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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ.
    2012 നവംബർ 1-ആം തീയതിയാണ് മല�റം ജി�യിെല തി�ർ ��ൻപറ�് ആ�ാനമായി
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�ത്. “2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർ�കലാശാലാ നിയമം" എ� േപരിൽ സർ�കലാശാല നിയമം നിലവിൽ വ�. ��ത ആ�ിെല 4 (1)
വ�� �കാരം ഇ�� ��വ�മാണ് മലയാളസർ�കലാശാല�െട �വർ�ന പരിധി. നിലവിൽ



സർ�കലാശാലയിൽ അ�് ഫാ�ൽ�ികൾ�് കീഴിലായി 10 എം. എ േകാ�ക�ം, അ�് പി.ജി. ഡിേ�ാമ
േകാ�ക�ം, നാല് ഗേവഷണ േകാ�ക�ംനട�ി വ��.

�.ജി.സി. �െട സാ��ിക അംഗീകാരം ഉൾെ�െട�� 12 ബി അംഗീകാരം 2018 െഫ�വരി 2 ന് ലഭി�േതാെട
1956 �.ജി.സി ആ�ിെല 12 ബി അംഗീകാരം ലഭി�� സം�ാനെ� ഏ��ം �ായം �റ�
സർ�കലാശാലയായി ��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല മാറി�ഴി�. ആദ�മായാണ് േകരള�ിൽ ഒ�
സർ�കലാശാല�് ഇ��ം ���ിയ �വർ�ന കാലയളവി��ിൽ 12 ബി അംഗീകാരം ലഭി��ത്.�വാസി
േദാഹ ഏർെ���ിയ 2017 െല ബഷീർ �ര�ാരം മലയാള സർ�കലാശാല�് ലഭി�. 2017 െല മേനാരമ ചീഫ്
എഡിേ��് േ�ാഫി സർ�കലാശാല മാഗസിന് ലഭി��ം എ�� പറേയ� അംഗീകാരമാണ്.

1-2   ബജ�്
    2017-18വർഷെ� ബജ�് 17.03.2017 െല 12/34 -ആം ന�ർ തീ�മാന �കാര�ം, ���ിയ ബജ�് 22.02.2018
െല 5/18 ന�ർ തീ�മാന �കാര�ം അംഗീകരി�. ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം

വരവ് െചലവ്

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

(��ിരി�് ഉൾെ�െട)

2017-18 15,76,00,000 16,55,63,000 14,83,00,000 17,32,00,000

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

പ�ിക സർവകലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

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

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്

ലഭി� തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ

തിരി�യ�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്

ലഭി�
തീയതി

ഇ� 31.07.2018 01.08.2018 ---- ----

    നിർ�ാഹക സമിതി �നഃസംഘടി�ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ വാർഷിക കണ�കൾ സർ�കലാശാല
അംഗീകരി�ി�ി�.

1-4   വിവിധ ധന സഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1-4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം.

    2017-18 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 4,88,70,000/- �പസർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��

ജി.ഒ.ന�ർ തീ�തി മാസം �ക

779/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 26.4.2017 ഏ�ിൽ �തൽ െസ�ംബർ വെര 32,39,170

915/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 20.05.2017 െമയ് 32,39,170

1267/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 05.07.2017 �ൺ 32,39,170

1376/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 21.07.2017 �ൈല 32,39,170



1541/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 18.08.2017 ആഗ�് 32,39,170

1709/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 25.09.2017 െസ�ംബർ 32,39,170

1959/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 31.10.2017 ഒേ�ാബർ 32,39,170

2118/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 21.11.2017 നവംബർ 32,39,170

2350/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 27.12.2017 ഡിസംബർ 32,39,170

199/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 29.01.2018 ജ�വരി 32,39,170

285/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 15.02.2018 െഫ�വരി 32,39,170

556/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 24.03.2018 മാർ�് 32,39,130

561/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
(അഡീഷണൽ ഓതൈറേസഷൻ)

26.03.2018 മാർ�് 1,00,00,000

ആെക 4,88,70,000

1-4.2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം.

2017-18വർഷം പ�തി ധനസഹായയിന�ിൽ 5,20,00,000/-�പ സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

ജി.ഒ.ന�ർ തീ�തി �ക

1454/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 03.08.2017 1,25,00,000

1454/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 03.08.2017 70,00,000

2325/2017/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 22.12.2017 1,25,00,000

GO (Rt) No. 608/2018/H Edn. 28.03.2018 2,00,00,000

ആെക 5,20,00,000/-

1-4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

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

1-4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

ഇ�

1-4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ഇ�

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

1-6   തന� വരുമാനം
�ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം
�കാരം 11.22 ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

�ൻവർഷം തൻവർഷം �ൻപെ� അേപ�ി�്



തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം (+/-%)

25,82,084 2871684.37 289600.37 (11.22%)

1-7   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ എ�ിവയുെട വിവരം
ജർ�നിയിെല ട�ബി�ൻ സർ�കലാശാലയിൽ േഡാ. െഹർമൻ ��ർ�ിെ� േപരിൽ 09/10/2015 ലാണ് ��ർ�്
െചയർ �ാപി�ി��ത്. �ശ� പ�ിതനായ െ�ാഫ. �റിയ സ�റിയെയ ��ർ�് െചയർ-െ�ാഫസറാ�ം
െ�ാഫ. എം. �ീനാഥെന വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസറാ�ം നിയമി�ി��്. സം�� സംരംഭെമ� നിലയിൽ ‘��ർ�ം
േകരള�ം’ എ� േപരിൽ ��ക�ം ��ീകരി�ി��്. Student Exchange Programme െ� ഭാഗമായി ട�ബി�ൻ
�ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�� 3 വിദ�ാർ�ികൾ േകരള സം�ാര�ം മലയാള ഭാഷ�ം അ��റിയാൻ ഒ�
മാസേ�ാളം മലയാള സർ�കലാശാലയിൽ െചലവഴി�ക��ായി. അ�േപാെല 3 MCJ വിദ�ാർ�ികൾ ഒ�
മാസ�ാലം ട�ബി�ൽ സർ�കലാശാലയി�ം െചലവഴി�.

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

ഓഡി�് നട�ിയ ഏജൻസി
ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�് �റെ��വി�
തീയതി

01
അ�ൗ��് ജനറൽ (ജനറൽ & േസാഷ�ൽ
െസ�ർ ഓഡി�് )

2016-17
10.01.2018
No SGS II (HQ)III/II/8-
3776/429

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

2-1   േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ 21000 രൂപ ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി�ു�ു.
    മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ പി.എ�്.ഡി., എം.ഫിൽ എ�ീ േകാ�കളിൽ �േവശനം േനടിയ താെഴ പറ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ജനറൽ, ൈല�റി േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് എ�ീ ഇന�ളിൽ
ലഭിേ�� 21000 �പ നാളിത് വെര ഈടാ�ിയി�ി�. ടി �ക ഈടാ�ിയാണ് വിദ�ാർ �ികൾ�് �േവശനം
നൽേക�െത�ിരിേ� ദീർഘകാലമായി�ം �ക �ണിേവ�ി�ി ഈടാ�ിയി�ി�. 19-09-2018 െല 13 -ആം ന�ർ
ഓഡി�് എൻക�യറി �കാരം ടി അപാകത�് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം ഇത് സംബ�ി�്
വിശദീകരണം നൽ�കേയാ േമൽ �ക ഈടാ�കേയാ െച�ി�ി�.

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. പ�ികയിൽ നിർേ�ശി� �ക ഈടാ�ി ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

�മ
ന�ർ

അ�ിഷൻ
ന�ർ

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

േകാഷൻ-
ജനറൽ

േകാഷൻ-
ൈല�റി

ആെക

1 പി.എ�്.ഡി027 അനഘ എം.എ 500 -- 500

2 പി.എ�്.ഡി036 ജിഷില 500 1000 1500

3 പി.എ�്.ഡി041 രമ� ഇ.പി 500 1000 1500

4 പി.എ�്.ഡി043 ജിബിൻ കിരൺ 500 1000 1500

5 പി.എ�്.ഡി046 മീര.ടി.�. -- 500 500

6 പി.എ�്.ഡി052 നദീറ.െക 500 1000 1500

7 പി.എ�്.ഡി064 അനശ�ര.എസ് 500 1000 1500

8 പി.എ�്.ഡി065 രമിഷ.വി 500 1000 1500

9 പി.എ�്.ഡി068 �ജിൽ.െക.വി 500 1000 1500



10 എം.ഫിൽ037 �ജിൽ.െക.വി 500 1000 1500

11 എം.ഫിൽ051 �ീ� .ബി 500 1000 1500

12 എം.ഫിൽ053 ജംഷീല.എം 500 -- 500

13 എം.ഫിൽ054 സേനാജ്.വി.െക 500 1000 1500

14 എം.ഫിൽ057 �ീ�ര�.െക 500 1000 1500

15 എം.ഫിൽ062 �ദർശൻ.പി.എസ് 500 1000 1500

16 എം.ഫിൽ066 രജിത രവി 500 1000 1500

ആെക. 21000

2-2   എം.ഫിൽ ,പി.എ�്. ഡി,പി.ജി അ�മിഷൻ- 1,28,050 രൂപ
ഫീസിന�ിൽ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി�ു�ു.
    മലയാളം സർ�കലാശാലയിൽ 2017 ജ�വരി �തൽ �േവശനം േനടിയ താെഴ പറ�� എം.ഫിൽ, പി.എ�്.ഡി.,
എം.എ. (ഇ – �ാൻസിന് അർഹതയി�ാ�വർ) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി 1,28,050/-
�പ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��. ആയതിൽ 57500/- �പ മാ�േമ ഇ - �ാ�് ഇന�ിൽ
ലഭ�മാേക�തായി�ള�. ബാ�ി വ�� 70550/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �േവശന സമയ�് തെ�
ഈടാേ��തായി��. ടി �ക അടിയ�ിരമായി ഈടാേ���ം, ഇ – �ാ�് �േഖെന ലഭ�മാേവ� �ക
ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��



�മ

ന�ർ
അ�ിഷൻ
ന�ർ

വിദ�ാർ�ി�െട േപര്
ഇ

�ാ�്
Y/N

ട�ഷൻ
ഫീ

രജിേ�ഷൻ
ഫീ

ൈല�റി
ഫീ

�ഡ�്സ്
�ണിയൻ

മാഗസിൻ
ഫീ

അ�ംനി േകാൺവേ�ഷൻ
തിസീസ്/
എ�ാം

ഓ�ൺ
ൈവവ

ആെക

1 എം.ഫിൽ 051 �ീ� .ബി Y -- -- 300 100 100 100 200 1000 1000 2800

2 എം.ഫിൽ 052 നജ്��ീൻ.സി N -- -- 300 100 100 100 200 1000 1000 2800

3 എം.ഫിൽ 053 ജംഷീല.എം N -- -- -- -- -- 100 200 1000 1000 2300

4 എം.ഫിൽ 054 സേനാജ്.വി.െക N 1000 -- 300 100 100 100 200 1000 1000 3800

5 എം.ഫിൽ 057 �ീ�ര�.െക N 1000 -- -- 100 100 100 200 1000 1000 3500

6 എം.ഫിൽ 058
അഖിൽ.പി .

േഡവിഡ്
N -- -- -- -- -- 100 200 -- -- 300

7 എം.ഫിൽ 062 �ദർശൻ. പി.എസ് Y 1000 -- 300 100 100 100 200 1000 1000 3800

8 എം.ഫിൽ 066 രജിത രവി. N 1000 -- 300 -- -- -- -- 1000 1000 3300

9 പി.എ�്.ഡി 015 അർ�ന േമാഹൻ N 1000 750 -- 100 100 100 200 3000 1000 6250

10 പി.എ�്.ഡി016 അശ�തി.ജി.വി N 2000 -- -- -- -- -- -- -- 1000 3000

11 പി.എ�്.ഡി017 അർ�ന സി.എ Y -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

12 പി.എ�്.ഡി018 ഹരിത.എൻ.എസ് Y 2000 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 7250

13 പി.എ�്.ഡി019 വിനീത്.പി.വി Y 1000 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 6250

14 പി.എ�്.ഡി020 ഐശ�ര�.പി N -- -- -- -- -- 100 200 3000 1000 4300

15 പി.എ�്.ഡി021 �ജിഷ.എ,െക N -- -- -- -- -- 100 200 3000 1000 4300

16 പി.എ�്.ഡി022 രമ�.സി.പി Y 1000 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 6250

17 പി.എ�്.ഡി023 ആതിര.സി.സി N -- -- -- -- -- 100 200 3000 1000 4300

18 പി.എ�്.ഡി024 വിബീഷ്.വി Y -- 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 5250

19 പി.എ�്.ഡി025 ധീന.പി.പി Y 1000 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 6250

20 പി.എ�്.ഡി026 സ�ീന മീനട�ർ N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

21 പി.എ�്.ഡി027 അനഘ.എം.എ N -- 750 300 100 100 100 200 -- 1000 2550

22 പി.എ�്.ഡി028 അനീഷ.പി N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

23 പി.എ�്.ഡി029 ര�ി.ടി.എൻ N -- -- 300 -- -- -- -- 3000 1000 4300

24 പി.എ�്.ഡി030 ശരത് വി.എസ് N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

25 പി.എ�്.ഡി031 െശൽവരാജ്.ആർ Y 1000 750 300 100 100 -- -- 3000 1000 6250

26 പി.എ�്.ഡി032
ഷാജഹാൻ
തവള�ഴിയൻ

N 2000 -- -- -- -- -- -- -- 1000 3000

27 പി.എ�്.ഡി033 ചി� �േര�ൻ N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

28 പി.എ�്.ഡി034 �ബി.ടി N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

29 പി.എ�്.ഡി035 അഖിൽ ത��ൻ Y 1000 -- -- -- -- -- -- -- -- 1000

30 പി.എ�്.ഡി036 ജിഷില. N -- 750 300 100 100 100 200 3000 1000 5550

31 പി.എ�്.ഡി037 വീണ.െക N -- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000

32 പി.എ�്.ഡി038
ര�ിത്
�മാർ.എം.ആർ

Y 2000 750 300 -- -- -- -- 3000 1000 7050

33 പി.എ�്.ഡി039 അേഷാക്.എ.ഡി�സ് N 2000 -- -- -- -- -- -- -- 1000 3000

34 പി.എ�്.ഡി040 �ജിത.സി Y 1000 750 300 -- -- -- 2050

35 പി.എ�്.ഡി041 രമ�.ഇ.പി Y -- 750 -- -- -- 100 850

36 പി.എ�്.ഡി042 േര�.സി N -- -- -- -- -- 100 100

37 പി.എ�്.ഡി043 ജിബിൻ കിരൺ N 1000 300 100 100 100 1600

38 പി.എ�്.ഡി048 മീര.ടി.� Y 450 -- 300 -- -- -- 750

39 പി.എ�്.ഡി052 നദീറ.െക N -- -- -- -- -- 100 100

40 പി.എ�്.ഡി062 നിഷിത ദാസ്.വി Y -- -- -- -- -- 100 100

41 പി.എ�്.ഡി064 അനശ�ര.എസ് N -- -- 300 100 100 100 600

42 പി.എ�്.ഡി065 രമിഷ.വി N -- -- 300 100 100 100 600

43 പി.എ�്.ഡി068 �ജിൽ െക.വി Y -- -- 300 100 100 100 600

44 എം.എ 272 ഇ� മ�ദ്. N 3600 -- -- 200 200 100 200 500 -- 4800

45 എം.എ 338 രഹിന.എൻ N -- -- -- 100 100 -- -- -- -- 200

ആെക. 128,050

2-3   ഇ - �ഗാ���-പി.ജി. വിദ�ാർ�ികള�െട ഫീസിന�ിൽ



464300/- രൂപ കുടി�ിക
പി.ജി. വിദ�ാർ�ിക�േടതായി �ണിേവ�ി�ിയിേല�് വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി ഇ – �ാ�്സ് �േഖന
ലഭിേ�� 464300/- �പ �ണിേവ�ി�ി യഥാസമയം അേപ�ി�ി�ം ബ�െ�� വ��കളിൽ നി�ം
ലഭ�മായി�ി�. അപാകത അറിയി�് നൽകിയ എൻക�യറി�് (ന�ർ 33 തീയതി 03/10/2018) 05/10/2018 ന്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ടി �ക ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി� വരികയാെണ�ം
ലഭ�മാ�� �റ�് ഓഡി�ിെന അറിയി��താെണ�ം വ��മാ�ിയി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ഫീസിന�ൾ
പി.ജി 14-16 പി.ജി 15-17 പി.ജി 16-18 പി.ജി 17-19 ആെക

I year II year I year II year I year II year I year II year

ട�ഷൻ ഫീ 4800 4800 164400 5400 30600 28800 46800 -- 285600

എ�ാം ഫീ 1500 2000 45500 2000 9000 9500 13000 -- 82500

െ�ഷ�ൽ ഫീ 1200 1600 46600 19200 11400 3200 13000 -- 96200

ആെക 7500 8400 256500 26600 51000 41500 72800 -- 464300

    തന� വ�മാനം വളെരയധികം �റ�ളള ഒ� �ാപന�ിന് ഇ�ര�ിൽ ഫീസ് �ടി�ികയായി കിട��ത്
�ാപന�ിെ� �വർ�നെ� ബാധി�െമ�തിനാൽ ടി �കകൾ ബ�െ��  ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ നി�ം
ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-4   േഹാ�ൽ ഫീസിന�ിൽ 409440/- രൂപ ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി�ു�ു.
മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�ായി അ�വദി� േഹാ��ക�െട ഫീസ് ഇന�ിൽ 409440 �പ
�ടി�ിക കിേ��തായി 2017 – 18 വർഷെ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക പരിേശാധനയിൽ കാണെ��.

േകാ�് തിരി�ളള വിശദാംശ�ൾ �വെട.

േകാ�� തുക
പി.ജി 319890

എം.ഫിൽ 4800

പി.എ�്.ഡി 84750

ആെക 409440

ടി �ക അടിയ�ിരമായി ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടേ��താണ്.

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

3-1   സർ�ാർ നിർേ�ശം മറികട�് തുക െചലവഴി��
ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ു�ില�

െവൗ�ർ ന�ർ – 686/18-7-2017, �ക-91526/- �പ

    േമൽ െവൗ�ർ �കാരം, െ�ാഫ. �ീനാഥൻ എ�വർ�് ട�ബിൻഗൻ സർ�കലാശാലയിേല�്
വിമാനയാ��ം, �ീ. അ�ർ േഗാപാല��ന് തി�വന��രം-േകാഴിേ�ാട് (തിരി�ം) വിമാന യാ��ം ടി��്,
വിസ, ഇൻ�റൻസ് എ�ിവ ത�ാറാ��തിന് േകരള �ാവൽസ് ഇ�ർെസർവ് ലിമി�ഡ്, യാ�ിക, െവ�യ�ലം,
തി�വന��രം എ� സ�കാര��ാപന�ിന് യഥാ�മം �വെട േചർ�� തര�ിൽ �ക നൽകിയി��്.
വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.



i) ട�ബിൻഗൻ സർ�കലാശാല യാ�

ടി��് നിര�്-78093/

ഇൻ�റൻസ്-1199/-

വിസ ചാർ�്-7100/

ആെക--86392/-

ii) തി�വ��രം-േകാഴിേ�ാട് (തിരി�ം) വിമാനയാ�

തി�വന��രം-േകാഴിേ�ാട് ടി��് നിര�്-2994/

േകാഴിേ�ാട്- തി�വന��രം ടി��് നിര�്-2140/

ആെക-5134/

െവൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ താെഴെ�ാ��ിരി�� അപാകതകൾ കെ��ി.

1) യാ��െട ല��ം, അ�മതി എ�ിവ ലഭ�മ�.

2) ടി��്, വിസ, ഇൻ�റൻസ് എ�ിവ ത�ാറാ��തി�� ഇൻേവായ്സ് മാ�മാണ് സ�കാര� �ാവൽ ഏജൻസി
ലഭ�മാ�ിയി��ത്. ഇത�ാെത യാ� െച�തി�� വിമാനടി��്, േബാർഡി�് പാ�് �ട�ിയ യാെതാ�
േരഖക�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�. േകരള സർ�ാർ ധനകാര� വ��ിെ� 7/4/2009 െല 31/2009/ഫിൻ സർ�ലർ
�കാരം വിമാന യാ� അ�വദി��തി�� ബി�ിേനാെടാ�ം വിമാന ടി��ം േബാർഡി�് പാ�ും
ഹാജരാേ��താണ് എ�് വ��മാ�ിയി��്. ഇ�ാര�ം ഈ വ��് �റെ��വി� 2014-15 വർഷെ� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 4(c) �കാരം �ണിേവ�ി�ിെയ അറിയി�ി��താണ്. എ�ാൽ ആയത്
അവഗണി�െകാ�് വീ�ം ഇ�ര�ിൽ സ�കാര� �ാവൽ ഏജൻസി�െട ഇൻേവായ്സിെ�യടി�ാന�ിൽ
മാ�ം വൻ �ക സർ�ാർ നിർേ�ശം മറികട�് അ�വദി� നൽകിയത് �മ രഹിതമാണ്.

ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം/േരഖകൾ ലഭ�മാേ��താെണ�ം അ�ാ�പ�ം സർ�ാർ നിർേ�ശം
മറികട�് െചലവഴി� �ക തിരി�ടവാ�ാൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ നിർേ�ശി��താെണ�ം േരഖെ���ി
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്(ന�ർ-14/22-9-2018) യാെതാ� വിധ മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ിയി�. സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ം ഈ വ��് �ൻ വർഷ�ളിൽ �റെ��വി� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശ�ം മറികട�് നൽകിയ
91526/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�ം െച��. �ക ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ി തിരി�ടവാേ��താണ്.
തട�വാദം ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ അ�ബ� േരഖകൾ ഹാജരാ��തിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി
അപാകത പരിഹരിേ��താണ്.

3-2   തേ�ശവികസനപഠനം,പരി�ിതി പഠനം എ�ീ
വകു��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനയാ�ത-അപാകതകൾ
                                        െവൗ�ർ ന�ർ-8/21-7-2017 (adjustment voucher)

                                        Advance-195000 �പ

                                        Expenditure-183400 �പ

                                        Balance (തിരി�ടവ് ) – 11600 �പ

    തേ�ശവികസനപഠനം, പരി�ിതി പഠനം എ�ീ വ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനയാ� നട��തിന്
അ ഡ�ാൻസായി അ�വദി� 195000/- �പയിൽ 183400/- �പ�െട െചലവ് േമൽ െവൗ�ർ �കാരം
അംഗീകരി�ക�ം ബാ�ി �ക 11600 �പ തിരി�ടവാ�ക�ം െച�ി��്.

    വ�����ൻ (�ീ.ടി.പി.��ി��ൻ) 19/07/2017 ൽ �ണിേവ�ി�ി അെ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ�് നൽകിയ
ക�് �കാരം 27 ��ിക�ം 5 അ��ാപക�ം ഉൾെ�� സംഘമാണ് 20/3/2017 �തൽ 29/03/2017 വെര പഠനയാ�
നട�ിയത് എ�ം ലഭ�മായ അ ഡ�ാൻസ് �കയിൽ നി�ം 160000/- �പ �ീ.രാ�വിെ� ഉടമ�തയി�� AKN



Foundation Tour agency (manjeri) �ം 15000/- �പ അ��ാപകർ�� യാ�ാബ� ഇന�ിൽ �ൻ�റായി
നൽകി എ�ം വ��മാ�ിയി��്.

    എ�ാൽ ഉട�ടി �കാര�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിൽ �ർ ഏജൻസി വീ� വ��ക�ം �ത�മായ
ബി�കൾ നൽകാതിരി�ക�ം �ടർ�് ഇവ�മായി നിര�രം ബ�െ��െവ�ി�ം �ർ ഏജൻസിയിൽ നി�്
�ത�മായ മ�പടി�ം സഹകരണ�ം ലഭി�ി� എ�ം േമൽ ക�ിൽ വ��മാ�ക�ം ലഭ�മായ ബി�കൾ
സമർ�ി�� എ�ം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��്.

    �ർ ഏജൻസി�െട ഉ�രവാദി��മി�ാ� ��തരമായി കാേണ�താണ് എ�ം ഇ�രം ഏജൻസിക�മായി
ഉട�ടി ചമ��വർ ഇതിെ� ബാ��ത ഏെ��േ��താണ് എ�ം അെ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ ��ത ക�ിൽ
�റി�ായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇ� പരിഗണി�ാെത�ം േരഖകെളാ�ം ഇ�ാെത�ം ��വൻ �ക�ം
അ�വദി�കയാ��ായത്.

ഇ� സംബ�ി�് താെഴെ�ാ��ിരി�� അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

1) പഠനയാ��് െതരെ��� �ല�ൾ, �ർ ഏജൻസിെയ െതര െ��� രീതി, ത�ാറാ�ിയ ഉട�ടി
എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2)�ർ ഏജൻസി�് ��വൻ �ക�ം �ൻ�റായി നൽകാ��ായ സാഹചര�ം, നൽകിയ �ക�െട ൈക��് േരഖകൾ
എ�ിവ ലഭ�മ�.

3)വീ� വ��ിയ �ർ ഏജൻസിെ�തിെര നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

4)ഉട�ടി �കാര�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിൽ �ർ ഏജൻസി വീ� വ��ിയതിനാൽ �ർ
നിർ�ഹി�െത�ിെനെയ�് വ��മ�.

5) 15000/-�പ അ��ാപകർ�് യാ�ാബ� �ൻ�ർ നൽകിയി��്.എ�ാൽ ൈക��ിയവ�െട വിവരം ലഭ�മ�.
പഠനയാ�യിൽ പെ��� അ��ാപക�െട ��വൻ െചല�ം �ണിേവ�ി�ി തെ� വഹി�തിനാൽ ഇവർ�്
യാ�ാബ��് അർഹതയി�.അനർഹമായി യാ�ാബ� അ�വദി�് നൽകിയത് �മ�ില�.

6) 160000/�പ �ർ ഏജൻസി�ം 15000/-�പ അധ�ാപകർ�ം ഉൾെ�െട 175000/-�പയാണ് െചലവ് വ�ത്
എ�് വ�����ൻ തെ� ക�ിൽ വ��മാ�ിയി�ം 183400/-�പ (8400/-�പ അധികം) അ�വദി�.

േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണ�ം ബ�െ�� േരഖക�ം ലഭ�മാേ��താണ് എ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് ( നം-8/17-9-2018) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

    െചലവിലധികരി� നൽകിയ 8400/-�പ�ം അനധി�തമായി അ�വദി�നൽകിയ യാ�ാബ� 15000/
�പ�ം അട�ം 23400/�പ ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി��ി� .�ക ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ി
തിരി�ടവാേ��താണ്.�ടാെത ബ�െ�� െചലവ് േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ 160000/- �പ (183400-23400)
ഓഡി�ിൽ തട�ം െച��. ഈ റിേ�ാർ�് കി�ിയാ�ടൻ തെ� അപാകത പരിഹരിേ��താണ്.

3-3   േഫാേ�ാ �പദർശനം-വാ�ദാനം പാലി�ാെത തുക
അനുവദി�� നൽകി
െവൗ�ർ നം- 841/9-8-2017, �ക-50000/-

    2017 ആഗ�് 9 �തൽ േകാഴിേ�ാട് െവ�് നട�� ‘എം.ടി. കാലം ��തം’ എ�് േപരി�ിരി�� േഫാേ�ാ
�ദർശന�ിന് ധനസഹായം നൽകണെമ�് മാ��മി ചീഫ് ന�സ് േഫാേ�ാ�ാഫർ �ീ.െക.െക. സേ�ാഷ്
ക�ി�െട ആവശ�െ��തി�യടി�ാന�ിൽ നിർ�ാഹകസമിതി�െട 17/02/2017 െല 08/33 ന�ർ
തീ�മാന�കാരം ൈവസ് ചാൻസല�െട 09/08/2017 െല 941/2017/വി.സി. ന�ർ ഉ�രവ് അ�സരി�് േമൽ
െവൗ�ർ �കാരം 50000/-�പ നൽകിയി��്.

    ആയതിന് �ത�പകാരമായി �ദർശന�ിൽ അവതരി�ി�� �േറാളം ചി��ൾ സർ�കലാശാല സാഹിത�
ആർൈ�വ്സിേല�് നൽകാെമ�് ടിയാൻ വാ�ാനം െച�ി��്. ലഭി�� ചി��ൾ സർ�കലാശാല സാഹിത�
ആർൈ�വ്സിൽ ��ി��തി�ം �ദർശി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ം ഈ പരിപാടി�െട



ഏേകാപനം സാഹിത� വിഭാഗം അസി��് െ�ാഫസർ േഡാ.അൻവറിെന �മതലെ���ി�ം 09/08/2017 ൽ
ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.

പരിേശാധനയിൽ താെഴെ�ാ��ിരി�� അപാകതകൾ കെ��ി.

1) ധനസഹായം ൈക��ിയതിെ� രസീത് ഒഴിെക മ�് േരഖകൾ െവൗ�റിേനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2) �ദർശന�ിൽ അവതരി�ി�� �േറാളം ചി��ൾ സർ�കലാശാല സാഹിത� ആർൈ�വ്സിേല�്
നൽകാെമ� കാര��ിൽ ടിയാ�മായി കരാർ ചമ�ി�ി�.

3) ചി��ൾ സർ�കലാശാല�് ലഭ�മായതിെ�േയാ, േ�ാ�ിെല��തിെ�േയാ, �ദർശി�ി�തിെ�േയാ
യാെതാ� േരഖക�ം ലഭ�മ�.

ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താെണ�ം ആയവ ലഭി�ി�െ��ിൽ േ�ാ�് േരഖക�ം
െഭൗതികപരിേശാധന നട��തിന് െസൗകര��ം ഏർെ���ണെമ�റിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
(20/25-9-2018) മ�പടി ലഭ�മാ�കേയാ െഭൗതികപരിേശാധന നട��തിന് സംവിധാനേമർെ���കേയാ
െച�ി�. ആയതിനാൽ �ക നൽകിയത�ാെത ചി��െളാ�ം തെ� സർ�കലാശാല�് ലഭ�മായി�ി� എ�ം
ഇത് േനടിെയ���തിന് സർ�കലാശാല യാെതാ�വിധ �ടർ നടപടിക�ം പി�ീട് സ�ീകരി�ി�ി� എ�ം ഇത്
വ��മാ��.

െചലവ് �ക തട�െ����. ചി��ൾ സർ�കലാശാല�് ലഭി��തിനാവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഈ റിേ�ാർ�ി�� �ഥമ മ�പടിേയാെടാ�ം ലഭ�മാേ���മാണ്.

3-4   അ�ാഡമി� േപ�ർ വാേല�ഷൻ-റൂംവാടക നൽകിയ� -
�കമ�പകാരമല�
    M/s �ീൻ സി�ി �റി�് േഹാം, തി�ർ, M/s സാമൻ, തി�ർ എ�ീ �ാപന�ൾ�് അ�ാഡമിക് േപ�ർ
വാേല�ഷനിൽ പെ��� അ��ാപകർ�് താമസ�ി�� �റിവാടക താെഴെ�ാ��ിരി�� െവൗ��കൾ
�കാരം നൽകിയി��്.

�മ നം െവൗ�ർ ന�ർ െവൗ�ർ �ക ഉൾെ�� �റിവാടക

1 1009/31-8-2017 27830 16820

2 1010/31-8-2017 27707 24895

ആെക 41715

    അ�ാഡമിക് േപ�ർ വാേല�ഷനിൽ പെ��� അധ�ാപകർ�് നിയമാ��തമായ യാ�ാബ��ം
ദിനബ��ം �തിഫല�ം,ഭ�ണ�ം നൽകി വ���്. ഇതി� �റെമയാണ് �ം വാടക�ം നൽകിയി��ത്.
േപ�ർ വാല�േവഷ�� അടി�ാനെസൗകര��ൾ �ണിേവ�ി�ി െക�ിടം, ഗ�് െഹൗസ്
എ�ിവിട�ളി��ായിരിെ� ഇ�ര�ിൽ �ം വാടക ന�ിയതി�� കാരണം വ��മ�. �ൻ വർഷ�ളി�ം
ഇേത രീതിയിൽ �ക െചലവഴി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ് എ�് ആവശ�െ��്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ – 22/26-9-2018) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. േമൽ കാരണ�ളാൽ
അധികമായി നൽകിയ 41715/- �പ ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി��ി�. �ക ഉ�രവാദിയിൽ നി�ം ഈടാ�ി
തിരി�ടവാേ��താണ്.

3-5   മഴെവ�െ�ാ��്- കരാർ എടു� �ാപനം
സാ��താപഠനം നട�ിയില� - ഫ�ി�െറ ദുരുപേയാഗം
െവൗ�ർ നം-1091/15-9-2017, �ക-25000/-

മലയാളസർ�കലാശാല അ�രം ക�ാ�സിൽ മഴെവ�െ�ാ� നട��തിെ� സാ��താപഠനം നട��തിന്
േകാഴിേ�ാട് ��മംഗല�� ജലവിഭവ വികസന വിനിേയാഗ േക��ിന് േമൽ െവൗ�ർ �കാരം അഡ�ാൻസ്
നൽകിയി��്. 08/2017 ൽ ജലവിഭവ വികസന വിനിേയാഗ േക��മായി ചമ�ി�� കരാറിൽ ന��ം തീയതി�ം



േരഖെ���ിയി�ി�. ക�ാ�സിെല മഴെവ� െപാെ�ൻഷ�ൽ നിർ�യി�ൽ, മഴെവ�ം
ന�െ�ടാതിരി��തി�� മാർ���ം രീതിക�ം കെ��ൽ, അ�േയാജ�മായ േല ഔ�്, റഫ് േകാ�്
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ൽ, അ�േയാജ�മായ മ�് മാർ��ൾ എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ ആയത് കെ��ൽ എ�ിവ
നട�ി �� മാസ�ിനകം �ണിേവ�ി�ി�് റിേ�ാർ�് നൽകാെമ�് കരാർ �കാരം വ��മാ�ിയി��്.

എ�ാൽ അഡ�ാൻസ് ൈക��ിയത�ാെത നാളി�വെര (ഒ� വർഷമായി) �ാപനം യാെതാ�വിധ �വർ�ന�ം
നട�ാെത �ക ൈകവശം െവ�ിരി�കയാണ്. �ണിേവ�ി�ി ഈ വിഷയ�ിൽ യാേതാ�വിധ �ടർ നടപടി�ം
സ�ീകരി�താ�ം കാ��ി�.

ഇ� സംബ�ി� വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ് എ�് ആവശ�െ��് ഓഡി�് എൻക�യറി (നം-23/28-9-
2018) നൽകിയതിന് േശഷം ��ത റിേ�ാർ�് എ��ം േവഗം സമർ�ി�ാൻ ജലവിഭവ വികസന വിനിേയാഗ
േക��ിന് �ണിേവ�ി�ി 28/09/2018 ൽ 617/2017/വി.സി. ന�ർ കെ���ക�ം ആയതിെ� പകർ�് ഓഡി�്
എൻക�യറി�� മ�പടിയായി സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

സാധ�താ പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�് നാളി�വെര സമർ�ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ��ത �ാപന�ിന് നൽകിയ
25000/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�ം െച��.

�ാപന�ൾ�് �ക നൽകിയതി� േശഷം ദീർഘകാലം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ാതിരി�� ഇ�ര�ി��
നടപടികൾ ഒഴിവാ�ാൻ ��ിേ��താണ്.

3-6   സമ�ഗമലയാളം ഓൺൈലൻ നിഘ�ു െ�പാജ��-
വർഷ�ളായി പൂർ�ീകരി�ാെത മുട�ി�ിട�ു�ു
    ൈവസ് ചാൻസല�െട 24/4/2014 െല 102/2014/V.C ഉ�രവിൽ, മലയാള�ിൽ ഒ� സമ� നിഘ�
ഉ�ാകണെമ� ആശയ�ിെ�യടി�ാന�ിൽ ഓൺൈലനായി ഉ�ാരണശ�േ�ാെട �തിയ പദ��ം
ശ�താരാവലിയിെല പദ��ം േചർ�് ഒ� സമ�മലയാളം നിഘ� നിർ�ി�ണെമ�് തീ�മാനി�ക�ം ഈ
െ�ാജ�ിനായി 25 ല�ം െചലവഴി�ാൻ നിർ�ാഹകസമിതി തീ�മാനി�ി��്. ഈ െ�ാജ�ിെ� സാേ�തിക
കാര��െള�റി�് ഉപേദശി�ാ�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�ം കൺവീനറായി നി�യി�
�ണിേവഴ് സി�ിയിെല െ�ാഫസർ �ീ �ീനാഥൻ ഉൾെ�െട 9 അംഗ�ൾ ഉൾെ��� ഒ� സാേ�തിക
സമിതിെയ േമൽ ഉ�ര� �കാരം നിയമി�ക�ം ഒ� മാസ�ി��ിൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��്. ഇതിെ�യടി�ാന�ിലാണ് ഈ െ�ാജ�് ആരംഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ��.
2014 �ൈല 1 �തൽ �ീ.ആർ. േഗാപിനാഥൻ, �ണിേവഴ് സി�ിയിെല െ�ാഫസർ �ീ. �ീനാഥൻ എ�ിവെര
നിഘ�വിെ� എഡി�ർമാരായി നിയമി��തി�ം �ീ.ആർ. േഗാപിനാഥന് ഈ േസവന�ിനായി �തിമാസം
35000/- �പ �തിഫലം നൽ��തി�ം എഡിേ�ാറിയൽ േജാലികളിൽ ഇവെര സഹായി��തിനായി �ീ.
ബി� എ�യാെള �തിമാസം 15000/- �പ �തിഫല�ിൽ െ�ാജ�് അേസാസിേയ�ാ�ം നിേയാഗി��തി�ം
10 വിദ�ർ   ഉൾെ��� ഒ� എഡിേ�ാറിയൽ ഉപേദശകസമിതി �പീകരി��തി�ം ൈവസ് ചാൻസല�െട 31-7-
2014 െല 102/2014/വി.സി. ഉ�രവി�െട വ��മാ�ക�ം ഭരണാ�മതി നൽകി ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം
െച�ി��്.

എ�ാൽ പി�ീട് �റ� കാല�ൾ�േശഷം �ീ ആർ. േഗാപിനാഥെന എഡി�ർ �ാന�നി�് മാ�ി ��ത
�മതല �ീ.�ീനാഥെന ഏ�ി�ി��് എ�് ഫയലിൽ നി�് വ��മാ��.

��ത െ�ാജ�ിനായി നാളി�വെര െചലവഴി� �കക�െട വിവരം �വെട േചർ��

വർഷം �ക

2014-15 387000

2015-16 51669

2016-17 1105913

2017-18 578925

ആെക 2123507



െചലവിന�ളിലധിക�ം െ�ാജ�് സാലറി, ഇേ�ൺഷി�്, യാ�ാ�ടി, �ൻ��കൾ എ�ിവയാണ്. എ�ാൽ
ബ�െ�� ഫയലിൽ നി�ം ഇതി� യഥാർ� �വർ�ന �േരാഗതിേയാ നിലവി�� അവ�േയാ
വ��മാ��ി�. െ�ാജ�് വ��മായ ല��േബാധേ�ാെട�ം സമയബ�ിതമാ�ം �േ�ാ�് േപാ��ി� എ�ം
മാനവേശഷി�െട �റവ് �േരാഗതിെയ ബാധി���് എ�ം വിദ��െട ലഭ�തയ�സരി�് ഒ�ാം ഘ�ം ഈ
വർഷം ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാനാ�ം എ�ം 16/22.09.18- ആം ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് െ�ാഫസർ
�ീനാഥൻ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. 2014 �ൈല 1 ന് ആരംഭി� െ�ാജ�് 9/2018 കഴി�ി�ം ഒ�ാം ഘ�ം
േപാ�ം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�ി� എ�് ഇതിൽ നി�ം വ��മാ��.

െ�ാജ�ിെ� നട�ി�ി��ായ അപാകതകൾ പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ��ത് �വെട േചർ��.

1) എഡിേ�ാറിയൽ ഉപേദശകസമിതി�െട �വർ�ന വിവര�ൾ ലഭ�മ�.

2)െ�ാജ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി �ണിേവ�ി�ി നാളി�വെര അവേലാകനം െച�കേയാ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തി�ം േമൽ േനാ��ി�ം ഫല�ദമായ േമാണി�റി�് സംവിധാനേമർെ���കേയാ െച�ി�ി�.

3)അട�ൽ �ക�െട 85% െചലവഴി�ി�ം പ�തി എ�് �ർ�ീകരി�ാനാ�ം എ�� സംബ�ി�് �മതല��
ഉേദ�ാഗ�ന് വ��തയി�.ടിയാന് ഈയാവശ��ിന് പല തവണ ഡ��ി ലീ�ം �ൻ��ം അ�വദി�താ�ം
കാ��.

േമൽ സാഹചര��ിൽ െ�ാജ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി സംബ�ി�് �ണിേവ�ി�ി അടിയ�ിരമായി
അവേലാകനം നടേ���ം �േരാഗതി വിലയി��ി പ�തി �ർ�ീകരി��തി��� സമയബ�ിത
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം ഫല�ദമായ േമാണി�റി�് സംവിധാനേമർെ���ക�ം െചേ��താണ്.
ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി താമസം വിനാ ഓഡി�ിെന േരഖാ�ലം അറിയിേ���മാണ്.

3-7   വാഹനവാടക നൽകൽ -അപാകതകൾ
    2017-18 വർഷ�ിൽ മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ ഓടിയ വാഹന�ൾ�്
വാടകനൽകിയ ഇന�ിെല െചല�വിവരം �വെട േചർ��.

�മ.നം വാഹന ഇനം നൽകിയ �ക വിശദവിവരം

1 ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ി��വ 1650091 െലഡ്ജർ വാല�ം-2

2 ബ�്(വിദ�ാർ�ിേ�മം) 1608044 െലഡ്ജർ വാല�ം-3

3 ഗേവഷണം 196702 െലഡ്ജർ വാല�ം-3

ആെക 3454837

െവൗ��കളിൽ നി�ം ലഭ�മായ വിവര�ൾ �കാരം താെഴെ�ാ��ിരി�� വാഹന�ളാണ് തൻ വർഷ�ിൽ
കരാർ അടി�ാന�ിൽ വാടകെ���് സർ�ീസ് നട�ിയെത�് വ��മാ��.

1)ബ�്

�.നം വാഹന നംപർ ൈ�വ�െട േപര്

1 KL 7-AX-6592 �ീ.രാേജഷ് �മാർ

2 KL 11 AB 2400 �ീ.��േഷാ�മൻ

3 KL 7AN 1805 �ീ.��േഷാ�മൻ

2) െച�വാഹന�ൾ

�.നം വാഹന നംപർ ൈ�വ�െട േപര്

1 KL 44 A 4748 �ീ.ൈജഫർ ബാ�

2 KL 57 C 4879 �ീ.ൈജഫർ ബാ�

3 KL 32 A 4149 �ീ.�� �സാദ്



4 KL 55 P 1797 �ീ.ഹമീദ്.എം.ടി

5 KL 57 C 4695 �ീ.�േകഷ്.സി

1)േമൽ വാഹന�ൾ കരാർ അടി�ാന�ിൽ നി�യി�െ��തിെ� ക�േ�ഷൻ/െടൻഡർ, മാസവാടക, അധിക
കി.മീ.ന് നി�യി� നിര�്,കരാ�കാര�മാ��ാ�ിയ കരാർ, വാഹന��െട ടാ�ി െപർമി�്, ടാ�്, ഇൻ�റൻസ്
േരഖകൾ, ഓടി�� ൈ�വ�െട േപര്, അവ�െട ൈ�വി�് ൈലസൻസ്, എ�ിവയട�� ഫയൽ ഓഡി�്
എൻക�യറിയി�െട ആവശ�െ��െവ�ി�ം ലഭ�മാ�ിയി� (ഓഡി�് എൻക�യറി – 2/12-9-18). ഇ�ര�ി��
േരഖകൾ ലഭ�മ� എ�ാണ് വ��മാ��ത്. കാരണം, എ�ാ വർഷാരംഭ�ി�ം ഈയാവശ��ിന്
മ�രാടി�ാന�ി�� െടൻഡ�കൾ �ണി�ാെത �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി� കാലം �തൽ നി�യി� വാഹന
ഉടമ�െര�െ� �ടർ�യായി ഏർെ���ി വരികയാണ് െച�ിരി��ത്. ഈ നടപടി �മ�കാരമ�.
മ�രാടി�ാന�ി�� െടൻഡ�കൾ �ണി�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽ ന���ാ��.

2)ബ�് ഒഴിെക�� വാഹന��െട ഇനവിവരം ലഭ�മ� (ഏ� തരം വാഹന�ളാണ് എ�� സംബ�ി�
വിവരം).

3)ഓേരാ മാസ�ം വാടക അ�വദി�െകാ�� വി.സി. �െട നടപടി�മ�ിൽ േരഖെ���ിയ വിവര �കാരം
ഒേര ൈ�വർ തെ� ഒ�ിലധികം വാഹനം ഓടി�ി��തായി�ാ��.

4)ഒ� നി�ിത കി.മീ�ർ ഓടി��തിനാണ് മിനിമം വാടക നി�യി�ി��ത്. അതി��കളി�� ഓ��ിന്
കി.മീ�റിന് അധിക നിര�ം നൽകിവ���് (ഉദാഹരണം-KL 32 A 4149 വാഹന�ിന് 1500 കി.മീ�ർ വെര
മാസവാടക-24000/- �പ�ം അധികരി� ഓേരാ കി.മീ�റി�ം 12/-�പ നിര�ി�ം). മാസാദ��ി�ം
മാസാവസാന�ി�ം ഉ� മീ�ർ റീഡി�് മാ�ം േനാ�ിയാണ് ഓടിയ �ര�ിന് �ക അ�വദി�നൽകിയി��ത്.
അധിക കി.മീ�ർ ഓേട�ി വ� സാഹചര�ം എവിെട�ം േരഖെ���ിയി�ി�. എ�ാൽ പല വാഹന��െട�ം 
േലാഗ് ��കളിെല േരഖെ����കൾ ദിനം �തി സാ��െ����ി� (ഉദാഹരണം-KL 57 C 4879, KL 57C
4695 എ�ീ വാഹന��െട േലാഗ് ��കൾ). മാ��മ� ഈ വാഹന�ൾ �ണിേവ�ി�ി ആവശ��ൾ�് �റെമ
സ�കാര� ആവശ��ൾ�ം ഉപേയാഗി�ി��്. ഇ�ാര�ം 12/2017 െല KL 57 C 4879 വാഹന�ിെ� വാടക
ബി�ിൽ രജി�ാർ േരഖെ���ിയ �റി�ിൽ നി� തെ� വ��മാണ്. അ�രം ഓ��ൾ�് �ൻ �ർ അ�വാദം
വാ�ി �ൻ�ം പിൻ��� മീ�ർ റീഡീ�് േരഖെ���ി സാ��െ���ൽ നട�ണെമ�് ഈ ബി�ിൽ
നിർേ�ശി�ി��്. എ�ാൽ ഇ�കാരം െച��ി�. �റെമ ഓടിയതിെ� യാെതാ�വിവര�ം േലാഗ് ��ിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.

5)വാടകെ��� വാഹന�ൾ ഓഫീസ് സമയ�ി� േശഷം �ണിേവ�ി�ി ക�ാ�സിൽ നിർ�ിയി��തിന്
പകരം വാഹന ഉടമ ൈവ�േ�ര�ളിൽ െകാ�േപാ�ക�ം രാവിെല ഓഫീസ് സമയമാ�േ�ാൾ െകാ�
വരിക�മാണ് െച�ി��ത്. എ�ാൽ ദിനം �തി രാവിെല�ം ൈവ�േ�ര�ളി�ം കി.മീ. റീഡി�് പരിേശാധി�്
േരഖെ���� സംവിധാനം �ണിേവ�ി�ി നട��ി�. മാസാവസാനം കരാ�കാരൻ തെ� �രി�ി� നൽ��
മാസാദ��ിെല�ം മാസാ���ിെല�ം കി.മീ. േരഖെ���ിയ വാഹന വാടക ബി�ിൽ ‘verified’ എ�് മീഡിയ
കൺസൾ��് േരഖെ���ി സാ��െ���ക മാ�മാണ് െച�ി��ത്. എ�ാൽ �റെമ ഓ�� വാഹന�ൾ�്
േമൽ േരഖെ���ിയ സംവിധാന�േളാ ഉ�വാദെ��വർ സാ��െ���ിയ േലാഗ് ��് എ�ിവ
��ി�ാെത എ�ിെനയാണ് ഇത് പരിേശാധി�് verified എ�് േരഖെ���ി െപെ��ിന് �പാർശ
െച�െത�ം വ��മ�.

മി� വാഹന��ം വാടക�് നി�യി� കി.മീ�റിലധികം ഓടിയതിന് വാടക�് �റേമ അധിക �ക�ം
നൽകിയി��് (വാടകേയ�ാ�ം അധിക �ക). ഒ� ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.

െവൗ�ർ
നം

വാഹനം മാസവാടക
അധികം ഓടിയ �ര�ിന്/കി.മീ�റിന്
നൽകിയ �ക

ആെക നൽകിയ
�ക

762/2-8-
17

KL 32 A
4149

24000 2339 KM ന് @12/KM=28068 52068

എ�ാൽ വാഹന�ൾ �റ�് ഓ�ം േപാ��തിനാൽ മാസാവസാനം കരാ�കാരൻ തെ� �രി�ി� നൽ��
മാസാദ��ിെല�ം മാസാ���ിെല�ം കി.മീ. റീഡി�ക�െട അടി�ാന�ിൽ വൻ �ക അ�വദി�



നൽ����ലം കരാ�കാരൻ �റെമ ഓ�� യാ�കൾ�ം �ണിേവ�ി�ി �ക അ�വദി� വ��തായി േമൽ
ഉദാഹരണ�ിൽ നി�ം വ��മാണ്.

6)വാഹന ഉടമകൾ �ണിേവ�ി�ി അറിയാെത തെ� പലേ�ാ�ം വാഹന�ൾ മാ��തായി�ാ��.ഇ�ാര�ം
12/2017 െല 1873/11-1-2018 നംപർ െവൗ�റിേനാെടാ�ം ഉ�ട�ം െച� �റി�ിൽ നി� തെ� വ��മാണ്.
ഇതിൽ KL 32 A 4149 വാഹന നംപരി�� വാഹനം ഇേ�ാൾ �ണിേവ�ി�ി ആവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി��ി�
എ�ം പകരം KL 55 J 6865 �യിസർ ആണ് ഓടി��ത് എ�ം കരാ�കാരൻ േരഖെ���ിയി��്. പകരം
ഓടി�� ഈ വാഹന��െട ടാ�ി െപർമി�്, ഇൻ�റൻസ്, ഓടി�� ൈ�വ�െട ൈലസൻസ് എ�ിവ
പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ാെത ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ിൽ ഇ�ര�ിൽ വാഹനം പകരം ഓടി��ത്
��തരമായ നിയമ ��ം ഉ�ാ�� വിഷയമാണ്.

7)കരാർ വാഹന�ൾ� �റെമ മ�് ആവശ��ൾ�ായി ധാരാളം മ� വാഹന��ം വാടകെ���് വൻ�കകൾ
വാടകയായി നൽകി വ���്. എ�ാൽ �ിരമായി കരാറിേലർെ�� വാഹന�ൾ ��ത ദിവസ�ളിൽ
ലഭ�മ�ാ�തിെ� കാരണം േരഖെ���ിയ� മ� വാഹന�ൾ വാടകെ����ത്. ഇ�ിെന�� പല
വാഹന��ം ഓടി���ം �ണിേവ�ി�ി �ിരമായി വാടകെ��� വാഹന�ളിെല ൈ�വർമാരാണ് എ�്
പരിേശാധനയിൽ നി�ം വ��മാ��.

ഏതാ�ം ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�.നം
െവൗ�ർ
നം.

�ക ആവശ�ം ൈ�വർ

1
645/13-
7-2017

19128
19-6-17 �തൽ 30-6-17 വെര വിവിധ ആവശ��ൾ�്
ഓടിയതിന് �ീ.ൈജഫർ ബാ�വിന് നൽകിയത്

�ീ.ൈജഫർ
ബാ�

2
646/13-
7-17

15020
19-6-17 �തൽ 30-6-17 വെര വിവിധ ആവശ��ൾ�്
ഓടിയതിന്

�ീ.�േകഷ്.സി

4
789/7-
8-17

9520 അ�ാഡമിക് വാഹന വാടക �ീ.�േകഷ്.സി

േമൽ അപാകതകൾ സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�െ��് ഓഡി�് എൻക�യറി
നൽകിെയ�ി�ം (ന�ർ - 30/03-10-2018) യാെതാ� വിശദീകരണ�ം നൽകിയി�.

ആയതിനാൽ വാഹന ഉപേയാഗം സംബ�ി� േമൽ അപാകതകൾ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര
നടപടികൾ �ണിേവ�ി�ി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-8   ആവശ�മായ അനുമതിയും, െട�ർ/ക�േ�ഷൻ
നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ാെതയും സ�കാര� �ാപന�ിനു
അ�ടി നൽകി.
��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാലയിെല �സി�ീകരണ വിഭാഗം ത�ാറാ�� ��ക��െട അ�ടി
േകരള സർ�ാർ �ാപനമായ േകരള ��്സ് ആ�് പ�ിേ�ഷൻ െസാൈസ�ിയിലാണ് നിർ�ഹി� വ��ത്.
എ�ാൽ 2017-18 വർഷെ� െവൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ താെഴ പറ�� ��ക��െട അ�ടിയിന�ിൽ '�ണതാ
��് ' എറണാ�ളം എ� �ാപന�ി� പല തവണകളായി (504870 + 58530 + 128961) 6,92,361/- �പ
അ�വദി�ി��്. ( െവൗ�ർ നം. 1649 തീയതി 01/12/2017 : 504870/-, െവൗ�ർ നം. 1921 തീയതി 17/01/2018 –
58530/-, െവൗ�ർ നം. 2291 തീ�തി 22.3.2018 = 128961)

�മ

നം.
��ക�ിെ� േപര്

1 ഇസ��ം സാഹിത� വ�വഹാര��ം

2 വിത



3 സിനിമ- ആസ�ാദന�ിെ� ചരി�
വഴികൾ

4 ഭാഷാ ചരി�ം

5 ഗേവഷണ പഠന�ം രീതി ശാ��ം

6 �മാരനാശാൻ

ഇ� സംബ�ി�് 13/09/2018 ന് നൽകിയ 03/2017-18 അേന�ഷണ�റി�ിന് മ�പടിയായി ലഭ�മാ�ിയ
അ�ബ�േരഖക�ം ഫയ�ം പരിേശാധി�തിൽ ക� അപാകതകൾ താെഴ പറ��.

     സർ�കലാശാല �സി�ീകരണ വിഭാഗം ആവശ�മായ അ�മതി ഇ�ാെത�ം െട�ർ / ക�േ�ഷൻ
നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാെത�മാണ് അ�ടി എറ ണാ�ളെ� സ�കാര� �ാപനമായ �ണത ��ിെന
ഏൽ�ി�ി��ത്.

1. 2013 െല േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ ഖ�ിക 7.10 �കാരം ലിമി�ഡ് െട��കളിൽ (1 ല�ം �തൽ 10 ല�ം
വെര) ��ിലധികം വിതരണ�ാ�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാേ��താണ്. എ�ാൽ 7,04,700/-�പ െചല�
വ�� 6 ��ക��െട അ�ടി 3 ��കളിൽ നി� മാ�ം (�ണത ��് െകാ�ി, ഷാ �ിേയ�ീവ്
എറണാ�ളം, ചി�ിര �ിേ��് എറണാ�ളം എ�ീ �ാപന�ൾ) ക�േ�ഷൻ വിളി�ാണ് നട�ിയത്.

2. അ�ടി �ലിയിൽ െക.ബി.പി.എസ്. സർ�കലാശാല�് 10% ഇളവ് അ�വദി��തി��
ധാരണ��േ�ാഴാണ് അ� പരിഗണി�ാെത സ�കാര� �ാപനെ� അ�ടി ഏൽ�ി�ി��ത്.

3. ക�േ�ഷൻ േനാ�ീസ് പ��ളിേലാ മ� മാ��മ�ളിേലാ �സി�െ���ിയത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
ഫയലിൽ ഇ�.

4. ��ക��െട ‘Rights’ Page (Imprint Page) ൽ അ�ടി നട�ിയ �ാപന�ിെ� േപരി� (�ണതാ ��് )
പകരം 'െക.ബി.പി.എസ്., കാ�നാട് ' എ�ാണ് അ�ടി�ിരി��ത്.

5. ഇ� സംബ�ി�് സർ�കലാശാല നട�ിയ വ��തല അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ിേ�ഷൻ
കൺസൾ��ി� നൽകിയ 31.10.2017 െല 1399/2017/ഫിൻ ന�ർ െമേ�ാ�് 03.11.2017 ന് കൺസൾ��്
സമർ�ി� മ�പടിയിൽ' �റ� സമയ�ി��ിൽ ��ക�ൾ അ�ടിേ��ി വ�തിനാലാണ് ക�േ�ഷൻ
�ണി�് സ�കാര� ��ിൽ അ�ടി നടേ��ി വ�െത�ം �ണതാ ��ിെ� നിര�്
െക.ബി.പി.എസ്.േന�ാൾ വളെര �റവാെണ�ം പറ �ി��്.

എ�ാൽ �ണത ��ിൽ അ�ടി ഏൽ�ി��തി� ��ായി േമൽ പറ� 6 ��ക�ൾ അ�ടി���
സംബ�ി�് െക.ബി.പി.എസ്. േനാട് ആവശ�െ��� സംബ�ി� ക�ിടപാ�കൾ/ഇ-െമയിൽ നട�ിയതിെ�
േരഖകൾ ഫയലിൽ ഇ�.

സർ�കലാശാല ആവശ�െ�� സമയ�ി��ിൽ അ�ടി�ാൻ സാധി�കയിെ��് അറിയി� െകാ�� ക�്/
ഇ.െമയിൽ െക.ബി.പി.എസ്.ൽ നി�ം ലഭി�തായി ഫയലിൽ കാ��ി�.

6. 03.10.2017 െല ക�േ�ഷൻ േനാ�ീസിെല െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാരം 06.10.2017 � �ണതാ ��് സമർ�ി�
ക�േ�ഷനിെല നിര�മായി െക.ബി.പി.എസ്  െ� നിര�് താരതമ�ം െച�ി�ി�. അതി� പകരം 19.02.2018 ന്
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ഇ-െമയിൽ ആയി ആവശ�െ��ത�സരി�് 20.02.2018 ന് െക.ബി.പി.എസ് നൽകിയ
നിര�മായി താരതമ�ം െച�ാണ് �ണതാ ��ിന് �ക നൽകിയിരി��ത്.

7. അെ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�െട 25/10/2017 െല �റി�ിൽ �ണതാ ��് എ� �ാപനെ�
മലയാളസർ�കലാശാല�െട ഏെത�ി�ം ��കം അ�ടി�ാൻ ക�േ�ഷൻ/െട�ർ �ണി�് ഏൽപി�തായി
കാ��ി� എ� പറ���്.

8.പ�ിേ�ഷൻ കൺസൾ��് , ആവശ�മായ സമയം ലഭി�ാ�തിനാൽ െക.ബി.പി.എസ്. അ�ടി നിരസി�
എ�് സർ�കലാശാലെയ െത�ി�രി�ി�് സ��ം നിലയിൽ സ�കാര� ��ിന് അ�ടി നൽ�ക�ം, സർ�ാർ
�ാപന�ിെ� േപരിൽ അ�ടി നട�ിയതായി േരഖെ���ക�ം െച�ത് ശരിയായ നടപടിയ�.



ഭാവിയിൽ ഇ�രം �മേ��കൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ആവശ�മായ കർശന നടപടികൾ സർ�കലാശാലാ
അധി�തർ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-9   േ�ാർ പരിേശാധന - അപാകതകൾ
    ആ�ി രജി�ർ (ഇലേ�ാണി�് ), ഇൻെവ�റി രജി�ർ, േ�ാറിെല േ�ാ�് രജി�ർ, ഇഷ� രജി�ർ, േ�ാറിെ�
��ി�് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ ക� െപാ� അപാകതകൾ താെഴ പറ��.

1. േ�ാ�് അെ�ൗ�്

എ) േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് (േവാള�ം. 1) ആർ�ി�ിൾ 149 (1) �കാരം േ�ാറിെ� (stores : articles and
materials others than cash and documents) �മതല�� ഓഫീസ് േമധാവി േ�ാറിെ� �ര�ിതമായ ��ി�ിന്
(safe custody) �േത�ക പരിഗണന നൽേക�താെണ�് വ��മാ�ിയി��്.

ബി) േമാഷണം, ��ിമം, അവഗണന (Negligence) അപകടം എ�ിവ കാരണം ഉ�ാേയ�ാ�� േ�ാറിെ� ന�ം
തട��തിന് �ത�മായ േ�ാ�് അെ�ൗ�് ��ിേ��താണ്. ആർ�ി�ിൾ 152 �കാരം ഇൻഡ�് ലഭി��
�റ�് തെ� കഴി���ം സാധന�ൾ നൽേക��ം ഉടെന തെ� ഇഷ� രജി�റിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.
എ�ാൽ സാധനസാമ�ികൾ വിതരണം െച ��ത് ഇൻഡ�ിെ� അടി�ാന�ില�. വിതരണം യഥാസമയം
ഇഷ� രജി�റിൽ േരഖെ����മി�. �ൻവർഷ�ളിെല നീ�ിയിരി�് േരഖെ���ാ�തിനാൽ നിലവിൽ എ�
ബാ�ി�െ��� െഭൗതിക പരിേശാധന നട��തിന് കഴി�ി�ി�.

സി) �േത�കം േ�ാ�് അെ�ൗ�് ��ി��ി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 150 �കാരം 1)
അസം�ത സാധന�ൾ expendible stores 2) Office furniture 3) Books, Forms, stationary എ�ിവ�് �േത�ക
േ�ാ�് അെ�ൗ�്സ് ��ിേ��താണ്. അേതാെടാ�ം ധനകാര� വ��ിെ� 24.09.2010 െല 86/2010 ഫിൻ
ന�ർ സർ�ലർ �കാരം ക����കൾ�ം േസാ�് െവയറി�ം �േത�കം േ�ാ�് രജി��കൾ നി�ിത
മാ�കയിൽ ��ിേ��താണ്. ക����കൾ, അ�ബ� ഹാർഡ് െവയ�കൾ എ�ിവ�െട വിശദാംശ��ം,
ക���റിെ� configuration, make, version, vendor, guarantee/warantee എ�ിവ�െട വിശദാംശ��ം േ�ാ�്
രജി�റിൽ എ�േത�താണ്. (മാ�ക സർ�ലറിൽ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.) ഓേരാ ആ� മാസ�ിേലാ,
�തിയ ക���േറാ േസാ�് െവയേറാ �ാപി�േ�ാേഴാ മാ�ം വ��േ�ാേഴാ ഓഫീസ് േമധാവി േ�ാ�് രജി�ർ
കാലികമാേ��താണ്. േസാ�് െവയ�ക�െട ഒറിജിനൽ CD/DVD എ�ിവ licence certificate സഹിതം ഓഫീസ്
േമധാവി 'safe custody’- യിൽ ��ിേ��താണ്. എ�ാൽ േമൽ�റ��കാരം ക����കൾ�ം
േസാ�് െവയ�കൾ�ം �േത�കം േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി�.

ഇൻെവ�റി രജി�റിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ൾ��വദി� ഫർണി��ക�െട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ���ിയി�ി�.

ഡി) േ�ാെ���് ( Inspection of stores) േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 153 �കാരം വ�� തലവൻ
തെ� �മതലയി�� േ�ാറിെ� മാർ�് 31 െല െപാസിഷൻ െമയ് മാസ�ിൽ എ�േ���ം ഉപേയാഗ
�ന�മായവ ഡിസ് േപാസ് െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്, ഇ� സംബ�ി� റിേ�ാർ�് �ൺ 15 � ��്
േമലധികാരി�് നൽേക��മാണ്. എ�ാൽ ഇ�ര�ിൽ േ�ാെ���് നട�ിയ റിേ�ാർ�് നൽകിയതായി
േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-10   വ��മായ മാനദ��ളില�ാെത യാ�ത�ടിയിന�ിൽ
തുക െചലവഴി�ു�ു.
    2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല ആ�് അ��ായം IX Rule 58 �കാരം സർ�കലാശാല�െട
ആദ� �ാ���കൾ സർ�ാർ ത�ാറാേ��താണ്. എ�ാൽ 5 വർഷം കഴി�ി�ം അ��ാപക നിയമനം
ഒഴിെക��വ സംബ�ി� �ാ���കെളാ�ം ത�ാറാ�ിയി�ി�. ഓേരാ വർഷ�ം യാ��ടിയിന�ിൽ
ല��ണ�ി� �പയാണ് സർ�കലാശാല െചലവഴി��ത്. 2017-18 െല വര� െചല� പ�ിക �കാരം
യാ�ാ�ടിയിന�ിൽ 1,88,303/- �പ െചലവഴി�ി��്. �ടാെത വിവിധ െലഡ് ജർ അെ�ൗ�കളിെല �ധാന
െചലവിന�ം യാ�ാ�ടിയാണ്. �ഭാഷണ�ൾ, െസമിനാ�കൾ, ശി�ശാലകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ,
ചല�ിേ�ാ�വ�ൾ �ട�ി അനവധി പരിപാടികൾ നിര�രം സംഘടി�ി�� ഒ� �ാപനെമ� നിലയിൽ



ഇ�രം പരിപാടികളിൽ പെ���ാെന�� സാഹിത�കാരൻമാർ, കലാകാരൻമാർ, വിവിധ േമഖലകളിെല
സാേ�തിക വിദ�ർ �ട�ിയ സ�ഹ�ിെല ഉ�ത�ാനം അല�രി��വ�മായ അതിഥികൾ, മ�
േകാേള�കൾ, സർ�കലാശാലകൾ എ�ിവിട�ളിെല അ��ാപകർ �തലായവർ�് യാ�ാ�ടി അ�വദി��ത്
സംബ�ി� വ��മായ �പേരഖ�ം മാനദ���ം ത�ാറാേ��താണ്. വ�ത�� മാർ��ൾ ഉപേയാഗി��
അതിഥികൾ�് പരമാവധി അ�വദി�ാ�� യാ�ാ�ടി സംബ�ി�് വ��മായ മാനദ��ൾ
�പീകരിേ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�് േമൽ പറ� രീതിയിൽ യാ�ാ�ടി അ�വദി��തിൽ
മാർ�േരഖകെളാ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ, േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് �കാര�� വ�വ�കൾ പാലിേ��താണ്.
2015-16 , 2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ പരാമർശി�ി�ം യാ�ാ�ടി അ�വദി�� കാര��ിൽ യാെതാ�
മാനദ���ം നിലവിൽ പാലി��ി�. 2017-18 വർഷം യാ�ാ�ടി അ�വദി�തിെല അപാകതകൾ
��ി�ാണി��തി�് ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ മാ�ം താെഴ േചർ��.

1. െവൗ�ർ നം. 120 തീ�തി 20.04.2017 �കാരം ഭാഷാ െടക് േനാളജി േക��ിൽ കൺസൾേ�ഷ� പെ���
െ�ാഫ.വി.ആർ.�േബാധച�ൻ നായർ�് തി�വന��� നി�ം തി�രിേല�ം തിരി��� യാ��് ടാ�ി
ചാർ�ിന�ിൽ മാ�ം 11,000/- �പ അ�വദി�ി��്. െവൗ�ർ ന�ർ 73 തീ�തി 17.04.2017 �കാരം ഇ�ർവ�
നട��തിനായി എ�ിയ േഡാ.എം.ജി.ശശി�ഷൺ എ�വർ�് തി�വന��രം - ��വാ�ർ െ�യിൻ യാ��്
770/- �പ�ം ��വാ�ർ - തി�ർ ടാ�ി ചാർ�ിന�ിൽ 1500/- �പ�ം അ�വദി�ി��്.

** െക.എസ്.ആർ. പാർ�് II Rule 13 a �കാരം യാ��് ഏ��ം �റ� െചല�ം �റ� �ര�ം ഉ��ം �റ�
സമയ�ി��ിൽ യാ� നിർ�ഹി�ാനാ���മായ മാർ�ം സ�ീകരി�ണം. ഇതര മാർ���മായി
താരതമ�െ���േ�ാൾ െചല� ���െമ�ിൽ നിർ�ാഹ�� പ�ം െ�യിൻ യാ��് �ൻഗണന നൽകണം.

2. െവൗ�ർ 138/22.4.2017 �കാരം അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ േഡാ.എം. സേ�ാഷിന് പഠനയാ�യിൽ
വിദ�ാർ�ികെള അ�ഗമി�തിന് ടി.എ.യിന�ിൽ 4232/- �പ അ�വദി�ി��്. യാ� നട�ിയ തീ�തി
26.3.2017 �തൽ 01.04.2017 വെരയാണ്. എ�ാൽ ടി.എ ബിൽ സമർ�ി�ത് 31.03.2017 �ം �ക അ�വദി�ത്
22.4.2017 � മാണ്.

** േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ഒ�ാം ഭാഗം ച�ം 53 b (6) അ�സരി�് യാ��െട അ�� മാസം ഒ�ാം തീ�തി
യാ��ടി�ർഹത േന��. ഇ� �കാരം യാ�ാ�ടി ബിൽ സമർ�ിേ��ിയി��ത് െമയ് 1 നാണ്. മാ�മ�,
ഗസ�ഡ് ത�ികയിെല ജീവന�ാ�െട യാ�ാ�ടി ബി�കൾ േകരള �ഷറി േകാഡ് േഫാറം TR 47 �കാര��
നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�ം േനാൺ ഗസ�ഡ് ത�ികയിെല ജീവന�ാ�െട യാ�ാബി�കൾ TR 56 �കാര�ം
ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ���മാണ്.

    േമൽ സാഹചര��ിൽ സർ�കലാശാല�െട ഉ�മ താൽ�ര�ം കണ�ിെല��് യാ�ാ�ടി അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് �ത�മായ മാർ�േരഖ ത�ാറാേ���ം േകരള സർ�ീസ് ച��ൾ �കാര�� നടപടികൾ പാലി�്
യാ�ാ�ടി അ�വദിേ���മാണ്. ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

3-11   പഠന യാ�തയിൽ വിദ�ാർ�ികെള അനുഗമി�
അ��ാപകർ�് യാ�താ�ടി നൽകി.
    ര�ാം വർഷ എം.എ. ഭാഷാ ശാ� വിദ�ാർ�ികൾ 2017 മാർ�് 25 �തൽ 7 ദിവസം ൈഹദരാബാദിേല�്
നട�ിയ പഠന യാ��െട െചലവിേല�ായി ൈവസ് ചാൻസല�െട 23.01.2017 െല 102/2017 അഡ് മിൻ ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരം 60,000/- �പ അ�വദി�ി��്. (അസി. െ�ാഫ. േഡാ. െസ�ലവി�് �ൻ�റായി 50,000/-
�പ�ം �ടർ�് 14.02.2018 െല 2063-ാം ന�ർ െവൗ�ർ �കാരം 10,000/- �പ�ം േചർ�് െമാ�ം 60,000/-
�പ) പഠനയാ�യിൽ എ� വിദ�ാർ�ികൾ പെ��� എ�തിേ��ം അ�ഗമി� അ��ാപക�േട�ം
വിശദാംശ�ൾ െവൗ�റിെനാ�േമാ �േത�കം ഫയലാേയാ ��ി�ി�ി�. എ�ാൽ െവൗ�ർ നം. 137 തീ�തി
22.4.17 �കാരം േഡാ. െസ�ലവി (അസി. െ�ാഫസർ) �് 8387/- �പ യാ�ാ�ടി അ�വദി�ിരി��.
വിദ�ാർ�ികെള അ�ഗമി�തായി പറ�� അ��ാപകന് II AC യിൽ യാ� െച�തിെ� െ�യിൻ െഫയ�ം, 4
ദിവസെ� DA �ം അ�വദി�ി��്. �ടാെത െവൗ�ർ ന�ർ 138/22.04.2017 �കാരം േഡാ.എം.സേ�ാഷി�ം 4
ദിവസെ� DA അട�ം 4232/- �പ�ം അ�വദി�ി��്. �േത�കം ടി.എ െ�യിം െച�തി�ം ആയത്
അ�വദി�തിേ��ം കാരണം അറിയി��തിന് 25.09.18 ന് നൽകിയ 17/2017-18 ന�ർ അേന�ഷണ�റി�ിന്



മ�പടി ലഭി�ി�ി�. പഠനയാ��െട െമാ�ം െചല�ം സർ�കലാശാലയാണ് വഹി�ി��ത്. എ�ി�ം
പഠനയാ�യിൽ വിദ�ാർ�ികെള അ�ഗമി� അ��ാപകർ�് �േത�കം യാ�ാ�ടി ഇന�ിൽ അ�വദി�
12,619/- �പ (8387 + 4232) ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.
അ�ബ� േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ �ൻ�ർ നൽകിയ 60000/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-12   അന��ാപക ജീവന�ാരുെട വിേനാദയാ�ത�്
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ും 10,000/- രൂപ അനുവദി��.
     െവൗ�ർ നം. 274 തീ�തി 17.05.2017 �കാരം സർ�കലാശാലയിെല താൽ�ാലിക അന��ാപകർ�്
13.05.2017 ന് വയനാ�ിേല�് വിേനാദയാ� േപാ��തിന് 30,000/- �പ െചല� വരാെമ�ം, വാഹന വാടക
സർ�കലാശാല�െട വിഹിതമായി അ�വദി� തരണെമ��� കൺവീനർ �ീമതി. െക. രാജ�ീ�െട 12.5.2017
െല അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ 17.5.17 െല 274-ാം ന�ർ െവൗ�ർ �കാരം 10,000 �പ അ�വദി�ി��്.
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനയാ� നട��തി�� മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ വിേനാദയാ� നട��ത് എ�്
വ�വ���േ�ാൾ അന��ാപകർ�് വിേനാദയാ� നട�ാൻ സർ�കലാശാല ഫ�് അ�വദി�തിെ�
കാരണം അറിയി��തി� 14.9.2018 ന് നൽകിയ 4/17-18 ന�ർ അേന�ഷണ�റി�ി� മ�പടി ലഭി�ി�ി�.
10,000/- �പ ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ അട�് വിവരം
ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

3-13   താൽ�ാലിക ത�തികകളിെല നിയമന�ൾ�്
സർ�ാരി�െറ അംഗീകാരം വാ�ു�ില�
     2012 നവംബർ 1 ന് നിലവിൽ വ� സർ�കലാശാലയിൽ ആറ് വർഷമായി�ം �ഗമമായ
�വർ�ന�ിനാവശ�മായ അന��ാപക ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം നട��തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി�ി�. 07/05/2013 െല GO (MS) No. 125/2013/H Edn. ഉ�ര� �കാരം 9 അനധ�ാപക
ത�ികകളിൽ കരാർ വ�വ�യിൽ നിയമി�ാ�� അ�മതിമാ�േമ ലഭി�ി��. താെഴ പറ�� ത�ികകളിെല
താൽ�ാലിക നിയമന�ൾ�് സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം വാേ���ം താൽ�ാലിക നിയമന�ൾ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് വഴി മാ�ം നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

�മ ന�ർ ത�ിക എ�ം ശ�ളം

1. വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസർ 5 40000

2. ഗ�് ലക്ചറർ 6 40000

3. മീഡിയ കൺസൾ��് 1 25000

4. അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസർ 1 35000

5. ഫിനാൻസ് കൺസൾ��് 1 30000

6. ൈല�റി കൺസൾ��് 1 30000

7. അെ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ 1 25000

8. അസി��് അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസർ 1 25000

9. PS to VC 1 25000

10. അെ�ൗ��് 1 24000

11. എേ��് ഓഫീസർ 1 23100

12. ക���ർ അസി��് 12 21000

13. െലയ്സൺ അസി��് 1 21000

14. െസക�രി�ി �ാഫ് 16 19950

15. അസി��് പി.ആർ.ഒ. 1 21000



16. േമ �ൺ 2 14000

17. അ�ൻഡർ 3 17325

18. ഗാർഡനർ 2 17325

19. �ീനിംഗ് �ാഫ് 12 17325

20. ��് 4 10000

21. അസി��് ��് 15 9000

22. ൈല�റി അസി��് 5 23100

23. ൈല�റി അ�ൻഡർ 1 18900

24. ൈല�റി െ�യിനി 1 10000

3-14   ഫയലുകള�െടെയും രജി�റുകള�െടയും സൂ�ി�് -
അപാകതകൾ
    അ� വർഷ�ിേലെറയായി �വർ�ി�വ�� സർ�കലാശാലയിൽ �ത�മായ ഫയലിംഗ്
സംവിധാനമി�ാ�തിനാൽ ല��ണ�ി� �പ െചലവഴി� നട�� ��ക��െട അ�ടി, പരിഭാഷ,
�സി�ീകരണം, വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി ക�േ�ഷൻ, െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ൽ വിവിധ
െ�ാജ�ക�െട നട�ി�്, വാഹനം വാടകെ���ൽ �തലായ നടപടികൾ േമാണി�റിംഗ് നട��തിേനാ
നിലവിെല �ിതി അറി��തിേനാ പാഴ് െചലവ് ഒഴിവാ��തിേനാ നടപടി�മ�ളിെല വീ� യഥാസമയം
കെ���തിേനാ സർ�കലാശാല�ം മ� സർ�ാർ ഏജൻസികൾ�ം കഴിയാെത വ��.

ഉദാ:

1. െക.ബി.പി.എസിൽ അ�ടി� എ� േരഖെ���ിയ ��ക��െട അ�ടി�ലി ആവശ�െ��െകാ�
ബി�കൾ ലഭി�േ�ാൾ മാ�മാണ് സ�കാര� ��ിൽ അ�ടി നട�ിയ വിവരം സർ�കലാശാല അറി��ത്.

2. വിവിധ െ�ാജ�കൾ�ായി �ക െചലഴി�� സംബ�ിേ�ാ ഫല�ാ�ി സംബ�ിേ�ാ
വിശദവിവര�െളാ�ം യഥാസമയം ലഭി��ി�.

നിലവിൽ ഉ�ര�കൾ, ബി�കൾ എ�ിവ�െട െക�കളാണ് ഫയൽ എ� േപരിൽ ��ി� വ�ിരി��ത്.
േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകളിൽ േകരള െസ�േ�റിേയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ �കാരമാണ് ഫയ�കൾ
��ി���ം ൈകകാര�ം െച���ം. ആയതിനാൽ മാന�ലിെല ആറാം അധ�ായം ഖ�ിക 66 �കാരം
ഫയ�കൾ ത�ാറാേ���ം ഖ�ിക 68 �കാരം കറ�കൾ�ം േനാ�ി�ം ന�ർ നൽേക��മാണ്.

അേതാെടാ�ം െസ�േ�റിേയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ അ��ായം 3 ഖ�ിക 27 �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ
ലഭി�� ��വൻ കറ�ക�ം തീ�തി സഹിത�� ��െവ�് വിവിധ െസ��കളിേല�് വിതരണം െചേ���ം
അ��ായം 5 ഖ�ിക 48 �കാരം Personal Register ��ിേ���ം സർ�കലാശാലാ ഓഫീസിെ�
�വർ�നം ചി�േയാെടയാ�ാൻ സഹായി��താണ്.

രജി��കൾ

ഫയ�കൾെ�ാ�ം തെ� ഓേരാ വരവ് - െചലവിന�ി�ം ആവശ�മായ രജി��ക�ം ��ിേ����്. ഫീസ്
രജി�ർ, െച�് രജി�ർ, ക�ാഷ് ��്, േജർണൽ, ലഡ്ജർ, േ�ാ�് രജി�ർ ഓഫ് രസീപ്�് ��് എ�ീ
രജി��കൾ ��ി� വ���്. താെഴ പറ�� രജി��കൾ �ടി ��ിേ��താണ്.

വരവിന�ൾ

1. �ാ�് രജി�ർ

2. Rent രജി�ർ

3. എൻേഡാവ്െമ�് മാ�ർ രജി�ർ



4. ഇ�റ�് ഇൻകം രജി�ർ

5. െച�് രജി�ർ

6. െഡയിലി െറമി�ൻസ് രജി�ർ

െചലവിന�ൾ

1. ബിൽ രജി�ർ

2. ക�ിജ�് ബിൽ രജി�ർ

3. മിസേലനിയസ് ബിൽ രജി�ർ

4. ടി എ ബിൽ രജി�ർ

5. ലി�് ഓഫ് െപെ��് രജി�ർ

6. േ�ാ�് രജി�ർ ഓഫ് െച�് ��്സ്

7. സാലറി രജി�ർ

8. കൺേവയൻസ് രജി�ർ

9. വർ�് രജി�ർ

10. പർേ�സ് രജി�ർ

11. Budget disbursement and control register

12. Investment register

13. Asset Register

3-15   മുൻകൂറായി നൽകിയ തുകകൾ �കമീകരി�ി�ില�. 4,06,700/-
രൂപയുെട െചല� തട�െ�ടു�ു�ു.
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം 2017-18 �ം �ൻ വർഷ�ളി�ം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി �ൻ�ർ �കകൾ
അ�വദി�ി��്. അവയിൽ താെഴ പറ��വ നാളി�വേര�ം �മീകരി�ി�ി�.

�മ

നം.
െവൗ�ർ ന�ർ �ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

1 863/3-11-2015 5000 േഡാ.െക.എം.ഭരതൻ വിദ�ാർ�ിേ�മം

2 49/6.4.2016 51200 �ഡ�് സ് �ണിയൻ മാ�ിംഗ് �ാ�്

3 85/22.4.2016 1000 �ീ.വിശ�നാഥൻ.െക ഗ�് െഹൗസ്

4 756/4.8.2016 11000 �ീ.പി.ഷാ� ഇല�ി�ൽ വർ�്

5 1365/7.10.2016 10000 േഡാ.ഗേണഷ് എ���ൻ �ഭാഷണം

6 1509/9.11.2016 5000 േഡാ.േറാഷ് നി സ�പ് ന എ���ൻ �ഭാഷണം

7 2053/9.2.2017 1000 െ�ാഫ.ടി.അനിതക ുമാരി ലഭ�മ�

8 2123/15.2.17 50000 �ീ.മാ�ാ�് ര�ാകരൻ
ലി�ററി ആർൈ�വ്സ്

�പീകരണം

9 2157/20.2.17 7000 �ീ.സ�ബ് സാഹിതി 2017

10 127/31.3.2017 6000 �ീമതി.അ��ഹ.എ.ജി �ണിയൻ

11 2787/31.3.17 1000 േഡാ.േറാഷ് നി സ�പ് ന എ���ൻ �ഭാഷണം



12 206/14.5.17 10000 േഡാ.സി.ൈസതലവി െപയിൻ & പാലിേയ�ീവ്

േ�ാ�ാം

13 413/12.6.17 93000 �ീ.വിേവക് േ�ാജ�്

14 460/20.6.17 10000 േഡാ.െജഫ് നി വർ�ീസ് േ�ാജ�്

15 673/18.7.17 15000 അേശാക്.എ.ഡി�സ് േ�ാജ�്

16 1091/15.9.17 25000 CWRDM മഴെവ�െ�ാ�്

17 1130/19.9.17 4500 േഡാ.േറാഷ് നി സ�പ് ന െസമിനാർ

18 1325/13.10.2017 16000 േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ.ആർ റി�ഷർ േകാ�്

19 1337/13.10.17 5000 േഡാ.േറാഷ് നി സ�പ് ന ഫിലിം െഫ�ിവൽ

20 1480/25.10.17 50000 േഡാ.െജഫ് നി വർ�ീസ് േ�ാജ�്

21 1487/25.10.17 10000 േഡാ.സി.ൈസതലവി േ�ാജ�്

22 1910/17.1.18 10000 േഡാ.േറാഷ് നി സ�പ് ന നാടക ��ാനം

23 2288/22.3.18 10000 �ീ.സിറാ��ീൻ ഓഫീസ് അസി��്

ആെക 4,06,700/-

��ത അപാകത ഓഡി�് എൻക�യറി 05/14.9.2018 �കാരം സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി��. ആയതിന്
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

04.10.11 െല ജി.ഒ(പി) നം. 419/2011/ഫിൻ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം �ൻ��കൾ ൈക��ി �� മാസ�ിനകം
�മീകരി�ാ� പ�ം പിൻവലി� തീ�തി �തൽ തിരി�ടവാ�� തീ�തി വെര�� 18% പലിശ സഹിതം
�ൻ�ർ �ക തിരിെക ഈടാ�വാൻ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െന �മതലെ����. ഈ നിർേ�ശം
പാലി��തിൽ വീ� ഉ�ായാൽ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� വ��ിപരമായ ബാധ�തയായി നിർ�യി�്
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��തായിരി�ം.

3-16   അ�ര �േനഹം േ�പാജ�� - േ�ാർ പർേ��
നിബ�നകൾ പാലി�ി�ില�.
2017-18 ൽ സർ�കലാശാല 'അ�ര േ�ഹം’ േ�ാജ�് �കാരം പറവ� ഗവ.�.പി. �ളിന് േവ�ി 81,187/-
�പ�െട ��ക�ൾ േ�ാ�സ് പ�ിേ�ഷൻ എ� �ാപന�ിൽ നി�ം വാ�ിയി��്. (െവൗ�ർ നം.
1321/13.10.2017), േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ �കാരം 15000/- �പയിലധികം െചലവ് വ�� ��ക�ൾ
വാ��തിന് �ധാന �സാധകരിൽ നി�ം സിംഗിൾ ക�േ�ഷൻ �ണി�ക�ം പരമാവധി ഡിെ�ൗ�്
അ�വദി�� ക�േ�ഷൻ അ�സരി�് വാ�ക�ം െചേ��താണ്. എ�ാൽ േമൽ േ�ാജ�് �കാരം ��ക�ൾ
വാ�ിയേ�ാൾ ഈ നിബ�ന പാലി�ി�ി�. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-17   പ�ത പരസ� ചാർജുകൾ - ഇള� ലഭി�ു�ില�
2017-18 ൽ സർ�കലാശാല പ�പരസ� ചാർജ് ഇന�ിൽ താെഴ പറ�� െവൗ��കൾ �കാരം 5,07,600/- �പ
െചലവഴി�ി��്.

െവൗ�ർ നം./തീ�തി പ�ം ൈസസ് നിര�് ഡിെ�ൗ�് െചലവ് �ക

1720/7.12.17 മാ��മി 80 1750 - 1,40,000

715/26.7.17 ദീപിക 80 900 270 50,400

716/26.7.17 മലയാള മേനാരമ 80 4500 2460 163200

723/28.7.17 േകരള െകൗ�ദി 80 1400 - 112000

1141/20.9.17 മാധ�മം 80 525 - 42000



ആെക 507600

8/12/2015 െല ജി.ഒ(പി) 17/15/ I & PRD ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള�ിെല മ� സർ�കലാശാലക�െട
പ� പരസ��ൾ�് 15% ഡിെ�ൗ�് ലഭി���്. എ�ാൽ മലയാള സർ�കലാശാല�് ഈ ആ��ല�ം
�ർ�മാ�ം ലഭി�ി�ി�. ആയത് േനടിെയ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-18   ൈപതൃക സർേ� - ല��ം പൂർ�ീകരി�ു�തിനു�
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താ�.
    സർ�കലാശാലയിെല സം�ാരൈപ�കപഠനവിഭാഗ�ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ 2015-16 ൽ ആരംഭി�ി��
െ�ാജ�് ആണിത്. ഈ േ�ാജ�ി� േവ�ി 2017-18 വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല 1,74,775/- �പ
െചലവഴി�ി��്. മല�റം ജി��െട ൈപ�ക സർേ� �ർ�ിയാ�ക�ം സർേ� റിേ�ാർ�്
പരിേശാധി��തി�മായി ഒ� പ�ിതെന േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �മതലെ���ക�ം െച�ി��്. വയനാട്
ജി��െട �ാഥമിക സർേ� റിേ�ാർ�ം �ർ�ിയായി��്. ഇത് വി�ലെ���ാ�� ര�ാം ഘ� �വർ�നം
ആരംഭി�ാ��താ�ം കാ��.

ഈ േ�ാജ�ി� േവ�ി ഇ�വെര 3,85,921/-�പ െചലവഴി�ി��്. േ�ാജ�് ആരംഭി�ി�് �� വർഷം
കഴിെ��ി�ം മല�റം ജി��െട ൈപ�ക സർേ� മാ�േമ �ർ�ീകരി�ി�� മ�് ജി�കളിെല സർേ�
�ർ�ീകരി�കേയാ സർേ� �ർ�ിയായ ജി��െട റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി�കേയാ െച�ാ�ത് േ�ാജ�്
നട�ി�ിെല വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.

േ�ാജ�ിെ� �വർ�ന�ം �േരാഗതി�ം വിലയി���തി�ം �ടർ �വർ�ന�ൾ ആ��ണം
െച��തി��� സംവിധാന�ൾ സർ�കലാശാല ഏർെ��േ���ം േ�ാജ�ിെ� ല��ം
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-19   ആശാൻ ദ� േശഖരണം - േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയില� –
െചല� തുക 49,356/- രൂപ തട�െ�ടു�ു�ു.
2017-18 ൽ ആശാൻ ദ� േശഖരണം എ� േ�ാജ�ി� േവ�ി 49,356/- �പ ( െലഡ് ജർ േവാള�ം 3)
െചലവഴി�ി��്. ഈ േ�ാജ�ിെ� അ�മതി, ഉേ�ശ� ല���ൾ, �വർ�ന രീതി, െചലവ് വിവരം �തലായവ
വ��മാ�� േരഖകെളാ�ം പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ� സംബ�ി� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി
(നം. 36/4.10.18) �് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�മി�. െചലവ് േരഖകൾ ലഭ�മാേ���ം േ�ാജ�ിെ� �ർ�ീകരണ
വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്. െചലവിെന സാ�കരി�� േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ 49356/-
�പ�െട െചലവ് തട�െ����. ഈ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് കി�ിയാ�ടൻ ആവശ�മായ േരഖകൾ ഹാജരാ�ി
െചലവ് അംഗീ�തമാേ��താണ്.

3-20   മരാമ�് �പവൃ�ി - ജി.എ�.ടി അടവാ�ിയതിൽ കുറ�
സർ�കലാശാലയിെല കാ�ീൻ െക�ിട�ി� �കളിൽ �സ് വർ�ിൽ ഒ� നില�ം, കാർ, ��ർ െഷഡ്
നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�് കരാ�കാരനായ �ീ അസ് ബാർ വാഫ ടി.െക.�് െവൗ�ർന�ർ 1501/25.10.2017
�േഖന ൈഫനൽ ബിൽ �ക നൽകിയി��്. ���ി�െട �ല�നിർ�യ വിവരം �വെട േചർ��.

                            ആെക ���ി �ല�ം                                 -     2536116

                            �റ�ക:

                            ഒ�ാം പാർ�് ബിൽ                                    -     1090113

                            െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�ിെല �റവ്             -     32810

                            ( 126810 – 94000)

                            ആദായ നി�തി 1%                                     -     25362



                            െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മ നിധി 1% -     25362

                            ജി.എസ്.ടി - 12%                                     -     304344

                            ബാ�ി കരാ�കാരന്                                 -     1058125

TDS ആയി കരാ�കാരനിൽ നി�ീടാ�ിയ ജി.എസ്.ടി �ക, ജി.എസ്.ടി. േപാർ�ലിെല സാേ�തിക ���ൾ
കാരണം അടവാ�ാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�. ആയതിനാൽ കരാ�കാരൻ േനരി�് ജി.എസ്.ടി
അടവാ�ക�ം ബി�ിൽ നി�് �റ� െച� �ക തിരി� തരണെമ�് സർ�കലാശാലേയാട് അേപ�ി�ക�ം
െച�.

ൈഫനൽ ബിൽ �ക നി�തികൾ ഉൾ�െട ഉ�താെണ�ം അത�സരി�് യഥാർ� ���ി �ല�ം 2264389.30
�പ�ം 12% ജി.എസ്.ടി 271726.70 �പ�ം ആെണ�് കരാ�കാരൻ രജി�ാർ�് നൽകിയ തീ�തി
േരഖെ���ാ� ക�ിൽ ��ാവി�ി��്.

കരാ�കാരൻ പി�ീട് രജി�ാർ�് 17/07/2018 ന് സമർ�ി� ക�ിൽ, ജി.എസ്.ടി 271726.72 �പ
അടവാ�ിയി�െ��് അറിയി�ക�ം റസീപ്�് സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. അത�സരി�്, ടി.ഡി.എസ്. ആയി
ൈഫനൽ ബി�ിൽ �റ� െച�304344/- �പ കരാ�കാരന് തിരിെക നൽകാൻ ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവായി.

എ�ാൽ കരാ�കാരൻ ഹാജരാ�ിയ ജി.എസ്.ടി േപെമ�് റസീപ്�ിൽ (തീ�തി 25.6.18) അടവാ�ിയ �ക 248238
�പയാണ്. ഇത് അടവാേ�� �കേയ�ാൾ 23489/- �പ �റവാണ്. ഈ �ക �ടി അടവാ�ി ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

ഈ അപാകത�് വിശദീകരണമാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.28/1.10.18) �് മ�പടി
നൽകിയി�ി�.

3-21   ക�േ�ഷൻ /െട�ർ �ണി�ാെത പർേ�� െച�തു.
2013 െല േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�കൾ പാലി�ായിരി�ണം സർ�കലാശാലയിൽ പർേ�സ്
നടേ��ത്. അത�സരി�് 15000 �പ�് �കളിൽ ഒ� ല�ം �പ വെര�� പർേ��കൾ�് ക�േ�ഷ�ം ഒ�
ല�ം �പ�ം അതി� �കളി��� പർേ��കൾ�് െട��ം �ണിേ��താണ്. [വിശദ വിവര�ൾ�്
ജി.ഒ(പി) 3/2013/എസ്.പി.ഡി. തീ�തി 21.06.2013 കാ�ക.]

എ�ാൽ താെഴ പറ�� പർേ��കൾ�് ക�േ�ഷൻ �ണി�ാെത സർ�കലാശാല േനരി�് വാ�കയാണ്
െച�ത്.

�മ

നം.

െവൗ�ർ
ന�ർ/
തീ�തി

�ക വിവരണം

1. 746/29.7.2017 21000
േബായ് സ് േഹാ�ലിൽ ഇൻേവർ�ർ �ാപി�ത്.
��ന�ാണി െറയിൻേബാ ബിസിനസ് ��ിന് നൽകിയത്.

2. 793/7.8.2017 25344
കേസര റി�യർ ചാർജ് - കട��ി േകാ�ൽ ഫർണി�ർ
ഇൻഡ�ീസിന് നൽകിയത്.

3. 823/9.8.2017 30014
4000 േനാ���ിെ� വില േകാഴിേ�ാട് െറഡ് �ാർ �ിേ��്
& പ�ിേഷ�് ൈ�വ�് ലിമി�ഡിന് നൽകിയത് ( ഇവ
േ�ാെ���് വിതരണം െച�തിെ� വിവരം ലഭ�മ�.)

4. 851/16.8.17 24500
�ണിേവ�ി�ി കാ�സ് െപയി�ിംഗ് ���ി�്
പി.വിജയ�മാറിന് നൽകിയത്.

5. 948/23.8.17 31500
ചല�ി� വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് ക�ാമറ
വാടകെ���ത് - �ീ.�ധീഷ് േമാഹന് നൽകിയത്.

6. 1081/11.9.17 30600 േസാേഷ�ാളജി െസമിനാറിൽ പെ��� �തിനിധികൾ�്



നൽകിയ ബാഗിെ� വില- പ�ി�റം �ീ  േഡാ മാർ��ിംഗിന്
നൽകിയത്.

ആെക
162958

========

േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ പാലി�ാെത പർേ�സ് നട�ിയതിന് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്. ഈ
അപാകത�് വിശദീകരണമാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 39/4.10.18) �് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േമൽ കാരണ�ളാൽ 162958/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട�െ����.

3-22   േ�ാർ പർേ�� ച��ൾ പാലി�ാെത ൈല�ബറി
പു�തക�ൾ വാ�ി.
2013 െല േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�കൾ പാലി�ായിരി�ണം സർ�കലാശാലയിൽ പർേ�സ്
നടേ��ത്. അത�സരി�് 15000 �പയിൽ അധികം െചല� വ�� ��കൾ വാ��തിന് �ധാന
�സാധകരിൽ നി�ം ��ക വിൽ�ന�ാരിൽ നി�ം സിംപിൾ ക�േ�ഷൻ �ണി�ക�ം പരമാവധി
ഡിെ�ൗ�് ത�� ക�േ�ഷൻ അ�സരി�് വാ�ണെമ�താണ് വ�വ�.

2017-18 ൽ സർ�കലാശാല 17,19,902 �പ�് ൈല�റി ��ക�ൾ വാ�ിയി��്. ഇതിൽ 15000 �പ�്
താെഴ�ം �കളി��� ബി�കൾ ഉൾെ���. 15000 �പയിൽ �ടിയ പർേ��കൾ�് �കളിൽ പറ� വ�വ�
പാലി�ി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

െവൗ�ർ നം./
തീ�തി

�ക വിവരണം

96/19.4.2017 53793 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

308/29.5.2017 31485 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

679/18.7.2017 22379 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

1149/25.9.2017 17388 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

1252/9.10.2017 20416 ��ക വില – കറ�് ��ിന് നൽകിയത്

1255/9.10.17 17770 ��ക വില – േ�ാ�സ് പ�ിേ�ഷൻസിന് നൽകിയത്

1446/24.10.17 90450 ��ക വില – കറ�് ��ിന് നൽകിയത്

1616/8.11.17 29432 ��ക വില – േമാേഡൺ ��് െസ�റിന് നൽകിയത്

1761/12.12.17 18640 ��ക വില – നാഷണൽ ��് �ാളിന് നൽകിയത്

1779/16.12.17 21479 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

2035/9.2.18 71275 ��ക വില – േമാേഡൺ ��് െസ�റിന് നൽകിയത്

2067/16.2.18 18649 ��ക വില – േ�ാ�സ് പ�ിേ�ഷൻസിന് നൽകിയത്

2099/16.2.18 23400
��ക വില – മാ��മി ��ിംഗ് & പ�ിഷിംഗ് ക�നി�്
നൽകിയത്

2215/5.3.18 16243 ��ക വില – കാലി��് ��ിന് നൽകിയത്

2220/5.3.18 17919
��ക വില – മാ��മി ��ിംഗ് & പ�ിഷിംഗ് ക�നി�്
നൽകിയത്

2259/14.3.18 43462
��ക വില – മാ��മി ��ിംഗ് & പ�ിഷിംഗ് ക�നി�്
നൽകിയത്

2260/14.3.18 589063 ��ക വില – മാ��മി ��ിംഗ് & പ�ിഷിംഗ് ക�നി�്



നൽകിയത്

2261/14.3.18 31068 ��ക വില – കറ�് ��ിന് നൽകിയത്

2263/14.3.18 142802 ��ക വില – കറ�് ��ിന് നൽകിയത്

2267/14.3.18 22847 ��ക വില – �ീൻ ��ിന് നൽകിയത്

2268/14.3.18 115889 ��ക വില – �ഭാത് ��ിന് നൽകിയത്

േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിൽ നിർേ�ശി� �കാരം സിംപിൾ ക�േ�ഷൻ �ണി�ാെതയാണ് േമൽ�റ�
പർേ��കൾ നട�ിയത്. ഇ� �ലം ��ക�ൾ�് പരമാവധി ഡിെ�ൗ�് േനടിെയ��ാൻ കഴി�ിെ��്
ഓഡി�് വിലയി���.

ഈ അപാകത�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-23   എഴു��ൻ െല�സിേ�ാൺ - േ�പാജ�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയില�.
സർ�കലാശാല നട�ിലാ�ിയ എ���ൻ െല�ിേ�ാൺ എ� േ�ാജ�ിന് 2015-16 �തൽ 2017-18 വെര ആെക
456892/- �പ െചലവഴി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം �ക

2015-16 26834

2016-17 260098

2017-18 169960

ആെക 456892

േ�ാജ�് സാലറി, ഇേ�ൺഷി�്, യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളിലാണ് 2017-18 ൽ 169960/- �പ
െചലവഴി�ി��ത്. ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ ന�ർ െവൗ�ർ നം. തീ�തി െചലവിനം �ക
1 46/06.04.2017 േ�ാജ�് സാലറി 3/17 18710
2 184/02.05.2017 സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് 4/17 27500
3 262/15.05.2017 ഓവർ ഡ��ി േവജസ് 500
4 349/02.06.2017 സാലറി 05/17 17500
5 351/02.06.2017 ൈട�ിംഗ് ചാർജ് 750
6 552/03.07.2017 സാലറി 06/17 17500
7 760/02.08.2017 സാലറി 07/17 17500
8 999/30.08.2017 സാലറി & ടി.എ. 08/17 10000
9 1201/04.10.2017 സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് 09/17 10000
10 1553/01.11.2017 “                                 10/17 10000
11 1643/01.12.2017 “                                 11/17 10000
12 1825/04.01.2018 “                                 12/17 10000
13 1980/01.02.2018 “                                 01/18 10000
14 2168/02.03.2018 േ�ാജ�് സാലറി 02/18 10000
ആെക 169960/-

ഇതിെ� അംഗീ�ത േ�ാജ�്, നാളി�വെര�� േ�ാജ�് �വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ, നിലവിെല �ിതി
�ട�ിയ വിവര�ൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ ടി േ�ാജ�് വിലയി��ാൻ ഓഡി�ിന്
സാധി�ി�ി�. ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.42/5.10.18) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.



േ�ാജ�മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്.

3-24   ഭാഷാേഭദ സർെ� - േ�പാജ�� പൂർ�ീകരി�ില�.
മലയാള ഭാഷ�െട അടി�റ െവളിെ���ാ�ം ശാ�ീകരി�ാ��� �മെമ� രീതിയിൽ 2015-16 ലാണ് ഭാഷ-
േഭദ സർേ� േ�ാജ�് ആരംഭി�ി��ത്. േകരള�ിെ� സാം�ാരിക�ം സാ�ഹിക�മായ ൈപ�ക�ിെ� വ�ാ�ി
അറിയാൻ ഭാഷാൈവദ��ം േരഖെ���ക, മലയാള�ിെ� ആഭ��ര ൈവവിധ��ിെ� അതിർ�ി
അടയാളെ���ക, ഭാഷാേഭദ�ളിെലാളി�ിരി�� ഉ�ാരണപര�ം വ�ാകരണപര�മായ സവിേശഷതകൾ
തിരി�റി�ക, മലയാള�ിെ� ഭാഷാേഭദ �പടം സമ�മായ രീതിയിൽ ത�ാറാ�ക, ഭാഷാേഭദ നിഘ�
ത�ാറാ�ക, ഭാഷാൈവവിധ� വിവരണം സാ�ഹിക ഭാഷാശാ� റിേ�ാർ �് ത�ാറാ�ക, ഭാഷാൈവവിധ�
ആർൈ�വ് നിർ�ി�ക, ഭാഷണ പദസ�യം നിർ�ി�ക എ�ിവയാണ് േ�ാജ�് ല��മി��ത്. ഒ�
വർഷമാണ് േ�ാജ�് കാലയളവ്.

േ�ാജ�് അസി��ിെ� േവതനം, പഠനസാമ�ികൾ, ഫീൽഡ് വർ�് യാ�ാെചലവ്, േ�ഷനറി, ശി�ശാല,
വിദ��െട േസവനം, ആർൈ�വ്- ഹാർഡ് െവയർ, കാർേ�ാ�ാഫർ/േ�ാ�ാമർ എ�ീ ഇന�ളിലായി ആെക
44.85 ല�ം �പയാണ് �തീ�ിത െചലവ്.

േ�ാജ�ിെ� ഫലമായി ഭാഷാേഭദ നിഘ�, മലയാള ഭാഷാേഭദ �പട�ൾ, ജി�ാടി�ാന�ി�ം സം�ാന
തല�ി��� സാ�ഹിക ഭാഷാശാ� പഠന റിേ�ാർ�കൾ, ഭാഷണ പദസ�യം, ഭാഷാേഭദ ആർൈ�വ്,
െതാഴിൽ ഭാഷാേഭദ നിഘ�, മ�് നിരവധി ഉേപാൽ���ൾ എ�ിവ ത�ാറാ�െ��െമ�് േ�ാജ�ിൽ
��ാവി�ി��്.

േ�ാജ�ി� േവ�ി നാളി�വെര െചലവഴി� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം �ക

2015-16 7667

2016-17 64331

2017-18 219708

ആെക 291706

ഇേ�ൺഷി�്, ശ�ളം, യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളിലായി 2017-18 ൽ െചലവഴി� 219708/- �പ�െട
വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

െവൗ�ർ ന�ർ/
തീയതി 

െചലവിനം �ക

1 38/06.04.17 േ�ാജ�് സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 03/17 15000

2 150/26.04.17
ടി.എ. & അേ�ാെമാേഡ ഷൻ ചാർജ് - േഡാ. സി.
െസ�ലവി�് നൽകിയത്

2000

3 184/02.05.17 സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 04/17 15000
4 349/02.06.17 സാലറി - 05/17 15000
5 552/03.07.07 സാലറി - 06/17 14750
6 760/02.08.17 സാലറി - 07/17 14032
7 999/30.08.17 സാലറി & ടി.എ. - 08/17 14758
8 1201/04.10.17 സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 09/17 14250
9 1553/01.11.17 േ�ാജ�് സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 10/17 14758
10 1585/04.11.17 ഇേ�ൺഷി�് - 10/17 – �ീ� ബി. 7500
11 1586/04.11.17 “ - രമ� ഇ.പി. 7500
12 1587/04.11.17 “ - േര� സി. 6774
13 1606/07.11.17 “ - ഇ� മശ്�ദ് സി.പി. 6532



14 1607/07.11.17 “ - സേനാജ് വി.െക. 6532
15 1608/07.11.17 “ - വി� െക. 6532
16 1643/01.12.17 േ�ാജ�് സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 11/17 7500
17 1673/06.12.17 ഇേ�ൺഷി�് - 11/17 22500
18 1825/04.01.18 േ�ാജ�് സാലറി & ഇേ�ൺഷി�് - 12/17 21290
19 1980/01.02.18 “ - 01/18 7500

ആെക 219708

ഒ� വർഷം കാലയള�� ഈ േ�ാജ�് 3 വർഷമായി�ം �ർ�ീകരി�ി�ി�. േ�ാജ�ിെ� നാളി�വെര��
�വർ�ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�ി�. സമ�മായ േ�ാജ�് ഫയൽ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ
േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �ിതി പരിേശാധി�ാനായി�. േ�ജ�് വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം. 41/05.10.18) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽേക��ം, േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ, ൈകവരി� േന��ൾ, മ�്
ഉൽ���ൾ എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്. 2017-18 െല െചലവ് �ക 219708/- �പ ഓഡി�്
തട�ം െച��.

3-25   കീഴാള പഠനേക��ം -േ�പാജ�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയില�.
സർ�കലാശാല നട�ിലാ�ിയ കീഴാള പഠനേക�ം എ� േ�ാജ�ി� േവ�ി 09/10/2017 െല 1277 �തൽ 1286
വെര�ം 21/10/2017 െല 1403 ന��ം െവൗ��കൾ �േഖന 23870 �പ െചലവഴി�ി��്. ഉപേദശക സമിതി
േയാഗ�ിന് സി�ിംഗ് ഫീ, യാ�ാ ബ�, ഭ�ണം, േഫാേ�ാ�ഫി എ�ീ ഇന�ളിലാണ് �ക െചലവഴി�ത്.

ഈ േ�ാജ�് പരിേശാധന�ാവശ�മായ േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�. േരഖകൾ ആവശ�െ��് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 43/05.10.18) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദമായ േ�ാജ�്, നാളി�വെര നട�ിയ
�വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ, േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �ിതി �ട�ിയവ ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ
േ�ാജ�ിെ� ഫല�ാ�ി പരിേശാധി�ാനായി�. അർഹമായ േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്. െചലവ്
�ക 23870/- �പ ഓഡി�് തട�ം െച��.

3-26   ഇ-�ഗാ��� െഫേലാഷി�ി� പുറെമ യൂണിേവ�സി�ി
ൈ���റും ൈക��ി - 94000 രൂപ തിരിെക ഈടാ�ണം
        വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�� ൈ���ം ഇ-�ാ�്സ് �േഖന ലഭ�മാ�� െഫേലാഷി�ം
ഒേര സമയം ൈക��ിയ താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ൈ���് ഇന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�
94000 �പ തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

എം.ഫിൽ/
പി.എ�്.ഡി

െ�യിം
െച�
മാസം

�ണിേവ�ി�ി
അ�വദി�
�ക

ഇ-�ാ�്
െഫേലാഷി�്
ലഭി� തി�തി

തിരിെക
ഈടാേ��
�ക

1 ദീ�ി.െക.വി എം.ഫിൽ 03/2017 2000 13-05-2017 2000

2 �ജിൽ.െക.വി എം.ഫിൽ 07/2017 4000 09-03-2018 4000

3 അർ�ന.സി.എ പി.എ�്.ഡി 07/2017 12000 09-03-2018 12000

4
അർ�ന
േമാഹൻ

പി.എ�്.ഡി 07/2017 12000 09-03-2018 12000

5 �ജിൽ.െക.വി എം.ഫിൽ 08/2017 4000 22-03-2018 4000

6 അർ�ന.സി.എ പി.എ�്.ഡി 08/2017 12000 22-03-2018 12000



7 അർ�ന
േമാഹൻ

പി.എ�്.ഡി 08/2017 12000 22-03-2018 12000

8 വിബീഷ്.വി പി.എ�്.ഡി 06/2017 12000 15-07-2018 12000

9 ” പി.എ�്.ഡി 07/2017 12000 11-08-2018 12000

10 ” പി.എ�്.ഡി 08/2017 12000 21-10-2018 12000

ആെക 94000

    ഇ�ര�ിൽ ഇ-�ാ�്സ് �േഖെന െഫേലാഷി�കൾ ൈക��� വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�വദി� ൈ���കൾ
യഥാസമയം തിരിെക ഈടാ��തിന് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െന �മതലെ����. �ക തിരിെക
ഈടാ�ി അടവാ��തിൽ വീ� ഉ�ായാൽ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� വ��ിപരമായ ബാധ�തയായി
നിർ�യി�് ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി��തായിരി�ം. ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 35 തീ�തി
03/10/2018) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

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

4-1   വാർഷികകണ�് �പകാരമു� വര� െചല� വിശദാംശം.
ഇനം വരവ് െചലവ്

പ�തിയിതരം 4,88,70,000 5,48,26,182.84

പ�തി 5,20,00,000 3,89,02,499

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ ഇ� ഇ�

ഋണശീർഷകം 2,02,22,626 1,24,29,298

മ��വ 3811355.37 67815324

124903981.37 173973303.84

വാർഷിക കണ�ിെല അപാകതകൾ
     ‘മ��വ’ എ� ഇന�ിൽ 3811355.37 �പ�െട വര�െ��ി�ം െചലവ് 67815324 �പയാണ്. വരവിേന�ാൾ
64003969 �പ അധികം െചലവഴി�ത് സർ�കലാശാല നിർ�ാഹകസമതി�െട അംഗീകാരമി�ാെതയാണ്.
അധികം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ��തിെനാ�ം അ�മതി സംബ�ി�
വിവര�ൾ �ടി ലഭ�മാേ��താണ്.

4-2   സാ��ിക നില
�ൻ ബാ�ി 6,65,53,228.50

വരവ് 12,49,03,981.37

ആെക 191457209.87

െചലവ് 17,39,73,303.84

നീ�ിയിരി�് 1,74,83,906.03

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക
റീകൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് 31/03/2018

1. സബ് �ഷറി, തി�ർ, അെ�ൗ�് ന�ർ 71505140000001
െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. േ��്െമ�് �കാരം �ഷറിയിൽ 31/03/2018 െല
നീ�ിയിരി�്

41,37,258



�റ�ക – പണമാ�ാ� െച�കൾ 10,000
സർ�കലാശാല അെ�ൗ�്സ് �കാരം നീ�ിയിരി�് 41,27,258

2 സബ് �ഷറി, തി�ർ (െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അെ�ൗ�് ന�ർ 715051400000017)
േ��്െമ�് �കാരം 31/03/2018 െല നീ�ിയിരി�് 6281474
�റ�ക

27/03/2018 െല 9783091 ന�ർ െച�് 1,00,000
സർ�കലാശാല അെ�ൗ�് �കാരം �ഷറിയിൽ നീ�ിയിരി�് 61,81,474

3. എസ്.ബി.ഐ. തി�ർ അെ�ൗ�് നം. 32709117532
ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം നീ�ിയിരി�് 14,94,490.78
��ക – ബാ�ിേല�് നൽകിയ െച�് �ക 92,221.44

�റ�ക – മാറാ� െച�കൾ 96108.19
സർ�കലാശാല അെ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് 14,90,604.03

4.എസ്.ബി.ഐ. അെ�ൗ�് 33466620930
ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം നീ�ിയിരി�് 4,39,974
�റ�ക – മാറാ� െച�കൾ 2,92,000
��ക – ബാ�് ചാർജ് 649
സർ�കലാശാല അെ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് 148623

5.എസ്.ബി.ഐ. അെ�ൗ�് - 35411562067
സർ�കലാശാല ആെ�ൗ�ം ബാ�് േ��്െമ�ിെല �ക�ം വ�ത�ാസമി� 82016

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

1 എസ്.ബി.എെ◌ രജി�ാർ 33466620930 1,48,623

2 എസ്.ബി.എെ◌ തി�ർ 32709117532 14,90,604.03

3 �ഷറി 14/1 41,27,258

4 �ഷറി - പി.എഫ് 14/17 61,81,474

5 �ഷറി - എഫ് ഡി 54,58,953

6 ശാ�യാൻ 37529636623 86

7 ഇ െടൻഡർ 36944168851 68,290

8 ൈക�ി��് പണം --- 8,618

ആെക 1,74,83,906.03

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

�മ
ന�ർ

െഡേ�ാസി�് െച�
തീ�തി

എഫ്.ഡി. ന�ർ ഇനം �ക

1. 05/05/2017 799010500135478
െപൻഷൻ ഫ�്
04/2017

300000

2. 07/06/2017 799010500150961/410319
െപൻഷൻ ഫ�്
05/2017

500000

3. 06/07/2017 799010500166028
െപൻഷൻ ഫ�്
06/2017

500000



4. 07/08/2017 799010500183026 െപൻഷൻ ഫ�്
07/2017

500000

5. 15/09/2017 799010500201946
െപൻഷൻ ഫ�്
08/2017

500000

6. 05/10/2017 799010500218389
െപൻഷൻ ഫ�്
09/2017

500000

7. 07/11/2017 799010500248108
െപൻഷൻ ഫ�്
10/2017

500000

8. 26/12/2017 799010500297581
െപൻഷൻ ഫ�്
11/2017

500000

9. 12/01/2018 799010500312923
െപൻഷൻ ഫ�്
12/2017

500000

10. 16/02/2018 799010500339222
െപൻഷൻ ഫ�്
01/2018

500000

11. 14/03/2018 799010500359277
െപൻഷൻ ഫ�്
02/2018

500000

ആെക 5300000

പലിശ 158953

5458953

4-6   ഓഡി�് റി�വറി ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� വരവിൽ
20780/- രൂപയുെട വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാടു�ു�ു.

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് വർഷം

ഭാഗം/
ഖ�ിക

ഈടാ�ിയ
�ക (�പ)

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

രസീത് നം./
തീയതി

2015-16 ഭാഗം 3
ഖ.11

20175 േഡാ.സതീഷ് പി. (3750 �പ)

േഡാ.�ിത െക. നായർ (375
�പ)

േഡാ. സേ�ാഷ് എം. (350
�പ)

േഡാ. രാധാ��ൻ ഇ. (1925
�പ)

േഡാ. െമാഹ�ദ് റാഫി എൻ.
വി. (1950 �പ)

േഡാ. അൻവർ എ. (1550 �പ)

േഡാ. അേശാക് എ. ഡി�സ്
(400 �പ)

േഡാ. ഗേണഷ് സി. (375 �പ)

�ീമതി രാഗിണി െക. എസ്.
(3025 �പ)

േഡാ. ജി. സജിന (1400 �പ)

Pay roll no.78

Dt .1.11.2017



േഡാ. രാജീവ് േമാഹൻ ആർ.
(4700 �പ)

േഡാ. െസ�ലവി സി. (375
�പ)

----------------

20175 �പ

----------

2016-17 ഭാഗം 75 േഡാ. െക. എം. ഭരതൻ
രജി�ാർ ഇൻ ചാർജ്

7422/28.11.2017

2016-17 530 േജാസഫ് മാത�
ഫിനാൻസ് കൺസൾ��്

7423/28.11.2017

ആെക 20780

4-7   ഓഡി�് ചാർ�
ഇനം �ക

2017-18 വർഷെ� ആെക വരവ് 12,49,03,981.37

(-) �ാ�് -ഇൻ -എയ്ഡ്, െഫേലാഷി�് റീ ഫ�് ഉൾെ�െട 10,13,02,194.00

(-) വാ�/ �ൻ�ർ �കകൾ (ആ�ികൾ) 24,26,150.00

(-) മ� ബാ��തകൾ 1,77,96,476.00

(-)എൻ.എസ്.എസ് �ാ�് 39,542.00

(-)ഓഡി�് റി�വറി
(-) െഡേ�ാസി�കൾ

20780
467935

ഓഡി�് ചാർജ് ഈടാ�ാ�� വരവ് 2850904.37

ഓഡി�് ചാർജ് (1%) 28509.00

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

വർഷം �ക

2017-18 28,509

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

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

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 124903981.37
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 173973303.84
വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�
െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 87734
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 1419078
േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 23489



സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 0
മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം 0

ബി). സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/തട�െ���ിയ �ക

എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക
ന�ർ

സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ
അവേശഷി��

�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

2-1 21000 0 0 0

2-2 128050 0 0 0

2-3 464300 0 0 0

2-4 409440 0 0 0

3-1 0 0 0 91526

3-2 0 0 23400 160000

3-3 0 0 0 50000

3-4 0 0 41715 0

3-5 0 0 0 25000

3-11 0 0 12619 60000

3-12 0 0 10000 0

3-15 0 0 0 406700

3-19 0 0 0 49356

3-21 0 0 0 162958

3-22 0 0 0 169960

3-23 0 0 0 219708

3-24 0 0 0 23870

ആെക 1022790 0 87734 1419078

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

ഖ�ിക ന�ർ ആദായ നി�തി ജി.എസ്.ടി േ�മ നിധി
3-21 0 23489 0

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

ഇ�

ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസം

ഖ�ിക
ന�ർ

ന�മായ �ക
േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ംചാർജ്

െച�ാ��ത്
സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

3-2 0 23400 �ീ െക. ജയ�മാർ IAS (Rtd.)
3-4 0 41715 �ീ െക. ജയ�മാർ IAS (Rtd.)
3-11 0 12619 �ീ െക. ജയ�മാർ IAS (Rtd.)
3-12 0 10000 �ീ െക. ജയ�മാർ IAS (Rtd.)

ആെക 87734



േമൽവിലാസം

�മ
ന�ർ            

േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�
സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം േമൽവിലാസം

1

�ീ. െക.
ജയ�മാർ,

ൈവസ്
ചാൻസലർ

ൈവസ് ചാൻസലർ
(േസവന�ിൽ നി�ം

വിരമി�)

േറാസ് മൗ�്, േപ�ർകട
പി.ഒ,

തി�വന��രം, 695005.

4-9   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� ഓഡി�് റിേ�ാർ��കൾ
വർഷം റിേ�ാർ�്നം/തീ�തി റിമാർ�്സ്

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

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

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

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

േജായി�് ഡയറ�ർ,
സം�ാന ഓഡി�് വ��്
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