-ഇന്-ചാര്ജ്

2012-13 പ്ലാന് ബ	്ജറ്റില് ഉള്ഡെപ്പട്ട
ഇQപേªാണിക്സ് തിസീസ് സമര്

പ്പിക്കുന്നതിന്

668/13-14/
4634

4092/പി &
	ി.II/1/2013/ഫിന്/

13.01.13
15,00,000/-

17.12.13 118
ശ്രീമതി പേQഖ ഡെജ.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
CBCSS XIX

സില്വര് ജൂബിQി പരീക്ഷാ ഭവഡെന്റ
125-ാാം നമ്പര് മുറിയുഡെK ഡെനറ്റ് വര്ക്ക്

പേ@ബ്ലിംഗ്

701/13-14/
4784

4186/പി
&	ി.1/3/2013/ഫി

ന്/ 13.12.13
11,200/-

31.12.13 124
ശ്രീ.Kി.വി.തുളസീധരന്

ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ്
ഡെപ	പേഗാജിക്കല് സയന്സസ്

SC/ST/OBC വിദ്യാര്ത്ഥി@ള്ക്ക്
ഡെമ	ിക്കല് പേ@ാച്ചിങ്ങ് Sാസ്

നK/ിയതിന്

734/13-14/
4949

4201/പി &
	ി.1/1/2013/ഫിന്/

19.12.13
3,00,000/-

04.01.14 125
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്

	യറക്ടര്, ഡെസന്റര് പേഫാര് നാപേനാ
സയന്സ്

06.04.14-ല് നK/ിയ ജൂണിയര്
ഫാക്കല്റ്റി ഡെ	വQപ്ഡെമന്റ് പേ2ാഗ്രാമിഡെന്റ

ഡെചQവ്

748/13-14/
5087

140/AVII/2/2014/
ഭരണം/ 3.1.14

1,00,000/-

23.01.14 136
ശ്രീമതി ബിന്ദു എം.എ, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര് Ad.AVII ഡെസക്ഷന്

Ad.AVII ഡെസക്ഷനിഡെQ @മ്പ്യൂട്ടറില് ആന്റി
ലൈവറസ് പേസാഫ്റ്റ് ഡെവയര് ഇന്സ്റ്റാള്

ഡെചയ്തതിനും 2ിന്റര് പേKാണര്
വാങ്ങിയതിനും

799/13-14/
5299

337/BII/2/14/
ഭരണം/17.01.14

5,000/-

25.02.14 156
ശ്രീമതി ലൈഷനി ആര്., 
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര് 

EHI ഡെസക്ഷന്

EHI ഡെസക്ഷനില് 3 @മ്പ്യൂട്ടറു@ളും 1
പേQസര് 2ിന്ററും വാങ്ങിയതിന്

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
പേ	ാ.@ീര്/ി Kി.ആര്., അപേസാസിയറ്റ്
ഡെ2ാഫസര് സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാ സയന്

സസ്

10.3.14, 11.03.14 തീയതി@ളില് ദുബായ്
BITS Pilani @്യാമ്പസില് നK/ിയ
അന്തര്പേദശീയ പേ@ാണ്ഫറന്സില്

പഡെങ്കടു/തിന്

979/13-14/
6315

1224/5315/AII(4)/
2014/ഭരണം /

6.3.14
85,000/-

31.03.14 173
ദിQീപ് കുമാര് ആര്.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, സീഡെറ്റക്സ്
CETEX ഷിഫ്റ്റ് ഡെചയ്യുന്നതിന്

1098/13-14/
6883

1661/BIII/1/2014/
ഭരണം/28.3.14

20,000/-

കെെ.ാവിഷണല് അഡ്വാന്സ് രജിസ്റ്റര് 2014-15

05.05.14 8
ശ്രീ.ഭാനു 2@ാശ് ബി., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്-AC.BVI ഡെസക്ഷന്

CAP ഡെസല്ലിപേQയ്ക്ക് 3 @മ്പ്യൂട്ടറു@ള്, ഒരു
2ിന്റര്, എക്സ്പേറ്റണല് HDD, ഡെപന്
ലൈêവ് എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്

64/2014-15/
395

2199/AIII/
A/2014/Admn/

13.5.14
130000

23.06.14 29
പേ	ാ.സി.റ്റി.അരവിന്ദകുമാര്

പേ@ാ-ഓര്	ിപേനറ്റര്,
സ്റ്റു	ന്റ്സ് ഡെവബ്ഡെസന്റര്

സ്റ്റു	ന്റ്സ് ഡെവബ്ഡെസന്ററിപേQയ്ക്ക്
@മ്പ്യൂട്ടറു@ള് വാങ്ങിയതിഡെന്റ

ഡെചQവ്

209/2014-
15/ 1101

3039/AII(4)/2014/
Admn/17.06.14

250000

4.7.14 39
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്, 	യറക്ടര്,

IUCNN
NANOBIO 2014- ഡെന്റ നK/ിപ്പിനായുളള

ഡെചQവ്
262/2014-
15/ 1355

3401/A2(4)/2014/
Admn/
3.7.14

150000

5.9.14 64 
ശ്രീ.ഡെ@.എസ്.ബാബു, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എസ്.	ി.ഇ.2 ഡെസക്ഷന്

സ്ക്കൂള് ഓഫ് 	ിസ്റ്റന്സ് എജ്യുപേക്കഷന്ഡെറ
എല്ലാ ഡെസക്ഷനു@ളിലും 	യറക്ടറുഡെKയും

ഡെ	പ്യൂട്ടി 	യറക്ടറുഡെKയും മുറി@ളിലും
ഡെനറ്റ് വര്ക്ക് പേ@ബിളിംഗ് നK/ിയതിഡെന്റ

ഡെചQവ്

426/2014-
15/2548

4730/
പി&	ി1/3/2014/

അ	് മിന്/
25.8.2014

100000

18.12.14 100
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്

	യറക്ടര്, IIUCNN
പേ�ാളര്-ഇന്-ഡെറസി	ന്സ് പേ2ാഗ്രാം

നK/ിയതിഡെന്റ ഡെചQവ്
769/2014-
15/ 4012

6260/പി&	ി.1/
1/2014/അ	്മിന്/1

6.12.14
1022000

06.01.15 109 പേ	ാ.സി.ആര്.ഹരി
Qക്ഷമപേണന്ദ്രകുമാര്

എസ്.സി./എസ്.റ്റി/
ലൈമപേനാറിറ്റി പേ@ാച്ചിംഗ്

285/2014-
15/ 4312

5436/
പി&	ി1/1/2014/

5,00,000
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അസിസ്റ്റന്റ് ഡെ2ാഫസര്
SGTD&S

രണ്ടാം ഘട്ടം അ	്മിന്/27.10.14

17.01.15 116
ഡെ2ാഫ.സാബു പേതാമസ്
പേഹാ.	യറക്ടര്, IIUCNN

ഡെ2ാഫ.സി.എന്.ആര്.
റാവുവിഡെന ആദരിക്കല് 

872/2014-
15/ 4641

6344/A2(4)/2014/
അ	്മിന്

10000

27.02.15 127
ശ്രീ.പി.ആര്.ജയകുമാര്

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
CE's ഡെസക്ഷന്

2015 ഡെQ ബ്ലാന്@് ആന്സര് സ്ക്രിപ്റ്റിഡെന്റ
@ളക്ഷഡെന്റയും വിതരണ/ിഡെന്റയും

ഡെചQവ്

335/2014-
15/ 2062

173/EAII/1/51/
എക്സാം/23.02.15

60000

4.5.15 9
പേ	ാ.Kി.വി.തുളസീധരന്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെപ	പേഗാഗിക്കല്
സയന്സസ്

രണ്ടു വര്ഷ ബി.എ	്. @രിക്കുQം
ഡെ	വQപ്ഡെമന്റ്

65/15-16/
437

2452/A2(4)/15/
Admn/ 2.5.15

300000

27.5.15 17 ”
പേ@ാപേളജ് Kീച്ചര്മാര്ക്കും ഫാക്കല്റ്റി@ള്

ക്കും നാലു ദിവസഡെ/ വര്ക്ക് പേഷാപ്പ്.
146/15-
16/906

2948/A-
555/1/3140/Med/

15/ 26.5.15
150000

27.5.15 18
ശ്രീ. സ്റ്റാQിന് പി.എസ്. ,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്
2015 ഡെQ സര്വ@QാശാQ ഡെസനറ്റ്

ഇQക്ഷന് നK/ിപ്പ്
147/15-
16/907

2978/A3/4/15/
Admn/ 27.5.15

100000

25.6.15 28
പേ	ാ. സാബു പേതാമസ്,
ഓണററി 	യറക്ടര്,

ഡെഎ.ഡെഎ.യു.സി.എന്.എന്.

യു.ജി.സി. എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റിയില്
പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന് Kി.എ/ 	ി.എ.

224/15-
16/1347

3462/A2(4)/15/
Admn/ 17.6.15

60000

14.7.15 33
ശ്രീ. ഡെവങ്കിപേKശ്വരന് ആര്,

രജിസ്0ാറുഡെK പി.എ.

14, 15 തീയതി@ളില്
പേ@ാKതി ആവശ്യ/ിനായി ബാംഗ്ലൂര്

സന്ദര്ശിച്ചതിഡെന്റ ഡെചQവ്

276/15-
16/1647

3933/A3/4/15/
Admn/

13.7.15 തീയതി
10000

7.10.15 48
പേ	ാ. സാബു പേതാമസ്, ഡെ2ാഫസര്,
സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്

2015 ഒപേക്ടാബര് 6 മുതല് 8 വഡെര
ഡെഡെമപേgാപേ�ാപ്പിഡെയ സംബന്ധിച്ച് 2ീ

പേ@ാണ്ഫറന്സ് വര്ക്ക് പേഷാപ്പ്

538/15-
16/3570

5984/A-II(4)/15/
Admn/ 5.10.15

200000

9.10.15 49
ശ്രീ. ബാബു ഡെ@.ഡെജ.,
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്

പി.ജി. പേ@ാഴ്സു@ളുഡെK êാഫ്റ്റ്
ഡെറഗുപേQഷനുമായി ബന്ധഡെപ്പട്ട ഡെചQവു@ള്

548/15-
16/3641

6027/A.A-IX/3/
Syllabus revision
UG/PG/15/8.10.15

12000
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29.10.15 58
ശ്രീ. പേജാര്ജ് എം.ഡെജ.,
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്

പേബാര്	് ഓഫ് സ്റ്റ	ീസിഡെന്റ @ംഡെഡെബന്
	് മീറ്റിങ്ങിഡെന്റ ഡെചQവ്

622/15-
16/4023

6314/A-V/1/IIRBS
BDS/Acad/15/

28.10.15

31.10.15 60
പേ	ാ. ബാബുക്കുട്ടന്,

പേ2ാഗ്രാം പേ@ാ-ഓര്	ിപേനറ്റര്

അഫിQിപേയറ്റ	്
പേ@ാളജു@ളില് ഇ-ജാQ@ം

നKപ്പാക്കുന്നതിനായുളള 0യിനിങ് ഡെചQവ്

630/15-
16/4084

6309/A-II/4/2015/
Admn/ 28.1.15

114000

11.11.15 62
ശ്രീ. ബാബു ഡെ@.ഡെജ.,
ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്

യു.ജി/പി.ജി. പേ@ാഴ്സു@ളുഡെK സിQബസ്
റിഡെഡെവസ് ഡെചയ്യുന്നതിനുളള എ@്ഡെ�ര്ട്ട്

@മ്മിറ്റി പേയാഗഡെചQവ്

670/15-
16/4286

6495/A-III/4/15/
Admn/ 9.11.15

200000

29.12.15 74
ശ്രീ. പേവണുപേഗാപാQന് റ്റി. , ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്
സ്റ്റാഫ് @്വാര്പേട്ടഴ്സില് പമ്പ് ഡെസറ്റ്

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
834/15-
16/5324

7408/A-III/4/15/
Admn/ 28.12.15

24000

22.1.16 82
പേ	ാ. ഡെഡെസQസ് വി.പി., അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെ2ാഫസര്, എസ്.ഇ.എസ്. & വാര്

	ന്
@ംപ്യൂട്ടര് അക്സസറീസ് വാങ്ങല് 

914/15-
16/6513

158/A-II(4)/2016/
Admn/ 6.1.16

40000

2.2.16 85
പേ	ാ.ഇന്ദുപേQഖ ഡെ@.,

ഡെ2ാഫസര്,
എസ്.പി.എ.പി.

ഡെഎന്സ്റ്റീന് Q@്ചര്
സീരീസ്

944/15-
16/6636

621/A-II(4)/2016/
Admn/ 1.2.16

500000

17.12.16

96 (എ-
ഡെ@.), 97
(1 മുതല്
10 വഡെര),

98 (1
മുതല് 10

വഡെര 

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്സിനും പേ@ാ-ഓര്
	ിപേനറ്റര്മാര്ക്കുമായി നല്@ിയത്

”

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
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17.12.16
100 (1

മുതല് 10
വഡെര))

” ”
1028/15-
16/7133-

7142
” 50000

17.12.16
102 (1

മുതല് 6
വഡെര

” ”

1035/15-
16/7181-7190

1044/15-
16/7447-

7452

” 50000

5.3.15
105

മുതല്
120 വഡെര

” ”
1071/15-

16/7625-
7640

25000

17.12.16 96
യു.ജി./ പി.ജി. സിQബസ് തയ്യാറാക്കല്,

വര്ക്ക് പേഷാപ്പ് നK/ിപ്പ്

1017/15-
16/6753-

6763

742/AcA-IX/
workshop syl .

Revision/16/6.2.16

17.12.16 എ
ഡെ@.അബ്ദുള് റസാക്ക്,

വകുപ്പ് പേമധാവി, @ംപ്യൂട്ടര് സയന്സ്,
എം.ഇ.എസ്. പേ@ാപേളജ്

” ”

919/AcA-IX/
workshop syl .
Revision/10/

16.2.16

50000

17.12.16 ബി
പേ	ാ. പേതാമസ് കുട്ടി മാത്യു,
റീ	ര്, സ്റ്റാസ്, ഇKപ്പളളി

” ” ” 50000

17.12.16 സി
പേ	ാ. സന്ധ്യാ സി.,

@ണ്വീനര്,
ഡെ@.ഇ.പേ@ാപേളജ്, മാന്നാനം

” ” ” 25000

17.12.16 	ി
പേ	ാ. പേജ്യാതിസ് മാത്യു, ഡെ2ാഫസര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ് ” ” ” 25000
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17.12.16 ഇ
സ്വപ്ന പേജാര്ജ്,

Sിനിക്കല് ന്യൂ0ീഷ്യന്, വകുപ്പുപേമധാവി,
അല്പേഫാന്സാ പേ@ാപേളജ് പാQാ

” ” ” 25000

17.12.16 എഫ്
Qിന്സി പേജാസഫ്,

ഇംഗ്ലീഷ്, ഡെസന്റ് പേസപേവ്യഴ്സ് പേ@ാപേളജ്
പേഫാര് വിമന്, ആലുവ

” ” ”
50000

17.12.16 ജി
പേ	ാ. പേബബി പേതാമസ്, ഡെചയര്മാന്,

ബി.ഒ.എസ്.
” ” ” 50000

17.12.16 എച്ച്
പേ	ാ. പേജ്യാതിസ് മാത്യു, ഡെ2ാഫസര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ്
” ” ” 50000

17.12.16 ഡെഎ
പേ	ാ. @ീര്/ി Kി. ആര്, ഡെ2ാഫസര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ്
” ” ” 25000

17.12.16 ഡെജ
പേ	ാ.പേതാമസ് കുട്ടി മാത്യു,

ഇQപേªാണിക്സ്
” ” ” 25000

17.2.16 96/സി
സ്വപ്ന പേജാര്ജ്,

Sിനിക്കല് ന്യൂ0ീഷന്
”

1017/15-
16/6753-

6763
25000

19.2.16 97(1)
അനൂപ് വിശ്വനാഥന്, അപേസാസിപേയറ്റ്

ഡെ2ാഫസര്
”

1022/15-
16/7107-7116

” 50000

19.2.16 97(2)
പി. ഡെജ. പേജായി പനച്ചിക്കല്,

അതിരമ്പുഴ
” ” ” 50000

19.2.16 97(3)
പേ	ാ. എ.യു.വര്ഗീസ്, ഡെചയര്മാന്,

ബി.ഒ.എസ്. ഹിന്ദി
” ” ” 50000

19.2.16 97(4) പേ	ാ. ഡെ	ന്നീസ് പേതാമസ് റ്റി., @ണ്
വീനര്

http://www.mathrubhumi.
” 1022/15-

16/7107-7116
” 25000
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com/technology

19.2.16 97(5)
ആര്.ഡെ@.വര്ഗീസ്,

എസ്.എച്ച്. പേ@ാളജ് പേതവര
” ” ” 25000

19.2.16 97(6)
മഞ്ചൂQിന് പേജക്കബ്,

അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്,
അസംപ്ഷന് പേ@ാപേളജ്, ചങ്ങനാപേശരി

” ” ” 25000

19.2.16 97(7)
പേ	ാ. പേറാബിനറ്റ് പേജക്കബ്,

@ണ്വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി,
സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റ	ീസ്

” ” ” 25000

19.2.16 97(8)
മഞ്ചൂQിന് പേജക്കബ്,

അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്,
അസംപ്ഷന് പേ@ാപേളജ്, ചങ്ങനാപേശരി

” ” ” 25000

19.2.16 97(9)
പേ	ാ. പേറാബിനറ്റ് പേജക്കബ്,

@ണ്വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി,
സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റ	ീസ്

” ” ” 25000

19.2.16 97(10)
പേ	ാ. ഡെറജിപേമാള് സി.,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, ഡെഡെവസ് 2ിന്
സിപ്പല്, 

” ” ” 50000

22.2.16 98(1) സിറിയ@് പേതാമസ് പനയ്ക്കല് ” ”

1009/AcA-IX/
workshop date
extension/16/

19.2.16

25000

22.2.16 98(2)
പേ	ാ. ഇ. എന്. നാരായണന്,

ഡെചയര്മാന്, സംസ്കൃതം
”

1028/15-
16/7133-7142

” 50000

22.2.16 98(3)
ഡെ@. ഡെജ. പേതാമസ്,

ഡെചയര്മാന്, ഫിസിക്സ്
” ” ” 50000
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22.2.16 98(4)
പേ	ാ. വി. Kി. പേതാമസ്,

ഡെചയര്മാന്, ഡെ@മിസ്0ി
” ” ” 50000

22.2.16 98(5)
പേ	ാ. ഡെഹQാനി എം.ഡെഡെവ.,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, ഡെ@ാപേമഴ്സ്
” ” ” 50000

22.2.16 98(6)
പേ	ാ. പേമരിയമ്മ വി. മാത്യു,
ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, ഹിന്ദി

” ” ” 50000

22.2.16 98(7)
പേ	ാ. ഡെജ. ജി. പേറ,

ഡെചയര്മാന്, ബി.ഒ.എസ്., പേബാട്ടണി
” ” ” 50000

22.2.16 98(8)
പേ	ാ. ബീന ഡെ@.ഡെ@.,
@ണ്വീനര്, സംസ്കൃതം

” ” ” 50000

22.2.16 98(9)
ഡെ2ാഫ. പേതാമസ് സ്റ്റീഫന്,

@ണ്വീനര്, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം
” ” ” 25000

22.2.16 98(10)
പേജാണ്സണ് എം.എം.,

@ണ്വീനര്, പേസാപേഷ്യാളജി
” ” ” 25000

22.2.16 100(1)
പേ	ാ.സിസിQി പേപര്Qി അQക്സ്, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ്,
ഫിസിക്കല് എജ്യുപേക്കഷന്

” ” ” 50000

22.2.16 100(2)
പേ	ാ. മിറിയമ്മ മാണി ,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, പേഹാംസയന്സ്
പി.ജി.

”
1035/15-

16/7181-7190
” 25000

22.2.16 100(3)
പേ	ാ. പേമരി ഡെസന്0ീQ,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്,ഡെപാളിറ്റിക്കല്
സയന്സസ്.

” ” ” 25000

22.2.16 100(4)
സ്റ്റീഫന് ജയിംസ്,

@ണ്വീനര്, ബപേയാ ഇന്ഫര്മാറ്റിക്സ്. ” ” ” 25000
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25.2.16 100(5)
പേ	ാ. അപേന്റാണിപേയാ പേറാസിQിന്

ഡെ@.ഡെജ., ഡെചയര്പേപഴ്സണ്,
സുപേവാളജി

” ” ” 50000

25.2.16 100(6)
പേ	ാ. ആന്സി ഇൗപ്പന്,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, ഇംഗ്ലീഷ്
” ” ” 50000

25.2.16 100(7)
പേ	ാ. പേജാപേജാ പേജാര്ജ്,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, പേബാട്ടണി
” ” ” 50000

25.2.16 100(8)
സ്റ്റീഫന് ജയിംസ്,

@ണ്വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി
” ” ” 25000

25.2.16 100(9)
പേ	ാ. പേജാസഫ് പേജാണ്,
ഡെചയര്മാന്, ഡെ@മിസ്0ി

” ” ” 50000

25.2.16 100(10)
ഡെ2ാഫ. ഡെ@ാച്ചുമാത്യു എം. പേജാസഫ്,
@ണ്വീനര്, അ@്പേച്വറിയന് സയന്

സസ്
” ” ” 25000

25.2.16 102(1)
പേ	ാ. ഡെ@.എം. കുര്യന്,

ഡെചയര്മാന്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
”

1044/15-
16/7447-

7452
” 25000

25.2.16 102(2)
പേ	ാ. പേജാര്ജ് ഫിQിപ്പ്,

ഡെചയര്മാന്, ഹിസ്റ്ററി (യു.ജി.)
” ” ” 50000

25.2.16 102(3)
പേ	ാ. പേജാര്ജ് ഫിQിപ്പ് ഡെചയര്മാന്,

ഹിസ്റ്ററി (പി.ജി.)
” ” ” 50000

25.2.16 102(4)
പേ	ാ. സാംസണ് പേ	വിസ് പKയാട്ടി,

ഡെചയര്മാന് , സുപേവാളജി
” ” ” 50000

25.2.16 102(5)
പേ	ാ. സണ്ണി പേജാസഫ്,

ഡെചയര്മാന്, ഡെ@ാപേമഴ്സ് ” ” ” 50000
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25.2.16 102(6)
ബീന ഡെചറിയാന്,

@ണ്വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി, ഫു	്
ഡെKപേ�ാളജി

” ” ” 25000

5.3.15 105
പേ	ാ. Kി. ചന്ദ്രന്,

@ണ്വീനര്, എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി, തമിഴ്
”

1071/15-
16/7625-

7640
” 25000

5.3.16 106
പി.എ. വനജകുമാരി,

@ണ്വീനര്, ഡെപര്പേഫാമിങ് ആര്K്സ്
” ” ” 25000

5.3.16 107
പേ	ാ. എഫ്.ജി. ഡെബപേനാഡെപപേരരിയ,

@ണ്വീനര്, അ@്വാ@ള്ച്ചര്
” ” ” 25000

5.3.16 108
പേ	ാ. 2@ാശ്,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
മദ്ദളം

” ” ” 25000

5.3.16 109
@Qാമണ്ഡQം രാമന് നമ്പൂതിരി,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
ഡെചണ്ട

” ” ” 25000

5.3.16 110
പേ	ാ. പേഷര്Qി കുര്യന്,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, മQയാളം
” ” ” 50000

5.3.16 111
പേ	ാ. പൂജ പി. ബാQസുന്ദരം (എ@്പേ�ര്

ട്ട് @മ്മിറ്റി) മ്യൂസി@്
” ” ” 25000

5.3.16 112
ആര് ഡെഡെഷQജ,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, മാ/മാറ്റിക്സ്
” ” ” 50000

5.3.16 113
@Qാമണ്ഡQം രാമന് നമ്പൂതിരി,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
ഡെചണ്ട (പി.ജി.)

” ” ” 25000

5.3.16 114 ഡെ@. 2@ാശ്, @ണ്വീനര് ” ” ” 25000
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(എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി) പി.ജി. മദ്ദളം

5.3.16 115
ഡെ@. 2@ാശ് , @ണ്വീനര്

(എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി) ഡെപര്പേഫാമിങ്
ആര്K്സ്

” ” ” 25000

5.3.16 116
പേ	ാ.ഡെ@.എന്.കൃഷ്ണകുമാര്,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
ജിപേയാളജി

” ” ” 25000

5.3.16 117
പേസാഫി പേതാമസ്,

ഡെചയര്പേപഴ്സണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
” ” ” 25000

5.3.16 118
ഡെ2ാഫ. വി.ഡെ@. രപേമശന്,

@ണ്വീനര്, (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി),
മ്യൂസി@്

” ” ” 25000

5.3.16 119
പേ	ാ. Qിസി പി.ഡെജ. , ഡെചയര്പേപഴ്സണ്,

പി.ജി. പേസാഷ്യല് വര്ക്ക്
” ” ” 50000

5.3.16 120
പേ	ാ. ഷീQമ്മ പേജക്കബ് ഡെ@., ഡെചയര്

പേപഴ്സണ്,
പേഹാം സയന്സ്

” ” ” 50000

5.3.16 121
പേ	ാ. ബി.ആര്. ബീന റാണി, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ്,
ഫിപേQാസഫി

”
1080/15-
16/7703-

7704
” 25000

5.3.16 122
പേ	ാ. ബി.ആര്. ബീന റാണി, ഡെചയര്

പേപഴ്സണ്,
ഫിപേQാസഫി പി.ജി.

” ” ” 25000

9.3.16 123
പേ	ാ. ഹിQാല് ഡെ@.എം.,

ഡെചയര്മാന് , ബി.ഒ.എസ്. അറബി@്
”

1087/15-
16/7782-

7783
” 50000
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9.3.16 124
എല്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ,

ഡെചയര്മാന്, ഇക്കപേണാമിക്സ്
”

1087/15-
16/7782-

7783
” 50000

9.3.16 125
ഫാ പേജക്കബ് ഡെതപേക്കപറമ്പില്, @ണ്

വീനര്, (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
സിറിയ@്, പി.ജി.

”
1101/15-

16/7857-
7860

” 25000

9.3.16 126
പേ	ാ. പേജാസഫ് എം.ഡെ@,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
പേസാഷ്യല് വര്ക്ക്

” ” ” 25000

10.3.16 127

Qീസസ് എല് .ഡെ@.,
@ണ്വീനര്

(എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി) മള്ട്ടിമീ	ിയ
യു.ജി.

” ” ” 25000

10.3.16 128
ജീന് ഡെസബാസ്റ്റ്യന്,

@ണ്വീനര് (എ@്പേ�ര്ട്ട് @മ്മിറ്റി)
ആനിപേമഷന്

” ” ” 25000

10.3.16 129
പേ	ാ. ബിപേനാ പേജാസഫ്,

2ിന്സിപ്പല്, Kി.എം.ഡെജ.എം. പേ@ാപേളജ്,
ബി.ഒ.എസ്. ജിപേയാളജി

” ” ” 25000

10.3.16 130
സാജന് എന്. പേതാമസ്,

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെ2ാഫസര്, മരിയന്
പേ@ാപേളജ്, കുട്ടിക്കാനം

” ” ” 25000

14.3.16 131

പേ	ാ.ആര്.ഗിരീഷ് കുമാര്,
അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള്

ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല്
റിപേQഷന്സ് &ഡെപാളിറ്റിക്സ്

നാഷണല്
ഡെസമിനാറിന്
നല്@ിയ തു@

1117/15-
16/7932

1475/A-III/(4)/10/
Admn/ 10.3.16

450000
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16.3.16 132
പേ	ാ.ഡെ@.Kി. റാംപേമാഹന്,

അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്,
എസ്.എസ്.സി.

എബിQിറ്റി പേ2ാജക്ടിനായുളള ഡെഡെഫനല്
ഇന്സ്റ്റാള്ഡെമന്റ്

1130/15-
16/7997

1406/P&D1/1/16/
Admn/
4.3.16

1980000

15.3.16 133
പേ	ാ. ജാസ്മിന് ,

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെ2ാഫസര്,
എസ്.ഡെഎ.എല്.പി.

നാഷണല് ഡെസമിനാര്
നK/ിപ്പിനായുളള ഡെചQവ്

1134/15-
16/8030

1572/A-II/4/2016/
Admn/ 15.3.16

250000

22.3.16 142
ഡെ@.എന്. സുനില്,
പേ@ാച്ച് ഇന് ചാര്ജ്,

എസ്.പി.ഇ.എസ്.എസ്.

പേ�ാര്K്സ്
പേ�ാളര്ഷിപ്പ്

1212/15-
16/11002

1861/A-V(2)/2015/
Admn/ 31.3.15

350000

8.4.16 1
ശ്രീമതി പേ@ാമളവല്ലി ഡെ@.,

ഡെ	പ്യൂട്ടി രജിസ്0ാര് 1 (അക്കാദമി@്)

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
പേ	ാ.Qിയാഖ/് അQി,

ഡെചയര്മാന്, പേബാസ് അറബി@്

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
ശ്രീമതി ഇന്ദിര ഡെ@.ഡെ@.,
പൂള് ഓഫീസര്, എയ്സാം.

Purchase of Toner cartridge
31/2016-
17/228

296/EAII/
1/141/2016/exam/

19.4.16
50000

12.5.17 7
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്,

ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല്
സയന്സസ്

Conduct of international conference,
ICM0 2016p 13-15 May 2016

110/2016-
17/761

2666/AII(4)/2016/
Admn/
10.5.16

200000

18.5.16 9
ശ്രീ. രപേമഷ് നാരായണ്,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, എ.സി.ബി6/(@്യാപ്
ഡെസല്)

UG Cap 16-17
130/2016-

17/986

2758/AIII/4/2016/
Admn/
18.5.16

1000000

3.6.16 16
ശ്രീ. അന്സാരി എം.ഡെജ.,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, സി.Kി.& 	ി
Purchase of BOPP Tape for packing

question papers
86/2016-

17/569

353/EAII/1/177/16/
Exam1/

1.6.16
50000
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15.6.16 21
ശ്രീ. മപേഹഷ് പേമാഹന്,

അസി. ഡെ2ാഫസര് & ഡെഹ	്, എന്
വപേയാണ്ഡെമന്റല് സയന്സ്

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
പേ	ാ.സാബു പേതാമസ്,

	യറക്ടര്, ഡെഎ.ഡെഎ.യു.സി.എന്.എന്.
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
ശ്രീമതി പേ@ാമളവല്ലി ഡെ@,
	ി.ആര്.1(അക്കാദമി@്)

Conduct of entrance exam CAT MGU
303/2016-

17/2027

3614/AIII/4/2016/
Admin/
4.7.16

400000

5.8.16 33

ഡെ2ാഫ.ഡെ@.എം.സീതി,
	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്

നാഷണല്
റിപേQഷന്സ്

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

പേ	ാ. ഇന്ദുപേQഖ ഡെ@.,
പേ@ാ-ഓര്	ിപേനറ്റര്, പേ@ാച്ചിങ് �ീം
പേഫാര് എസ്.സി, എസ്.Kി, ഒ.ബി.സി.,

ഡെഡെമപേനാറിറ്റി

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
പേ	ാ.സി.Kി. അരവിന്ദകുമാര്,

ഡെ2ാഫസര് & ഡെഹ	്, സ്കൂള് ഓഫ്
എന്വപേയാണ്ഡെമന്റല് സയന്സസ്

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

പേ	ാ. സിബി സഖറിയാസ്,
അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള്

ഓഫ് മാപേനജ്ഡെമന്റ് &
ബിസിനസ് സ്റ്റ	ീസ്

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

b) Conduct of SWOT analysis
468/16-
17/2945,

2946

4533/AII(4)/2016/
Admn/
16.8.16

25000
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27.9.16 49
ശ്രീ. സ്റ്റാQിന് പി.എസ്,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, ഇQക്ഷന്
ഡെസക്ഷന്

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

പേ	ാ. സി.ആര്.
ഹരിQക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാര്, അസിസ്റ്റന്റ്

ഡെ2ാഫസര്,
സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന് പേതാട്ട്സ് &

ഡെ	വQപ്ഡെമന്റ്

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
ശ്രീ. വിജയകുമാര്,

വി.സി.യുഡെK ഡെഡെ2വറ്റ് ഡെസgട്ടറി
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
ശ്രീ. രപേമശന് പി.,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, പി&	ി 2
ഡെസക്ഷന്

Sitting fees for RUSA project
(Experts)

762/16-
17/4711

6433/A3/4/16/
Admn/
2.12.16

10000

5.12.16 70
ശ്രീ. ബിജു എം.എസ്.

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, എ.	ി.എ 4
ഡെസക്ഷന്

@ംപ്യൂട്ടര് പേ2ാസസ്സര് തസ്തി@യിപേQക്ക്
താത്@ാQി@ നിയമനം 

768/16-
17/4751

6479/A3/4/2016/
Admn/
5.12.16

10000

13.12.16 73

പേ	ാ. അരവിന്ദകുമാര്,
ഡെ2ാഫസര് & ഡെഹ	്,

സ്കൂള് ഓഫ് എന്വപേയാണ്ഡെമന്റല്
സയന്സസ്

International conference on water (ICW
16)

797/16-
17/4848

6544/AIII(4)/
2016Admn/

8.12.16
100000

16.12.16 75
പേ	ാ. അജു ഡെ@. നാരായണന്,

ഡെQ@്ചറര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഡെQപേറ്റഴ്സ്

ഒൗപേദ്യാഗി@ഭാഷ
മQയാള/ിQാക്കുന്നതിനുളള തുKര്നKപKി

ഡെചQവ്

811/16-
17/4879

6586/A2/4/2016/
Admn/13.12.16

25000

20.12.16 81 ശ്രീ. സാബു ഡെ@.പേജാസഫ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എന്ജിനിയര്

Furniture works in
syndicate hall

830/16-
17/4938

6655/A3/4/2016/
Admn/
17.12.16

35500
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11.1.17 90
പേ	ാ. സന്ധ്യ ആര്.,

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ്
ഗാന്ധിയന് പേതാട്ട്സ്

SSTDSN 31.1.17 മുതല് 2.2.17 വഡെര
നK/ിയ

പേദശീയ ഡെസമിനാറിനുപേവണ്ടി 

894/16-
17/5367

202/P&D2/2/16/
Admn/
9.1.17

100000

23.1.17 95
ശ്രീ. ബിജു എം.എസ്.,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, എ.	ി.എ.4
ഡെസക്ഷന്

യൂണിപേവഴ്സിറ്റിഎkിനീയര്
തസ്തി@യിപേQയ്ക്ക്

താത്@ാQി@ാKിസ്ഥാന/ില്
നിയമിക്കുന്നതിനുളള അഭിമുഖ/ിഡെന്റ

ഡെചQവ്

933/16-
17/5519

410/A3/4/2017/
Admn/21.1.17

10000

3.1.17 98

പേ	ാ. പി.എസ്.സുകുമാരന്,
ഡെ2ാഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ്

ബിപേഹവിയറല്
സയന്സ്

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
ശ്രീ. വിജയകുമാര് ജി,

വി.സി.യുഡെK ഡെഡെ2വറ്റ് ഡെസgട്ടറി
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
പേ	ാ. പേജാണി പേജാണ്സണ്,

പേ@ാ-ഓര്	ിപേനറ്റര്, പേപ്ലഡെസ്മന്റ് &
0യിനിങ് ഡെസല് 

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
പേ	ാ. @ീര്/ി Kി.ആര്,

സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ്
Expense for conducting National

seminar
1125/16-
17/6862

1420/AII/(4)/17/
Admn/10.3.17

175000

14.3.17 106 പേ	ാ. ഇന്ദുപേQഖ ഡെ@., എസ്.പി.എ.പി.
3 day international conference

conducted by SPAP
1131/16-
17/6894

1419/A2/4/2017/
Admn/
10.3.17

350000

18.3.17 107
ശ്രീ. ജി. വിജയകുമാര്,

വി.സി.യുഡെK ഡെഡെ2വറ്റ് ഡെസgട്ടറി
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
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21.3.17 108
ശ്രീമതി റിന്സിപേമാള് മാത്യു,

സ്കൂള് ഓഫ് ബിപേഹവിയറല് സയന്
സസ്

National Seminar – Locomotor
disabilities

1164/2016-
17/7095

1227/A2/4/2017/
Admn/3.3.17

70000

23.3.17 110 a
പേ	ാ. ഇന്ദുപേQഖ ഡെ@.,

	യറക്ടര് , എസ്.പി.എ.പി.
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/Aca

d/21.3.17

500000

-- 110 b
പേ	ാ. വി.സി. ഹാരിസ്,

	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് ഡെQപേറ്റഴ്സ് 
Internal quality assurance cell- NAAC-

peer team visit- expenses

1176/16-
17/7139-

7145

'' 500000

23.3.17 110 c
പേ	ാ. ബിന്ദു വി.ആര്.,

സ്കൂള് ഓഫ് @ംപ്യൂട്ടര് സയന്സസ്
Internal quality assurance cell- NAAC-

peer team visit- expenses
1176/16-

17/7139-7145
'' 500000

23.3.17 110 d
പേ	ാ. ബീന മാത്യു,

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്
Internal quality assurance cell- NAAC-

peer team visit- expenses

1176/16-
17/7139-

7145

'' 500000

23.3.17 110 e ഡെ2ാഫ. പി.എസ്. സുകുമാരന്,
സ്കൂള് ഓഫ് ബിപേഹവിയറല് സയന്

സസ്

Internal quality assurance cell- NAAC-
peer team visit- expenses

1176/16-
17/7139-

7145

'' 500000

23.3.17 110 f

പേ	ാ. ബിനു പേജാര്ജ് വര്ഗീസ്,
സ്കൂള് ഓഫ് ഫിസിക്കല്

എജ്യുപേക്കഷന് & പേ�ാര്K്സ് സയന്
സസ്

Internal quality assurance cell- NAAC-
peer team visit- expenses

1176/16-
17/7139-

7145
'' 500000

23.3.17 110 g

പേ	ാ. ഇ.വി. രാമസ്വാമി,
	യറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് എന്വപേയാണ്

ഡെമന്റല്
സയന്സസ്

Internal quality assurance cell- NAAC-
peer team visit- expenses

1176/16-
17/7139-

7145
'' 500000
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24.3.17 111
ശ്രീ. ഉദയകുമാര് ജി.,

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, പി.&	ി1
ഡെസക്ഷന്

…......................................... expenses newly
appointed staffs

1184/2016-
17/7213

1713/A3/4/2017/
Admin/
23.3.17

375000

28.3.17 115
പേ	ാ. പേറാബിനറ്റ് പേജക്കബ്,

അപേസാസിപേയറ്റ് ഡെ2ാഫസര്
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

പേ	ാ.സി.ആര്.
ഹരിQക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാര്, ഓണണറി

	യറക്ടര്,
സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന് പേതാട്ട്

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 ബി
പേ	ാ. എസ്.അനസ്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെ@മിക്കല് സയന്സസ്
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 പേ	ാ. സാബു പേതാമസ്,
ഓണണറി 	യറക്ടര്,

ഡെഎ.ഡെഎ.യു.സി.എന്.എന്.

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
പേ	ാ. സി. വിപേനാദന്,

	യറക്ടര്, ഡെഡെചനീസ് സ്റ്റ	ീസ്
NAAC peer team visit expense 1208/16-17

1746/NAAC cell/1/
Ad1911/17/24.3.17

500000

29.3.17 118 ബി പേ	ാ സജിപേമാന് ഏബ്രഹാം,
യൂണിപേവഴ്സിറ്റി ഡെസന്റര് പേഫാര് പേ@ാ -

ഓപ്പപേറഷന്

NAAC peer team visit expense 1208/16-17
1746/NAAC cell/1/
Ad1911/17/24.3.17

500000

29.3.17 118 സി പേ	ാ. ഇബ്നു സൗദ്,
ഇന്സന്റീവ് റിസര്ച്ച് ഇന് പേബസി@്

സയന്സ്

NAAC peer team visit expense 1208/16-17
1746/NAAC cell/1/
Ad1911/17/24.3.17

500000

30.3.17 119
സുനില് കുമാര് സിറിയ@്,
സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് പേതാട്ട്

NAAC peer team visit expense
1210/2016-
17/7348-

7851

1665/NAAC/1/
A1911/2017/Acad/

21.3.17
500000
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30.3.17 119 എ 

പേ	ാ. എ.പി. പേതാമസ്,
അ	്വാന്സ്	് ഡെസന്റര്

ഓഫ് എന്വപേയാണ്ഡെമന്റല് സ്റ്റ	ീസ്
& സഡെസ്റ്റയിനബിള് ഡെ	വQപ്ഡെമന്റ്

NAAC peer team visit expense
1210/2016-
17/7348-

7851

1665/NAAC/1/
A1911/2017/Acad/

21.3.17
500000

30.3.17 119 ബി
പേ	ാ. @ീര്/ി ഡെ@.ആര്.,

സ്കൂള് ഓഫ് ബപേയാസയന്സസ്
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 സി ശ്രീമതി മഞ്ജുഷ ഡെ@.എ.,
	ിപ്പാര്ട്ട്ഡെമന്റ് ഓഫ് ഡെഡെQഫ്

പേQാങ് പേQണിങ് & എക്സ്ഡെറ്റന്ഷന്

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 പേ	ാ. ജയചന്ദ്രന്,
ഡെസന്റര് പേഫാര് സ്റ്റ	ീസ് ഇന് സയന്

സ് ഓഫ് മ്യൂസി@്

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

ഗിരീഷ് കുമാര് ഡെ@,
ഡെ@.എന്. രാജ് സ്റ്റ	ി ഡെസന്റര് &

	യറക്ടര് ഓഫ് ഇഡെന്നാപേവഷന് &
ഇന്കുപേബഷന് ഡെസന്റര്

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 ബി

ഗിരീഷ് കുമാര് ഡെ@,
ഡെ@.എന്. രാജ് സ്റ്റ	ി ഡെസന്റര് &

	യറക്ടര് ഓഫ് ഇഡെന്നാപേവഷന് &
ഇന്കുപേബഷന് ഡെസന്റര്

30.3.17 121 സി
എ.എം.പേതാമസ്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല് റിപേQഷന്
സ് & ഡെപാളിറ്റിക്സ്

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 പേ	ാ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
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
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31.3.17 123
പേ	ാ. ഡെ@.എം.കൃഷ്ണന്,

ഡെസന്റര് പേഫാര് ഇംഗ്ലീഷ്
Qാപേങ്വജ് & @മ്മ്യൂണിപേക്കഷന് �ില്സ്

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
പേ	ാ. സാബു പേതാമസ്,

	യറക്ടര്, ഡെഎ.ഡെഎ.യു.സി.എന്.എന്.
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
പേ	ാ. സി.സുദര്ശനകുമാര്,

ഡെസന്റര് പേഫാര് ഡെഡെഹ ഡെപര്പേഫാമന്സ്
@ംപ്യൂട്ടിങ്

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
പേ	ാ. ജയ ജയ്സ്,

സ്കൂള് ഓഫ് ഡെപ	പേഗാഗിക്കല് സയന്
സസ്

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

2018

1
ഹരി പി. ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

എ.സി.ബി. 8

@്യാറ്റ് 2017-18 പി.ജി. & എം.എസ്.	ബ്ല്യു.
പേ@ാഴ്സു@ളുഡെK 2പേവശന പരീക്ഷ

നK/ിപ്പ്

3574/
എ 3/4/2017/ഭവി/

14.6.17
1200000

2
ബിജു എം.എസ്., ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

എ	ിഎ.4
സുരക്ഷാ ഭKåാരുഡെK നിയമനം

2216/എ 3/4/2017/
ഭവി/21.4.17

10000

3
ബിജു എം.എസ്., ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

എ	ിഎ.4
സീനിയര് @ംപ്യൂട്ടര് പേ2ാഗ്രാമര്മാരുഡെK

താത്@ാQി@ നിയമനം
2617/എ 3/4/2017/

ഭവി/6.5.17
10000

4
ഹര്മിള ബീഗം, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

എ	ിഎ 5
സ്കൂള് ഓഫ് ബിപേഹവിയറല് സയന്

സസില് മുഖാമുഖം

3046/
എ 3/4/2017/ഭവി/

22.5.17
2000

5 സജി എം.ഡെ@., ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,
എ	ി.എ 5

സര്വ്വ@QാശാQ വാഹനങ്ങളുഡെK പേറാ	്
നികുതി, @ാര്യക്ഷമത പരിപേശാധന

3446/
എ 3/4/2017/ഭവി/

8.6.17

10000
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6
ഡെഷറി പി. മാത്യു, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

ഇഡെഎ.37
ബി.പേ@ാം ഡെഡെ2വറ്റ് @്യാമ്പ് നK/ിപ്പ്

3625/
എ 3/4/2017/ഭവി/

17.6.17
3950

7
കൃഷ്ണകുമാര് ജി, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

ഇ.ഡെജ.1
@്യാമ്പിപേQക്ക് അത്യാവശ്യസാധനങ്ങള്

വാങ്ങുന്നതിന്
4218/എ 3/4/2015/

ഭവി/10.7.17
7000

8
ഷാജി ഡെ@., അസിസ്റ്റന്റ് ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 9
അധ്യാപ@ര്ക്ക് 2തിഫQം, Kി.എ., 	ി.എ.,

പേമശ, @പേസര, വാK@

3888/
എ 3/4/2017/ഭവി/

24.6.17
400000

9
ഡെ@.എസ്.ബാബു, അസിസ്റ്റന്റ്

രജിസ്0ാര് 16(എക്സാം)
ഓഫ് @്യാമ്പസ് പരീക്ഷ 2ാക്ടിക്കല്

നK/ിപ്പ്
4217/എ 3/4/2017/

ഭവി/11.7.17
500000

10
ജഹന അQി, @്യാമ്പ് ഓഫീസര്,

പി.ജി.@്യാമ്പ്

നാQാം ഡെസമസ്റ്റര് പി.ജി. സി.എസ്.എസ്.
മൂQ്യനിര്ണ്ണയ@്യാമ്പിപേQക്ക് സാധനങ്ങള്

വാങ്ങുന്നതിന്

5053/
എ 3/4/2017/ഭവി/

14.8.17
25000

11
മപേനാജ് കുമാര് ഡെ@.എസ്., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ.	ി.ബി.7
ഇ-ഡെKന്	റിങ് സംബന്ധിച്ച്

പരിശീQനപരിപാKി
5421/എ 3/4/2017/

ഭവി/7.9.17
5000

12 ജി.വിജയകുമാര്, പി.എ. ടു വി.സി.
വി.സി.യുഡെK വസതിയിഡെQ പാച@ക്കാരന്

2തിമാസപേവതനം നല്കുന്നതിന്

5423/
എ 3/4/2017/ഭവി/

7.9.17
15500

13
ദിQീപ് കുമാര് ആര്., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, സീഡെKക്സ്

നാQാം ഡെസമസ്റ്റര് - ബിരുദാനന്തരബിരുദ
പരീക്ഷ ഡെമയ് 2017 പേചാദ്യങ്ങള് ഓണ്
ഡെഡെQനായി വിതരണം ഡെചയ്യുന്നതുമായി

ബന്ധഡെപ്പട്ട് പരിപേശാധന നKത്തുന്നതിഡെന്റ
ഡെചQവിപേQക്ക്

- 155000

14 ജി. വിജയകുമാര്, പി.എസ്. ടു. വി.സി.
വീ	ിപേയാ 2സപേന്റഷനുമായി ബന്ധഡെപ്പട്ട്
6 ഡെ2ാജക്ടറു@ള് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

6014/എ 3/4/2017/
ഭവി/10.10.17

20000
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15
മപേനാജ്കുമാര് ഡെ@.എസ്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര് എ	ി.ബി7
ഇ-ഡെKന്	റിങ്ങുമായി ബന്ധഡെപ്പട്ട്

	ിജിറ്റല് സിപേച്ചര് പുതുക്കുന്നതിന്
6854/എ 3/4/2.17/

ഭവി/18.11.17
10000

16
നജീബ് എം, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

Qീഗല് 

സര്വ്വ@QാശാQ
സ്വാശ്രയസ്ഥാപനങ്ങളിഡെQ

അധ്യാപ@രുഡെK പേയാഗ്യത പരിപേശാധന

7353/
എ 3/4/2017/ഭവി/

16.12.17

16000

17
പേ@ാമളവല്ലി ഡെ@., ഡെ	പ്യൂട്ടി രജിസ്0ാര്

8(എക്സാംസ്)
ഇ.എന്. ഡെസക്ഷനു@ളിപേQക്ക് ഫര്ണിച്ചര്

വാങ്ങുന്നതിന്

7457/
എ 3/4/2017/ഭവി/

21.12.17

500000

18
സി.ഡെ@. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര് , എ.	ി.എ.4
ഇന്റര്വ്യൂ പേബാര്	് അംഗങ്ങള്ക്ക് Kി.എ.,

2തിഫQം

7464/
എ 3/4/2017/ഭവി/

21.12.17

10000

19
ഹര്മിള ബീഗം, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,

എ	ിഎ 5
ഗസറ്റ് അധ്യാപ@ഡെര

നിയമിക്കുന്നതിനുളള ഡെചQവ്
408/എ 3/4/2018/

ഭവി/16.1.18
100000

20 ജി. വിജയകുമാര്
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്കൂളു@ളിഡെQ ഡെ2ാഫസര്

തസ്തി@യിപേQക്കുളള അനുബന്ധഡെചQവ്
- 450000

21 രാമചന്ദ്രന് ആര്., എസ്.ഒ. , പി.&	ി1
യു.ജി.സി.യുഡെK വിദഗ്ധപരിപേശാധനയ്ക്കുളള

ഡെചQവ്
- 70000

22 ജി. വിജയകുമാര്, പി.എസ്. ടു. വി.സി. സി.എ.എസ്.- 2പേമാഷന്.
ക്ഷണിക്കഡെപ്പട്ടിട്ടുളള വിഷയവിദഗ്ധര്

ക്കുളള യാത്രാബ/, ഓണപേററിയം

- 75000

23
സജീവ് ഡെ@.എന്., ഡെസക്ഷന്

ഓഫീസര്, എ	ിബി3
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബിന്നു@ള് വാങ്ങുന്നതിന്

4174/എ 3/4/2017/
ഭവി/5.7.17

25000

24

2@ാശ് 	ി, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്,
വി.സി.യുഡെK ഓഫീസ്

നാഷണല് @ണ്വന്ഷന് ഓണ്
	ിജിറ്റല് ഇനിപേഷ്യറ്റീവ് ഇന് ഹയര്

എജ്യുപേക്കഷന് നില് പഡെങ്കടുക്കുന്നതിന്
വി.സി.ക്ക് യാത്രാബ/.

4145/എ 3/4/2017/
ഭവി/6.7.17

30000
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25
ഹരി പി, ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്, എസിബി

7

സര്വ്വ@QാശാQ പഠനവകുപ്പു@ളിഡെQ
പി.ജി. 2പേവശനപരീക്ഷ അനുബന്ധ

ഡെചQവ്

2468/
എ 3/4/2018/ഭവി/

8.3.18
1000000

26 ജി.വിജയകുമാര്, പി.എസ്.ടു വി.സി.

സര്വ്വ@QാശാQ അധ്യാപ@രുഡെK
സി.എ.എസ്. 2പേമാഷന്,

വിഷയവിദഗ്ധര്ക്കുളള യാത്രാബ/,
ഓണപേററിയം, അനുബന്ധഡെചQവു@ള്

2799/
എ 3/4/2018/ഭവി/

24.3.18
50000

ആകെെക 93653022

ദ്ദേജായി�് ഡയറക്ടര്
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം-2
സ്ഥി%നിക്ഷേ9 പങ്ങള്

(ഖണ്ഡിക 4-5 കാണുക)

ക്രമ നമ്പര് സ്ഥിര നിദ്ദേHപരസീത് നമ്പര് നിദ്ദേHപ തുക നിദ്ദേHപ തീയതി
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി 
കാലാവധി പൂര്ത്തി
യാകുദ്ദേമ്പാള് തുക

1. 67297163037 176400848 10.09.2014 09.10.2024 399161597
2. 6722228069 12175854 31.03.2018 31.03.2023 16602255
3. 67222277951 12175854 31.03.2018 31.03.2023 16602255
4. 67222278183 12175854 31.03.2018 31.03.2023 16602255

ആകെെക 212928410 448,968,362

ഋണശീര്ഷവ%വില് നിന്നു ളള സ്ഥി%നിക്ഷേ9 പങ്ങള്
(i) ഗ്രൂ പ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീം (ജി.ഐ.എസ്)
ക്രമ
നം.

സ്ഥിര നിദ്ദേHപ രസീത് നമ്പര് നിദ്ദേHപ തുക നിദ്ദേHപ തീയതി
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി 
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുദ്ദേമ്പാള്

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 23459241

ആകെെക 34877731 57722695
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(ii) ഫാമിലി രെബനിഫിറ്റ ് സ്കീം*
ക്രമ
നം.

സ്ഥിര നിദ്ദേHപ രസീത് നം. നിദ്ദേHപ തുക നിദ്ദേHപ തീയതി കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുന്ന തീയതി 
കാലാവധി പൂര്ത്തി
യാകുദ്ദേമ്പാള് തുക

1. 67136640778 2179671 09.12.2015 09.12.2020 3121854
ആകെെക 2179671 3121854

(iii) രെപന്ഷന്

ക്രമനം സ്ഥിര നിദ്ദേHപ രസീത് നമ്പര് നിദ്ദേHപ തുക നിദ്ദേHപ തീയതി
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി 
കാലാവധി പൂര്ത്തി
യാകുദ്ദേമ്പാള് തുക

1 37614705988 78596537 23.01.2018 23.01.2023 102015005
2 37614758828 83825036 19.02.2018 19.02.2023 112900169
3 67222277441 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
4 67222277214 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
5 67222276209 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
6 67222274064 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
7 67222236834 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
8 67222228802 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
9 67222278637 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
10 67222278376 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
11 67222278127 12175854 27.03.2018 27.03.2023 16602255
12 67380715609 9121144 03.11.2016 03.11.2019 11232135
13 67381135572 9121144 07.11.2016 07.11.2019 11232135
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14 67381315408 9121144 09.11.2016 09.11.2019 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 09.11.2016 09.11.2019 11240752

ആകെെക 354101552 464939891
പേമല് നിപേക്ഷപങ്ങള് ധന@ാര്യപത്രി@യില്   ഉള്ഡെപ്പടു/ിയിട്ടില്ല.
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