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                                                                                                             മലയാളം സർ�കലാശാല ഓഡി�്

                                                                                                                     തി�ർ, മല�റം - 676 502

                                                                                                    ഇെമയിൽ : temuty.ksad@kerala.gov.in

                                                                                                                             തിയതി: 25.01.2022

േജായി�് ഡയറക്ടർ,
മലയാളം സർവകലാശാല ഓഡി�്.

ൈവസ് ചാൻസലർ,
��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല.

സർ,

വിഷയം : േകരള സം�ാന ഓഡി�് വകു�് – 2019-20 സാ��ികവർഷെ� വാർഷികകണ�കളിേ��� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത്- സംബ�ി�്.

    1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വകു�് 13, 2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല
നിയമം  അ��ായം  VII,  വകു�്  44(2) എ�ിവ  �കാരം  മലയാളസർവകലാശാല�െട  2019-20 സാ��ികവർഷെ�
ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  �റെ��വി��.  1994െല  േകരള  േലാ�ൽഫ�്  ഓഡി�്  നിയമ�ിെല  15  (1)-ആം  വകു�ിൽ
നിർേ�ശി��  വിധം  ഈ  റിേ�ാർ�്  ൈക��ി  ര�്  മാസ�ിനകം  റിേ�ാർ�ിൽ  പരാമർശി�ി��  അപാകതകൾ
പരിഹരി��തിനാവശ�മായ  നടപടി  സ�ീകരിേ���ം,  ആയത്  സംബ�ി�  ഒ�  റിേ�ാർ�്  ��ത
കാലയളവി��ിൽ  ഈ  ഓഫീസിേല�്  എയിംസ്  േസാഫ്�്െവയർ  മുേഖന  ഓൺൈലനായി
http://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission  അയ�ു തേര��മാണ്.

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറക്ടർ

മലയാളം സർവകലാശാല ഓഡി�്

പകർ�് :
1. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വകു�്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വകു�്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3. �ിൻസി�ൽ അ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ), തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
4. കാര�ാലയ �തി

െക.എസ്.എ-ടി.ഇ.എം.�/എം3/140 /2021                                                                 തീയതി: 25.01.2022
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[2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല നിയമം അ��ായം VII വകു�് 44(2), 1994 െല േകരള േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വകു�് 13 എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്]

    1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വകു�് 13, 2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല
നിയമം  അ��ായം  VII,  വകു�്  44(2) എ�ിവ  �കാരമാണ്  ��െ����ൻ  മലയാളസർവകലാശാല�െട  2019-20
വർഷെ�  ഓഡി�്  നട�ിയി�ളളത്.  ഓഡി�്  സമയ�്  കെ��ിയ  അപാകതകൾ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  �േഖന
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട ��യിൽെ���ിയി��്.  1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 15(1)
വകു�ിൽ  നിർേ�ശി��  വിധം  ഈ  റിേ�ാർ�്  ൈക��ി  ര�്  മാസ�ിനകം  റിേ�ാർ�ിൽ  പരാമർശി�ി��
അപാകതകൾ  പരിഹരി�്  വിവരം  ഈ  കാര�ാലയെ�  അറിയിേ��താണ്.  �ാപന�ിൽ  നി�  ലഭ�മായ
രജി��കളുേട�ം  േരഖകളുേട�ം  വിവര�ളുേട�ം  വിശദീകരണ�ിേ��ം  അടി�ാന�ിലാണ്  ഈ  റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്.  �ാപനം  നൽകിയ  െത�ായ  വിവര�ിെ�േയാ  ലഭ�മാ�ാ�  വിവര�ിെ�േയാ
കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വകു�ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�.

ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

ഓഡി�ിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�െ�
േപര് / ഉേദ�ാഗേ�ര്

�ീ സാ� േജാസഫ്,
േജായി�് ഡയറക്ടർ    

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

�ീമതി �ഭാേദവി െക.
ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീ. വിേനാദ് പി.എ.
അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീ. �ീകാ�് വി.പി.
ഓഡി�ർ

�ീ സഹദ് ഒ.
ഓഡി�ർ

�ീ ബിബിൻ ഇ.സി.
ഓഡി�ർ

ഓഡി�ിന് വിനിേയാഗി� സമയം
11.01.2021 �തൽ 15.02.2021

വെര    

നിർവഹണാധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ. വി. അനിൽ �മാർ

(01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര)

രജി�ാർ (ഇൻ-ചാർജ് )
േഡാ. ടി. അനിതകുമാരി

(01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര)

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഇൻ-ചാർജ് )
�ീ. രത്നകുമാർ െക.

(01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര)

കൺേ�ാളർ ഓഫ് എക്സാമിേനഷൻസ്
(ഇൻ-ചാർജ് )

േഡാ. രാധാ�ഷ്ണൻ ഇ.
(01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര)
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ഉ�ട�ം

ഖ�ിക വിഷയം
േപജ്
ന�ർ

ഭാഗം 1

െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ 7

1-2 ബജ�് 8

1-3 വാർഷികധനകാര�പ�ിക 9

1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം 9

1-5 വിനിേയാഗസാ��പ��ൾ 11

1-6 തനത് വ�മാനം 11

1-7 എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം 11

1-8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം 11

ഭാഗം 2

വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1
തനത് ഫ�് വർ�ി�ി�ാൻ ഫല�ദമായ നടപടികൾ
േവണം

12

2-2
നി�തിേയതര വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണം

12

2-3
േലലനടപടികൾ യഥാസമയം ൈകെ�ാ�ി� –
സർവകലാശാല�് ന�ം

12

2-4
ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ �റവ് – 386265/- �പ
സർവകലാശാല�് ന�ം

13

2-5
അ��ാപകവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�ൾ -
��തരമായ വീ�കൾ

13

2-6
േഹാ�ൽ ഫീസിന�ിൽ 377150/- �പ ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി��

14

2-7
395300/- �പ ഫീസ് ഇന�ിൽ ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി��

14
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2-8
േഹാ�ൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �േത�കമായി േകാഷൻ 
െഡേ�ാസി�് �ക ഈടാ��ി�

15

ഭാഗം 3

െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1
ഗേവഷണ�േരാഗതി ഇ�ാ� ഗേവഷകെര നീ�ം െച�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി��ി�.

15

3-2
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വ��് അ�വദി� ഇ-�ാ�്സ്
വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈകമാ��തിൽ ��തരവീ�

16

3-3
ആദായനി�തി കണ�ാ�ൽ - ഇൻകം ടാ�്
ആ�്/െസ�ൻ പാലി��ി�

17

3-4
നാക് അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിെയ��ാ�� �വർ�ന�ൾ
േവഗ�ിലാ�ണം

19

3-5
സർവകലാശാല േഹാ��ക�െട ൈവദ�തികണ�ൻ -
അപാകത

20

3-6
പരീ�ാഭവൻ ജീവന�ാർ�് �േത�ക അലവൻസ് �ൻകാല
�ാബല�േ�ാെട അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

25

3-7
ലാ�്േടാ�് ന�െ��തിൽ ന�പരിഹാരം ഈടാ�ാൻ
നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�

25

3-8
േഹാ�ൽ ഫർണി�ർ, ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ േ�ാ�്
രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�

25

3-9
കരിയർ അഡ�ാൻെ��് �ീം �ാന�യ�ം - �.ജി.സി.
മാനദ��ൾ�് വി��ം

26

3-10
ൈന�ണ�വികസന പഠനേകാ�കൾ ആരംഭി�ാ��
തീ�മാനം നട�ിലായി�.

27

3-11
അധ�ാപകര�കർ�സമിതി�െട �വർ�നം
ഊർ�ിതമാ�ണം

27

3-12
മലയാളം സർവകലാശാലാ നിയമ�കാര�� ജനറൽ
െകൗൺസിൽ േയാഗം േച��ി�

28

3-13 NSS �ണി�ുക�െട �വർ�നം ഊർ�ിതമാ�ണം 28

3-14 ആർജിതാവധി / ലീവ് സറ�ർ അ�വദി�ത് - ��തരവീ� 29
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3-15 പരീ�ാഭവൻ ഡിജി�ൈലസ് െച��തിൽ �േരാഗതിയി� 31

3-16 അധികം നൽകിയ ശ�ളം തിരിെക ഈടാേ��താണ് 31

3-17
വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ - മാഗസിൻ േല-ഔ�് ഇന�ിൽ �ക
നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�.

32

3-18
വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ �വർ�ന�ൾ�് ബജ�ിൽ നീ�ി
െവ� �കയിൽ അധികം െചലവഴി�

33

3-19 ��ക�സി�ീകരണം, വിപണനം - അപാകതകൾ 33

3-20
സർവകലാശാല�മായി കരാർ ചമ�ാ� വാഹന�ൾ
യാ�ാവശ��ൾ�് ഓ��

34

3-21
എം.എ. വിദ�ാർ�ിക�െട ഇേ�ൺഷി�ിന്
സർവകലാശാലാഫ�് െചലവഴി�ാ�� തീ�മാനം
�നഃപരിേശാധി�ണം

35

3-22
പി.എഫ് �ക ൈവകി അടവാ��� �ലം ജീവന�ാർ�്
പലിശ ന�മാ��

35

3-23 �ൻ�റായി നൽകിയ 3,92,700/- �പ �മീകരി�ി�ി�. 36

3-24
�ൻ�ർ �ക �മീകരി�േ�ാൾ പിഴ�ലിശ 62373/- �പ
ഈടാ�ിയി�ി�.

37

3-25
വാടകവാഹനം - മിനിമം കിേലാമീ�ർ ഓ��ി� –
സർവകലാശാല�് ന�ം

39

3-26
സമ� ഓൺൈലൻ നിഘ� െ�ാജ�് - �ട�ം �റി�് 7
വർഷ�ൾ പി�ി�ി�ം ല��ം ൈകവരി�ി�ി�.

39

3-27
പി.എ�്.ഡി. വിദ�ാർ�ികൾ�് �ൻ�റായി നൽകിയ
6,39,580/- �പ �മീകരി�ി�.

41

3-28
വാഹന��പേയാഗം - അടിയ�രനടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

43

3-29 യാ�ാബ� 4791 /- �പ അധികം നൽകി 44

3-30
വാഹനവാടക അധികം നൽകി - സർവകലാശാലാഫ�ിന്
ന�ം

49

3-31 ൈല�റിനട�ി�ിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�ണം 50

3-32
ന�െ�� ൈല�റി��ക�ൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്

51
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ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വായ 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.  മാ�ഭാഷാഭിമാനം  വളർ�ാ�ം  മലയാളി  സ�ഹ�ിനിടയിൽ
നിരവധി പഠന�ൾ നിർവഹി�ാ�ം ഉേ�ശി�െകാ�ാണ് ഈ സർവകലാശാല �ാപി�ി��ത്. സാഹിത�ം, ശാ�ം,
മാനവികവിഷയ�ൾ,  സാ�ഹ�ശാ�ം,  സാേ�തിക  വിദ�  എ�ിവെയ�ാം  മലയാളമാധ�മ�ി�െട  പഠി�ി�ക,
മലയാളഭാഷ,  താരതമ�സാഹിത�ം,  മലയാളവിമർശനം,  സം�ാര-ൈപ�കം,  ദ�ിേണ��ൻ  ഭാഷക�െട  ലിപി
പരിണാമം,  േഗാ�ഭാഷകൾ,  �ാേദശിക  ഭാഷകൾ,  മലയാള  കവിത,  െച�കഥ,  േനാവൽ,  േകരളീയ  നേവാ�ാനം,
ചരി�ം,  േകരള�ിൻെറ  ൈവ�ാനിക  പാര�ര�ം,  �രാതത�  വി�ാനം,  മ�സിയപഠനം,  പരിഭാഷ
എ�ിവെയെയ�ാം �ൻനിർ�ി സവിേശഷപഠന�ൾ നിർവഹി�ക എ�ിവ�ം ഈ സർവകലാശാല�െട �ാപിത
ല��മാണ്.  മലയാളഭാഷാ മാധ�മ�ി�െട ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�ക�ം ഗേവഷണ േകാ�ക�ം നിർവഹി�ാ��
സൗകര�മാണ്  സർവകലാശാല  ഒ���ത്.  േകരള�ിൻെറ  സാം�ാരിക  -  ബൗ�ിക  പാര�ര��ിന്  ഊ�ൽ
നൽകിയാണ്  േമൽ�റ�  േകാ�കൾ  വിഭാവനം  െച�െ��ി��ത്.  േകരള�ിൻെറ  സാം�ാരികമായ  ഈ�െവ�കൾ
േശഖരി�ക,  സംര�ി�ക,  അവതരി�ി�ക  എ�ിവ�ം  സർവകലാശാല  അതിൻെറ  �ധാന  ദൗത�മായി
പരിഗണി��. മാ�മ� �തിയ വിവരസാേ�തിക വിദ����ണമായി മലയാളെ� വികസി�ി�ാ�� പ�തിക�ം
സർവകലാശാല�െട പരിേ����ിൽ വ��താണ്.

    മലയാളഭാഷ,  സാഹിത�ം,  സം�ാരം  എ�ീ  േമഖലകളിൽ  ഉ�തനിലവാര��  ബി�ദാന�രബി�ദ  േകാ�കൾ
നട��തിനായി  മലയാളസർവകലാശാല  �ധാനെ��  േമഖലകളിൽ  ഗേവഷണ�ം  ��ക�ൾ,  േജണ�കൾ
എ�ിവ�െട  �സി�ീകരണ�ം  ആരംഭി�ി��്.  േക�മാനവ  വിഭവേശഷി  വികസന  വ��ിൻെറ  ആഭി�ഖ��ിൽ
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�ാ�ി�ൽ  മലയാള�ി�േവ�ി��  മിക�േക�ം  മലയാളസർവകലാശാലയിലാണ്  ആരംഭി�ി��ത്.
മലയാളഭാഷെയ  സമകാലസാഹചര��ിന�സരി�്  ശാ�ീകരി�ാ�ം  മലയാള�ിെല  �തികെള  മ�്  ഇ��ൻ
ഭാഷയിേല�ം  വിേദശഭാഷകളിേല�ം  തർ�മ  െച�ാ�ം  ��തൽ  ഉയർ�  ഗേവഷണപഠന�ൾ  നിർവഹി�ാ�ം
ഉേ�ശി�െകാ�ാണ്  ��ത  മിക�േക�ം  മലയാളസർവകലാശാലയിൽ  �ാപി�ി��ത്.  ����ിൽ  ഏത്
വി�ാനശാഖ�ം  ൈകകാര�ം  െച�ാൻ  പാക�ിൽ  മലയാളെ�  ശാ�ീകരി�ക  എ�  ല��േ�ാെടയാണ്
മലയാളസർവകലാശാല അതിെ� �വർ�ന�ൾ വിഭാവനം െച�ി��ത്.

    േകരള�ിൻെറ  ഭാഷ,  സാഹിത�ം,  കലകൾ,  മ�്  സാം�ാരികാവി�ാര�ൾ,  ബൗ�ിക  പാര�ര�ം  ആഴ�ി��
ജനജീവിതം  എ�ിവയി��ി��  പഠന�ിനായി  സമർ�ി�െ�� �ാപനമാണ്  മലയാളസർവകലാശാല.  സമകാല
ജീവിത�ിനാവശ�മായ  വിധം  േമൽ�റ�  േമഖലകളിൽ  �തിയ  കാ��ാ�ക�ം  അറി�ം  സ�ൽ�ന��ം
വികസി�ി�ക  എ�താണ്  ഇതിൻെറ  ല��ം.  േകരള�ിെ�  സാം�ാരിക  മ�ല�ി��ാ��  പരിണാമ��െട
വഴികൾ  നിര�രമായി  നിരീ�ി�ാ�ം  വിലയി��ാ�ം  അതിന��ണമായി  മലയാളഭാഷേയ�ം
േകരളസം�ാരേ��ം  മലയാള  ൈധഷണികതേയ�ം  ഭാവി�െട  െവ�വിളികൾ  ഏെ���ാൻ  കഴി�ം  വിധം
സ�മാ�ാ�ം സർവകലാശാല ല��മി��.

    �.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�്
അ�ാദമികനിലവാരം  ഉയർ��തി�ം  ഭൗതികസൗകര��ൾ  വർ�ി�ി��തി�ം  ഊ�ൽ  നൽ��
സർവകലാശാല�െട  2019-20 വർഷെ�  വാർഷികബജ�ിന്  21.03.2019 ന്  േചർ�  22-ാമത്  െപാ�സഭ  അംഗീകാരം
നൽകി. ��ിരി�് ഉൾെ�െട 2092.71 ല�ം �പ വര�ം 2092.71 ല�ം �പ െചല�ം �തീ�ി�� ബജ�ാണ് ൈവസ്
ചാൻസലർ  േഡാ.  വി.അനിൽ  �മാർ  െപാ�സഭ  ��ാെക  അവതരി�ി�ത്.  21.03.2019  െല  04/22  ന�ർ
തീ�മാന�കാരം  അംഗീകരി�  ബജ�്  28.12.2019ൽ  ഇനം  നം.5/43  �കാരം  റിൈവസ്  െച�ി��്.  വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

2019-20 ബജ�്

വരവ്
�ക

ല��ിൽ
െചലവ്

�ക
ല��ിൽ

��ിരി�് 434.23
ഭൗതിക സൗകര� വികസനം

(�.ജി.സി സഹായം ഉൾെ�െട)
1810

അ�ാദമിക് വ�മാനം 28.00അ�ാദമിക് �വർ�ന�ൾ 180

മ� വ�മാന�ൾ 5.00
അ��ാപകശാ�ീകരണം 3
വിദ�ാർ�ിേ�മം 87

േകരള സർ�ാർ പ�തി -
സഹായധനം

1188.00
േ�ാജക്�കൾ 41
�സി�ീകരണ�ൾ 21

േകരള സർ�ാർ പ�തിേയതര
- സഹായധനം

448.80 ഭാഷാസാഹിത�വ�ാപനം 7

മ�് ധനസഹായം - �.ജി.സി -
അ�ർസർവകലാശാല –
�ാപനസഹകരണം

9

മ�് �ാപന�ൾ -

സാ�ഹ��തിബ�താ
�വർ�നം

2

ശ�ളം, ഭരണെ�ല�കൾ 695.8
മ� സഹായധന�ൾ - -

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...

8 of 62 2/9/2022, 2:21 PM



െചല�കൾ
സർ�ാറിൽ നി�ം
�തീ�ി�� അഡീഷണൽ
ധനസഹായം

864

െപാ� കണ�് 131 െപാ�കണ�് 139
ആെക െചലവ് 2994.8
നീ�ിയിരി�് 104.23

ആെക 3099.03 ആെക 3099.03
പ�തിേയതര - ധനസഹായം 28.12.2019െല റിൈവസ്ഡ് ബജ�് �കാരം 448.80 ല�ം �പയാണ്.പി�ീട് 03.03.2020
ൽ  സ.ഉ  (സാധാ)  1821/2020/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ  �കാരം  10000000  �പ  വരവ്  വ���ലം  സം�ാന  സർ�ാരിൽ
നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം ആെക 5,48,80,000/- �പയാണ്.

1-3   വാർഷികധനകാര�പ�ിക

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

13/10/2020 31.07.2020 07/06/2021 ---- ----

�റി�്
    05/11/2020 ൽ 2019-20 െല വാർഷികധനകാര�പ�ിക�െട ഹാർഡ്േകാ�ി സമർ�ി�ി��. എ�ാൽ 07/06/2021
ൽ മാ�മാണ് എയിംസ് �േഖന ലഭ�മാ�ിയത്. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 9-1 �കാരം
സാ��ികവർഷം  അവസാനി�്  നാല്  മാസ�ിനകം  (�ൈല  31)  വാർഷികകണ�കൾ  ഓഡി�ിന്
സമർ�ിേ��താണ്. ഭാവിയിൽ �ൈല 31നകം വാർഷികധനകാര�പ�ിക എയിംസ് േസാ�്െവയറിൽ ഇ-സബ്മി�്
െചേ��താണ്.

1-4   വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം
1-4-1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

    2019-20  വർഷം  പ�തി  ധനസഹായമിന�ിൽ  11,88,00,000/-  �പ  സർവകലാശാല�്  ലഭി�ി��്.
വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ /
തീയതി

�ാൻ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ വരവ്
െവ� തീയതി (അ�ൗ�് ന�ർ:

799012700000055)
�ക

സ.ഉ (സാധാ) 1100/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 01.07.2019

17.07.2019 3,17,65,000

സ.ഉ (സാധാ) 1100/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 01.07.2019

20.07.2019 5,82,35,000

സ.ഉ (സാധാ) 2075/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

21.11.2019
06.12.2019 2,88,00,000

ആെക 11,88,00,000/-

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

     2019-20 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 5,48,80,000 /-�പ സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി��്.
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വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ /
തീയതി

െ�ഷ�ൽ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ
(േനാൺ �ാൻ) വരവ് െവ� തീയതി

(അ�ൗ�് ന�ർ: 715051400000001)
�ക

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
11.04.2019 37,40,000

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
10.05.2019 37,40,000

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
01.06.2019 1,12,20,000

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
24.07.2019 1,12,20,000

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
01.11.2019 1,12,20,000

സ.ഉ (സാധാ) 556/2019
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

09.04.2019
01.01.2020 37,40,000

സ.ഉ (സാധാ) 1821/2020
/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി

03.03.2020
13.03.2020 1,00,00,000

ആെക 5,48,80,000 /-

1-4-3 �.ജി.സി ധനസഹായം

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

1-4-4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

ഫ�് ലഭി�ി�ി�.

1-4-5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം
2019-20 വർഷം മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായ�ിൽ 1,69,950/-�പ സർ�കലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

ഇനം

േ��് ബാ�്, തി�ർ ശാഖയിെല
അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�

തീയതി
(അ�ൗ�് ന�ർ: 32709117532)

�ക

ICFOS,INTERNATIONAL CENTRE FOR
FREE AND OPEN SOURCE

17.06.2019 30,000

KSCSTE-URBAN BIO-DIVERSITYTRAINING
PROGRAM

08.12.2019 1,34,550
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URJA KIRAN 13.01.2020 5400
ആെക 1,69,950

1-5   വിനിേയാഗസാ��പ��ൾ
തൻവർഷം വിനിേയാഗസാ��പ��ൾ അ�വദി�ി�ി�.

1-6   തനത് വ�മാനം
     �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം �കാരം
33.02 % വർ�ന��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ�ു�.

�ൻവർഷം
(2018-19)

തൻവർഷം
(2019-20)

�ൻപെ�
അേപ�ി�്
തൻവർഷ വരവ്
വ�ത�ാസം

ശതമാനം

ഇനം �ക ഇനം �ക

പേരാ�
വ�മാനം

58,900
പേരാ�
വ�മാനം

2,23,503 1,64,603

അ�ാദമിക്
വ�മാനം

22,33,814
അ�ാദമിക്
വ�മാനം

26,87,158 4,53,344

മ� വ�മാനം 3,22,236 മ� വ�മാനം 5,67,797 2,45,561

ആെക 26,14,950 ആെക 34,78,458 8,63,508 33.02%

കുറി�് : റസീപ്�് ആ�് േപയ്െമ�് പ�ിക �കാര�� വര�കൾ

1-7   എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം
    ജർ�നിയിെല ട�ബിൻഗൺ സർ�കലാശാലയിൽ േഡാ. െഹർമൻ ��ർ�ിെ� േപരിൽ 09/10/2015ലാണ് ��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�ി��്.

മലയാളസർവകലാശാല�ം  ട�ബിൻഗൺ  �ണിേവ�ി�ി�മായി  േചർ�്  സം��സംരംഭ�ൾ  വളർ�ിെയ��ക,
േകാ�കൾ,  െസമിനാ�കൾ,  സിേ�ാസിയ�ൾ,  െല�ർ  �ാ�കൾ  എ�ി�െന��  അ�ാദമിക്  പരിപാടികൾ
ശാ�ീയമാ�ം  സം��മാ�ം  സംഘടി�ി�ക,  �ാഫിെന�ം  വിദ�ാർഥികെള�ം  പര�രം  ൈകമാ�ക,
െപാ�താ�ര���  പഠനസാമ�ികൾ,  �സി�ീകരണ�ൾ  എ�ിവ  പര�രം  ൈകമാ�ക  എ�ിവയാണ്  െചയറിെ�
ല��ം.

1-8   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ ഏജൻസി
ഓഡി�്

കാലയളവ്

റിേ�ാർ�് ലഭി� തീയതി

(റിേ�ാർ�് ന�ർ / തീയതി)

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

2019-20

17.12.2020

(No. AMG II (HQ)III/II/19-01
/2020-21/186)

dated : 11.12.2020)

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളിൻേമലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1   തനത് ഫ�് വർ�ി�ി�ാൻ ഫല�ദമായ നടപടികൾ േവണം
    22/01/2020  െല  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  (ബി)  വ��്  ന�ർ  ബി  1/55/2019  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  �ിൻസി�ൽ
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െസ��റി,  മലയാള  സർവകലാശാല  രജി�ാർ�്  അയ�  ക�ിൽ  ബജ�്  വിഹിത�ി��ിൽ  തെ�  െചലവ്
പരിമിതെ��േ��താെണ�ം  അധികമായി  ആവശ���  �ക  സർവകലാശാല�െട  തനത്  ഫ�ിൽ  നി�ം
കെ���തി�� സാധ�ത പരിേശാധിേ��താണ് എ�ം അറിയി�ി��്.

    15/3/2019 ൽ നട� സർവകലാശാല നിർവാഹകസമിതിേയാഗം (ഇനം 3/41) അതി��മായ സാ��ിക�ിതി
ചർ�  െച�ക�ം  സർ�ാർ  ഫ�ിെന  മാ�ം  ആ�യി�ാെത  തന�വ�മാനം  വർ�ി�ി�ാ��  സാധ�ത  ചർ�
െച�ക�ം  �.ജി.സി  െന�്  േകാ�ിംഗ്  �ാ�്  ഫീസ്  ഈടാ�ി  നട�ാ�ം  തീ�മാനി�ി��.  തനത്  ഫ�്
വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ണെമ�് കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (33/11-2-2021)
സർവകലാശാല  സമർ�ി�  മ�പടിയിൽ  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ�ിന്  �തിയതായി  നാല്  ഫീസ്  നിര�ം,  എംഫിൽ
േകാ�ിന് �തിയതായി അ�് ഫീസ് നിര�ം , പി.എ�്.ഡി�് �തിയതായി ആറ് ഫീസ് നിര�ം ഏർെ���ക�ം
നിലവി�� 7 ഫീസ് നിര�കൾ ���ി നി�യി�ക�ം െച�തായി അറിയി�ി��്. എ�ാൽ േകരള�ിെല ഇതര
സർവകലാശാലക�െട ഫീസ് നിര�കൾ പരിേശാധി�് ഈ സർവകലാശാലയിൽ ഏർെ���ാൻ സാധി�� ഫീസ്
നിര�കൾ കെ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ിയി�ി�.

    അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കൾ  ഇ�ാ�  �ിതി�്  ഓൺൈലൻ  േകാ�കൾ,  സർ�ിഫി��്  േകാ�കൾ,  സ�ാ�യ
േകാ�കൾ  എ�ിവ  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ�  അ�മതിേയാെട  �ട�ി  തന�വ�മാനം  വർ�ി�ി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��താണ്.

Internal Revenue –Academic Income –Tution Fee –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt. orders or directions and
University Orders

2-2   നി�തിേയതരവ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം
    റസിപ്�് െവൗ�ർ നം. 274 തീയതി 4/9/2019, െവൗ�ർ നം. 209, തീയതി 19.01.2021 എ�ിവ �കാരം െവ��നാട്
ചരി�സംഘം  എ�  സംഘടന�്  പരിപാടികൾ  നട��തിനായി  െസമിനാർ  ഹാൾ  അ�വദി�  വകയിൽ
െക.പി.അ��,  െസ��റിയിൽ നി�ം ഹാൾ ഇല�ിസി�ി ചാർ�ിന�ിൽ 1000 �പ വീതം (െമാ�ം ര�ായിരം
�പ)  ഈടാ�ിയതായി  കാ��.  എ�ാൽ  ടി  സംഘടനയിൽ  നി�ം  ഹാളിെ�  വാടകയിന�ിൽ  �ക
ഈടാ�ാ�തിെ�  കാരണ�ം  ഇ�ര�ിൽ  സർവകലാശാല�െട  െക�ിടം,  ��കൾ,  ഓഡിേ�ാറിയം,  കാ�സ്
പരിസര�ൾ  എ�ിവ  േയാഗ�ൾ,  പരിപാടികൾ,  ��ിംഗ്  എ�ിവ�്  വ��ികൾേ�ാ,  സംഘടനകൾേ�ാ
അ�വദി�േ�ാൾ  നി�ിതനിര�ിൽ  വാടക  ഈടാ�ാ��  നിര�്  നി�യി�ി�േ�ാ  എ�റിയി�ണെമ�ം
കാണി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (16/5.2.21)  ഇ�വെര  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സർവകലാശാല�െട
തന�വ�മാനം ഉയർ�ാനായി മ�് സർവകലാശാലക�െട മാ�കയിൽ നി�തിേയതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തി��
അടിയ�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Revenue – Non Academic Income – Rent / Service charge of assets – Enhancement of non-tax revenue

2-3   േലലനടപടികൾ യഥാസമയം ൈകെ�ാ�ി� – സർവകലാശാല�് ന�ം
    2018,  2019  വർഷ�ളിൽ  �ളയ�ിൽ  കാ�സിനക�്  വീണ  മര�ൾ  �റി�  മാ�ി  കാ�സിനക�
��ിയി�ിരി��െവ�ം  അത്  നശി�േപാ��തിനാൽ  േലലം  െച�ണെമ���  എേ��്  ഓഫീസ�െട  10.12.2019െല
ക�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  മല�റം  അസി.  േഫാറ�്  കൺസർേവ�െറ  31/01/2020െല  2516/എ1/2019/അഡ്മിൻ
ന�ർ ക�് �േഖന ബ�െ��ക�ം �റി�ി�് മര�ിന് 8.8.2020ൽ 1,40,188/- �പ വില നിർ�യി�് നൽ�ക�ം െച�.
7.10.2020  ന്  നട�ിയ  േലല�ിൽ  4  േപർ  പെ��െ��ി�ം  േക�ാ�്  െച�  ഏ��ം  ഉയർ�  �ക  66,100/-
�പയായി��.  �നർ  േലലം  നട�ിയേ�ാൾ  ലഭി�  ഉയർ�  �ക  67100/-  �പയാണ്.  ഇതിെന  �ടർ�്  വില
�നർനിർ�യം നട�ി തരണെമ�ം, അ�ാ� പ�ം ഏ��ം ഉയർ� �ക േക�ാ�് െച� (67100/-) വ��ി�െട േലലം
അംഗീകരി�് മര�ൾ വി� നൽ��തി�� അ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ�ം ആവശ�െ��് വനം വ��ിന് സർവകലാശാല
ക�്  നൽകി.  ഇതിന്  മ�പടിയായി  ലഭി�  ക�ിൽ  (A-307/2019  തീയതി  25.11.2020)  നിലവി��  സർ�ാർ
നിര��സരി�ം,  വനം  വ��ിൽ  നിലവി��  വിലനിർ�യ  മാനദ��ൾ  പാലി�  െകാ�മാണ്  തടിക�േട�ം
വിറകിേ��ം  വില  കണ�ാ�ി  നൽ��െത�ം  േലല�ിൽ  വില  ലഭി�ാ��െകാ�്  �നർനിർ�യം  െച�ാൻ
സാധ�മ� എ�ം അറിയി�ി��്.  ഒരി�ൽ�ടി േലലം നട�ി ഏ��ം ഉയർ� വില സംബ�ി�് േമ�േദ�ാഗ�ന്
റിേ�ാർ�്  െച�്,  അംഗീകാര�ി�  വിേധയമായി  �ിരെ���ി  നൽകാ��താെണ�്  അറിയി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ  67100/-  �പ  േക�ാ�്  െച�  വ��ി�്  മര�ടിക�ം  വിറ�ം  െകാ�േപാ��തി��  അ�മതി
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അറിയി�െകാ�്  7/1/2021  ൽ  ക�്  അയ�ി��്.  തടികൾ  കാ�സിൽ  നി�്  െകാ�  േപായി�ി�ാ�തിനാ�ം  മ�്
വിവര�ൾ  ഫയലിൽ  നി�്  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം  �ടർനടപടികൾ  സംബ�ി�  വിവര�ൾ  ആരാ�്  നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 36/15.2.2021ന് ടി വ��ി�് മര�ൾ എെ���ാൻ താ�ര�മി� എ�് അറിയി�താ�ം ൈവസ്
ചാൻസല�െട  അ�മതിേയാെട  മര�ൾ  നീ�ം  െച��തി��  �ടർനടപടികൾ  സ�ീകരി�വ��താ�ം  മ�പടി
ഹാജരാ�ി.  േലലനടപടികൾ  യഥാസമയം  ൈകെ�ാ�ി��െവ�ിൽ  സർവകലാശാല�്  ഇ�കാരം  വ�മാന  ന�ം
സംഭവി��ത് ഒഴിവാ�ാമായി��.

Internal Revenue - Non Academic Income –Auction/Sale –Loss of revenue due to procedural delay

2-4   ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ �റവ് - 386265/- �പ സർവകലാശാല�് ന�ം
    2019-20െല  ഡി.സി.ബി.  േ��്െമ�്,  ഫീ  കള�ൻ  രജി�ർ  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിൽ,  തൻവർഷം  അ�ിഷൻ
േനടിയ  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  വിവിധ  ഫീസിന�ിൽ  ഡിമാ�്  െച�  �ക  �റ��തായി  കാ��.  17-03-2018
തീയതിയിെല  സ.ഉ.(അ�ടി)  നം.  44/2018/ധന.  ന�ർ  ഉ�രവ്,  08-03-2019  തീയതിയിെല  സ.ഉ.(അ�ടി)  നം.
28/2019/ധന.  ന�ർ  ഉ�രവ്  എ�ിവ  �കാരം  വിവിധ  സർ�ാർ  വ��കൾ,  െപാ�േമഖല  /�ാ�്  ഇൻ  എയ്ഡ്
�ാപന�ൾ  എ�ിവിട�ളിൽ  െപാ�ജന�ൾ�്  നൽകി  വ��  വിവിധ  േസവന�ൾ�്  നി�ിത
ഫീസിൽ/ചാർജിൽ 5% വീതം വർധനവ് വ��ിയ �കയാണ് ഡിമാ�് െചേ��ിയി��ത്.

വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

ഫീസിന�ിൽ
ഡിമാ�് െച� �ക

ഖ�ികയിൽ
പരാമർശി�ി��
ഉ�ര�കൾ �കാരം
ഫീസിന�ിൽ ഡിമാ�്
െചേ�� �ക

ഫീസിന�ിൽ
സർവകലാശാല��ായ

ന�ം

വർഷം 2018 2019 2018 2019 2018 2019

�ക 1665300 2956075 1748565 3259075 83265 303000

ആെക 386265

    അപാകത അറിയി�് നൽകിയ എൻക�യറി�് (ന�ർ 26 / തീയതി 09-02-2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അത�
കാല�ളിൽ  വ��  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  പാലി�ാെത  െത�ായി  ഫീ�കൾ  ഡിമാ�്  െച��തി�െട
സർവകലാശാല�് വൻ�ക ന�മാ��. തന�വ�മാനം വളെര �റ�� ഒ� �ാപനം ഇ�ര�ിൽ ഫീസ് െത�ായി
ഡിമാ�് െച��ത് �ാപന�ിെ� �വർ�നെ� ബാധി�െമ�തിനാൽ േമൽ �ക ബ�െ�� വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം  അടിയ�ിരമായി  ലഭ�മാ�ി  സർവകലാശാലാഫ�ിൽ  അടവാേ���ം  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ���മാണ്. (�റി�് – 2019 ൽ ഡിമാ�് െചേ��ിയി�� �ക കണ�ാ�ിയത് സർവകലാശാല ഡിമാ�്
െച�  ഫീസ്  ആയ  2956075 െ�  2018 ൽ  വർ�ി�ിേ��ിയി��  5% �ക�െട  �െട  2019 െല  5% വർ�നവ്  �ടി
േചർ�ാണ്.)

Internal Revenue –Academic Income –Different types of fee –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt. Orders or
direction and University Order leading to loss of revenue

2-5   അ��ാപകവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�ൾ - ��തരമായ വീ�കൾ
േസവന��കം അപ്േഡ�് െച�ാെത ��ി�� .

    േകരള  സർവീസ്  �ൾസ്  ഭാഗം-3,  ച�ം-142 �കാരം  ജീവന�ാരെ�  ഔേദ�ാഗികജീവിത�ിൽ  സർവീസിെനേയാ
ശ�ളെ�േയാ  അ��ലമാേയാ  �തി�ലമാേയാ  ബാധി��  എ�ാ  ഉ�ര�ക�ം  സംഭവ��ം  സർവീസ്  ��ിൽ
യഥാസമയം  േരഖെ��േ���ം  േരഖെ���ിയ  വിവര�ൾ  ഓഫീസ്  േമധാവി  സാ��െ���ി
��ിേ���ു��്.  എ�ാൽ  അ��ാപകവിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  േസവന��ക�ളിൽ  യഥാസമയ�ളിൽ
േരഖെ����കൾ വ���ിെ��് മാ�മ�, സർവീസിെനേയാ ശ�ളെ�േയാ ബാധി�� വിവര�ൾ വർഷ�ൾ
പി�ി�ി�ം  േരഖെ���ിയി�ി�.  കരിയർ  അഡ�ാൻെ��്  �ീം  െ�ാേമാഷൻ,  ഇൻ�ിെമ�്,  അധികേയാഗ�ത��
(പി.എ�്.ഡി,  എം.ഫിൽ.  �തലയാവ)  അഡ�ാൻസ്  ഇൻ�ിെമ�്,  �.ജി.സി.  ശ�ളപരി�രണം  എ�ിവ  യഥാസമയം
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േരഖെ���ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  വിവര�ൾ  യഥാസമയം  േരഖെ���ാെത  വർഷ�ൾ  പി�ി�  േശഷം
േരഖെ���േ�ാൾ  നിരവധി  വിവര�ൾ  േരഖെ���വാൻ  വി�്  േപാ��തി��  സാധ�തയാ��ത്.  മാ��മ�,
�ലംമാ�ം  ലഭി�  വ��  �തിയ  ജീവന�ാർ�്  സർവീസ്  ��ിെല  എൻ�ി  �ടി�ിക  സംബ�ി�്  �ത�മായ
ധാരണ��ാകാ�ം  സാധ�തയി�.  അ�വഴി  അനർഹമായ  ആ��ല��ൾ  ജീവന�ാർ�്  അ�വദി�വാ�ം
അർഹമായ ആ��ല��ൾ ലഭി�ാതിരി�ാ�ം സാധ�ത��്.
ദീർഘകാലമായി  േരഖെ����കൾ  വ��ാ�  േസവന��ക�ൾ  അടിയ�ിരമായി  േരഖെ����കൾ
വ�േ��താണ്.

േസവന����െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി� .

    അ��ാപകജീവന�ാ�െട  േസവന��ക�ൾ  സംബ�ി�്  േ�ാ�്  രജി�ർ  ��ി��ി�.  ജീവന�ാ�െട
േസവന��ക��െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ���ം ആയത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

Internal Control –Administrative Control –Maintenance with updation –Service books and other documents ; updation and
attestation needed

2-6   േഹാ�ൽ ഫീസിന�ിൽ 377150/- �പ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
    2019-20െല മലയാളസർവകലാശാല�െട ലഭ�മാ�ിയ ഡി.സി.ബി. പ�ിക �കാരം േഹാ�ൽ ഫീസിന�ിൽ ആെക
ഡിമാ�്  �ക  13,58,360/-  �പയാണ്.  ഇതിൽ  9,81,210/-  �പ  ഈടാ�ിയി��്.  3,77,150/-  �പ  വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം  ഈടാ�ാൻ  അവേശഷി��.  അപാകത  അറിയി�്  നൽകിയ  എൻക�യറി�്  (ന�ർ-29/09-02-2021)
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  അടിയ�രമായി  �ക  ഈടാ�ി  വിശദാംശ�ൾ  ഓഡി�ിെന  അറിയി��താെണ�ം
വ��മാ�ിയി��്.വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം
ഡിമാ�് �ക കല�ൻ �ക ബാ�ി �ക

അരിയർ കറ�് ആെക അരിയർ കറ�് ആെക അരിയർ കറ�് ആെക

2019-20 248960 1109400 1358360 238400 742810 981210 10560 366590 377150

    േഹാ�ൽ ഫീ ന�മാ��ിെ��് ഉറ�് വ���തിന് േകാ�് �ർ�ിയാ�ി േപാ�� വിദ�ാർ�ികൾ േഹാ�ൽ
േമലാധികാരികളിൽ  നി�ം  േനാൺ  ലയബിലി�ി  സർ�ിഫി��്  (NLC) വാ�ി  ഹാജരാ�ാൻ  ആവശ�െ�േട�താണ്.
തന�വ�മാനം  വളെര  �റ��  ഒ�  �ാപന�ിന്  ഇ�ര�ിൽ  ഫീസ്  �ടി�ികയായിരി��ത്  �ാപന�ിെ�
�വർ�നെ�  ബാധി�െമ�തിനാൽ  �ടി�ിക  �ക  അടിയ�ിരമായി  ഈടാ�ി  സർവകലാശാലാഫ�ിൽ
അടവാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

Internal Revenue –Academic Income –Hostel fee –Improper collection of hostel fee ; huge arrears pending

2-7   395300/- �പ ഫീസ് ഇന�ിൽ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
    2019-20 െല ഡി.സി.ബി.  േ��്െമ�്,  ഫീ കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ,  വിവിധ േകാ�കളിലായി
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസിന�ിൽ 3,95,300/- �പ �ടി�ിക��തായി കാ��.

വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

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

1 പി.ജി 2018-19 155500 ------ 155500

2 പി.ജി 2019-20 105000 6500 111500

3 എം ഫിൽ 2019-20 ------ 61200 61200

4 പി.എ�്.ഡി. 2018-19 ------ 10000 10000

5 പി.എ�്.ഡി 2019-20 39000 18100 57100

ആെക 299500 95800 395300

    അപാകത  അറിയി�്  നൽകിയ  എൻക�യറി�്  (ന�ർ-39/15-02-2021)  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ഉടെന  �ക
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ഈടാ�ി  വിശദാംശ�ൾ  ഓഡി�ിെന  അറിയി��താെണ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  േമൽ  �ക  ബ�െ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  അടിയ�ിരമായി  ലഭ�മാ�ി  സർവകലാശാലാഫ�ിൽ  അടവാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

Internal Revenue –Academic Income –Tuition fee –Defects in proper collection ; huge arrears pending

2-8   േഹാ�ൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �േത�കമായി േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ��ി�
    സർവകലാശാലാേഹാ��കൾ  വാടകെ��ിട�ിലാണ്  �വർ�ി��ത്  എ�ി��ാ�ം  േഹാ��കളിെല
ഫർണി��കൾ,  ഇലക്�ിക്  ഉപകരണ�ൾ,  പാ��ൾ,  മ�്  വ�വകകൾ  �ട�ിയവ  സർവകലാശാല�െട
അധീനതയിലായതിനാ�ം  േഹാ�ൽ  െമയി�നൻസ്  സർവകലാശാല  നട��തിനാ�ം  േമൽ  വ�വകകൾ
േക�വ���ിെ��്  ഉറ�്  വ���തിനായി  േഹാ�ൽ  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  �േത�കമായി  േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�് ഈടാേ��താണ്.

    2019-20 െല േഹാ��മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം േഹാ�ൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
�േത�കമായി േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ഈടാ�ി�ാ��ി�. അപാകത അറിയി�് നൽകിയ എൻക�യറി�് (ന�ർ 
28/ തീയതി 09-02-2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ി വിവരം
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Caution Deposit not levied from hostellers

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1   ഗേവഷണ�േരാഗതി ഇ�ാ� ഗേവഷകെര നീ�ം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി��ി�.
    മലയാളസർവകലാശാലയിൽ  ഗേവഷണ�ിന്  േചർ�  ചില  ഗേവഷണവിദ�ാർ�ികൾ  ദീർഘനാളായി
ഗേവഷണ�വർ�ന�ളിൽ  നി�ം  വി�നിൽ��തായി  ബ�െ��  ഹാജർ��ക�ൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ
വ��മാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ

നം.
േപര് പഠന വ��്

േജായിൻ
െച�

തീയതി

റിമാർ�്

1 ജഷില. െക സാഹിത� പഠനം 13.1.2017
2019 �ലായ് 10 ന് േശഷം

ഒ�ി�

2 �ബി.ടി സാഹിത� രചന 12.1.2017
2019 �ലായ് 9 ന് േശഷം

ഒ�ി�

3 വീണ. െക സാഹിത� രചന 13.1.2017
2019 �ലായ് 9 ന് േശഷം

ഒ�ി�

4 അശ�തി.ജി.വി
സം�ാര ൈപ�ക

പഠനം
9.12.2016

2018 െസ�ംബർ 23 ന്
േശഷം ഒ�ി�.

5 രമ�. സി.പി
സം�ാര ൈപ�ക

പഠനം
11.1.2017

2019 ഒേ�ാബർ 8 ന് േശഷം
ഒ�ി�.

6 ചി� �േര�ൻ
സം�ാര ൈപ�ക

പഠനം
11.1.2017

2019 �ലായ് 9 ന് േശഷം
ഒ�ി�

7 അഖിൽ ത��ൻ സാഹിത� രചന 12.1.2017
2020 �ലായ് 1ന് േശഷം

ഒ�ി�

8 നീ�. എൻ സാഹിത� പഠനം 30.12.2015
2019 െഫ�വരി 1ന് േശഷം

ഒ�ി�
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9 �തി. ടി സാഹിത� പഠനം 30.12.2015
2019 െഫ�വരി 22ന് േശഷം

ഒ�ി�

10
ഐശ�ര� വി.
േഗാപാൽ

സാഹിത� പഠനം 07.01.2016 2019-20 ൽ ഒ�ി�

    13/11/2019െല  മലയാള  സർവകലാശാല  ഭരണവിഭാഗം  ഉ�രവ്  നം.  2837/എ4/2019/അ�ാദമികം  �കാരം
നട�ിലാ�ിയ  2019  െല  പി.എ�്.ഡി  ഗേവഷണ  ച�ം  ഖ�ിക  6.13.5  അ�സരി�്  ച��കാരം  അ�വദി�  90
ദിവസ�ിന്  േശഷ��  ഏത്  അവധി�ം  മാർ�നിർേ�ശി�െട  �പാർശ  ഉ�ായിരിേ��താണ്.  ഇതിന്  ൈവസ്
ചാൻസല�െട  അ�മതി�ം  ആവശ�മാണ്.  ഈ  വ�വ�  പാലി�ാ�  എ�  അവധി�ം  അനധി�തമായി
കണ�ാ�ിെ�ാ�് രജിേ�ഷൻ റ� െച��താണ് എ�് വ�വ� െച�ി��്. മലയാള സർവകലാശാലയിൽ േമൽ
വ��മാ�ിയ  10  ഗേവഷകർ  ദീർഘകാലമായി  വി�  നിൽ��ത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  നൽകണെമ�്
ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (23/9.2.2021) സർവകലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ ടി ഗേവഷക�െട
�േവശനം  റ�െച��തി��  നിർേ�ശം  മാർ�ദർശികളിൽ  നിേ�ാ  �ൾ  ഡയറ�ർമാരിൽ  നിേ�ാ  റിസർ�്
െകൗൺസിലിൽ നിേ�ാ ലഭി�ി�ി� എ�് വ��മാ�ിയി��്. 2019 ൽ �ാബല��ി�� ഗേവഷണച�ം 6.9 �കാരം
�േരാഗതി ഇ�ാെത വ�ാൽ �േവശനം റ�് െച�ാൻ റിസർ�് െകൗൺസിലിന് അധികാര��്. ദീർഘകാലമായി വി�
നിൽ��  ഗേവഷകർെ�തിെര  ഉചിതനടപടികൾ  സ�ീകരി�്  രജിേ�ഷൻ  റ�ാ�ി  �തിയ  വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഗേവഷണ�ി�� അവസരം ഉ�ാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Unauthorised absence from research works

3-2   പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വ��് അ�വദി� ഇ-�ാ�്സ് വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈകമാ��തിൽ
��തരവീ�
    സർവകലാശാലയിെല  വിവിധ  പഠനവ��കളിെല  എസ്.സി,  എസ്.ടി,  ഒ.ബി.സി  വിദ�ാർ�ികൾ�്  അവ�െട
പഠനകാലയളവിൽ  വിതരണം  െച��തിനായി  പ�ികജാതി  പ�ികവർ�  വികസനവ��കൾ  കഴി�  അധ�യന
വർഷ�ളിൽ അ�വദി� 22,22,920/- �പ ഈ ആവശ��ിന് േവ�ി �േത�കം �ട�ിയ ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ (നം.
33466620930)  31.03.2020  ന്  നീ�ിയിരി�്  ഉ�്.  േകാ�്  �ർ�ിയാ�ിേ�ായ  അർഹതെ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്
അവ�െട  േകാ�്  കാലയളവിൽ  യഥാസമയം  നൽകാൻ  േവ�ി  സർ�ാർ  അ�വദി�  �ക  വിദ�ാർ�ികൾ�്
ൈകമാറാെത ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ ��ി��ത് ��തര�മേ�ടാണ്.

    ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (13/3.2.2021) നൽകിയ മ�പടിയിൽ
31.01.2021 ൽ ടി അെ�ൗ�ിൽ 1567620/- �പയാണ് ബാലൻസ് ഉ�ത് എ�ം ഇ-�ാ�മായി ബ�െ�� പഴയ ൈസ�്
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ  2019  ന്  ���  �ക  േവർതിരി�്  വകയി���തിൽ  കാലതാമസം  േനരി���്  എ�ം
പ�ികജാതി  വികസന  വ��മായി  ബ�െ��്  ഇ�  സംബ�ി�  കണ�കൾ  ലഭി��തി�ം  പഴയ  േരഖകൾ  ഒ�
േനാ�ി �ക വകയി���തി�ം ��തലായി അ�വദി� �ക പ�ികജാതി വികസനവ��ിേല�് തിരി�ട��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടികൾ ൈകെ�ാ� വ�� എ�മാണ് സർവകലാശാല വ��മാ�ിയിരി��ത്. 31/03/2020 �ം
31/01/2021  �ം  ഇടയിൽ ഈ  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  െചലവഴി�  655300/-  �പ  ഏെത�ാം  വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ്
നൽകിയത്  എ�ം  01/04/2020  �തൽ  31/01/2021  വെര��  കാലയളവിൽ  എസ്.സി./എസ്.ടി.  വ��ിൽ  നി�ം
ലഭ�മായ �ക�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാേ��താണ്.

    പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാർ നൽകിയ വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം യഥാസമയം ൈകമാറാ�ത്
അവ�െട  �േത�ക  അവകാശ��െട  ലംഘനമായി  പരിഗണി�ാ��  ��തര�മേ�ടാണ്.  ഫ�്  യഥാസമയം
ലഭ�മായി�ം  തിക�ം  സാേ�തിമായ  ���െള  �ൻനിർ�ി  അർഹരായ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  പഠനകാലയളവിൽ
ലഭിേ��  ഇ�രം  ആ��ല��ൾ  യഥാസമയം  ലഭ�മാ�ാതിരി��ത്  ഇ�രം  പ�തിക�െട  ല��െ�  തെ�
പരാജയെ����താണ്.  ഇ�ാര��ിൽ  സർവകലാശാല  നൽകിയ  വിശദീകരണം  ��ികരമ�.  അർഹതെ��
വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഉടൻ  �ക  ൈകമാേറ��ം  ബാലൻസ്  ഉ�  �ക  പ�ികജാതി  പ�ികവർ�  വികസന  വ��ിന്
തിരി�ട�ക�ം, ഇ-�ാ�് രജി�റിൽ �ത�മായ വിവര�ൾ േരഖെ��േ���മാണ്. ഇ�ാര��ിൽ �ത�വിേലാപം
കാണി� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര ഉചിതമായ അ�ട� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െചേ��താണ്.

Debts and Deposits –Students Welfare –E-Grants –Defects in proper disbursement
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3-3   ആദായനി�തി കണ�ാ�ൽ - ഇൻകം ടാ�് ആ�്/െസ�ൻ പാലി��ി�
    മലയാളസർവകലാശാലയിെല 28 �ിരംഅ��ാപക�െട ആദായനി�തി പ�ിക ഓഡി�് പരിേശാധി�ക��ായി.
2019-20 സാ��ികവർഷെ�  പ�ിക  േ�ായിംഗ്  ആ�്  ഡിസ്െബ�ിംഗ്  ഓഫീസർ  േരഖക�െട  അടി�ാന�ിൽ
പരിേശാധി�്  �ത�ത  ഉറ�്  വ�േ���ം  ആയ��കാര��  നി�തി  ഈടാ�ി  ��ത  വ��ിേല�്
ഒ�േ���മായി��.  എ�ാൽ ആദായനി�തി പ�ികയിൽ െ�യിം െച� �ക ഇൻകം ടാ�് ആ�ിെല ചാപ്�ർ 10
(HRA),  Section  26  െല  വ�വ��്  അ��തമായാേണാ  എ�്  ബ�െ��  അധികാരികൾ  പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിയി�ി�.  ഇ��ലം  സർ�ാരിന്  ലഭിേ��ിയി��  ആദായ  നി�തി  ഇന�ിൽ  �റവ്  വ�ി��്.
വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

I) േഡാ. എം. �ീനാഥൻ, െ�ാഫസർ (PAN : AJIPS1149P)

    2019-20 സാ��ികവർഷ�ിെല ആദായനി�തി പ�ികയിൽ Housing Loan Interest ഇന�ിൽ 111773/- �പ�ം
Principal  ഇന�ിൽ  201127/-  �പ�ം  �റ�  വ��ിയതായി  കാ��.  ഇേ�ഹ�ിെ�  Housing  Loan  (Account  No.
602825471-HDFC  Bank)  ആയി  ബ�െ��  േരഖകൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  േഡാ.  �ീനാഥൻ  എം.,  �ീമതി  പി.
സരളാേദവി,  �ീമതി  പാർവതി  നായർ  എസ്.  എ�ിവർ  േജായി�്  ആയി�ാണ്  Housing  Loan  എ��ി��ത്  എ�്
കാ��.  എ�ാൽ  േലാൺ  എ���തിന്  ഈടായി  നൽകിയ  �മി�െട  ഉടമ�ാവകാശം  േഡാ.  എം.  �ീനാഥനി�
എ�്  േരഖകളിൽ  നി�്  വ��മാ��.  Income  Tax  Act  Section  26  �കാരം  േലാണിെ�  പലിശ�ം  �ത�ം  �റ�
വ���തിന് Ownership നിർബ�മാണ്.

ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േഡാ. �ീനാഥൻ എം. സമർ�ി� ആദായനി�തി പ�ികയിൽ െത�് സംഭവി�ി��്.

• സമർ�ി� പ�ിക �കാരം കണ�ാ�ി അടവാ�ിയ നി�തി - 299414/- �പ

• യഥാർ��ിൽ അടവാേ��ിയി�� നി�തി - 334286/- �പ

(111773/- Home Loan Interest Amount നി�തി�് കണ�ാ�ാെത)

ആദായനി�തി കണ�ാ�ിയതിെല അപാകത സർവകലാശാല അധികാരികൾ പരിേശാധി�് ആയതിൽ മാ�ം വ��ി
നി�തി ഇന�ിൽ �റ� വ� �ക ഈടാ�ി ബ�െ�� വ��ിൽ അടവാേ��താണ്.

II) HRA കണ�ാ�ിയത് - Section 10 (13 A) ന് വി��ം

    Income Tax Act Chapter 10 Section 13 A �കാരം ജീവന�ാർ താമസി��ത് വാടകവീ�ിലാെണ�ിൽ മാ�മാണ്
അവർ�്  വീ�വാടകബ�  �റ�  വ��ാൻ  അർഹത��.  �ടാെത  വീ�വാടകബ�  �റ�  വ���തിന്
നി�ർഷി�ി�� മാനദ��ൾ പാലിേ���മാണ്. താെഴ െകാ��ി�� ��് �കകളിൽ ഏതാേണാ െച�ത് ആയത്
�റ� െച�ാം.

1. യഥാർ��ിൽ ഈ വർഷം ൈക��ിയ വീ�വാടകബ�

2. അടി�ാനശ�ള�ം �ാമബ��ം �ടി ��ിയ �ക�െട 10% �ിേന�ാൾ അധികം നൽകിയ വാടക.

3. അടി�ാനശ�ള�ം �ാമബ��ം �ടി ��ിയ �ക�െട 40% വ�� �ക

    �കളിൽ പറ�തിെന അടി�ാനമാ�ിയാണ് HRA �റവ് വ�േ��ത്. എ�ാൽ താെഴ പറ�� ജീവന�ാ�െട
ആദായനി�തി പ�ിക പരിേശാധനയിൽ Section 10 (13 A)ന് വി��മായാണ് HRA �റവ് വ��ിയത്. വിശദവിവരം
�വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

േപര്

യഥാർ��ിൽ
ഈ വർഷം

ൈക��ിയ വീ�
വാടക ബ�

അടി�ാന ശ�ള�ം
�ാമബ��ം �ടി
��ിയ �ക�െട 10%

�ിേന�ാൾ
അധികം നൽകിയ

വാടക

അടി�ാന
ശ�ള�ം

�ാമബ��ം
�ടി ��ിയ
�ക�െട 40%
വ�� �ക

സർവകലാശാല
ആദായനി�തി
കണ�ാ�ാൻ
വീ�വാടക
ബ�

ഇന�ിൽ
�റ�

വ��ിയ �ക

യഥാർ��ിൽ
�റ�

വ�േ��തായ
�ക (��്
�കകളിൽ
ഏതാേണാ

െച�ത് ) (േകാളം
3,4,5)
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1 2 3 4 5 6 7

1. 

േഡാ.
ടി.
അനിത
�മാരി

21000

(Pay+DA)X10%=229412

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
66000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

917651 21000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

2. 

േഡാ.
�ീരാജ്
എ.പി.

14000

(Pay+DA)X10%=84099

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
72000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

336399 14000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

3. 

�ധീർ
എസ്.
സലാം

12000

(Pay+DA)X10%=84099

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
60000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

336399 12000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

4. 

േഡാ.
ഭരതൻ

18000

(Pay+DA)X10%=184355

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
96000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

737420 18000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

5. 

േഡാ.
സതീഷ്
പി.

15000

(Pay+DA)X10%=99421

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
96000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

397684 15000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

6. 

േഡാ.
�ിത
െക.
നായർ

15000

(Pay+DA)X10%=94648

യഥാർ��ിൽ
നൽകിയ  വാടക  =
54000

അധികം  നൽകിയ
വാടക = 0

378595 15000
0  (േകാളം  നാല്
ആണ്  െചറിയ
�ക)

 ടി  ജീവന�ാ�െട  വീ�വാടകബ�  �റ�്  ആദായനി�തി  കണ�ാ�ിയത്  �മ�കാരമ�.  വീ�വാടകബ�  കിഴിവ്
വ�േ��ത് �കളിൽ പരാമർശി�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ്.

ആദായനി�തി �ത�മായി �നർനിർ�യം നട�ിയതിെ� വിശദവിവരം �വെട േചർ��.
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�മ
ന�ർ

േപര്
ഈ വർഷം ഒ��ിയ

അദായനി�തി

യഥാർ��ിൽ ഒ�േ��ിയി��
അദായനി�തി

(േമൽ വിവരി� �കാരം വീ�വാടക ബ�
�നർനിർ�യം നട�ി കണ�ാ�ിയ

അദായനി�തി)

�റവ്

1. 

േഡാ. ടി.
അനിത
�മാരി

368176 374727 6551

2
േഡാ.

�ീരാജ്
എ.പി.

22900 25816 2916

3
�ധീർ
എസ്.
സലാം

20372 22866 2494

4 േഡാ. ഭരതൻ 279954 285570 5616

5
േഡാ.

സതീഷ് പി.
21996 25116 3120

6
േഡാ. �ിത
െക. നായർ

44762 47882 3120

ആെക 23817

    ഈ അപാകത സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് ഒ��ന് (നം. 14/ 17.03.2021 ) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി��  �ക  ഈടാ�ി  ബ�െ��  വ��ിേല�്  അടവാേ���ം  വിവരം  ഓഡി�്  വ��ിെന
അറിയിേ���മാണ്.

Debts  and  Deposits  –  Others  –Income Tax  –Non-compliance  of  Act,  Rule,  Statute,  Govt.  Orders  or  direction  and
University Orders

3-4   നാക് അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിെയ��ാ�� �വർ�ന�ൾ േവഗ�ിലാ�ണം
    U.G.C, RUSA �ട�ിയ  േദശീയ  ഫ�ിംങ്  ഏജൻസിക�െട  സാ��ികസഹായം  മലയാളം  സർവകലാശാല  �െട
വികസന�വർ�ന�ിന്  അത�ാവശ�മാണ്.  16/10/2019  െല  നാഷണൽ  അസ�്െമ�്  ആ�്  അ�ഡിേ�ഷൻ
െകൗൺസിൽ ഡയറ�ർ െ�ാഫ. എസ്.സി. ശർ�, മലയാളം സർവകലാശാല ൈവസ് ചാൻസലർ�് അയ� ക�ിൽ
�.ജി.സി,  ��  �ട�ിയവയിൽ  നി�ം  �ീ�ക�ം  ഫ�ക�ം  ലഭി��തിന്  നാക്  അ�ഡിേ�ഷൻ  നിർബ�മാണ്
എ�്  വ��മാ�ിയി��്.  അതിനാൽ  അ�ഡിേ�ഷൻ  േനടിെയ��ാ��  �വർ�ന�ൾ  േവഗ�ിലാ�ണെമ�്
നിർേ�ശി�.  20.3.2019  ൽ  ൈവസ്  ചാൻസല�െട  അ���തയിൽ  േചർ�  ഐ.ക�.എ.സി.  േയാഗ�ിെ�
തീ�മാന�കാരം  വി�വീ�കളി�ാെത��  �വർ�നമാണ്  ഇനി  നാക്  അ�ഡിേ�ഷനിേല��  �രം  �റ�ക��
എ�ം  �ൺ  10-ാം  തീയതി�  ��ായി  ��വൻ  ഉപസമിതിക�ം  േരഖകൾ  േശഖരി�  കഴി�ിരി�ണം  എ�ം
തീ�മാനെമ��.  16/11/2020  െല  ഭരണവിഭാഗം  ഉ�രവ്  ന�ർ  1387/2017  വി.സി.  �കാരം  നാക്  അ�ഡിേ�ഷ�
േവ�ി��  സർവകലാശാല�െട  എസ്.എസ്.ആർ  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ാനായി  ൈ��ീരിയ  �കാരം  7  സമിതികെള
�പീകരി�ാ�ം തീ�മാനി�.  എ�ാൽ ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി അറിയി�ണെമ�് കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (11/3.2.2021) സർവകലാശാല ഇ�വെര മ�പടി നൽകിയി�ി�.  സാ��ിക�തിസ�ിയിൽ അകെ��
നിൽ��  സർവകലാശാല�്  �.ജി.സി,  ��  �ട�ിയ  േക�  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസികളിൽ  നി��
സാ��ികസഹായം  ഇ�ാെത  �േ�ാ�്  േപാകാനാകി�.  നാ�്  അ�ഡിേ�ഷൻ  േനടിെയ��ാൻ  സർവകലാശാല
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ ഫല�ദമായി� എ�് ഓഡി�് വിലയി���. നാ�് അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിെയ��ാൻ
��കാലാടി�ാന�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം ഇ�ാര��ൾ ഭരണതല�ിൽ വിലയി�േ���മാണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Academic matters
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3-5   സർവകലാശാല േഹാ��ക�െട ൈവദ�തികണ�ൻ - അപാകത
എ. ൈവദ�തിതാരിഫിൽ മാ�ം-സർവകലാശാലാഫ�ിന് ന�ം
ഫയൽ നം:28/2019/ജനറൽ/പി.വി.
മലയാളസർവകലാശാല�്  കീഴിൽ  വാടക�്  �വർ�ി��  െപൺ��ിക�െട  േഹാ�ലിൽ  ൈവദ�തിചാർജ്
കണ�ാ��ത്  17  കൺസ�മർ  ന��കളിെല  റീഡി�ിെ�  അടി�ാന�ിലാണ്.  ആെക��  17  കൺസ�മർ
ന��കളിൽ 12 എ�ം KSEB Tariff VI B �കാര�ം,  4 എ�ം KSEB Tariff VII A �കാര�ം ഒ�് KSEB Tariff LT VI F
�കാര���വയാണ്. ആയതിന��തമായി�� നിര�ാണ് KSEB ഈടാ�ിവ��ത്.

Tariff VI B- Central/ State Goverment Offices, Hostels of Educational Institute etc Affliated to Universities എ�ിവ�ം
Tariff VII A - Shops, Showrooms, Display Outlets എ�ിവ�ം Tariff LT VI F- Construction works, Computer Training
Institute  Etc  എ�ിവ�ം  ബാധകമായി��വയാണ്.  േമൽ  പരാമർശി�ി��  താരി�കൾ�്  Kerala  State  Electricity
Regulatory Commission നി�യി� നിര�കൾ �വെട േചർ��.

LT VI B -Tariff

a) Fixed Charge- 80.00 rupees

b) Energy Charge

i) of and below 500 KWH (all units)- 6.30 rupees

ii) above 500 KWH (all units)- 7.00 rupees

LT VI F-Tariff

a) Fixed Charge

Single Phase - 70 rupees

Three Phase - 140 rupees

b) Energy Charge

i) 0 to 100 units – 5.80 rupees

ii) 0 to 200 units – 6.50 rupees

iii) 0 to 300 units – 7.20 rupees

iv) 0 to 500 units – 7.80 rupees

v) Above 500 units – 9.00 rupees

LT VII A-Tariff

a) Fixed Charge

Single Phase - 70 rupees

Three Phase - 140 rupees

b) Energy Charge

i) 0 to 100 units – 6.00 rupees

ii) 0 to 200 units – 6.70 rupees

iii) 0 to 300 units – 7.40 rupees

iv) 0 to 500 units – 8.00 rupees
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v) Above 500 units – 9.30 rupees

    കൺസ�മർ ന��കളായ 15863, 15864, 15865, 15866 LT VI F-Tariff �ം കൺസ�മർ ന�ർ 12033 LT VII A- Tariff �ം
ആയതിനാൽ  വിദ�ാഭ�ാേസതരൈവദ�തിനിര�ാണ്  KSEB  ഈടാ�ിവ��ത്.  ഇ��ലം  അധികബാധ�ത
സർവകലാശാല�് ഉ�ാ��.

2019-20 വർഷ�ിൽ ൈവദ�തിചാർജ് ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�് ഉ�ായ ന��ിെ� വിവരം �വെട നൽ��

കൺസ�മർ
ന�ർ/ഫി�ഡ്

ചാർജ്
മാസം

ഉപേയാഗി�
�ണി�്

നിലവിെലTariff
( LT VI F, LT VII

A) �കാരം
ഈടാ�ിയ

�ക,

As per electricty
bill

Fixed
charge+meter
rent+Energy
charge (unit

*Tariff
rate)+duty

charge (10% of
Energy charge)

Tariff ( LT VI B)
�കാരം

ഈടാേ��തായ
�ക,

calculation

Fixed
charge+meter
rent+Energy

charge (unit *Tariff
rate)+duty charge

(10% of Energy
charge)

ഉ�ായ
ന�ം

അടവാ�ിയ
�ക�െട

െവൗ�ർ നം:
തി�തി

15863

(fixed charge
420/-)

ഏ�ിൽ,

െമയ്
497 4427 3818 609 57/18.05.19

�ൺ,

�ലായ്
320 2756 2597 159 132/26.07.19

ആഗ�്,

െസ�ംബർ
494 4454 3857 597 191/04.10.19

ഒേ�ാബർ,

നവംബർ
571 5105 4830 275 231/21.11.19
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ഡിസംബർ

ജ�വരി
543 4944 4615 329 298/24.01.20

െഫ�വരി

മാർ�്
646 7127 5408 1719 373/19.03.20

15864

(fixed charge
420/-)

ഏ�ിൽ,

െമയ്
677 6403 5586 817 57/18.05.19

�ൺ,

�ലായ്
476 4234 3679 555 132/26.07.19

ആഗ�്,

െസ�ംബർ
541 4873 4599 274 191/04.10.19

ഒേ�ാബർ,

നവംബർ
654 6215 5469 746 231/21.11.19

ഡിസംബർ

ജ�വരി
646 6153 5408 745 298/24.01.19

െഫ�വരി

മാർ�്
761 7172 6293 879 373/19.03.20

15865

(fixed charge
420/-)

ഏ�ിൽ,

െമയ്
573 5045 4786 259 57/18.05.19

�ൺ,

�ലായ്
380 3194 3013 181 132/26.01.19

ആഗ�്,

െസ�ംബർ
479 4331 3752 579 191/04.10.19

ഒേ�ാബർ,

നവംബർ
566 5064 4792 272 231/21.11.19
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ഡിസംബർ

ജ�വരി
560 5025 4746 279 298/24.01.19

െഫ�വരി

മാർ�്
651 7179 5446 1733 373/19.03.20

15866

(fixed charge
420/-)

ഏ�ിൽ,

െമയ്
619 5829 5140 689 57/18.05.19

�ൺ,

�ലായ്
305 2639 2493 146 132/26.07.19

ആഗ�്,

െസ�ംബർ
510 4584 4361 223 191/04.10.19

ഒേ�ാബർ,

നവംബർ
592 5277 4992 285 231/21.11.19

ഡിസംബർ

ജ�വരി
572 5131 4838 293 298/24.01.20

െഫ�വരി

മാർ�്
665 7324 5554 1770 373/19.03.20

12033

(fixed charge
240/- for the

mnth
april,May,June,July

and 280/- for
Balance month

ഏ�ിൽ,

െമയ്
297 2341 2312 29 57/18.05.19

�ൺ,

�ലായ്
244 2003 1944 59 132/26.07.19

ആഗ�്,

െസ�ംബർ
217 1852 1797 55 191/04.10.19

ഒേ�ാബർ,

നവംബർ
395 3129 3030 99 231/21.11.19
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ഡിസംബർ

ജ�വരി
327 2701 2560 141 298/24.01.20

െഫ�വരി

മാർ�്
401 3631 3072 559 373/19.03.20

ആെക ന�ം 15355

    െപൺ��ിക�െട  േഹാ�ലിെല  എ�ാ  കൺസ�മർ  ന��കൾ�ം  Tariff  LT  VI  B  �കാര��  ൈവദ�തിചാർജ്
ആയി��  ഈടാ�ിയെത�ിൽ  15355/-  �പ  ന�െ�ടി�ായി��.  ഭാവിയിൽ  വലിയ  സാ��ികബാധ�ത
ഒഴിവാ��തിനായി  ��വൻ  കൺസ�മർ  ന��ക�ം  വിദ�ാഭ�ാസാവശ�ാർ���  താരിഫിേല�്  മാ�വാൻ  േവ�
നടപടി  സ�ീകരി�ാ�ം  ന�ം  വ�  �ക  തിരിെക  നൽ�വാ�ം  KSEB-േയാട്  ആവശ�െ�ടാ�ം  നിർേദശി�  നൽകിയ
ഓഡി�്  ഒ��ന്  (നം:04/12.02.21)  താരിഫ്  �നപരിേശാധി��തിനായി  െവ�ം  KSEB�്  ക�്  നൽകിയി���
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടർനടപടികൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

ബി.  സർവകലാശാല  േഹാ�ൽ  ൈവദ�തി  കണ�ൻ  -  േകരള  ഇല�ിസി�ി  സൈ�  േകാഡ്  -  2014  റ�േലഷന്
വി��ം

ഫയൽ നം:26/2019/ജനറൽ/11.07.2019
ആൺ��ിക�െട േഹാ�ൽ �ഹ�ദ് അഷറഫ് എ�യാ�െട ഉടമ�തയിൽ അരി�ാ�ിറയി�� �ള�ൽ ഹാബി�ാ�്
എ�  വാടകെ��ിട�ിലാണ്  �ിതി  െച��ത്.  10  �ാ�ക�ം  ഒ�  അ��ള�ം  ഉൾെ���താണ്  ഈ  േഹാ�ൽ
െക�ിടം. േമൽ�റ� 11 െക�ിട�ൾ�് ഓേരാ�ി�ം LT1A താരിഫി�� ഓേരാ ൈവദ�തി കണ��കളാണ് ഉ�ത്.

    2019 �ൈല 8-ആം തീയതി ആൺ��ിക�െട േഹാ�ൽ മല�റം എ.പി.ടി.  േ�ാഡ് ലീഡർ സേ�ാഷ് പി.  �െട
േന�ത��ിൽ  ഉേദ�ാഗ�ർ  പരിേശാധന  നട�ക�ം  1A  താരിഫിൽ  അ�വദി�ി��  ടി  കണ��കളിൽ  നി�്
താരിഫ്  ��പേയാഗം  െച�്  േബായ്സ്  േഹാ�ൽ  �വർ�ി�  വ���ലം  താരിഫ്  ഇന�ി�ം  മ�മായി
െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിന് സാ��ിക ന�ം ഉ�ായതായി പറ��. ഒേര ആവശ��ിന് ഒ� �ിമിസസിൽ ഓേരാ
േവാൾേ�ജ്  െലവലിൽ  ഒ�ിലധികം  കണ��കൾ  നിലനിൽ��ത്  േകരള  ഇല�ിസി�ി  സൈ�േകാഡ്  2014
റ�േലഷൻ  52  ന്  വി��മാണ്.  ഇ�ര�ിൽ  10865  വാട്സ്  േശഷി��  ൈവദ�തി  ഉപകരണ�ൾ  കണ�്  െച�്
വിവിധ  ൈവദ�തികണ��കളിൽ  നി�ം  ഉപേയാഗി����ലം  ൈവദ�തി  ഉപേഭാഗം  ��വൻ  �ണി�്  വിഭജി�്
താരിഫ്  �ാബ്  മാ���െകാ�്  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്  സാ��ികന�ം  സംഭവി�ി��്.  അ�മായി  ബ�െ��്
94592/- �പ�െട അധികം ബിൽ സർവകലാശാലയ�് നൽ�ക��ായി . ബിൽ �കയായ 94592/- �പ ൈവദ�തി
ഓഫീസിൽ ഒ��കേയാ 50% ബിൽ �ക അ�ീൽ ഫീസ് അട�് 30 ദിവസ�ിനകം അപേല�് അേതാറി�ി�് പരാതി
സമർ�ി�ാ��േതാ ആെണ�് അറിയി�ി��്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സർവകലാശാല 47296/- �പ ഒ��ി
അപേല�് അേതാറി�ിെയ സമീപി�തായി 17/08/2019 െവൗ�ർ നം. 151 ൽ നി�ം വ��മാ��.

    ഒ�  െക�ിടം  വാടക�്  എ��േ�ാൾ  നിയമാ��തമായ  സംവിധാന�ളിലാണ്  അവ  �വർ�ി��ത്  എ�്
സർവകലാശാല  ഉറ�ാേ����്.  KFC Vol  I  Article  22 �കാരം  േഹാ�ൽ  വാടക  നി�യിേ��ത്  PWD ആണ്.
ഇവിെട  വാടക  നി�യി�ത്  െക�ിട  ഉടമ�ം  �ണിേവ�ി�ി�ം  േചർ�ാണ്.  വാടക�്  േഹാ�ൽ  എ���  േവളയിൽ
സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  പാലി�ി��  എ�ിൽ  PWD  Engineer/Overseer  െക�ിടം  പരിേശാധി�്  സംവിധാന�ളിെല
േപാരാ�കൾ, മാ�ം വ�േ�� വ�തകൾ എ�ിവ ��ി�ാണി�മായി��. സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ ഉ�ായി�ം
നിയമ�ൾ  പാലി�ാെത  െക�ിടം  വാടക�്  എ���  �ലം  വലിയ  ബാധ�തയാണ്  സർവകലാശാല  വ��ിെവ�ത്.
ഇ��ലം സർവകലാശാല��ായ ന�ം െക�ിട ഉടമയിൽ നിേ�ാ വീ� വ��ിയ സർവകലാശാല അധികാരികളിൽ
നിേ�ാ ഈടാേ��താണ്.

Plan Expenditure –Students Welfare - Hostel Expenses ; electricity charge –Eligible category not allowed
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3-6   പരീ�ാഭവൻ ജീവന�ാർ�് �േത�ക അലവൻസ് �ൻകാല�ാബല�േ�ാെട അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�.
ഫയൽ നം:16/2019/ജനറൽ/പി.വി

    2019  െസ�ംബർ  27െല  നിർവാഹകസമിതി  തീ�മാനം  (6/42)  �കാരം  പരീ�ാവിഭാഗ�ിൽ  േജാലി  െച��
താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ�് (1,3) (2,4) െസമ�ർ പരീ�ക�െട സ�ർഭ�ളിെല അധികേജാലിഭാരം കണ�ിെല��്
�േത�ക  അലവൻസായി  2000/-  �പ  വീതം  പരീ�ാകൺേ�ാള�െട  �പാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ
നൽകാ��താണ് എ�് തീ�മാനി�.

    2019 ഡിസംബർ 28െല നാൽ��ി��ാമത് നിർവാഹകസമിതി േയാഗതീ�മാനം (1/43) �കാരം, േമൽ തീ�മാനം
പരി�രി�്  2017-18  അ�ാദമിക്  വർഷം  �തൽ  �ൻകാല�ാബല�േ�ാ�  �ടി  2000/-  �പ  �േത�ക  അലവൻസ്
നൽകാൻ തീ�മാനി�.  േമൽവ�തക�െട  അടി�ാന�ിൽ  2017-18 വർഷം �തൽ പരീ�ാഭവനിെല  ജീവന�ാർ�്
നൽകിയ  �േത�കഅലവൻസിെ�  േ��്െമ�്  ഹാജരാ�ണെമ�്  കാണി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്
(21/6.2.2021)  ഇ�വെര  മ�പടി  നൽകിയി�ി�.  �ാബല��ി��  ശ�ളപരി�രണ  ഉ�ര�കൾ�്  വി��മായി
താൽ�ാലികജീവന�ാർ�്  �േത�ക  അലവൻ�കൾ  അ�വദി�ാൻ  സർവകലാശാലകൾ�്  അധികാരമി�.
അധികേജാലി  െച�ി�െ��ിൽ  േകാെ�ൻേസ�റി  അവധികൾ  അ�വദി�ാം  എ��ാെത  �േത�ക  അലവൻസ്
അ�വദി�ാൻ  വ�വ�കൾ  ഇ�.  ഈയിന�ിൽ  �ക  അ�വദി�ി�െ��ിൽ  തിരിെക  ഈടാ�ി  സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ അട�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

Plan Expenditure –Academic Matters –Examination Expenses –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt. Orders or
direction and University Orders

3-7   ലാ�്േടാ�് ന�െ��തിൽ ന�പരിഹാരം ഈടാ�ാൻ നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�
    01/08/2019ൽ രജി�ാർ ഇൻ ചാർജ് എ�തിയ ഓഫീസ് �റി�ിൽ (ഫയൽ നം.  1846/േഹാ�ൽ പരാതികൾ/2019
/അെ�ൗ�്സ് ) അ�ാദമിക് െസ�നിൽ ക���ർ അസി��ായി േജാലി െച� െകാ�ിരി�� �ീ ജി.  �േരഷ്
�മാർ എ�യാൾ കഴി� 2 മാസമായി സർവകലാശാലെയ അറിയി�ാെത േജാലിയിൽ നി�ം വി�നിൽ�കയാണ്
എ�ം  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഇ-�ാ�്സ്  േ�ാളർ�ി�്  ൈകകാര�ം  െച��തിന്  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  നി�ം  ഒ�
േതാഷിബ ലാ�്േടാ�് അേ�ഹ�ിന് നൽകിയി�� എ�൦ പറ��. വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാളർഷി�ിെ� നിജ�ിതി
അറിയാനായി  ലാ�്േടാ�്  തിരിെക  എ�ി�ാൻ  ആവശ�െ��്  01/08/19  ന്  ഒ�  റജിേ�ഡ്  േനാ�ീസ്
അയ�ി��താ�ം. എ�ാൽ, േപാ�ൽ ഡി�ാർ�്െമ�് 'അൺ െ�യിംഡ് '  എ�് േരഖെ���ി തിരി�നൽകിയതാ�ം
േരഖെ���ിയി��്. ഇേത അ��ിൽ 12/06/2019 ൽ ഒ� രജിേ�ഡ് േനാ�ീസ് ഭരണവിഭാഗ�ിൽ നി�ം അയ�ത്
ടിയാൻ ൈക��ി 18/06/2019 ൽ രജി�ാർ�് മ�പടി നൽകിയി��് .

    സർവകലാശാല�െട സ��ായ ലാ�്േടാ�് തിരി� കി��തിനായി നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ �പാർശ െച�്
രജി�ാർ സമർ�ി� ഫയലിൽ വ�ീലിെന െകാ�് ക�് ത�ാറാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ പരാതി േബാധി�ി�ാൻ
14/10/2019  ൽ  ൈവസ്  ചാൻസലർ  നിർേ�ശി�ി��.  എ�ാൽ  നിയമനടപടികൾ  സ�ീകരി�തിെ�  വിശദാംശ�ൾ
ഒ�ം ബ�െ�� ഫയലിൽ കാ��ി�. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
(14/03-02-21)  സർവകലാശാല  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ന�െ��  ലാേ�േടാേ�ാ  ന�പരിഹാരേമാ  ഈടാ�ാൻ
നിയമനടപടികൾ ൈവസ് ചാൻസല�െട നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉടൻ സ�ീകരിേ��താണ്.

Asset Management –Stocks and Stores –Office equipments, furnitures, machineries –Legal action not taken

3-8   േഹാ�ൽ ഫർണി�ർ, ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�
    ഫയൽ  ന�ർ  1846  (േഹാ�ൽ  പരാതികൾ/2019/അെ�ൗ�്സ് )  പരിേശാധി�േ�ാൾ  �ീമതി  മീനാ�ി  െക.
കളി�ാ�് െഹൗസ്, അന�ാ�ർ പി.ഒ., തി�നാവായ എ�വർ 22/06/2019ന് സർവകലാശാലാ രജി�ാർ�് നൽകിയ
പരാതിയിൽ പി.സി. പടിയി�� െക�ിടം സർവകലാശാലയിെല ആൺ��ികൾ�് േഹാ�ൽ ആയി ഉപേയാഗി�ാൻ
വാടക�്  നൽകിയി��താ�ം  അവിെട  നി�്  േഹാ�ൽ  മാ��  സമയ�്  ��കളിൽ  ഉ�ായി��  പതിെനാ�്
ഫാ�ക�ം ൈല�ക�ം അഴി�െകാ�േപായി എ�ം ആയത് തിരിെക തരണെമ�ം ആവശ�െ��ി��്.

    �ീമതി  മീനാ�ി�െട  ഉടമ�തയിൽെ��  െക�ിടം  ആൺ��ിക�െട  േഹാ�ൽ  ആയി  25/11/2016  �തൽ  2018
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ഓഗ�്  31  വെര  30000/-  �പ  വാടക�്  സർവകലാശാല  ഏെ���ി��.  2018  െസപ്�ംബർ  �തൽ  േഹാ�ൽ
അരി�ാ�ിറയിെല  �തിയ  െക�ിട�ിേല�്  മാ�ക�ം  പി.സി.  പടിയിെല  േഹാ�ലി��ായി��  സാധന
സാമ�ികൾ, ബൾ�കൾ, ഫാ�കൾ ഉൾെ�െട അരി�ാ�ിറയിേല�് മാ�ക�ം െച�തായി േഹാ�ൽ വാർഡ�മായി
സംസാരി�േ�ാൾ  വ��മായി  എ�ം  േഹാ�ലിൽ  ഉപേയാഗി�ി��  ഫാ�ക�ം  ൈല�ക�ം  ��ികൾ�്  േവ�ി
ഉപേയാഗി�ാൻ  സർവകലാശാലയാണ്  വാ�ിയത്  എ�ം  വാർഡൻ  പറ�തായി  ഫയലിൽ  േരഖെ���ിയി��്.
എ�ാൽ  േഹാ�ലിേല�്  വാ�ിയ  ഫാ�കൾ,  ബൾ�കൾ  ഉൾെ�െട��  ഉപകരണ�ൾ  യഥാവിധി  േ�ാ�്
രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  ഉപകരണ�ളിൽ  ന�ർ  േരഖെ���ി  ഉപേയാഗി�ാൻ  േവ�  നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ  സർവകലാശാല�േടതാണ്  ടി  ഉപകരണ�ൾ  എ�്  ആധികാരികമായി  �ാപി�ാൻ
േഹാ�ൽ  വാർഡന്  കഴി�ി�ി�  എ�്  ഓഡി�്  വിലയി���.  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ാ�തിൽ
വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (10/03.02.21)  സർവകലാശാല  മ�പടി  നൽകിയി�ി�.
െക�ിക  ഉടമ�  ഇ�ാര��ിൽ  നിയമനടപടി  സ�ീകരി�ാൽ  ബ�െ��  ഫാ�ക�ം  ൈല�ക�ം
സർവകലാശാല�േടതാണ് എ�് �ാപി�ാ�� ഏ��ം �ധാനേരഖയായി കാണിേ��ത് േ�ാ�് രജി�ർ ആണ്.
ഇ�ാര��ിൽ വീ� വ��ിയവർെ�തിെര അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി��േതാെടാ�ം േഹാ�ലിേല�് ഇ�വെര
വാ�ിയ എ�ാ ഉപകരണ��ം േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ാൻ അടിയ�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

Asset Management –Stocks and Stores –Hostel furniture and utensils –Equipments are not entered in stock register

3-9   കരിയർ അഡ�ാൻെ��് �ീം �ാന�യ�ം - �.ജി.സി. മാനദ��ൾ�് വി��ം
     മലയാളസർവകലാശാലയിെല  ഗേവഷണബി�ദ��  അസി��്  െ�ാഫസർമാരായ  േഡാ.  ഗേണഷ്  സി.,  േഡാ.
�ിത  െക.  നായർ  എ�ിവർ�്  കരിയർ  അഡ�ാൻെ��്  �ീമിെ�  ഭാഗമായി  16/11/2019  െല  ൈവസ്  ചാൻസല�െട
ഉ�രവ്  ന�ർ  2478/2018/Admn.  �കാരം  േ�ഡ്  2േല�്  �ാന�യ�ം  അ�വദി�ത്  �.ജി.സി.  മാനദ��ൾ
പാലി�ാെതയാണ്.

    �.ജി.സി.  �റെ��വി�ി��  2010െല  ച�ം,  2013െല�ം  2016െല�ം  േഭദഗതികൾ  എ�ിവ  �കാരം  അസി��്
െ�ാഫസർ ത�ികയി�� അധ�ാപകർ�് േ�ജ് 2 േല�് (േ�ഡ് േപ വർ�നവ് 6000 �പയിൽ നി�ം 7000 �പ)
കരിയർ  അഡ�ാൻെ��്  �ീമിെ�  ഭാഗമാ��  �ാന�യ�ം  നൽ��തിന്  താെഴ  വിവരി��  മാനദ��ൾ
പാലി�െ�േട���്.

1. പി.എ�്.ഡി.  േയാഗ�തേയാട്  �ടി  േജാലിയിൽ  �േവശി�വർ�്  �ടർ�യായ  4  വർഷെ�  േസവനം
�ർ�ിയാ�ിയിരി�ണം.

2. എം.ഫിൽ േയാഗ�ത��വർ 5 വർഷെ� �ടർ�യായ േസവനം �ർ�ിയാ�ിയിരി�ണം.

3. പി.എ�്.ഡി./എം.ഫിൽ േയാഗ�തയി�ാ�വർ �ടർ�യായ 6 വർഷെ� േസവനം �ർ�ിയാ�ിയിരി�ണം.

4. ഇ��യിെല  ഏെത�ി�ം  സർവകലാശാലയിൽ  നി�ം  �.ജി.സി.�െട  കീഴി��  അ�ാദമി�്  �ാഫ്  േകാേളജ്
നട�� ഒ� ഓറിെയേ�ഷൻ േകാ�ം ഒ� റീ�ഷർ േകാ�ം (2/3 ആ� കാലയള��ത് ) �ർ�ിയാ�ിയിരി�ണം.

5. �.ജി.സി. മാനദ��ൾ �കാര�� നി�ിത API (Academic Performance Index) േ�ാർ ഉ�ായിരി�ണം.

    േഡാ.  ഗേണഷ്  സി.,  അസി��്  െ�ാഫസർ  സാഹിത�രചന  നാല്  വർഷെ�  േസവനം  �ർ�ിയാ��ത്
31/05/2016�ം േഡാ. �ിത െക. നായർ, അസി��് െ�ാഫസർ ഭാഷാശാ�ം 4 വർഷെ� േസവനം �ർ�ിയാ��ത്
16/08/2017  തീയതിയി�മാണ്.  എ�ാൽ  ഇ�വ�ം  4  വർഷം  �ർ�ിയാ�ിയ  തീയതി��ിൽ  റി�ഷർ  േകാ�്
�ർ�ിയാ�ിയി�ി�.

    �ാന�യ�ം ഏകീകരി��തിെ� ഭാഗമായി �.ജി.സി.�െട 16/10/2018െല F No. 216/2002 (PS) PT F1 II  എ�
പ�ി�്  േനാ�ീസിൽ  റീ�ഷർ  േകാ�്  �ർ�ിയാ��തി��  തീയതി  31/12/2018  വെര  ദീർഘി�ി�ി��്.
31/05/2019െല  ഹയർ  എജ�േ�ഷൻ  (സി)  ഡി�ാർ�്െമ�്  GO  (Rt)  No.  864/2019/H  Edn.  ഉ�രവ്  �കാരം
31/12/2018��ിൽ  േകാ�്  �ർ�ീകരി�വർ�്  അസി��്  െ�ാഫസർ  ത�ികയിൽ  4  വർഷം  �ർ�ിയാ��
തീയതി�് അതായത് Due date ന് �ാന�യ�ം അ�വദി�ാ��താണ് എ�് വ��മാ���്. എ�ാൽ േഡാ. സി.
ഗേണഷ് 19/01/2019�ം േഡാ. �ിത െക. നായർ 03/04/2019�ം ആണ് റി�ഷർ േകാ�് �ർ�ീകരി�ത്. അതായത്
ഇ�വ�ം 31/12/2018ന് േശഷം മാ�മാണ് േകാ�് �ർ�ീകരി�ി��ത്.
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    േകാ�് �ർ�ീകരി�തിെ� അ�� ദിവസം �ാബല�ം നൽകിെകാ�് േ�ഡ് 2േല�് �ാന�യ�ം നൽേക�തിന്
പകരം 4 വർഷെ� േസവനം �ർ�ിയാ�ിയതിെ� അ�� ദിവസം (േഡാ. സി. ഗേണഷ് - 01/06/2016, േഡാ. �ിത -
17/08/2017) �ാബല�ം നൽകി അ�ാദമി�് േ�ഡിേല�് (േ�ഡ് 2) �ാന�യ�ം അ�വദി� നടപടി �മ�കാരമ�.
ആയത്  �നഃപരിേശാധിേ���ം  ആവശ�െമ�ിൽ  സർ�ാരിൽ  നി�ം  വ��ത  വ�േ���മാണ്  എ�
ആവശ�െ��െ�ാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  ഒ��ന്  (നം:02/12.02.21)  വ��ത  വ���തിേല�ായി  സർ�ാരിേല�്
എ�തിയി��� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടർനടപടികൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

Non-Plan Expenditure –Establishment Expenses –Salary –Irregular fixation against UGC guidelines

3-10   ൈന�ണ�വികസന പഠനേകാ�കൾ ആരംഭി�ാ�� തീ�മാനം നട�ിലായി�.
    ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം ൈന�ണ�വികസനപഠനം (Skill Development Course) �ടി സർവകലാശാലകളിൽ
ഉൾെ���ണെമ�്  �.ജി.സി.�ം  എം.എ�്.ആർ.ഡി.�ം  നിർേ�ശി�ി��.  ൈന�ണ�വികസന  േകാ�കൾ  മലയാള
സർവകലാശാലയിൽ  നട�ിലാ�വാ��  സാധ�തകൾ  പഠി�്  സമ�മായ  ഒ�  റിേ�ാർ�്  സമർ�ി�വാൻ
സാഹിത�പഠനവിഭാഗം അസി��് െ�ാഫസറായ േഡാ. േറാഷ്നി സ��െയ നിേയാഗി�ക��ായി. േഡാ. േറാഷ്നി
സ�� സമർ�ി� �ാഥമികറിേ�ാർ�് 2019 െസ�ംബർ 27 ന് നിർവാഹകസമിതി പരിേശാധി�ക�ം (ഇനം. നം. 21/42)
ൈന�ണ�വികസനേകാ�കൾ സർവകലാശാലയിൽ നട��തിന് അഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�. എ�ാൽ ഇ�വെര ടി
േകാ�കൾ  ആരംഭി�ാ�ത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  നൽകണെമ�്  കാണി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്
(20/06.02.2021)  സർവകലാശാല  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ,  ൈന�ണ�വികസനേകാ�കൾ  ആരംഭി�ാ��  അ�മതി
�.ജി.സി.യിൽ നി�ം ലഭ�മായി��് എ�ം അത�സരി�് നാല് േകാ�കൾ �ട�വാൻ 2020 നവംബർ 24 ന് േചർ�
ൈന�ണ�വികസനസമിതി േയാഗം തീ�മാനി�താ�ം അ�� അ��യനവർഷം �തൽ േകാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ േവ�
ത�ാെറ��കൾ  നട�ാൻ  തീ�മാനി�താ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  �.ജി.സി.�ം,  എം.എ�്.ആർ.ഡി.�ം  നിർേ�ശി�
�കാര��  ൈന�ണ�വികസനേകാ�കൾ  മലയാളംസർവകലാശാലയിൽ  �ട�ാ��  നടപടികൾ
േവഗ�ിലാേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Academic matters

3-11   അധ�ാപകര�കർ�സമിതി�െട �വർ�നം ഊർ�ിതമാ�ണം
    അധ�ാപകര�കർ�സമിതി(PTA) �പീകരണ�മായി ബ�െ�� ആദ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി േയാഗം 21.01.2018ന്
േച�ക�ം പി.ടി.എ ക��ി 296/പി.ടി.എ/2019/അഡ്മിൻ തീയതി 31.01.2019 �കാരം �പീകരി�ക�ം െച�ി��്.
എ�ാൽ  2019-20  സാ��ികവർഷ�ിൽ  പിടിഎ  �വർ�ി�ി�ി�  എ�ാണ്  മിനിട്സ്  ��്  പരിേശാധി�തിൽ
നി�്  വ��മാ��ത്.  പഠിതാ��െട  സർവേതാ�ഖമായ  അഭി��ി  ല��മി�്  �വർ�ി�ാൻ  അ��ാപക�ം
ര�ിതാ��ം  സഹകരി�ക  എ�താണ്  പിടിഎ�െട  �പികരണ�ിെൻറ  ഉേ�ശ�ം.  ആയത്
�ാവർ�ികമാ��തി�ം,  പിടിഎ�െട  �വർ�നം  െമ�െ����തി�ം  �വെട  േചർ��  കാര��ൾ  ��യിൽ
െകാ� വ��.

1. പിടിഎ  ക��ി�െട  �മതലക�ം  അധികാര��ം  വളെര  വ��മായി  �തിപാദി��  ൈബേലാ  ത�ാറാ�ി
നിർവാഹകസമിതി�െട അംഗീകാരം വാേ��താണ്.

2. കാഷ്  ��്,  െലഡ്ജർ,  േ�ാ�്  രജി�ർ,  േയാഗനടപടിക�െട  മിനിട്സ്  എ�ിവ  �ത�മായി  എ�തി
��ിേ��താണ്.

3. 2019-20  സാ��ികവർഷ�ിൽ  പിടിഎ  ഫ�ായി  1,62,500/-  �പ  പിരി�്  സർവകലാശാല  അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ി��്.  ര�ിതാ�ളിൽ  നി�്  േശഖരി�  ഒ�  െപാ�ഫ�ായതിനാൽ  വിദ�ാർ�ിക�െട
േ�മ�വർ�ന�ൾ�്  മാ�േമ  ഉപേയാഗി�ാ�  എ�തിനാൽ,  ഇതിനായി  �േത�ക  ബാ�്  അെ�ൗ�്
ആരംഭിേ��താണ്.

4.  പിടിഎ  �ന:സംഘടി�ി�്  �ത�മായ  ഇടേവളകളിൽ  പിടിഎ  േയാഗം  വിളി�േചർ�ാൻ  േവ�  നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ്.

Internal Control – Administrative Control – Policy Decision – Functioning of internal committees, forums, clubs etc.
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3-12   മലയാളം സർവകലാശാലാനിയമം �കാര�ളള ജനറൽ െകൗൺസിൽ േയാഗം േച��ി�.
    2013െല  ��െ����ൻ  മലയാളം  സർവകലാശാലാനിയമം  അ��ായം  III,  12  (1)  �കാരം  നാല്  മാസ�ിൽ
ഒരി�ൽ സർവകലാശാല ജനറൽ െകൗൺസിൽ േയാഗം േചരണെമ�് വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ 2019-20 വർഷം
ആെക ര�് തവണ (28.12.2019, 21.03.2019) മാ�മാണ് േയാഗം േചർ�തായി കാ��ത്. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം
ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (18/5.2.2021)  േകാവിഡിെ�  സാഹചര��ിൽ  അ�തീ�ിതമായി
േലാ�്െഡൗൺ  �ഖ�ാപി�തിനാലാണ്  േയാഗം  േചരാൻ  സാധി�ാതി��ത്  എ�ാണ്  സർവകലാശാല
വ��മാ�ിയി��ത്. എ�ാൽ േകാവിഡ് േരാഗവ�ാപനം �ല�� അട�ിടൽ സം�ാന�് ആരംഭി�ത് 2020 മാർ�്
23 �തലാണ്. മാ�മ�, നാല് മാസെ� ഇടേവള എ� നിബ�ന ഇവിെട പാലി�ി�മി�. സാ��ികവർഷം ആരംഭി�്
�ൈല 31ന് ഉ�ിൽ ആദ�െ� േയാഗ�ം,  നവംബർ 31ന് ഉ�ിൽ അ�� േയാഗ�ം നട�ണം.  ഇവിെട ഡിസംബർ,
മാർ�്  മാസ�ളിലായി  ര�്  േയാഗ�ൾ  മാ�മാണ്  നട�ത്.  ഇ�ാര��ിൽ  സർവകലാശാല  നൽകിയ  മ�പടി
��ികരമ�. ഭാവിയിൽ മലയാളം സർവകലാശാല നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ �കാരം ജനറൽ െകൗൺസിൽ േയാഗ�ം
മ�് ഭരണസമിതി േയാഗ��ം വിളി�് േചർ�് ഭരണനടപടികൾ �താര�മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Control –Functioning of Statutory Bodies –General Council –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt. Orders
or direction and University Orders

3-13   NSS �ണി�ുക�െട �വർ�നം ഊർ�ിതമാ�ണം
    മലയാളസർവകലാശാലയിൽ 2019-20 വർഷം ര�് NSS �ണി�കൾ �വർ�ി�വ���്. ടി �ണി�ക�െട റ�ലർ
വർ�ിെ�  ഫ�്  നിേ�പി��തിനായി  എസ്.ബി.ഐ.  തി�ർ  െടൗൺ  �ാ�ിൽ  �ട�ിയ  അെ�ൗ�ിൽ
(35411562067) 31.3.2020ൽ 1,46,885/- �പ ബാലൻസ് ഉ�്. െ�ഷ�ൽ ക�ാ�് നട��തി�� ഫ�് നിേ�പി��
അെ�ൗ�ിൽ (35411563832) 31.3.2020 ൽ 54709/- �പ�ം ബാലൻസ് ഉ�്. ര�് �ണി�കളി�മായി ആെക 88 േപര്
2019-20  അ��യനവർഷം  എൻേറാൾ  െച�താ��  ലി�്  േ�ാ�ാം  േകാർഡിേന�ർ  ഹാജരാ�ിയി��്.  2019-20
വർഷം  നട�  ആെക��  �വർ�നം  ആഗ�്  7  ന്  നട�  �വർ�േനാദ്ഘാടനം  മാ�മാണ്  .  ഇ�ാര��ിൽ
വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (17/5.2.2021)  സർവകലാശാല  എൻ.എസ്.എസ്.
േകാർഡിേന�ർ നൽകിയ മ�പടിയിൽ 2019-20 വർഷം െ�ഷ�ൽ ക�ാ�ി�ളള �ക അ�വദി�ി�ി� എ�ം നിലവിൽ ടി
അെ�ൗ�ിൽ  ഉ�  �ക  2015  �ത�ളള  വർഷ�ളിെല  ഉപേയാഗി�ാ�  �കയാണ്  എ�ം  വ��മാ�ിയി��്.
�വർ�ന  ഉദ്ഘാടന�ിന്  �റെമ  ക�ാ�സ്  �ചീകരണ�വർ�ന��ം,  ഔഷധസസ�േ�ാ��ിെ�
പരിപാലന�ം,  �ാ�്  �റികൾ  ന�ാ��ം  നട�ിയതായി  മ�പടിയിൽ  പറ�ി��്.  െ�ഷ�ൽ  ക�ാ�്  മാർ�്
മാസ�ിൽ  നട�ാൻ  തീ�മാനി�ത്  േകാവിഡിെ�  പാ�ാ�ല�ിൽ  നട�ാനായി�  എ�ം  എൻേറാൾെമ�്
രജി�ർ, േ�ാ�് രജി�ർ, മി�ട്സ് ��് , അെ�ൗ�് ��് എ�ിവ എ�തി ��ി�താ�ം ബ�െ�� േ�ാ�ാം
ഓഫീസർമാർ ക�ാ�സിൽ എ�ാ ദിവസ�ം എ�ാ�� കാരണമാണ് രജി��കൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ാ�ത്
എ�ം മ�പടിയിൽ അറിയി�ി��്.

    2006െല എൻ.എസ്.എസ്.  ���ിയ മാന�ൽ അ��ായം 3 �കാരം ഒ� �ണി�ിൽ മിനിമം 100 വള�ിയർമാ�ം
എൻേറാൾ  െച�ാൽ  മാ�േമ  ആ  �ണി�്  �വർ�നസ�മാണ്  എ�്  പരിഗണി�ാൻ  സാധി�  .  നിലവിൽ  ര�്
�ണി�കളിലായി  ആെക  88  േപ�െട  ലി�ാണ്  ഓഡി�ിന്  ��ാെക  ഹാജരാ�ിയത്.  എൻ.എസ്.എസ്  മാന�ൽ
അ��ായം  4  െല  1.2  ഖ�ിക  �കാരം  ആഗ�്  മാസ�ിൽ  എൻേറാൾെമ�്  �ർ�ിയാ�ി  ഒേ�ാബർ  മാസ�ിൽ
ൈഫനലാ�ി  േകാർഡിേന�ർ�്  അയ�  നൽകണെമ�ാണ്  വ�വ�  െച�ി��ത്.  ഈ  നിബ�നകെളാ�ം
മലയാളസർവകലാശാലയിൽ  പാലി�കാ��ി�.  മ�പടിയിൽ  വ��മാ�ിയ  റ�ലർ  വർ�്  െച�തിെ�  മി�ട്സ്
ഹാജർ േരഖക�ം, മാന�ൽ �കാര�� രജി��ക�ം ആവർ�ി�് ആവശ�െ��ി�ം ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�. േരഖകൾ
�ടർപരിേശാധന�് ഹാജരാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    എൻ.എസ്.എസ്  റ�ലർ  വർ�്,  െ�ഷ�ൽ  ക�ാ�്  എ�ിവ  നട��തിനായി  �ൻകാല�ളിൽ  അ�വദി�  �ക
െചലവഴി�ാെത  അവേശഷി�ത്  േരഖാ�ലം  എൻ.എസ്.എസ്  െലയ്സൺ  ഓഫീസെറ  അറിയി�ക�ം,  �ക
തിരി�ട�കേയാ,  ഭാവിയിെല  �വർ�ന�ൾ�്  ഉപേയാഗി�ാൻ  അ�മതി  വാ�കേയാ  െചേ��താണ്.
എൻ.എസ്.എസ്. �ണി�കൾ യഥാവിധി �വർ�ി���് എ�് ഉറ�വ��ാൻ ഭരണതല�ിൽ ഉചിതനടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ് .
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3-14   ആർജിതാവധി / ലീവ് സറ�ർ അ�വദി�ത് - ��തരവീ�
    സർവകലാശാലയിൽ  28  �ിരം  അ��ാപകത�ികകളാ��ത്.  അ��ാപക�െട  ലീവ്  വിവര�ൾ,  ബ�െ��
ഫയ�കൾ , മ�് േരഖകൾ എ�ിവ�െട പരിേശാധനയിൽ ആർജിതാവധി / ലീവ് സറ�ർ എ�ിവ�മായി ബ�െ��
അപാകതകൾ താെഴ നൽ��.

െവേ�ഷൻ സമയം സർ�ാർ ഉ�രവി�ാെത മാ�ം വ��ി

    2019െല  െവേ�ഷനിൽ  അ��ാപകർ  േജാലി�്  ഹാജരായത്  അ�ാദമിക്  കല�ർ  ഏകീകരണ�ിെ�
ഭാഗമായാണ്  എ�്  സർവകലാശാല  ഭരണവിഭാഗം  29/3/2019  െല  2079/എ1/2019/അ�ാദമികം  ഉ�രവി�െട
വ��മാ��.  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  17.11.2018  െല  ബി3/186/2018/ഉ.വി.,  03.08.2019െല  ബി2/81/2019/ഉ.വി.
ക�കൾ  െവേ�ഷൻ  കാലയളവ്  വിഭജി�്  നവംബർ,  െമയ്  എ�ാ�ി  മാ��ത്  സംബ�ി��
മലയാളസർവകലാശാല�െട  അഭി�ായം  അറിയി�ാൻ  ആവശ�െ���താണ്.  എ�ാൽ,  ഇ�  സംബ�ി�  േനാ�്
ഫയൽ  ഖ�ിക  ന�ർ  8ൽ  നവംബർ,  െമയ്  മാസ�ളിൽ  െവേ�ഷൻ  സാധ�മാക��  വിധ�ിൽ  അ��യന�ം
പരീ��ം മ�ം �മീകരിേ��താണ് എ�് ൈവസ് ചാൻസലർ 31/12/2020 ൽ ഉ�രവായതായി കാ��. സർ�ാർ
അഭി�ായം ആരാ�േ�ാൾ തെ� സർവകലാശാല അത് െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�് ഉ�രവിറ�ിയത് �മ�കാരമായ
നടപടിയ�. സർ�ാരിെ� ക� �കാരം അ��ാപക�െട െവേ�ഷൻ കാലയളവിൽ യാെതാ� മാ��ം വ��ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ  െവേ�ഷൻ  കാലയളവ്  �മീകരി��ം,  2019ൽ  അ��ാപകർ  ആർജി�  അവധിക�ം
�ന:പരിേശാധിേ���മാണ്.

മധ�േവനലവധിയിൽ േജാലിയിൽ ഹാജരാകാ� അ��ാപകർ�് ആർജിതാവധി അ�വദി� .

    2019 ഏ�ിൽ,  െമയ് (െവേ�ഷൻ കാലയളവ് ) മാസ�ളിൽ േജാലി െച� അ��ാപകർ�് ൈവസ് ചാൻസല�െട
7.11.2019 െല  2926/2019/അ�ിൻ.  ന�ർ  ഉ�രവിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ആർജിതാവധി  അ�വദി�തായി  കാ��.
എ�ാൽ, അ��ാപക�െട ഹാജർ രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ ഉ�രവി�� ഹാജരായ ദിവസെ� കണ�ം, രജി�ർ
�കാര�� കണ�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസ��്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
അ��ാപക�െട േപര്, ത�ിക

െവേ�ഷനിൽ
ഹാജരായ
ദിവസം

(ഉ�രവ്
�കാരം)

അർഹമായ
ആർ�ിതാവധി

(ഉ�രവ് �കാ
അ�വദി�ത് )

െവേ�ഷനിൽ
ഹാജരായ ദിവസം

(െഭൗതിക
പരിേശാധന�കാരം)

അർഹമായ
ആർ�ിതാവധി

1
േഡാ. എം. �ീനാഥൻ,
െ�ാഫസർ

23 11 18 9

2
േഡാ. െക. എം. ഭരതൻ,
െ�ാഫസർ

14 07 10 5

3
േഡാ. ടി. അനിത�മാരി,
െ�ാഫസർ

52 26 42 21

4
േഡാ. സി. െസ�ലവി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

27 13 16 8

5 േഡാ.ഇ.രാധാ��ൻ            37 18 30 15

6 േഡാ.�നീത.ടി.വി.            28 14 16 8

7
േഡാ. �ിത െക നായർ,
അസി�ൻറ് െ�ാഫസർ

27 13 23 11

8 േഡാ. സേ�ാഷ് എം, 22 11 17 8

9 േഡാ. പി. േരാഷ്നി സ�� 16 08 14 7

10 േഡാ. എ. അൻവർ 18 09 10 5
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11 േഡാ. അേശാക് എ. ഡി�സ് 17 08 13 6

12 േഡാ. സി. ഗേണഷ് 14 07 8 4

13 േഡാ. പി. സതീഷ് 19 09 10 5

14 േഡാ. ജി. സജിന 22 11 18 9

15 �ീ െക.വി. ശശി 30 15 19 9

16 േഡാ. ആർ. രാജീവ് േമാഹൻ 41 20 27 13

17 �ീമതി െക.എസ്. രാഗിണി 15 07 12 6

18 േഡാ. മ�ഷ ആർ. വർ� 24 12 14 7

19 േഡാ. വിദ�. ആർ 21 10 16 8

20 േഡാ. ജ�ി വർ�ീസ് 17 08 17 8

21 �ീമതി. �ീജ വി 08 04 10 5

22 �ീ. െക.എസ്. ഹ�ിം 30 15 19 9

23 േഡാ.�ീജ.എൽ.ജി                17 08 13 6

24 േഡാ. �ധീർ. എസ് സലാം 26 13 18 9

25 േഡാ. ധന�. ആർ 20 10 13 6

26 േഡാ. �ീരാജ്. എ.പി 21 10 14 7

27
േഡാ. സ��ാറാണി.
എസ്.എസ്

17 08 15 7

    ഇ�മായി ബ�െ��് 2019 എ�ിൽ, െമയ് മാസ�ളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട അ�ൻഡൻസ് രജി�ർ പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിയേ�ാൾ  ചലചി�പഠനം,  ഭാഷാശാ�ം  എ�ീ  പഠനവ��കളിൽ  ഒ�  വിദ�ാർ�ി  േപാ�ം
ഹാജരായതായി  കാ��ി�.  പരി�ിതിപഠനം,  തേ�ശവികസനപഠനം  എ�ിവയിൽ  അ�്  ദിവസ�ം  ,
ചരി�പഠന�ിൽ  ഒ�  ദിവസ�ം  മാ�മാണ്  വിദ�ാർ�ികൾ  ഹാജരായി��ത്.  േമൽ  കാണി�  ദിവസ�ൾ  മാ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ മധ�േവനലവധിയിൽ �ാ�ിന് ഹാജരാ�ക�ം, അ��ാപകർ ��തൽ ദിവസ�ൾ �ാസ് എ�� എ�്
��ികാ�ി�മാണ്  അവധി  ആർജി�ി��ത്.  �ാസ്  എ��ാെത  ആർജിതാവധി  �തൽ��ിയത്  �മ�കാരമ�  എ�
ഓഡി�് കെ��ലിെന േരഖകൾ സാ�കരി��.

    സർവകലാശാലയിൽ ഹാജരാകാ� ദിവസ��ം ആർജിതാവധി�് പരിഗണി��ത് ��തരമായ �മേ�ടാണ്.
അധികാരികൾ�്  അ��ാപകർ  സമർ�ി�  ആർജിതാവധി  അേപ�കൾ  ബ�െ��  രജി��ക�മായി  ഒ�േനാ�ി
�ത�മായ ഹാജർ നില കണ�ാ�ി മാ�േമ അർഹമായത് അ�വദി�ാ�.  ഇവിെട ഇ�രം പരിേശാധന നട�ി�ി�
എ�് വ��മാണ്.

അ��ാപകർ�് മിനിമം ഹാജർ , വർ�് േലാഡ് ഉറ�ാ�ണം

    18/02/2000 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി) നം. 21/2000/ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ �കാരം മിനിമം 180 ദിവസം ഹാജർ
ലഭി�ാ�  സർ�കലാശാലകൾ  ശനിയാ�  ദിവസം  ���ിദിവസമാ�ി  മാ�ി  180  ദിവസം  പഠന  �വർ�ന�ൾ
നട���് എ� ഉറ�വ��ണം എ�് വ��മാ���്.  2010 െല �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ (ഇ��ാ ഗസ�് തീ�തി
18/09/2010)  �കാരം  സർ�കലാശാലകളി�ം,  േകാേള�കളി�ം  �.ജി.സി.  �ീം  നട�ാ�ിയേ�ാൾ  അ��ാപർ�്
സർ�കലാശാലാതല�ിൽ േവ� മിനിമം ടീ�ിംഗ് ദിവസ�ൾ സംബ�ി� വ�വ� താെഴ െകാ���.

�.ന കാ�ഗറി അ�് ദിവസ പാേ�ൺ
1 ടീ�ിംഗ്, േലണിംഗ് 180 ദിവസം (36 ആ�)
2 �േവശനം, പരീ�, പരീ�ാ ത�ാെറ��് 8 ആ�
3 െവേ�ഷൻ 6 ആ�
4 െപാ� അവധികൾ 2 ആ�
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െമാ�ം 52 ആ�

    മലയാളസർ�കലാശാലയിെല �ിരംഅ��ാപക�െട ഹാജർ��ക�ൾ പരിേശാധി�തിൽ മി� അ��ാപകർ�ം
മിനിമം  ഹാജർ  ഇ�ാ�വരാണ്  എ�്  വ��മാ��.  േമൽനിർേദശം  �ത�മായി  പാലി�ി�െ��ിൽ  പാഠഭാഗ�ൾ
നിർദി�സമയ� തെ� തീർ�ാ���ം െവേ�ഷൻ സമയേ��് �ാസ് നീ�േപാ�� അവ� സംജാതമാ���
ഒ� പരിധി വെര നിയ�ി�ാ���മാണ്.

    സർ�ാറിന് സാ��ികബാധ�ത വ��� േമൽ ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ അതീവെഗൗരവമായി കണ�ാ�ി 2019
മധ�േവനലവധിയിൽ അ��ാപകർ അനർഹമായി ആർജി� ലീവ് �നപരിേശാധിേ���ം ആയത് നൽകിയ ഉ�രവ്
റ�ാ�ാൻ േവ� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

Non-Plan Expenditure –Establishment Expenses –Erroneous EL Calculation –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt.
Orders or direction and University Orders

3-15   പരീ�ാഭവൻ ഡിജി�ൈലസ് െച��തിൽ �േരാഗതിയി�
ഫയൽ നം:2177/2019/ഫിൻ.

    സർവകലാശാലകൾ നൽ�� എ�ാ േസവന��ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം മ�് �ണേഭാ�ാ�ൾ�ം ഓൺൈലനായി
നൽകാൻ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ണെമ�്  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  ആവശ�െ��തിെ�  അടി�ാന�ിൽ
ഡിജി�ൈലേസഷ�മായി  ബ���  2019  മാർ�  15  െല  നിർവാഹകസമിതി  തീ�മാന  �കാരം  (9/41)  ഈ
വിഷയെ��റി�് പഠി�് റിേ�ാർ�് നൽകാൻ കാലി��് സർവകലാശാല ക���ർ സയൻസ് േമധാവി േഡാ. ലിജീഷ്.
പി.എൽ. െന നിയമി�ക��ായി. അേ�ഹം ത�ാറാ�ി നൽകിയ െ�ാജ�്സ് േഫാർ ഡിജി�ൈലേസഷൻ െഫയ്സ് I
പ�തി�്  സർവകലാശാല  അംഗീകാരം  നൽകി.  കാലി��്  സർവകലാശാലയിൽ  വർഷ�ളായി  ��മ�  രീതിയിൽ
പരീ�ാേജാലികൾ  നിർവഹി��തിനായി  ഉപേയാഗി�  വ��  േസാ�്െവയർ  മലയാളസർവകലാശാല�്
െസൗജന�മായി  നൽ�വാൻ  കാലി��്  സർവകലാശാല  സിൻഡിേ��്  തീ�മാനി�തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  2019
നവംബർ  20ന്  കാലി��്  സർവകലാശാല  ൈവസ്  ചാൻസലർ  േസാ�്െവയർ  ൈകമാ�ക�ം  െച�.  എ�ാൽ  ടി
േസാ�്െവയർ ഉപേയാഗി�� േസവന�ൾ നൽകാൻ േവ� നടപടികൾ മലയാളസർവകലാശാല ഇ�വെര സ�ീകരി�
കാ��ി�.  ഇ�ാര��ിൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (24/9.2.2021)  നൽകിയ
മ�പടിയിൽ േസാ�്െവയർ ��വൻ ഉപേയാഗി�ാൻ പ�� െസർവർ ,  മ�് അ�ബ� ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ�ൾ
എ�ിവ  �ാപിേ����്.  ഊരാ��ൽ  േലബർ  േകാൺ�ാ�്  െസാൈസ�ിെയ  ആയതിന്  �മതലെ���ിയി��്
എ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  ടി  പ�തി  േവഗ�ിൽ  നട�ിലാ��തിന്  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ിെ��ിൽ
പരീ�ാഭവൻ  �വർ�നം  താളം  െത�ാൻ  സാധ�ത��തായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  നിലവി��
താൽ�ാലികജീവന�ാർ  ��തൽ  സമയം  േജാലി  െച�ാണ്  പരീ�ാഭവൻ  �വർ�നം  ഇേ�ാൾ
�േ�ാ�െകാ�േപാ��ത്.  േസാ�്െവയറിെ�  സഹായേ�ാെട  േജാലിഭാരം  �റ�ാ�ം  േസവന�ൾ  േവഗ�ിൽ
നൽകാ�ം സാധി�ം. ഇ�ാര��ിൽ നിർവാഹകസമിതി എ�� തീ�മാനം േവഗ�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Pareekshabhavan digitalisation not completed

3-16   അധികം നൽകിയ ശ�ളം തിരിെക ഈടാേ��താണ്
    സർവകലാശാലയിൽ  െഡപ�േ�ഷൻ  വ�വ�യിൽ  േസവനമ��ി��  േഡാ.  ൈഷജൻ.ഡി,  രജി�ാർ,
േഡാ.അനിൽ.െക.എം,  എ���ൻ  പഠനേക�ം  േ�ാജ�്  ഡയറ�ർ  എ�ിവർ�്  സർവകലാശാലയിൽ  േജാലിയിൽ
�േവശി� തീയതി �തൽ ശ�ളം നിർ�യി�് നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1) േഡാ. ൈഷജൻ.ഡി, രജി�ാർ

കാലി��്  സർവകലാശാലയിെല  അേസാ.  െ�ാഫസറായ  േഡാ.  ൈഷജൻ.ഡി.  െയ  മലയാളം  സർവകലാശാലയിൽ
37400 –67000 + 10000 AGP (pre-revised) േപ ബാ�ിൽ 14/10/2020 �ർവാ�ം �തൽ 4 വർഷേ��് രജി�ാറായി
നിയമി�ി��്.  കാലി��്  സർവകലാശാലയിൽ  നി��  അവസാനേവതനസാ��പ�ം  �കാരം  ടിയാ�െട
അടി�ാനശ�ളം 139400 �പയാണ് (Academic level 13A with 131400). 30.11.2020െല 1427/എ1/2020/അെ�ൗ�്സ്
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ആറാം �.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ�ിെല േപ ബാ�ായ 37400 –67000 +10000 AGP എ� േപ
ബാ�ിന് സമാനമായ 7-ാം �.ജി.സി. േപ ബാ�ായ അ�ാദമിക് െലവൽ 14 െല നിജെ���ിയ അടി�ാന ശ�ളമായ
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1,44,200/- �പ�ം ആദ� ഇൻ�ിെമ�് 4300/- �പ�ം ര�ാമെ� ഇൻ�ിെമ�് 4500/- �പ�ം േചർ�് 1,53,000/-
�പയായി 14.10.2020 �തൽ �നർനി�യി�് ഉ�രവായി��്.

2) േഡാ. െക.എം. അനിൽ, എ���ൻ പഠനേക�ം െ�ാജ�് ഡയറ�ർ

    സർവകലാശാല 9/4/2018 െല 355/2018/വിസി ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം കാലി��് സർവകലാശാല മലയാളം -
േകരളപഠനവിഭാഗം  അസി.  െ�ാഫസർ  േഡാ.  െക.എം.  അനിലിെന  എ���ൻ  പഠനേക�ം  െ�ാജ�്  ഡയറ�ർ
ത�ികയിൽ  െഡപ�േ�ഷനിൽ  നിയമി�്  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ി��്.  േജാലിയിൽ  �േവശി��  തീയതി  �തൽ  ഒ�
വർഷ�ാലേ��ാണ് നിയമനം നൽകിയത്. പി�ീട് 18/4/2021 വെര 3 �ാവശ�മായി നിയമനം നീ�ി നൽകിയി��്.
18/4/2018ൽ  മലയാളം  സർവകലാശാലയിൽ  േജാലിയിൽ  �േവശി�  ഇേ�ഹ�ിന്  അേസാ.െ�ാഫസ�െട  �.ജി.സി.
ശ�ളെ�യിലായ 37400 – 67000 + 9000 AGP യിലാണ് നിയമനം നൽകിയത്.

    കാലി��്  സർവകലാശാലയിൽ  നി��  അവസാനേവതനസാ��പ�ം  �കാരം  നിയമനസമയ�്  ഇേ�ഹം
അസി.  െ�ാഫസർ  ത�ികയിൽ  (േ�ജ്-  3)  15600  –39100  +  6000  AGP  എ�  െ�യിലിൽ  25510/-  �പ
അടി�ാനശ�ള�ം 6000/- �പ AGP �മാണ് വാ�ിെ�ാ�ി��ത്.

    17/8/2004 െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.  377/04 �കാരം  അതാത്  കാല�്  മാ��ാപന�ിൽ  ലഭി��  ശ�ള�ി�ം
ബ�കൾ�ം മാ�മാണ് െഡപ�േ�ഷൻ കാലയളവി�ം ജീവന�ാർ�് അർഹത.

    ഗവ.  �ിൻസി�ൽ  െസ��റി�െട  സർവകലാശാല  രജി�ാർ��  14/1/2021  െല  ബി5/139/2020/ഉ.വി.  ന�ർ
ക�ിൽ  മാ�വ��ിൽ  ലഭ�മാ��തിൽ  നി�്  അധികരി�്  െഡപ�േ�ഷൻ  കാലയളവിൽ  ശ�ളം  /  െ�യിൽ/
ആ��ല��ൾ എ�ിവ�് അർഹതയിെ��് വ��മാ�ിയി��്.

    ആയതിനാൽ രജി�ാർ, എ���ൻ പഠന േക�ം െ�ാജ�് ഡയറ�ർ എ�ിവർ�് അധികേവതനം നിജെ���ി
നൽകിയത് �മ�കാരമ�. അധികം നൽകിയ ശ�ളം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

Non-Plan Expenditure – Establishment Expenses – Excess salary paid – Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt.
orders or Directions and University Orders

3-17   വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ - മാഗസിൻ േല-ഔ�് ഇന�ിൽ �ക നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�
    2019-20  െല  െവൗ�ർ  നം.  232  തീയതി  22/11/2019  �കാരം  2018-19  കാലഘ��ിെല  വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ
മാഗസിൻ  േല  ഔ�്  ���ികൾ  നിർ�ഹി�തിന്  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.  2925/വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ
19-20/അെ�ൗ�്സ്  തീയതി  16/11/2019  അടി�ാന�ിൽ  മാജി�്  ബഡ്  ഡിൈസൻ  ഫാ�റി,  ��വാ�ർ  എ�
�ാപന�ിന് �തിഫലമായി 6200/- �പ അ�വദി�.

    വിദ�ാർ�ിക�െട  സർഗാ�കേശഷി  പരിേപാഷി�ി�ക  എ�താണ്  മാഗസിൻ  ത�ാറാ��തി�െട
ല��മിേട�ത്.  മാഗസിൻ  േല  ഔ�്  ���ി  �റംകരാർ  നൽകാെത  സർവകലാശാലയിൽ  ലഭ�മായ  സാേ�തിക
വിദ��െട  സഹായേ�ാെട  വിദ�ാർ�ികൾ  തെ�  ത�ാറാേ��  ഒ�ാണ്.  എ�ാൽ  ഇവിെട  6200/-  �പ
ഈയിന�ിൽ െചലവഴി�തായി�ാണ് കാ��ത്. മാ�മ�, മാഗസിനിൽ പരസ�ം ഉൾെ���ിയാൽ ഈയിന�ിൽ
സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി��  െചലവ്  �റ�ാ�ം  സാധി�ം.  ഇ�ാര��ളിൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്
ന�ിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (12/03-02-21)  ഇ�വെര  സർവകലാശാല  മ�പടി  നൽകിയി�ി�.  ഈയിന�ി��
6200/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട�െ����.

Plan Expenditure –Students Welfare –Students magazine –Magazine layout work outsourced

3-18   വിദ�ാർ�ി�ണിയൻ �വർ�ന�ൾ�് ബജ�ിൽ നീ�ി െവ� �കയിൽ അധികം െചലവഴി�
    30/09/2019 െല മലയാളസർവകലാശാല ഉ�രവ് നം. 2925/വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ 19-20 അെ�ൗ�്സ് (ഖ�ിക
3) �കാരം 2018-19 കാലഘ��ിൽ നടേ�� ആ��തി എ� പരിപാടി 2019 ഏ�ിൽ 20 ന് അ�രം കാ�സിെല
രംഗശാലയിൽ െവ�് നട�ി എ�ാൽ 2018-19 കാലഘ��ിൽ വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ ശീർഷക�ിൽ ബജ�ിൽ നീ�ി
െവ� �ക ��വനായി വിനിേയാഗി�് കഴി�തിനാൽ 2019-20 ബജ�ിൽ നീ�ിയിരി�് �കയായ 5 ല�ം �പയിൽ
നി�്  േമൽ  പറ�  പരിപാടി�്  40690/- �പ  നൽേക�തായി  വ�  എ�്  വ��മാ�ിയി��്.  08/08/2019 െല
െവൗ�ർ നം. 147 �കാരം (െച�് നം. 3097195 തീയതി 08/08/2019) ആ��തി പരിപാടി�് േവ�ി�� 40690/-
�പ  അ�വദി�ി��്.  ബജ�ിൽ  അ�വദി�  �ക�്  ഉപരിയായി  �ക  െചലവഴി�തിൽ  വിശദീകരണമാവശ�െ��്
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നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (34/11.02.21) ഇ�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഈയിന�ി�� െചലവ് 40690/-
�പ ഓഡി�് തട�െ����.
Plan Expenditure –Students Welfare –University Union –Excess expenditure over budget provision

3-19   ��ക�സി�ീകരണം, വിപണനം - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം:552/�.വി/2020
േകരള  ��്  & പ�ിേ�ഷൻസ് െസാൈസ�ി,  കാ�നാട്  വഴി  സർവകലാശാലാ��ക�ൾ  �ി�്  െച�്  വിപണനം
നട���്.  ഇ�കാരം  �സി�ീകരി��  ��ക�ൾ  സാഹിത��വർ�ക  സഹകരണ  സംഘ�ിെ�  (SPCS)
��കശാലകൾ  വഴി  വി�ഴി�ാൻ  താ�ര��െ��ം,  അതി��  വ�വ�ക�ം  നിർേ�ശ��ം  അറിയി�ാൻ
താ�ര�െ���താ�ം 21/05/2018 ൽ ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ സാഹിത��വർ�ക സഹകരണസംഘം െസ��റി�്
അയ� ക�ിൽ വ��മാ�ക��ായി. ഇതി� മ�പടിയായി �വെട േചർ�� വ�വ�കൾ അംഗീകരി�ാൽ വി�ന�്
ത�ാറാെണ�് 26/09/2018ൽ SPCS/Admn./181/2018 ന�ർ ക�് �േഖന SPCS അറിയി�.

(എ) �ഖവില�െട 45% ക�ീഷൻ അ�വദി�ണം

(ബി)നാഷണൽ  ��്  �ാൾ  വി�ന�്  എ���  ��ക�ൾ  മ�്  വിതരണ�ാപന�ൾ�്  നൽ��  പ�ം
സംഘെ� �ൻ��ി അറിയി�ണം.

(സി) സർവകലാശാല �ടർ�് �സി�ീകരി�� ��ക��െട ൈട�ിൽേപജി�ം �റംച�യി�ം ‘വിതരണം നാഷണൽ
��് േ�ാർ’ എ�് േചർ�ക�ം എൻ.ബി.എസ്. �� പതി�ക�ം േവണം.

    േമൽവ�വ�കൾ  സർവകലാശാല  അംഗീകരി�തായി  SPCS  െന  അറിയി�ക�ം  �വെട  േചർ�ം  �കാരം  3
ഘ��ളിലായി ��ക�ൾ ൈകമാ�ക�ം െച�.

�മ
ന�ർ

��ക��െട
എ�ം

�ക

45% കിഴിവി� േശഷം
ലഭിേ��

�ക

1 13647 4392650 2415958

2 1219 356570 196114

3 649 221415 121779

ആെക 15515 4970635 2733851

ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. േ�ാർ  പർേ�സ്  മാന�ൽ  ഖ�ിക  1.2  ൽ  െട�റർമാെര  ആ�വിശ�ാസേ�ാെട  മ�രാധി�ിത  െട��കൾ
�പീകരി��തിന്  �ാ�രാ��  വിധ�ിൽ  വാ�ൽവ�വ�യിൽ  മ�ര�ം  നീതി�ം  ഉറ�ാ�ി
ഏകപ�ീയമ�ാെത  െപാ�സംഭരണ�വർ�ന�ൾ  �താര�മായ  രീതിയിൽ  നടേ��താെണ�്
നി�ർഷി�ി��്.  എ�ാൽ,  ഇതിന്  വി��മായി  െട�ർ  നടപടി�മ�ൾ  പാലി�ാെത,  ഏകപ�ീയമായാണ്
സാഹിത��വർ�ക സഹകരണസംഘെ� ��കവിൽ�ന ഏൽ�ി�ത്.

2. സംഘം  വി�ന  നട�ിയ  ��ക��െട  വിശദാംശ�ൾ,  എ�ം,  വില  �തലായ  വിവര�ൾ  �ത�മായ
ഇടേവളകളിൽ  സർവകലാശാലെയ  അറിയി�കേയാ  അർഹമായ  �ക  സമയബ�ിതമായി  ലഭ�മാ�കേയാ
െച��ി�.  ��കവി�ന�മായി  ബ�െ��്  വ�വ�കൾ,  ആയത്  ലംഘി�െ��ാൽ  സ�ീകരിേ��
�ടർനടപടികൾ എ�ിവ വ��മാ�ിെ�ാ�� ഒ� കരാർ ഉ�ാ�ിയി�ി�. കരാറിെ� അഭാവ�ിൽ SPCS പണം
നൽകിയിെ��ിൽ േപാ�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ� അവ�യാ��ത്.

3. 45% ക�ീഷൻ  കിഴിവ്  വ��ി  27,33,851/-  �പയാണ്  ��ക��െട  വിലയിന�ിൽ  ലഭിേ��ത്.  എ�ാൽ
79871/-  �പ  (DD  No.  752772/26.12.2019)  മാ�മാണ്  നാളി�വെര  ലഭി�ി��ത്.  31.03.2020  വെര  540740/-
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�പ�െട ��ക�ൾ വി�ഴി�ി�െ��ം, ക�ീഷൻ കിഴി�� 297407/- �പ അെ�ൗ�ിേല�് െ�ഡി�് െച�്
നൽ��താെണ�ം  16.12.2020ൽ  SPCS/214/2020  ന�ർ  ക�്  �കാരം  SPCS  അറിയി�െവ�ി�ം  �ക
നൽകിയി�ി�.

4. സർവകലാശാല  �സി�ീകരി��  ��ക��െട  ൈട�ിൽ  േപജി�ം  �റംച�യി�ം  വിതരണം  നാഷണൽ  ��്
�ാൾ  എ�്  േചർ�ക�ം  എൻ.ബി.എസ്.  ��  പതി�ക�ം  േവണെമ�  വ�വ�  അംഗീകരി��  �ലം  മ�്
�ാപന�ൾ വഴി ��ക�ൾ വി�ന നട�ാ�� അവസരം ന�മായി.

    അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ാൻ  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഒ.എ.  നം.  32/11.02.21  ന്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം സർവകലാശാല�് ന���ാകാ� രീതിയിൽ
��ക വി�ന നട��തി�േവ� �മീകരണ�ൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

Plan Expenditure –Publication –Books –Non-compliance of Act, Rule, Statute, Govt. Orders or direction and University
Orders

3-20   സർവകലാശാല�മായി കരാർ ചമ�ാ� വാഹന�ൾ യാ�ാവശ��ൾ�് ഓ��
    മലയാളസർവകലാശാലയിൽ  യാ�ാവശ��ൾ�ായി  2019-20  വർഷേ��്  6  വാഹന�ൾ  കരാർ
അടി�ാന�ിൽ  ഓ��തിന്  അ�മതി  നൽകിയി��്.  ദർഘാസിെനാ�ം  സമർ�ി�  ആർ.സി.  ��്,  ഇൻ�റൻസ്,
െപർമി�്  എ�ീ  േരഖകൾ  പരിേശാധി�ാണ്  വാഹന�ൾ�്  സർവകലാശാലയിെല  യാ�ാവശ��ൾ�ായി
ഓ��തി�� െട�ർ അംഗീകരി��ത്. എ�ാൽ ദർഘാസിെനാ�ം സമർ�ി� േരഖകൾ �കാരമ�ാ� വാഹന�ൾ
പി�ീട് യാ�ാവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി��തായി കാ��.

    2019 മാർ�് 1 നാണ് ���ിയ കരാർ �ാബല��ിൽ വ�ത്. ആയത് �കാരം താെഴ പറ�� വാഹന�ൾ�ാണ്
യാ�ാ�മതി നൽകിയി��ത്.

1. ബ�് KL 65 F 2626, Tata Motors

KL 55 Y 2090, Tata Motors

2. �ാവലർ KL 55 L 5559, Bajaj Tempo

KL 01 AZ 6100, Force Motors

3. കാർ KL 55 M 485, Hundai i20

KL 55 P 1797, Maruti Swift

    �േപഷ് �മാർ ക�േ�ഷനിൽ കാണി� KL 65 F 2626 ബ�ി� പകരം KL 13 X 1860 എ� ന�റി�� ബ�ം �ീ
െജയ്ഫർ ബാ� െകാേ�ഷൻ കാണി� KL 55 Y 2090 ന് പകരം KL 47 C 4879 എ� ന�റി�� ബ�ം �ീ െജയ്ഫർ
ബാ� െകാേ�ഷൻ �കാരം കാണി� �ാവലർ KL 55 L 5559 ന് പകരം KL 54 A 8485 എ� ന�റി�� വ�ി�ം �ീ
ഹരീഷ്  െകാേ�ഷൻ  �കാരം  കാണി�  KL  55  M  485  എ�  കാറിന്  പകരം  KL  41  G  4722  എ�  ന�റി��
വാഹന�മാണ്  സർവകലാശാല  യാ�ാവശ��ൾ�ായി  ഉപേയാഗി�ത്  എ�്  വാഹന  േലാഗ്��ിൽ  നി�ം
വ��മാണ്. ദർഘാസിെനാ�ം ആർ.സി. ��്, ഇൻ�റൻസ്, െപർമി�് എ�ീ േരഖകൾ സമർ�ി�ക�ം ആ േരഖകൾ
ഇ�ാ�  മ�്  വാഹനം  ഉപേയാഗി�ക�ം  െച��ത്  സർവകലാശാല�െട  ��യിൽെ��ി�ം  യാെതാ�  നടപടി�ം
സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. െട�ർ അ�വദി� കി�ിയ വാഹന ഉടമകൾ അവ മറി�് മ�് വാഹന ഉടമകൾ�് (ആർ.സി.
ഓണർ വ�ത��ം) നൽ��താവാെമ�് ഓഡി�് അ�മാനി��.  ഇ�രം നിയമവി�����ികൾ സർവകലാശാല
പരിേശാധിേ���ം  കരാറിൽ  പറയാ�  വാഹന�ൾ  ഉപേയാഗി��  ഉടമ�മാ��  വാഹനകരാർ  റ�ാ�വാൻ
േവ� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

Non-Plan Expenditure –Administarative Expenses –Vehicle Rent –Mismatch in documents

3-21   എം.എ. വിദ�ാർ�ിക�െട ഇേ�ൺഷി�ിന് സർവകലാശാലാഫ�് െചലവഴി�ാ�� തീ�മാനം
�നഃപരിേശാധി�ണം
    07/03/2020 െല 1605/2018 അഡ്മിൻ. �കാരം നിർവാഹകസമിതി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി� �റി�ിൽ എം.എ.
വികസനപഠനം,  പരി�ിതിപഠനം  എ�ിവ�െട  2019-20  വർഷം  �ത��  ���ിയ  പാഠ�പ�തി  �കാരം
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വിദ�ാർ�ികൾ�്  മ�്  അ�ാദമിക�ാപന��മായി  േചർ�്  ഇേ�ൺഷി�്  േ�ാ�ാ�കൾ  നട�ണെമ�ം
വിദ�ാർ�ിക�െട  ൈന�ണ�വികസന�ി�ം  േജാലിസാധ�ത�ം  കണ�ിെല��്  അവർ�്  ��തൽ  അവസര�ൾ
ലഭി��തിനായി  സർവകലാശാല  IRTC  (integrated  rural  technology  centre)  �മായി
ധാരണാപ��ിേലർെ��ിരി��െവ�ം  വ��മാ��.  െവേ�ഷൻ  കാലയളവിൽ  ഒ�  മാസെ�  ഇേ�ൺഷി�്,
ഭ�ണം, താമസമട�ം വികസനപഠന�ിെല 16 വിദ�ാർ�ികൾ�് 218200/- �പ�ം പരി�ിതിപഠന േകാ�ിെല 18
വിദ�ാർ�ികൾ�്  235000/-  �പ�ം  നൽകണെമ�്  IRTC  ആവശ�െ��.  ടി  ആവശ�ം  21/03/2020  െല
നിർവാഹകസമതി പരിഗണി�ക�ം (ഇനം. നം. 2020-23) ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�് േവ�ി�ം െമാ�ം െചലവഴിേ��ി
വ�� �ക�െട 40% സർവകലാശാല�ം 60% വിദ�ാർ�ിക�ം വഹി�ാൻ തി�മാനി�.  ഇേ�ൺഷി�ി�� െചലവ്
��വൻ  അതത്  വിദ�ാർ�ികൾ  െചലവഴിേ��തിന്  പകരം  സർവകലാശാലാഫ�ിൽ  നി�ം  �ക  െചലവഴി�ാൻ
തീ�മാനി�ത്  അധികസാ��ികബാധ�ത  വ��ം.  ഇ�ാര��ിൽ  െചലവ്  നട�ി�െ��ിൽ  വിശദാംശ�ൾ
ഹാജരാ�ാൻ  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  അധികസാ��ികബാധ�ത
വ��� ഇ�രം തീ�മാന�ൾ ഒഴിവാേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision –Reconsidering needed to avoid excess payment

3-22   പി.എഫ് �ക ൈവകി അടവാ��� �ലം ജീവന�ാർ�് പലിശ ന�മാ��
    2019-20െല മലയാളസർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് അെ�ൗ�് സംബ�ി� പരിേശാധനയിൽ
താെഴ  വിവരി��  മാസ�ളിൽ  പി.എഫ്.  സബ്�ിപ്ഷൻ  �ക  അടവാ�ിയത്  നി�ിത  സമയ�ിന്  േശഷം
മാ�മാണ്.

വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

വർഷം /മാസം
പി.എഫ്. അെ�ൗ�ിൽ (ന�ർ:799010100142634)

അടവാ�ിയ തീയതി
�ക

1 2019 മാർ�് 16/04/2019 198710

2 2019 ഏ�ിൽ 13/05/2019 206445

3 2019 നവംബർ 07/12/2019 226850

4 2020െഫ�വരി 17/03/2020 372400

    ജനറൽ  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  (േകരള)നിയമം  അ��ായം  IV  �കാരം  എ�ാ  മാസ�ം  5-ാം  തീയതി�്  ��ായി
അെ�ൗ�ിൽ അടവാ�� �ക�് മാ�േമ ആ മാസെ� ജി.പി.എഫ്.പലിശ നിര�ിന് അർഹത�� എ�ിരിെ�
ഇ�ര�ിൽ ൈവകി അടവാ��ത് �ലം ജീവന�ാർ�് പലിശയിന�ി�� �ക ന�മാ��.

    പി.എഫ്.അ�ൗ�ിെ�  �ഷറി  േ��്െമ�്  �കാരം  2019-20ൽ  പി.എഫ്.പലിശയിന�ിൽ  ലഭി�  �ക  326517
�പയാണ്.  ഇത്  �ൻവർഷം  ഈ  ഇന�ിൽ  ലഭി�  പലിശ  �കെയ�ാൾ  (519216  �പ)  വളെര  �റ�്  കാ��.
അപാകത  അറിയി�്  നൽകിയ  എൻക�യറി�്  (ന�ർ  27/  തീയതി  09-02-2021)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. സബ്�ിപ്ഷൻ �ക യഥാസമയം അെ�ൗ�ിൽ അടവാേ���ം പലിശ �ക�െട ലഭ�ത
ഉറ�് വ�േ���മാണ്.

Debts and Deposits –Others –Provident Fund –Delayed Remittance of PF leading to loss in interest

3-23   �ൻ�റായി നൽകിയ 3,92,700/- �പ �മീകരി�ി�ി�.
    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം 1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ��കൾ ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ
ഹാജരാ�ി  �മീകരിേ��താണ്.  4.10.2011െല  ജി.ഒ  (പി)  419/2011/ഫിൻ  ന�ർ  ഉ�ര�  �കാരം,  �ൻ��കൾ
ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ ഹാജരാ�ി �മീകരി�ാ�പ�ം പിൻവലി� തീയതി �തൽ തിരി�പിടി��
ദിവസം  വെര  18%  പലിശ  സഹിതം  തിരിെക  ഈടാേ��താണ്.  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ
സർവകലാശാലാഫ�ിൽ നി�ം അധ�ാപകർ�ം ജീവന�ാർ�ം �ാപന�ൾ�ം വിവിധ ആവശ��ൾ�േവ�ി
�ൻ�റായി  �ക  നൽകിയി��്.  �ൻ�റായി  നൽകിയ  3,92,700/-  �പ  ഓഡി�്  തീയതി  (23/01/2021)  വെര�ം
�മീകരി�ി�ി�.
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�മീകരി�ാനവേശഷി�� �ൻ��ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/തിയതി
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

1 863/03.11.15 5000 േഡാ. െക.എം.ഭരതൻ
വിദ�ാർ�ിക�െട

അടിയ�ിരാവശ��ൾ
നിർവഹി��തിന്

2 1735/28.03.16 6000 കുമാരി അ��ഹ. എ.ജി
�ണിയൻ േ�ാർട്സ്
�വർ�ന�ൾ�്

3 49/06.04.16 51200 �ഡ�്സ് �ണിയൻ

�ണിയൻ ഫീ, മാഗസിൻ ഫീ,
മാ�ിംഗ് �ാ�് എ�ിവ
�ണിയൻ അ�ൗ�ിൽ

നിേ�പി�ത്

4 85/22.04.16 1000

�ീ വിശ�നാഥൻ. െക

ഗ�് ഹൗസ് െകയർ
േട�ർ

ഇം��്

5 1130/19.09.17 4500 േഡാ. േറാഷ്നി സ�പ്ന നാടകാവതരണം

6 1910/17.01.18 10000 േഡാ. േറാഷ്നി സ�പ്ന
േ�ാജ�് - നാടക
��ാന�ൾ

7 169/08.09.18 2500
�ീ ജി.�േരഷ് �മാർ

ക���ർ അസി��്
േഹാ�ൽ ഷി�ിംഗ്

8 2157/20.02.17 7000 �ീ സ�ബ്
സാഹിതി 2017

േഡാ��െമേ�ഷൻ

9 206/04.05.17 10000 േഡാ. ൈസതലവി. സി
െപയിൻ & പാലിേയ�ീവ്
െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം

10 1487/25.10.17 10000 േഡാ. ൈസതലവി. സി േ�ാജ�് - ദ�േശഖരണം

11 413/12.06.17 93000 �ീ വിേവക്. പി
ഭാഷാ െടേ�ാളജി േക�ം –

െഗയിം േ�ാജ�്

12 673/18.07.17 15000
േഡാ.

അേശാക്.എ.ഡി�സ്

ല� ഗേവഷണ പ�തി -
േപാർ�ഗീസ്

ഇതിഹാസ�ിെല
േകാഴിേ�ാട്

13 1091/15.09.17 25000 സി.ഡ��.ആർ.ഡി.എം മഴെവ�െ�ാ�് പഠനം

14 386/24.01.19 5000 േഡാ സതീഷ്. പി
പി.ടി.എ അ�മ്നി േയാഗം

നട�ാൻ

15 220/12.10.18 2500
�ീ �ത�ിക്. എസ്,
േ�ാജ�് അസി��്

യാ�ാെചലവ്

16 220/12.10.18 2500
�ീമതി അ�ത. െക.വി,
േ�ാജ�് അസി��്

യാ�ാെചലവ്

17 220/12.10.18 2500
�ീമതി റംസീന. പി.പി,

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

18 220/12.10.18 2500 �ീമതി ���ിയ. യാ�ാെചലവ്
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�മ
നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/തിയതി
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

എം.പി

േ�ാജ�് അസി��്

19 220/12.10.18 2500
�ീമതി അപർണ ദാസ്

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

20 220/12.10.18 2500
�ീമതി ആതിര. സി

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

21 220/12.10.18 2500
�ീ അർ�ൻ. എം

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

22 123/12.07.19 120000
േഡാ. ടി. അനിത �മാരി,

െ�ാഫസർ
ജർ�ൻ യാ�

23 333/19.02.20 10000
േഡാ. ടി. അനിത �മാരി,

െ�ാഫസർ
ഇം��്

ആെക
₹

3,92,700/-

വർഷ�ൾ  കഴി�ി�ം  �ൻ��കൾ  �മീകരി�ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  �ൻ��കൾ തിരി�പിടി�ാൻ  നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ  ആയത്  അറിയി�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  ന�ിയ  ഓഡി�്  ഒ��ന്  (  നം.  11/  15.02.2021  )
19.03.2021-ൽ ന�ിയ മ�പടിയിൽ �ൻ��കൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ി��്. �ൻ��കൾ
സർവകലാശാലാഫ�ിൽ അടവാ�ി േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.    

Internal Control –Administrative Control –Finance –Defects in settlement of advances

3-24   �ൻ�ർ�ക �മീകരി�േ�ാൾ പിഴ�ലിശ 62,373/- �പ ഈടാ�ിയി�ി�.
    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം 1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ��കൾ ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ
ഹാജരാ�ി  �മീകരിേ��താണ്.  4.10.2011െല  ജി.ഒ  (പി)  419/2011/ഫിൻ  ന�ർ  ഉ�ര�  �കാരം,  �ൻ��കൾ
ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ ഹാജരാ�ി �മീകരി�ാ�പ�ം, പിൻവലി� തീയതി �തൽ തിരി�പിടി��
ദിവസം  വെര  18%  പലിശ  സഹിതം  തിരിെക  ഈടാേ��താണ്.  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ
സർവകലാശാലാഫ�ിൽ  നി�ം  അധ�ാപകർ�്  വിവിധ  ആവശ��ൾ�്  േവ�ി  �ൻ�റായി  �ക  നൽകിയി��്.
�ൻ�റായി നൽകിയ 1,96,200 /- �പ �മീകരി�േ�ാൾ പിഴ�ലിശ 62,373/- �പ ഈടാ�ി കാ��ി�. വിശദാംശം
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ
ന�ർ/
തിയതി

ൈക��ിയ
വ��ി

ഉേ�ശ�ം �ക
തിരി�ട�
�ക/
തിയതി

Penal
interest
@18%

തിരി�ട�ാൻ
അവേശഷി��
പിഴ പലിശ

1
1726/

22.03.16

േഡാ. ടി.അനിത
�മാരി

െ�ാഫസർ
പഠനയാ� 1000

1000

17.03.20

1000*
18% * 47
മാസം,27
ദിവസം

718

2
460/

20.06.17

േഡാ. ജയ്നി
വർഗീസ്

അസി.െ�ാഫസർ

േഡാ�െമേ�ഷൻ
േ�ാജ�്

10000
10000

12.11.20

10000*
18% * 40
മാസം,

23
ദിവസം

6113
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�മ
നം.

വൗ�ർ
ന�ർ/
തിയതി

ൈക��ിയ
വ��ി

ഉേ�ശ�ം �ക
തിരി�ട�
�ക/
തിയതി

Penal
interest
@18%

തിരി�ട�ാൻ
അവേശഷി��
പിഴ പലിശ

3
1480/
25.10.17

േഡാ. ജയ്നി
വർഗീസ്

അസി.െ�ാഫസർ

േഡാ�െമേ�ഷൻ
േ�ാജ�്

50000
50000

12.11.20

50000*
18% * 36
മാസം,

19
ദിവസം

27468

4
293/

06.12.18
േഡാ. വിദ� .ആർ

ഐ.എഫ്.എഫ്.െക
ചല�ിേ�ാ�വം -
യാ�ാെചലവ്

25200
25200

07.01.20

25200*
18% * 1
വർഷം,

33
ദിവസം

4946

5
267/
15.11.18

േഡാ. ധന�. ആർ
എൻവയൺെമ�്
െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാം 2018

35000
35000

29.01.20

35000*
18% * 1
വർഷം,

75
ദിവസം

7594

6
292/

06.12.18
േഡാ. ധന�. ആർ

എൻവയൺെമ�്
െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാം 2018

75000
75000

29.01.20

75000*
18% * 1
വർഷം,

55
ദിവസം

15534

ആെക
₹

1,96,200/-
₹ 62,373/-

    �ൻ�റായി  നൽകിയ  1,96,200  /-  �പ  �മീകരി�േ�ാൾ  ഈടാേ��ിയി��  62,373/-  �പ  പിഴ�ലിശ
ജീവന�ാരിൽ നി�് ഈടാ�ി സർവകലാശാലാഫ�ിൽ അടവാ�ി ആയതിെ� േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ��് ന�ിയ ഓഡി�് ഒ��ന് (നം. 12/ 15.02.2021 ) 19.03.2021-ൽ ന�ിയ മ�പടിയിൽ േഡാ. ടി.
അനിത�മാരി  െ�ാഫസർ  �ക  ഫ�ിൽ  അടവാ�ിയി�െ��ം,  േശഷി��വരിൽ  നി�ം  പിഴ�ലിശ  ഈടാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ി��്

    പിഴ�ലിശ  ഈടാ�ി  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ  അട�തിെ�  േരഖകൾ  ഓഡി�ിൽ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Finance –Defects in settlement of advances; penal interest not levied

3-25   വാടകവാഹനം - മിനിമം കിേലാമീ�ർ ഓ��ി� – സർവകലാശാല�് ന�ം.
    2019-20 വർഷ�ിെല  യാ�ാവശ��ൾ�്  കരാറടി�ാന�ിൽ  ഓ��തിന്  ആറ്  വാഹന�ൾ��  ദർഘാസ്
സർവകലാശാല  �റെ��വി�ക��ായി.  എ�ാൽ,  ദർഘാസ്  �ണി��ം,  മിനിമം  �ക  പരി�രി�്  നൽകിയ�ം
വ��മായ  ആ��ണം  ഇ�ാെതയാണ്.  27/2/2019  തീയതിയിെല  154/2019/വി.സി.  ഉ�രവ്  �കരം  13  സീ�ർ
�ാവലറിന്  1500  കിേലാമീ�റിന്  പരമാവധി  36000/-  �പ�ം  അധികരി�  ഓേരാ  കിേലാമീ�റി�ം  18/-  �പ
നിര�മാണ്  നി�യി�ി��ത്.  േലാഗ്��്,  െവൗ��കൾ  എ�ിവ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  2019  ഏ�ിൽ  �തൽ  2020
െഫ�വരി വെര�� മാസ�ളിൽ KL 01 AZ 6100, KL 56 E 179 എ�ീ �ാവല�കൾ മിനിമം കിേലാമീ�റിൽ അധികരി�്
ഓേട�ി വ�ി�ി�.

സർവകലാശാല ആവശ��ൾ�് സ�രി� കിേലാമീ��ം, നൽകിയ വാടക �ക�ം അട�� പ�ിക �വെട നൽ��.

മാസം
KL01-

AZ-6100
നൽകിയ
വാടക

KL56-E-179
സ�രി�

നൽകിയ
വാടക

�ാവല�കൾ
ആെക

�ാവല�കൾ�്
ആെക

സ�രി�
കിേലാമീ�റി�
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സ�രി�
കിേലാമീ�ർ

(A)
(B)

കിേലാമീ�ർ

(C)
(D)

സ�രി�
കിേലാമീ�ർ

(A+C)

നൽകിയ
വാടക

(B+D)

ശരാശരി
നിര�്

�കാര��
�ക

[(A+C)*19.70]

ഏ�ിൽ 1210 36000 1162 36000 2372 72000 46728.40

െമയ് 336 36000 932 36000 1268 72000 24979.60

�ൺ 992 36000 1154 36000 2146 72000 42276.20

�ലായ് 1276 36000 1420 36000 2696 72000 53111.20

ആഗ�് 894 36000 1234 36000 2128 72000 41921.60

െസ�ംബർ 910 36000 1015 36000 1925 72000 37922.50

ഒേ�ാബർ 1232 36000 1280 36000 2512 72000 49486.40

നവംബർ 1156 36000 1424 36000 2580 72000 50826.00

ഡിസംബർ 948 36000 1008 36000 1956 72000 38533.20

ജ�വരി 1236 36000 1212 36000 2448 72000 48225.60

െഫ�വരി 1110 36000 1173 36000 2283 72000 44975.10

ആെക 11300 396000 13014 396000 24314 792000 478985.80

    ഉ�രവ് �കാര�� നിര�് െവ�് ആെക ഓടിയ കിേലാമീ�റി� നൽകിയ �ക 792000/- �പയാണ്.  എ�ാൽ
ഓടിയ  കിേലാമീ�റി�  ഉ�ര�  �കാര��  ശരാശരി  നിര�്  (കിേലാമീ�റിന്  19.70  �പ)  കണ�ാ�ി
നൽകിയി�െ��ിൽ  478985.80/-�പ  മാ�ം  നൽകിയാൽ  മതിയായി��.  മിനിമം  കിേലാമീ�ർ  േപാ�ം
ഓടാെതയാണ്  �ാവല�കൾ�്  മാസ�ിൽ  72000/-  (36000 x  2)  �പ  അ�വദി�ത്.  ഓ��  കിേലാമീ�റി�  മാ�ം
ശരാശരി  നിര�്  കണ�ാ�ി  നൽ��  രീതിയിൽ  ദർഘാസ്  �ണി�ി��െവ�ിൽ  313014.20/-  �പേയാളം
സർവകലാശാല�്  ലാഭി�ാമായി��.  �ൻവർഷ�ളിൽ  �ാവല�കൾ  സ�രി�  കിേലാമീ��മായി  താരതമ�പഠനം
നട�ാ��ം,  ആ��ണ�ിെല  േപാരാ��മാണ്  ഇവിെട  �കടമാ��ത്.  ഇ�രം  വീ�കൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Non-Plan Expenditure –Administrative expenses –Vehicle Rent –Excess payment

3-26   സമ� ഓൺൈലൻ നിഘ� െ�ാജ�് - �ട�ം �റി�് 7 വർഷ�ൾ പി�ി�ി�ം ല��ം
ൈകവരി�ി�.
    19/12/2013ൽ �ടിയ നിർ�ാഹകസമിതി�െട 5/8-ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം ആണ് സമ��ം ആ�നിക�മായ ഒ�
മലയാള നിഘ� ത�ാറാ�ി ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാ�� െ�ാജ�ിന് �ട�ം �റി�ത്. 25 ല�ം �പ അട���
െ�ാജ�ിന് 31.7.2014 െല 102/2014/വി.സി. ന�റായി ഭരണാ�മതി നൽകി. ൈവസ് ചാൻസലർ പദേകാശ�ി� എ�്
ഒഫിേഷ�ാ  ജനറൽ  എഡി�റാ�ം  ഭാഷാശാ�ം  െ�ാഫസർ  �ീ.  എം.�ീനാഥൻ,  �.ജി.സി  എമിറ�സ്
െ�ാഫസറായി�� േഡാ.  ആർ േഗാപിനാഥൻ എ�ിവെര പദേകാശ�ിെ� എഡി�ർമാരാ�ം 1/8/2014െല 102/2014
/വി.സി.  ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നിയമി�.  എ�ാൽ,  10/1/2016 �ാബല��ിൽ േഡാ.സി.  േഗാപിനാഥെ� േസവനം
അവസാനി�ി�തായി  6/1/2016െല  102/2014/  വി.സി  ന�ർ  ക�്  �േഖന  േഡാ.  േഗാപിനാഥെന  അറിയി�തായി
കാ��.

    െ�ാജ�ിെ�  സാേ�തിക�മീകരണ�വർ�ന�ൾ�ായി  സി-ഡാക്,  തി�വന��രം,  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്
ഇൻേഫാർേമഷൻ  െടേ�ാളജി  &  മാേനജ്െമ�്,  േകരള  (IIITMK),  AU-KBC  റിസർ�്  െസ�ർ,  അ�ാ  �ണിേവ�ി�ി
എ�ിവരട��  കൺേസാർഷ�ം  �പീകരി�ക�ം  ��ത�ാപന��മായി  യഥാ�മം  5/11/2014,  5/11/2014,
13/11/2014 തീയതികളിലായി കരാർ ഒ�് െവ�ക�ം െച�ി��്.  ടി �ാപന�ൾ�് �വെട േചർ�ം �കാരം �ക
നൽകി.
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�ാപനം �ക െച�് ന�ർ/ തീയതി

C-DAC 123300 281692/21.01.2015

III TMK 169500 281691/21.01.2015

AU-KBC 148801 295672/22.04.2015

ആെക 441601

    ഫയലിൽ  ��ി�ി��  െ�ാജ�്  �പേരഖയിൽ  നി�്  ഓൺൈലൻ  നിഘ�  3  ഘ��ളിലായി
�ർ�ീകരി�ാനാണ്  ല��മി�ി��െത�്  വ��മാ��.  ഒ�ാം  ഘ�ം  2014 �ൺ  1  ന്  ആരംഭി�്  നവംബർ  30ന്
അവസാനി�� രീതിയിലാണ് �പേരഖയിൽ �വർ�ന�ൾ �മീകരി�ി��ത്. എ�ാൽ, ആദ�ഘ�ം 2014 നവംബർ
1 ന് ആരംഭി�തായാണ് 6/6/2015 ൽ ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ െ�ാഫ. �ീനാഥന് അയ� 102/2014/വി.സി ന�ർ
ക�ിൽ �ചി�ി�ി��ത്.

െ�ാജ�ിനായി 2019-20 വെര െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം �ക

2014-15 776386

2015-16 1898099

2016-17 1105913

2017-18 578925

2018-19 430142

2019-20 171517

ആെക 4960982

ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ നിർവഹണ�മായി ബ�െ��് ക� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. ഹാജരാ�ിയ ഫയലിൽ െ�ാജ�് �വർ�ന�ൾ േമൽേനാ�ം നട�ിയതിെ� യാെതാ� േരഖക�ം ലഭ�മ�.
2. െ�ാജ�ിനായി 25 ല�ം �പ െചലവിടാനാണ് നിർ�ാഹകസമിതി അ�മതി നൽകിയത്. എ�ാൽ 49,60,982/-
�പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്. അധിക�ക െചലവഴി��തിന് നിർ�ാഹകസമിതി�െട അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�.

3. നിലവിൽ െ�ാജ�ിെ� �േരാഗതിയിൽ സമ�ാേന�ഷണം നട��തിന് േഡാ. സി.രാേജ�ൻ (നിർ�ാഹകസമിതി
അംഗം),  �ീ.  കാ��ായി  പ�നാഭൻ  (നിർ�ാഹകസമിതി  അംഗം)  �ീ.  െക.പി.രാേജഷ്  (ഫിനാൻസ്  വിദ�ൻ),
േഡാ,  എ�്.െക.  സേ�ാഷ്  (ഭാഷാവിദ�ൻ)  എ�ിവരട��  സമിതി  �പീകരി�ി��്.  സമിതി  േയാഗം  േചർ�്
െ�ാജ�്  േകാർഡിേന�ർ  �ീ.  എം.  �ീനാഥേനാട്  വിശദമായ  വ�താറിേ�ാർ�്  ആവശ�െ��ക�ം  ,  അേ�ഹം
മ�പടി  നൽ�ക�ം  െച�ി��്.  ��ത  മ�പടി  പരിഗണി�്  സർവകലാശാല  ൈകെ�ാ�ി��  �ടർനടപടികൾ
സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��െവ�ി�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.
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4. 8/12/2019ൽ  നട�  9/43-ാം  ന�ർ  നിർ�ാഹകസമിതി  േയാഗതീ�മാന�ിൽ  െ�ാജ�ക�െട  �പീകരണം,
അവ�െട  നട�ാ�ൽ,  േമൽേനാ�ം  �തലായ  കാര��ൾ�ായി  ഒ�  െ�ാജ�്  െസൽ  �പീകരി�ാൻ  ൈവസ്
ചാൻസലെറ  �മതലെ���ിയി�െ��ി�ം  ��തതീ�മാനം  നട�ിലാ�ിയതിെ�  വിശദാംശ�ൾ
ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    െ�ാജ�് ആരംഭി�് 8 വർഷമായി�ം, വകയി��ിയ �ക�െട ഇര�ിേയാളം െചലവഴി�ി�ം നിഘ� ഓൺൈലനിൽ
ലഭ�മാ�ാൻ  സർവകലാശാല�്  കഴിയാ�ത്  �ത�മായ  േമൽേനാ�ം  നട�ി  പരിഹാരനടപടി  സ�ീകരി��തിൽ
ഉ�ായ  വീ�യാെണ�്  ഓഡി�്  വിലയി���.  സമ�സാ��താപഠനം  നട�ി  നിഘ�  ഓൺൈലനിൽ
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�കേയാ, അ�ാ� പ�ം െചലവഴി� �ക ഉ�രവാദികളായ വ��ികളിൽ
നി�്  തിരിെക  ഈടാ�ാ��  നടപടികൾ  ൈകെ�ാ�കേയാ  െചേ��താണ്.  അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം
ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 40/15.2.2021 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

Plan Expenditure –Projects –Other Projects –Target not achieved

3-27   പി.എ�്.ഡി. വിദ�ാർ�ികൾ�് �ൻ�റായി നൽകിയ 6,39,580/- �പ �മീകരി�ി�ി�.
    അഡ�ാൻസ് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ പി.എ�്.ഡി. വിദ�ാർ�ികൾ�് 2018 �തൽ 2020 വെര �ൻ�റായി നൽകിയ
6,39,580/-  �പ  ഓഡി�്  തീയതി  (22/01/2021)  വെര�ം  �മീകരി�ി�ി�.  ബ�െ��  �ാപന�ളിൽ  നി�ം
സമയബ�ിതമായി  െഫേലാഷി�്/ൈ���കൾ  ലഭി�ാ��െകാ�ാണ്  വിദ�ാർ�ികൾ�്  �ൻ�റായി  �ക
നൽകിയത്.  െഫേലാഷി�്/ൈ���്  ബ�െ��  വ��്/ഗേവഷണ  �ാപന�ൾ  ഗേവഷക�െട  അ�ൗ�ിേല�്
േനരി�് നിേ�പി�കയാണ് െച��ത്. എ�ാൽ വിദ�ാർ�ികൾ അവ�െട അ�ൗ�കളിേല�് േനരി�് ലഭി� �ക
സർവകലാശാലയിൽ അടവാ�ി �ൻ�ർ �മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.
�മീകരി�ാനവേശഷി�� �ൻ��ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/തിയതി
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

1 2169/02.03.18 16645
കുമാരി രമ�. ഇ.പി,

പി.എ�്.ഡി.
െഫേലാഷി�്

2 15/ 12.04.18 12000
കുമാരി രമ�. ഇ.പി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

3 55/ 15.05.18 12000
കുമാരി രമ�. ഇ.പി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

4 89/ 18.06.18 12000
കുമാരി രമ�. ഇ.പി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

5 67/ 09.03.18 146774
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

6 2169/02.03.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

7 15/ 12.04.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

8 55/ 15.05.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

9 92/ 19.06.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

10 113/ 11.07.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

11 146/ 09.08.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്
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�മ
നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/തിയതി
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

12 181/ 17.09.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

13 219/ 11.10.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

14 262/ 09.11.18 12000
�ീ ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

15 2169/02.03.18 26871
കുമാരി ദീ�ി. െക.വി,

പി.എ�്.ഡി.
െഫേലാഷി�്

16 2169/02.03.18 15871
കുമാരി നിഷിത ദാസ്. വി,

പി.എ�്.ഡി.
െഫേലാഷി�്

17 15/ 12.04.18 12000
കുമാരി നിഷിത ദാസ്. വി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

18 55/ 15.05.18 12000
കുമാരി നിഷിതദാസ്. വി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

19 89/ 18.06.18 12000
കുമാരി നിഷിത ദാസ്. വി,

പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

20 59/ 09.03.18
46774

(66774-20000)
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

21 2241/08.03.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

22 15/ 12.04.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

23 55/ 15.05.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

24 92/ 19.06.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

25 113/ 11.07.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

26 146/ 09.08.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

27 181/ 17.09.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

28 219/ 11.10.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

29 262/ 09.11.18 12000
�ീ വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

30 2241/08.03.18
10000

(12000-2000)
കുമാരി ഹരിത.

എൻ.എസ്, പി.എ�്.ഡി.
െഫേലാഷി�്

31 15/ 12.04.18 12000
കുമാരി ഹരിത.

എൻ.എസ്, പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

32 92/ 19.06.18 24000
കുമാരി ഹരിത.

എൻ.എസ്, പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്
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�മ
നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/തിയതി
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

33 113/ 11.07.18 12000
കുമാരി ഹരിത.

എൻ.എസ്, പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

34 219/ 11.10.18 12000
കുമാരി ഹരിത.

എൻ.എസ്, പി.എ�്.ഡി.
ൈ���്

35 262/ 13.12.19 4645
ഷർമിയ ��ദീൻ,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

36 05/ 24.11.20 24000
ഷർമിയ ��ദീൻ,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

ആെക ₹639580/-

    �ൻ��കൾ  തിരി�പിടി�ാൻ  നടപടി  സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ  ആയത്  അറിയി�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  ന�ിയ
ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.  37  /  15.02.2021  )�്  19.03.2021-ൽ  ന�ിയ  മ�പടിയിൽ  �ൻ�ർ  ന�ിയ  ൈ���്  /
െഫേലാഷി�്  തിരി�ട�ണെമ�്  കർശന  നിർേ�ശം  ഗേവഷകർ�്  നൽകിയി�െ��ം,  �ൻ��കൾ
തിരി�പിടി�ാ�� നിർേ�ശം  ന�ണെമ�്  മാർ�ദർ�ികേളാട്  ആവശ�െ��ി�െ��ം  അറിയി�ി��്.  �ൻ�ർ
നൽകിയ  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ി  സർവകലാശാലാഫ�ിൽ  അടവാ�ി  േരഖകൾ  ഓഡി�ിൽ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Finance –Delay in settlement of advances

3-28   വാഹന��പേയാഗം - അടിയ�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
    മലയാളസർവകലാശാലയിൽ യാ�ാവശ��ൾ�ായി 2019-20 വർഷേ��് 6 വാഹന�ൾ (2 ബ�്, 2 �ാവലർ, 2
അ�് സീ�ർ കാർ) കരാറടി�ാന�ിൽ ഓ��തിന് 27/02/2019 െല 154/2019/വി.സി. ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി
നൽകിയി��്.  സർ�ാർ  വാഹന��െട  ��പേയാഗം  തട��തിന്  ആവശ�മായ  നിർേ�ശ�ൾ  02/08/2008െല
സർ�ലർ ന�ർ 41/2008/ധനം, 24/02/2003 െല ജി.ഒ. (എം.എസ്.) ന�ർ 113/2003/ഫിൻ എ�ീ സർ�ല�കളിൽ
വ��മാ���്. ആയ� �കാരം സർ�ാർ വാഹന�ൾ േഷാ�ിംഗ്, െറയിൽെവ േ�ഷൻ, ബ�് േ�ഷൻ, സിനിമ,
മാർ��്,  ആരാധനാലയ�ൾ,  വിവാഹം,  ��ികെള  വിദ�ാലയ�ളിൽ  എ�ി�ൽ  �ട�ിയ  സ�കാര�ാവശ��ൾ�്
ഉപേയാഗി�ാൻ  പാ��ത�.  എ�ാൽ,  സർവകലാശാലയിെല  ആവശ��ൾ�ായി  കരാറടി�ാന�ിൽ
വാടകെ��� 13 സീ�ർ �ാവലർ വാഹന�ളായ KL 01 AZ 6100, KL 56 E 179 ഉം 5 സീ�് കാ�കളായ KL 55 P 1797, KL
41  G  4722  െ��ം  േലാഗ്��്  പരിേശാധി�േ�ാൾ  ആെക  ഓടിയ  കിേലാമീ�റിൽ  �രിഭാഗ�ം
സ�കാര�ാവശ��ൾ�ായാണ് ഓടിയത് എ�് േബാധ�െ��ക��ായി. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

1. 21/03/2020-    22 കിേലാ മീ�ർ - ഭ�ണം വാ�ൽ

2. 11/03/2020 – 18 കിേലാ മീ�ർ - ഹാ�് വാഷ് വാ�ൽ

3. 19/11/2019 – 3 കിേലാ മീ�ർ - ��ർ മാ��്

4. 30/10/2019 – 4 കിേലാ മീ�ർ - െപേ�ാൾ പ�്

5. ���ി ദിവസ�ളിൽ രാവിെല�ം ൈവകി�ം െറയിൽേവ േ�ഷൻ/ബസ് േ�ഷൻ

അധ�ാപകെര�ം അനധ�ാപകെര�ം ബ�് േ�ഷൻ/െറയിൽേവ േ�ഷൻ എ�ിവിട�ളിൽ നി�് ��ിെകാ�വരാ�ം
തിരി�്  െകാ�വിടാ�ം  ദിവേസന  ഈ  വാഹന�ൾ  ഉപേയാഗി��ത്  സർ�ാർ  ഉ�രവി�ം  നിർേ�ശ�ൾ�ം
വി��മായാണ്. തി�ർ - ��ായി - അഴി�ഖം ��ിൽ ഓേരാ 10 മിനി�ി�ം ബസ് ഉ�ായിരിെ� ഇ�ര�ി�� വാഹന
��പേയാഗം സർവകലാശാല ഫ�ിൽ വലിയ ന�ം ഉ�ാ���്.  VVIP, VIP, നിർ�ാഹകസമിതി അംഗ�ൾ, ചീഫ്
ഗ�കൾ,  ഉദ്ഘാടകർ  �ട�ിയവർ  ��തലായി  എ��  പരിപാടികളിൽ  അധികവാഹനം  ആവശ�ം  വ��  പ�ം
അതാത്  സമയെ�  ആവശ�ാ�സരണം  �റെമ  നി�്  വാഹനം  വാടക�്  എ��ാ��േത��.  അെ��ിൽ
സർ�ാറിെ� അ�മതി വാ�ി ഒ� ൈ�വ�െട താത്കാലിക ത�ിക ��ി�് ച��ൾ പാലി�െകാ�് സ��മായി
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വാഹനം വാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി��ത് ഉചിതമായിരി�െമ�ം ഓഡി�് അഭി�ായെ���.

Non-Plan Expenditure –Administrative Expenses –Vehicle Rent –Improper expenditure

3-29   യാ�ാബ� 4791 /- �പ അധികം നൽകി
    ��െ����ൻ  മലയാളസർ�കലാശാല�െട  2019-20  വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  യാ�ാബ�  ബിൽ
പരിേശാധനയിൽ 4791/-�പ അധികം നൽകിയതായി കാ��. വിശദവിവരം താെഴ േചർ��

െവൗ�ർ
ന�ർ,
തിയതി

േപര്
നൽകിയ
�ക

അർഹത അധികം വിശദാംശം

77

10.06.19

േഡാ. എം. ബി. മേനാജ്
അസി. െ�ാഫസർ, കാലി��്
സർവകലാശാല കാ�സ്

1710 1350 360

Paper Valuation -

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
33 km Car= 330

Valuation = 675

1.5 DA = 375

Vakkad to Calicut
33 km Car= 330

ആെക = 1710

അർഹത

Calicut to Vakkad
33 km = 150

(Fare + IC)

Valuation = 675

1.5 DA = 375

Vakkad to Calicut
33 = 150

ആെക = 1350

അധികം = Rs.
360

77

10.06.19

െക.എസ്. മാധവൻ അേസാ.
െ�ാഫസർ, കാലി��്
സർവകലാശാല കാ�സ്

2160 1880 280

Viva Valuation -

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
33 km Car= 330

Viva = 1500

Vakkad to Calicut
33 km Car= 330
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ആെക = 2160

അർഹത

Calicut to Vakkad
33 km = 190

(Fare + IC)

Viva = 1500

Vakkad to Calicut
33 = 190

ആെക = 1880

അധികം = Rs. 280

156

29.08.19

േഡാ. ആദർശ് സി. അസി.
െ�ാഫസർ, വിേവകാന�

േകാളജ്, ��ം�ളം
1300 900 400

Paper Valuation
-22/8/19

നൽകിയത്

kunnamkulam to
Vakkad 40 km
Car= 400

Valuation = 500

Vakkad to
kunnamkulam 40
km Car= 400

ആെക = 1300

അർഹത

kunnamkulam to
Vakkad 40km

(Fare + IC)= 200

Valuation = 500

Vakkad to
kunnamkulam
40km

= 200

ആെക = 900

അധികം = Rs.
400

(halt DA claim
െച�ി�ി�. )

156 േഡാ. എൻ. �ഹ�ദലി
അേസാ. െ�ാഫസർ, 2200 1900 300

Valuation
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29.08.19
കാലി��് സർവകലാശാല

കാ�സ്

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
35 km Car= 350

Valuation = 1500

Vakkad to Calicut
35 km Car= 350

ആെക = 2200

അർഹത

Calicut to Vakkad
33 km=200

Valuation = 1500

Vakkad to Calicut
33 = 200

ആെക = 1900

അധികം = Rs. 300

272

30.12.19

േഡാ. �േരഷ്
��ൻപറ�ിൽ

1400 1000 400

Paper Valuation -
05/11/19

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
TA = 400

Valuation = 750

1 DA = 250

അർഹത

Valuation = 750

1 DA = 250

അധികം = Rs.
400

( TA Limited to 1
DA)

272

30.12.19

�ീ ദയാന�ൻ െക.

അസി. െ�ാഫസർ, TMG
േകാേളജ്, തി�ർ

1075 825 250

Paper Valuation
-05.11.19

നൽകിയത്

Valuation = 825

1 DA = 250

അർഹത
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Valuation = 825

അധികം = Rs. 250

(No TA/DA within
8KM)

272

30.12.19

�ീ �ീജി�് സി., അസി.
െ�ാഫസർ, മലബാർ �ി��ൻ

േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്
1200 800 400

Paper Valuation -
01/11/19

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
TA = 400

Valuation = 550

1 DA = 250

അർഹത

Valuation = 550

1 DA = 250

അധികം = Rs.
400

( TA Limited to 1
DA)

272

30.12.19

�ീമതി രാഖി എൻ., ZGC,
േകാഴിേ�ാട് 2050 1650 400

Paper Valuation –
31/10/19 &
01/11/19

നൽകിയത്

Calicut to Vakkad
TA = 400

Valuation = 1150

2 DA =500

അർഹത

Valuation = 1150

2 DA =500

അധികം = Rs.
400

( TA Limited to 1
DA)

272

30.12.19

േഡാ. ഉ�ി ആമ�ാറ�ൽ,

അസി. െ�ാഫസർ, TMG
േകാേളജ്, തി�ർ

1850 1350 500

04.11.19 & 05.11.19
Paper Valuation

നൽകിയത്
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Valuation = 1350

2 DA @ 250= 500

അർഹത

Valuation = 1350

അധികം = Rs.
500

(No TA/DA within
8KM)

272

30.12.19

�ീ രാ� സി.വി., അസി.
െ�ാഫസർ , JMC

ഡി�ാർ�്െമ�്, കാലി��്
സർവകലാശാല

1950 1550 400

04.11.19 & 05.11.19
Paper Valuation

നൽകിയത്

Valuation = 1050

2 DA @ 250= 500

TA limited To DA
@400= 400

ആെക = 1950

അർഹത

Valuation = 1050

2 DA @ 250= 500

ആെക = 1550

അധികം = Rs.
400

(No TA, 2 Day DA
Claimed)

272

30.12.19

േഡാ. അ�പ് ദാസ്., അസി.
െ�ാഫസർ, MES േകാേളജ്,

മ�ാട്
2740 1639 1101

06.11.19 & 07.11.19
Paper Valuation

നൽകിയത്

മ�ാട്- TMU 67
km * 10 =670

TMU-മ�ാട് 67 km
* 10 =670

Valuation = 900

2 DA @ 250= 500

ആെക = 2740

അർഹത
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മ�ാട്- TMU 67
km * .85 = 57

IC = Limited to 1/2
DA= 125

TMU-മ�ാട് 67 km
* .85 = 57

IC = Limited to 1/2
DA= 125

Valuation = 900

1 1/2 DA @ 250=
375

ആെക = 1639

അധികം = Rs. 1101

ആെക 4791 /-

    യാ�ാബ�  അധികം  നൽകിയതിന്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിന്  ന�ിയ  ഓഡി�്  ഒ��ന്  (നം.  13/
15.02.2021)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�രം  അപാകതകൾ  ആവർ�ി�ാെത  ��ിേ���ം  ഭാവിയിൽ
യാ�ാബ�ാബി�കൾ അ�വദി�േ�ാൾ അർഹതെ�� �ക മാ�ം നൽ��തിന് ��ിേ���മാണ്.

Non-Plan Expenditure –Establishment Expenses –Travelling Allowances –Excess payment ; TA

3-30   വാഹനവാടക അധികം നൽകി - സർവകലാശാലാഫ�ിന് ന�ം
    മലയാളസർവകലാശാലയിൽ യാ�ാവശ��ൾ�ായി 2019-20 വർഷേ��് െക.എൽ. 47 സി 4879 എ� വാഹനം
കരാറടി�ാന�ിൽ ഓ��തിന് 27/02/2019 െല 154/2019/വി.സി. ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി നൽകിയി��്. 2019
മാർ�്  മാസ�ിൽ  െക.എൽ.  47  സി  4879  (വാഹന  ഉടമ  െജയ്ഫർ  ബാ�)  എ�  വാഹനം  �ണിേവ�ി�ി
ആവശ��ൾ�ായി ഓടിയത് 1065 കി.മീ.  ആണ്.  അതിൽ 700 കിേലാ മീ�റിന് മിനിമം �കയായ 39990/- �പ�ം
ബാ�ി�� 365 കി.മീ�റിന് 35/- �പ നിര�ിൽ 12775/- �പ�മാണ് നൽേക�ിയി��ത്. എ�ാൽ, 1065 കിേലാ
മീ�റിൽ നി�ം 700 മിനിമം കിേലാ മീ�ർ കഴി�് 465 കിേലാ മീ�റിനാണ് വാടക നൽകിയി��ത്. 365 കിേലാ മീ�റിന്
പകരം 465 കിേലാ മീ�ർ കണ�ാ�ിയ�വഴി 3500/- �പ അധികമായി നൽകിയി��് (െവൗ�ർ ന�ർ 20 തീയതി
16/04/2019). അധികം നൽകിയ �ക തിരിെക ഈടാ�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

Non-Plan Expenditure –Administarative Expenses –Vehicle Rent –Excess payment; Vehicle Rent

3-31   ൈല�റിനട�ി�ിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�ണം
    മലയാളം  സർവകലാശാലയിെല  ൈല�റി  അ�ഷൻ  രജി�ർ,  ഇഷ�  രജി�ർ  എ�ിവ  പരിേശാധി�േ�ാൾ
സർവകലാശാലയിെല  അ��ാപകേരാ,  വിദ�ാർ�ികേളാ  അ�ാ�  നാ�കാരായ  ൈല�റി  അംഗ�ൾ  എ��  താെഴ
െകാ��� 20-ഓളം ��ക�ൾ (2015 �തൽ എ��ത് ) ഇ�വെര തിരിെക ലഭി�ി�ി� എ�് വ��മാ��.

�മ
ന�ർ

െമ��െട േപര് ��ക�ിെ� േപര്
ബാർ
േകാഡ്

വില

1 ജാഫർ വിളയാ�ം 4907 150

2 ജയ്സൽ പിപി �യെ�� 8879 50

3 ജയ്സൽ പിപി
േഗാൾഡൻ പാർ�് ഓഫ് സിവിൽ

സർവീസ്
12770 180
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4 ൈജസൽ വി എൻെറ ജീവിതകഥ 8723 300

5 ൈജസൽ വി േകരള�ിെല ��ീ�ൾ ആവിർഭാവ�ം 8909 190

6 �മാ� േകരള ബർേദാളി 11664 100

7
�ഹ�ദ് അഷറഫ്

ഐ
എം ടി �െട കഥകൾ 4383 275

8
�ഹ�ദ് അഷറഫ്

ഐ
വി�ിക�െട സ�ർഗം 11211 40

9 �ർഷിദ നീലെവളി��ം മ� �ധാന കഥക�ം 4138 75

10 �ർഷിദ വിശ�വിഖ�ാതമായ ��് 19867 25

11 നസീഹ്.എ ആ�ർ കവിതകൾ 23600 694.33

12 നസീഹ്.എ 438 ദിവസം 23243 499

13 നൗഷാദ് �ാേയാഗിക നിയമ സഹായി 27215 500

14 നൗഷാദ്
�ീഫൻ േഹാ�ിംഗ് ജീവി��

ഇതിഹാസം
8813 75

15 പരേമശ�രൻ reflections 32123 295

16 പരേമശ�രൻ Poetic form an introduction 1873 287

17 സർജില.വി ഹിേ�ാ�ിസ�ം മാനസിക����ം 24136 60

18 ഉ�ാൻ െക മലയാള സാഹിത�ം കാലഘ��ളി�െട 6432 125

19 വ�രാജ് എംപി തല�റകൾ 11361 175

20 വ�രാജ് എംപി പണിതീരാ� വീട് 8963 130

ആെക 4225.33

    ടി െമ�ർമാരിൽ നി�ം 100 �പ വീതം മാ�മാണ് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് വാ��ത്. ന�െ�� ��ക�ൾ�്
പകരമായി ഈ �റ് �പ മാ�െമ സർവകലാശാല�് ഇ�െ� നിലയിൽ ഈടാ�ാൻ കഴി�. ��കം ന�െ���
എ�ാ  െമ�ർമാരിൽ  നി�ം  ��ക�ിെ�  വില�ം  ൈഫ�ം  മാ�മാണ്  ഇേ�ാൾ  ഈടാ�ി  വ��ത്.  ൈല�റി
െമ�ർഷി�ി��  േഫാമിന്  വില  ഈടാ��ി�.  ൈല�റി�െട  നട�ി�ിന്  അത�ാവശ�ം  േവ�  ൈബേലാ
�പീകരി�് നിർ�ാഹകസമിതി�െട അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�. േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽകണെമ�്
കാണി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (35/12.2.2021)  ൈല�റി  ഇൻചാർജ്  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ
സർവകലാശാല�െട  സാ�ഹിക�തിബ�ത�െട  ഭാഗമായാണ്  സർവകലാശാല  �ിതി  െച��  പ�ായ�ിെല
ആ�കൾ�്  െമ�ർഷി�്  അ�വദി�ത്  എ�ം  പരമാവധി  തീരേദശേമഖലയിെല  ആ�കെള  ഉൾെ�ാ�ി�ക  എ�
ഉേ�ശ�േ�ാ�  �ടിയാണ്  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  100  �പയായി  നിജെ���ിയത്  എ�ം,  ന�െ��  ��ക�ൾ
തിരിെക  എ�ി�ാൻ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�  വ��താ�ം  ,  ��കം  തിരിെക  തരാൻ  ബാ�ി��വരിൽ  പല�ം
വിേദശേ��്  േപായതിനാൽ  അവെര  േനരിൽ  ബ�െ�ടാൻ  സാധി��ി�  എ�ം  വ��മാ�ിയി��്.
ൈല�റിയിെല  അംഗത�േഫാമിന്  വില  ഈടാ��ി�  എ�ം  ൈല�റി�െട  �വർ�ന�ി��  ൈബേലാ
നിർവാഹകസമിതി�െട അംഗീകാരം വാ�ി നട�ിലാ�െമ�ം വ��മാ�ിയി��്.

    �റ�  നി��  െമ�ർമാരിൽ  നി�ം  ��കം  ന�െ��കേയാ,  തിരി�  തരാതിരി�കേയാ  െച�ാൽ  നിലവിൽ
േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  ഈടാ�ാേന  കഴി�.  എ�ാൽ  100  �പ  മാ�മാണ്  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  എ�തിനാൽ
ന�െ��  ��ക�ിെ�  വില�്  സമാനമാ��ി�.  ഇ�ാര�ം  പരിഹരി�ാൻ  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  �ക  1000
�പെയ�ി�മായി  ഉയർ�ാൻ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാ��താണ്.  മാ�മ�,  ബ�െ��  ജന�തിനിധിക�േടേയാ,
ഗസ�ഡ് ഉേദ�ാഗ��േടേയാ �പാർശ ഉെ��ിൽ മാ�േമ െമ�ർഷി�് അ�വദി�ാ�. ��കം എ��് േപായവെര
പി�ീട് കെ���തി�ം ൈഫൻ ഈടാ��തി�ം ഈ നിബ�ന സഹായി�ം. അംഗത�േഫാമിന് നി�ിതവില
ഈടാ�ിയാൽ  സർവകലാശാല�െട  തനത്  ഫ�ിൽ  വ�മാന  വർ�നവ്  ഉ�ാ�ാൻ  സാധി�ം.  ൈല�റി�െട
�ഗമമായ  �വർ�ന�ിന്  �ാബല��ി��  ൈബേലാ  അത�ാവശ�മാണ്.  ൈല�റിയിൽ  എ��  എ�ാ
െമ�ർമാർ�ം കാ�� നിലയിൽ ൈബേലാ �സി�ീകരി�ണം. ന�െ�� ��ക�ൾ�് പകരമായി ��ക�ിെ�
വില�ം, ൈഫ�ം മാ�മാണ് ഇേ�ാൾ ഈടാ�ിവ��ത്. പഴയ പല ��ക��േട�ം വില വളെര ��മായതിനാൽ
��ക�ിെ� വില�െട രേ�ാ �േ�ാ ഇര�ിവില�ം ൈഫ�ം ഈടാ�ിയിെ��ിൽ സർവകലാശാല�് ന�ം വരാൻ
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ഇട��്. ൈല�റി നട�ി�ിെല േമൽ അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ സത�രമായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Control –Administrative Control –Library Administration –Functioning of various departments and establishments

3-32   ന�െ�� ൈല�റി��ക�ൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്
    2019-20  െല  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ൈല�റി��ക��െട  ആ�ഷൻ  രജി�ർ,  പർേ�സ്  ഫയൽ  എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ  �ാപനാധി�തർ  2019  ഏ�ിൽ  മാസ�ിൽ  നട�ിയ  േ�ാ�്  പരിേശാധനയിൽ  103
ൈല�റി��ക�ൾ  ന�െ��തായി  േരഖെ���ി  കാ��.  2017,2018  എ�ീ  വർഷ�ളിൽ  േ�ാ�്  പരിേശാധന
നട�ിയി�ി�.

ന�െ�� ��ക��െട വിവരം താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

��ക�ിെ� േപര്
ആ�ഷൻ
നം.

��ക�ിെ�
വില

1 വി�ം ���ം 548 230
2 വനിതാപ��വ൪�നം ചരി��ം വർ�മാന�ം 694 90
3 തി��റൾ 526 80
4 മാ��മം: മൗലികത�ം നിരാകരണ�ം 867 85

5
Encyclopaedia of journalism and mass

communication (6V.)
1232 3590

6 നാടക�ം സിനിമ�ം 1351 200
7 സം�ാരപഠനം: ഒ� ആ�ഖം 1392 75
8 നളചരിതം 1373 50
9 അ�ാത�മാ�� അഭി�ഖ�ൾ 1463 245
10 എ��് ചരി�പരമായ അവേലാകനം 1605 45
11 ��േദവൻെറ ചി� 1960 60
12 ഓ...�ിേയ... 2156 75
13 നളിനി എ� കാവ�ശില്പം 2050 60
14 െക. ദാേമാദരൻ സ�ർ��തികൾ 2279 250
15 വാർ�യിൽ പറ��ത് 2344 90
16 A dictionary of media and communication 2544 310
17 Studying plays 2797 1331
18 Shakespearean tragedy 2952 1686.31
19 രതിമാതാവിൻെറ ��ൻ 3645 80
20 മഴയിൽ പറ�� പ�ികൾ 3665 150
21 ��ാംേലാക കവിത 3649 300
22 ച�േമേനാൻ-ഒ� പഠനം 3810 80
23 െസബാ��െ� കവിതകൾ 4380 120
24 ആ�കഥ�് ഒരാ�ഖം 4378 90
25 �ഫി പറ� കഥ 4281 80
26 െന�ി��ഡ് 4141 125
27 മഴ�െട ജ�ാലകൾ 4932 95
28 േകരളചരി�ം 5310 200
29 ഗേവഷണം 5241 100
30 ഗേവഷണം 5243 100
31 �ടിെയാഴി�ൽ 5448 35
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32 നളചരിതം 5653 32
33 പാ�ാത� സാഹിത�ദർശനം 5590 295
34 ഉ�ബിെ� േലാകം 6343 115
35 കവിതയിെല നാ�ം നഗര�ം 5960 50
36 േകരളചരി��ിെ� അടി�ാനേരഖകൾ 6091 200
37 േകസരി�െട ചരി�ഗേവഷണ�ൾ 6262 125
38 േകരള�ിെല തിേയ��ം കാവാലം നാടക��ം 6040 100
39 എൻ.��പി��ം ��നാടക��ം 6044 95
40 സിനിമ ചരി���ർ��ളി�െട 6237 55
41 ഏകാ�നഗര�ൾ 6734 180
42 Selected non-fictions 7078 1105
43 െച�കാടിെ� ബാലസാഹിത�ം 7364 90
44 േലാകസിനിമ 7414 75
45 പടി�ാറൻ കവിതകൾ 7548 250
46 കലാവിമർശം മാർ�ി�് മാനദ�ം 7542 370
47 ദ് െ�ാഫഷണൽ 7751 110
48 കഥ�ം പരി�ിതി�ം 6723 150
49 െപൺകഥ�െട വർ�മാനം 6500 65
50 Mass communication and journalism 8055 995
51 നളചരിത�ി�െട 8187 70
52 ഇ��ൻ കവിത 8312 300
53 നാടകം - പാഠ�ം �േയാഗ�ം 8441 100
54 ചരി�രചനയിെല വി�യം 8667 130
55 നാ�േപരിെലാ��ൻ അഥവാ നാടകാദ�ം കവിത�ം 8691 55
56 കാൾ മാർ�് ജീവചരി�ം 8709 250
57 േകരളനേവാ�ാനം 8746 85
58 ഒനീൽ അ�ഭവം 9045 95
59 Research methodology in media students 9185 1595
60 Writers in retrospect 10115 795
61 Some aspects on manuscriptology 10374 90
62 ൈകരളി�െട കഥ 11263 295
63 മരണ�മാ�� �ടി�ാ� 11009 120
64 ഋേഗ�ദമ���ം ����ം 10903 70
65 േകാ�യം 17 11150 75
66 മി�ം യാഥാർ���ം 11550 200
67 കിം കി ��് : സിനിമ�ം ജീവിത�ം 11539 40
68 െപ�െകാ�ിയ വാ�കൾ 11227 95
69 തകഴി വഴി 11919 72
70 അന�ായ�ൾ 11634 230
71 എ�ാണ് ചരി�ം 12126 95
72 നടി 13311 110
73 മാ��മി ആ�പതി�് കഥകൾ 2013 14715 300
74 നാ�റിവ് 15677 90
75 ഫാസിസ�ിെ� ആൾ��മനശാ�ം 16729 100
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76 ഇ��ാചരി�ം - 1 18655 225
77 േകരളം ജി�കളി�െട 19346 140
78 ൈവേലാ�ി�ി പഠന�ൾ 20878 295
79 കനകാഭരണം 20941 165
80 േവ�ക�െട േവദാ�ം 21521 65
81 തി��റൾ 526 80
82 Introducing feminism 2576 199
83 The design devolopment of Indian architecture 4479 1045
84 സ�ർ�കഥകൾ 4827 400
85 പിതാമഹൻ 5547 195
86 കഥകൾ 7171 120
87 മ��കാല മലയാള കവിത 7251 60
88 നവമേനാവിേ�ഷണം 7342 75
89 �ീമഹാഭാരതം 7409 275
90 കലിക 9533 280
91 ഒ� സിനിമ എ�െന��ാ�� 9893 80
92 ഗാ�ിസാഹിത�സം�ഹം 12058 450
93 �ഫിസം 14838 115
94 മലയാളസാഹിത��ിെല 30 �ീകഥാപാ��ൾ 15434 115
95 വീെ���കൾ 15910 375
96 േകരളനേവാ�ാനം 16615 85
97 േഫാൿേലാർ 17076 80
98 �നാമി 17249 40
99 വിഭാവരി 18799 80
100 ���ടവ് 23512 150
101 ഭാഷ�െട വർ�മാനം 28723 430
102 A manual of historical research methodology 29167 350
103 മലബാർ കലാപം : 29759 60

ആെക (�ഖവില) 26050.31

    േമൽ  അപാകത  അറിയി�്  നൽകിയ  എൻക�യറി�്  (ന�ർ-38/15-02-2021)  ന�െ��  ��ക�ൾ
കെ���തിനാ��  �മ�ൾ  �ട��താെണ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ന�െ��  ��ക�േളാ,  അവ�െട
വിലേയാ  ഉ�രവാദികളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന  അറിയിേ��താണ്.  �ടാെത  എ�ാ  വർഷ�ം
വർഷാ���ിൽ േ�ാ�് പരിേശാധന നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

Internal Control –Administrative Control; library administration –Stock of Library books –Value of lost books should be
levied

3-33   വാഹന ഇൻ�വറൻസ് �ീമിയം- സം�ാന ഇൻ�റൻസ് വ��് �ഖാ�രം ��േ��താണ്.
    സർ�കലാശാല�െട അധീനതയി�� �വെട െകാ�� വാഹന�ിെ� ഇൻ�റൻസ് ഇടപാ�കൾ േകരള സം�ാന
ഇൻ�റൻസ്  വ��ിെന  ഏ�ി�ാെത  മ�്  ഇൻ�റൻസ്  �ാപന�ൾ  �േഖനയാണ്  നട�ിവ��ത്.  2019-20
വർഷ�ിൽ ഇ�കാരം വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം ഒ��ിയതിെ� ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ പറ��.

വൗ�ർ
നം.

വാഹന
രജിേ�ഷൻ

നം.

വാഹന�ിെ�
തരം

ഒ��ിയ
ഇൻഷ�റൻസ്
�ീമിയം �ക

ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി�െട
േപര്
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347 KL 55-G- 7777
െടാേയാ�
ഇേ�ാവ

35,995
എസ്.ബി.ഐ ജനറൽ
ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി

ലിമി�ഡ്

    സർ�കലാശാലക�െട�ം  െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട�ം  എ�ാ  ജനറൽ  ഇൻ�റൻസ്  ഇടപാ�ക�ം  േകരള
സം�ാന  ഇൻ�റൻസ്  വ��്  �േഖന  നട�ണെമ�്  േകരള  സർ�ാരിെ�  18.04.2000െല  ജി.ഒ(പി)നം.819/2000
/ഫിൻ  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  നി�ർഷി�ി��്.  ആയതിനാൽ,  േമൽ  കാണി�  �കാരം
സർ�കലാശാലാവാഹന��െട  ഇൻ�റൻസ്  ഇടപാ�കൾ  േകരള  സം�ാന  ഇൻ�റൻസ്  വ��ിെന  ഏൽ�ി�ാെത
മ�്  ഇൻ�റൻസ്  �ാപന�ൾ  �േഖന  നട�ി  വ��ത്  സർ�ാർ  നിർേ�ശ��െട  ലംഘനമാണ്.  സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ൾ യഥാവിധി പാലി��തിന് നടപടി സ�കരിേ��താണ് എ�് ആവശ�െ��െ�ാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
ഒ��ന് (നം:03/12.02.21) നടപടി സ�ീകരി��താെണ� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

Internal Control –Administrative Control –Policy Decision; Taxes and insurance –Non-compliance of Act, Rule, Statute,
Govt. Orders or direction and University Orders

3-34   െ�ാജ�കൾ ഏെ����തിൽ �േരാഗതിയി�.
    20/12/2019 െല  874/എ1/2019/ അഡ്മിൻ  ന�ർ  �കാരം  രജി�ാർ  നിർവാഹകസമിതി�്  സമർ�ി�  �റി�ിൽ
�.ജി.സി.�െട  12b,  2F  എ�ീ  വ��കൾ  അ�സരി�്  മലയാളസർവകലാശാല�്  അംഗീകാരം  ലഭ�മായ
സാഹചര��ിൽ സർവകലാശാല �േഖന വിവിധ അ�ാദമികേമഖലകളിൽ �വർ�ി�� ധനസഹായ ഏജൻസികൾ
�ഖാ�രം  ൈവവിധ���  േ�ാജ�കൾ�്  അേപ�  നൽകാൻ  ഫാ�ൽ�ി  അംഗ�േളാട്  ആവശ�െ�ടാ��താണ്
എ�് അറിയി�.  �ടർ�് 28/12/2019 ൽ നട� സർവകലാശാല നിർവാഹകസമിതി േയാഗതീ�മാന �കാരം (9/43)
രജി�ാ�െട �റി�് അംഗീകരി�ക�ം ഭാവിയിൽ െ�ാജ�ക�െട �പീകരണം, അവ�െട നട�ിലാ�ൽ, േമൽേനാ�ം
ഇത�ാദി  കാര��ൾ�േവ�ി  ഒ�  െ�ാജ�്  െസൽ  �പീകരി�ാൻ  തീ�മാനി�ക�ം  െച�.
മലയാളസർവകലാശാലയിൽ  ഇ�വെര  ഏെ���  െ�ാജ�കൾ  സംബ�ി�  വിശദാംശ�ൾ  ഹാജരാ�ണെമ�്
കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (31/9.2.21) സർവകലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഭാഷാശാ�പഠന�ളിെല
ര�്  അ��ാപക�ം,  പരി�ിതി  പഠന�ൾ,  ചലചി�  പഠന  �ൾ  എ�ിവിട�ളിെല  ഓേരാ  അ��ാപകർ  വീതം
െമാ�ം  4  അ��ാപകരാണ്  വിവിധ  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസിക�െട  െ�ാജ�കൾ  ഏെ���്  നട���  എ�്
വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  നട�ിലാ�ാൻ  അ�മതി  ലഭി�  4  െ�ാജ�ക�െട�ം  നിർവഹണ�ിൽ  കാര�മായ
�േരാഗതി  ഇ�.  28/12/2019  െല  43-ാം  നിർവാഹകസമിതി�െട  9/43  ന�ർ  തീ�മാന�കാരം  െ�ാജ�്  െസൽ
�പീകരി�ി��് എ�ം െസൽ �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� നടപടികൾ �ടർ� വരികയാണ് എ�മാണ് മ�പടിയിൽ
പറ�ി��ത്.  െമാ�ം  പ�്  പഠനവ��കളിലായി  �ിരംത�ികയിൽ  23  അ��ാപകർ  േജാലി  െച���്.
എ�ാൽ,  ആെക  ��്  പഠനവ��കളിെല  4  അ��ാപകർ  മാ�മാണ്  ഇ�വെര  െ�ാജ�കൾ  ഏെ���ി��.
�.ജി.സി�െട  നാ�്  അ�ഡിേ�ഷന്  േവ�ി  ത�ാെറ���  സർവകലാശാല�്  മിക�  േ�ാറിംഗ്  േനടണെമ�ിൽ
��തൽ പഠനവ��കളിൽ െ�ാജ�കൾ ഏെ��േ��താ��്. മാ�മ�, ഇ�രം �വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�ാൻ
േവ�ി �പീകരി� െ�ാജ�് െസൽ േവ� വിധ�ിൽ �വർ�ി��ി� എ�് ഓഡി�് വിലയി���. െ�ാജ�കൾ
ഏെ����ത്  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്  നിർവാഹകസമിതി  എ��ി��  തീ�മാനം  നട�ിലാ�ാൻ
അടിയ�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

Internal Control; Projects –Administrative Control; various funding agencies in academic field –Policy Decision –Delay in
preparation of project works

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1   വാർഷികകണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം

ഇനം
വരവ്
(₹)

ഇനം
െചലവ്

(₹)

പ�തി 11,88,00,000
പ�തി

(�ാൻ - കാപി�ൽ അസ�്
11,82,64,615
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2298177+ �ാൻ എ�െപൻസ്
2230357+ �ാൻ കാപി�ൽ

എ�െപൻസ് 23712481+ലാ�്
അക�ിസിഷൻ +90023600)

പ�തിേയതരം 54880000 പ�തിേയതരം 50808678

ഇയർ മാർ�്ഡ്
ഫ�കൾ

0 0

ഋണശീർഷകം

(കറ�് ലയബിലി�ീസ്
17011279.54+ കറ�്
അസ�് 1642440)

18653719.54

ഋണശീർഷകം

(കറ�് ലയബിലി�ീസ്
12998463+ കറ�് അസ�്

668731)

13667194

നിേ�പ�ൾ 333600 നിേ�പ�ൾ 303510

മ��വ
(പേരാ� വ�മാനം -
223503+ അ�ാദമിക്
വ�മാനം -2687158+ മ�
വ�മാനം - 567797)

3478458 മ��വ 34050

പ�തിേയതരം

�നരാരംഭി�ൽ
4966676

പ�തി

�നരാരംഭി�ൽ
18715097

196145777.54/- 206759820.00/-

4-2   സാ��ികനില

�ൻ ബാ�ി 4,34,23,870.03

വരവ് 196145777.54

ആെക 239569647.57

െചലവ് 183078047

�ാൻ �നരാരംഭി�ൽ 18715097

േനാൺ-�ാൻ �നരാരംഭി�ൽ 4966676

നീ�ിയിരി�് 32809827.57

4-3   െപാ��െ���ൽ പ�ിക
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1. �ഷറി അ�ൗ�ുകൾ (സബ് �ഷറി, തി�ർ)

1.
െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 71505140000001
(േനാൺ-�ാൻ അ�ൗ�് 14/1 )
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹ 1000000/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 1000000/-

2
�ാൻ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799012700000055
(�ാൻ അ�ൗ�് 55 )
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹ -1460752/-

കൂ�ക
�ഷറിയിേല�് േപയ്െമ�ിനായി നൽകിയ െച�ുകൾ
1. െച�് ന�ർ / തിയതി 5149353/06.02.2020
₹ 96214
2. െച�് ന�ർ / തിയതി 5149354/07.02.2020
₹ 62457
3. െച�് ന�ർ / തിയതി 5149355/07.02.2020
₹ 786535
4.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149359/26.02.2020
₹ 384581
5.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149360/26.02.2020
₹ 72965
6.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149364/04.03.2020
₹ 244710
7.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149365/04.03.2020
₹ 254200
8.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149368/06.03.2020
₹ 120124
9.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149373/12.03.2020
₹ 169920
10.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149381/24.03.2020
₹ 140184
11.െച�് ന�ർ / തിയതി 5149382/24.03.2020
₹ 128862
ആെക:

2460752
₹ 1000000/-

കുറ�ുക
�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 1000000/-

3.
സ്െപഷ�ൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799010100142634

(പി.എഫ് അ�ൗ�് – 799010100142634 )
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹9653998/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് ₹9653998/-

4.
െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799010100065471
(െപൻഷൻ ഫ�് എഫ്.ഡി അ�ൗ�് )
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹1,27,52,389/-

കുറ�ുക

1. �ിര നിേ�പമാ�ിയ തുക ₹ 1,27,52,389
₹0/-
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ആെക ₹ 1,27,52,389/-
�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് ₹0/-

2. ബാ�് അ�ൗ�ുകൾ (േ��് ബാ�്, തി�ർ)

1.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 32709117532
(എസ്.ബി.ഐ െമയിൻ അ�ൗ�് -7532 )
സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്    

₹ 6111581.57/-

കൂ�ുക

1.ബാ�് ചാർജ് (ഒക്േടാബർ, 2017)വരവ് െവ�ത്-
₹ 105,15
2.ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ,കാലി��് �ണിേവ�ി�ി-
₹ 30200

₹ 30305.15 ₹
6141886.72/-

കുറ�ുക
ൈസ�പി�് െമഷീൻ ചാർജ് – മാർ�് 2020 ₹ 14856.01
വാടക ₹ 26607
ആെക

₹ 28092.01
₹ 6113794.71/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 6113794.71/-

2.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 33466220930
(എസ്.ബി.ഐ രജി�ാർ അ�ൗ�് – 930 )
സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്    

₹ 2223569/-

കുറ�ുക
ബാ�് ചാർജ് (ആന�ൽ െമയി�നൻസ് ഫീ) ₹ 649

₹2222920/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 2222920/-

3
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 36944168851
(എസ്.ബി.ഐ ഇ-െട�ർ അ�ൗ�് –851 )
സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹ 68,290/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 68,290/-

4.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 37529636623
(എസ്.ബി.ഐ ശാ�യാൻ േ�ാജ�് അ�ൗ�് – 623 )
സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

₹ 0/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 0/-

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

�മ
നം

അെ�ൗ�ിെ� േപര്
അെ�ൗ�്

ന�ർ

31.03.2020െല
നീ�ിയിരി�്

(�ഷറി/ബാ�് ��്
�കാരം)

1 �ഷറി േനാൺ-�ാൻ അ�ൗ�് 71505140000001 ₹ 1000000/-
2 �ഷറി �ാൻ അ�ൗ�് 799012700000055 ₹ 1000000/-
3 �ഷറി പി.എഫ് അ�ൗ�് 799010100142634 ₹9653998/-

4
�ഷറി െപൻഷൻ ഫ�് എഫ്.ഡി
അ�ൗ�്

799010100065471 ₹ 12752389/
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5 എസ്.ബി.ഐ െമയിൻ അ�ൗ�് 32709117532 ₹ 6111581.57/-
6 എസ്.ബി.ഐ രജി�ാർ അ�ൗ�് 33466220930 ₹ 2223569/-
7 എസ്.ബി.ഐ ഇ-െട�ർ അ�ൗ�് 36944168851 ₹ 68,290/

8
എസ്.ബി.ഐ ശാ�യാൻ േ�ാജ�്
അ�ൗ�്

37529636623 ₹ 0/-

9 ൈക�ി��് പണം --- ₹ 0/-
ആെക    32809827.57

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

�ഷറി െപൻഷൻ
ഫ�്

(₹)

ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ
സാഹിത� ഫ�്

(₹)

വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി��
�ിര നിേ�പം

12022289 100000

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 730000 0

ആെക 12752289 100000

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0 0

വർഷാവസാനം അവേശഷി��
�ിരനിേ�പം

1,27,52,289/- 1,00,000/-

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

1. െപൻഷൻ ഫ�്

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 െപൻഷൻ ഫ�് 267289 799010500414686/16.06.2018

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

17 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500460749/06.08.2018
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18 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500488692/05.09.2018

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

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

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

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

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

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

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

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

27 െപൻഷൻ ഫ�് 3,00,000 799010500756442/20.09.2019

28 െപൻഷൻ ഫ�് 4,30,000 799010500975371/23.03.2020

ആെക 1,27,52,289/-

2. ബഷീർ �ര�ാരം

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

1
ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ സാഹിത�
ഫ�്

1,00,000 799010500573144/29.11.2018

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
ഓഡി�് റി�വറി ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� 29572/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഖ�ിക
ഈടാ�ിയ
�ക (₹)

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

രസീത് നം./
തീയതി

2016-17 3-25 1572/-
േഡാ. മ�ഷ ആർ. വർ�
അസി��് െ�ാഫസർ 159/24.06.2019

2018-19 3-9 3500
�ീ ആേ�ാ പി.

ചീേരാ�, ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീ നിഖിേലഷ് പി.എസ്.,

ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീമതി ഷീബ വി.എ.,

ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീ രാജീവൻ ���്,

ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീ �ഹ�ദ് ഷരീഫ്
എം.പി., ഗ�് ലക്ചറർ

91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീമതി �സ� ഐസക്,

ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
േഡാ. �േരഷ്

��ൻപറ�ിൽ, ഗ�്
ലക്ചറർ

91/16.03.2020

2018-19 3-9 3500
�ീ വി��മാർ എൻ.വി.,

ഗ�് ലക്ചറർ
91/16.03.2020

4-7   ഓഡി�് ചാർജ്

ഇനം �ക
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2019-20 െല ആെക വരവ് 196145777.54

(-) �ാ�് -ഇൻ -എയ്ഡ് (�ാൻ) 118800000

(-) �ാ�് -ഇൻ -എയ്ഡ് (േനാൺ-�ാൻ) 54880000

(-) മ� ബാ��തകൾ 17011279.54

അഡ�ാൻസ് റിസീവബിൾസ്, സൺ�ി െഡബ്േ��് 1642440

(-) െഡേ�ാസി�കൾ 333600

(-)ഓഡി�് റി�വറി&അധികസാലറി റി�വറി 223503(29572+193931)

ഓഡി�് ചാർജ് ഈടാ�ാ�� വരവ് 3254955

2019-20 െല ഓഡി�് ചാർജ് (1%) ₹32550/-

ഓഡി�് ചാർജ് സം�ി�ം

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

2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 32550/-

ആെക ₹ 87100/-

2020-21ൽ അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർജ് ഇ�

31.03.2020 ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 87100/-

ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക

വർഷം �ക

2017-2018 ₹28509/-

2018-19 ₹ 26041/-

2019-20 ₹ 32550/-

ആെക ₹ 87100/-

�റി�്-2017-2018 െല ഓ.ചാർജ് 28509 �പ�ം 2018-19 െല ഓ.ചാർജ് 26041 �പയിൽ 26031 �പ�ം േചർ�് ആെക
54540  �പ  െചലാൻ  ന�ർ  974297/12.10.2020  �കാരം  അടവാ�ിയി��്.  ഓഡി�്  ചാർജിന�ിൽ  ഒ��വാൻ
ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-84 ഓഡി�് 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   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
എ). സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 196145777.54
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 183078047
വരവിന�ളി�� ന�ം 0
െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 18855
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 46890
േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 23817
സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 0
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മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം 0

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

ഖ�ിക
ന�ർ

സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ
അവേശഷി��

�ക

സർവകലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ർ

3.17 6200 രജി�ാർ
3.18 40690 രജി�ാർ

3.5(എ) 15355 രജി�ാർ
3.30 3500 രജി�ാർ

(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
3.3(2) 23817

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

ഇ�

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

ഖ�ിക
ന�ർ

സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

േമൽവിലാസം

3.5(എ) 15355
േഡാ. ടി. അനിത�മാരി
റജി�ാർ ഇൻ ചാർജ്

9എ- അലയൻസ്
ടവർ

ഡി.പി.ഐ.
ജംഗ്ഷൻ

ൈത�ാട് പി.ഒ
തി�വന��രം

695014

3.30 3500
േഡാ. ടി. അനിത�മാരി
റജി�ാർ ഇൻ ചാർജ്

9എ- അലയൻസ്
ടവർ

ഡി.പി.ഐ.
ജംഗ്ഷൻ

ൈത�ാട് പി.ഒ
തി�വന��രം

695014

എഫ്. ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക

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

3.17 6200 േഡാ. ടി. അനിത�മാരി, രജി�ാർ

3.18 40690 “

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

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ന�ർ / തിയതി
തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി��

ഖ�ികക�െട എ�ം
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2012-13
എൽ.എഫ്.സി.�. എ1/849/2013 തിയതി

27/08/2013
10

2013-14
െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.എ-1/963/2014

തിയതി 30.10.2014
13

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

26.07.2016
15

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

02.06.2017
29

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

18.05.2018
29

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

20.03.2019
30

2018-19
െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�- ജി1-721/2018 തിയതി

20.03.2019
21

േജായി�് ഡയറ�ർ,

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
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