
കാലി റ്കാലി റ് സസർർവകലാശാലവകലാശാല
ആഭ രആഭ ര ഓഡി ്ഓഡി ് വിഭാഗംവിഭാഗം

39850/FIN-INT.AUDIT-1/2017/Fin                                                                               24.04.2018

കാലി റ്കാലി റ് സസർർവകലാശാലവകലാശാല ആഭ രആഭ ര ഓഡി ്ഓഡി ് വിഭാഗംവിഭാഗം കായികകായിക വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ പഠനപഠന വ ിവ ിൽൽ, 02 .11 .2017
ംം, 30. 01. 2018 ംം സസ ർർശി ്ശി ്, ത ാറാ ിയത ാറാ ിയ  റിേ ാറിേ ാർർട്ട്.      

UGC Xii th plan Allotment for Equipments
 

   I st Instalment   7,50,000/-

 II nd Instalment   5,00,000/-

III rd Instalment 10,00,000/-

   Total 22,00,000/-

After allocations and reallocations as per UO Nos.
      1) UO No. 510/2017Fin.dtd.22.05.2017
      2) UO No. 751/2017Fin.dtd.01.05.2017
      3) UO No. 966/2017Fin.dtd.28.09.2017
      4) UO No. 973/2017Fin.dtd.28.09.2017, The sum of UGC XII th plan grant was Rs.
43,26,000/-
 

I st instalment   Rs.7,50,000/-

01
puchase of
equipments

M/s Team Sports wares
C a l i c u t .                      
Inv.No. 484/13.09.2013

  4,58,902.50ps
UO No. DPE/C/UGC/2012-13
dated 24.08.2013.

 

II nd installment   Rs. 5,00,000/-

 

02
puchase of
equipments in
Indoor Stadium

M/s Take off Sports Palai.
 Inv.No1498 dated
03.03.2014

     2,71,170/-
UO.No.2221/2014/Cu
dated 07.03.2014

 

03
single Basket ball stand
'Nivia' 532

  M/s Cosmos Sports
World  Calicut Inv.
No.CSKL 001-2-25537
dated 07.03.2014

   17,977/-
U O . N o . 2 8 3 1 / 2 0 1 4 / C u  
dated 20.03.2014

 

III rd   installment   Rs.10,00,000/- + 1,26,000/- = 1 1,26.000/-

 

04

Photo Finish
Camara
(AthleticTraining
System)

                         
   UGC Fund    
32,00,000/-
       + SPG Fund
     
         2,16,504/-

 34,16,504/-

UO.No.12322/2017Admn.
30.09.2017.
As per the following UOs UGC fund
has been enhanced to Rs.43,26,000/-.
1)No. 510/2017Fin.dtd.22.05.2017
2)No. 751/2017Fin.dtd.01.05.2017
3)No. 966/2017Fin.dtd.28.09.2017
4)No. 973/2017Fin.dtd.28.09.2017

Portable Football



05
dugouts, 
Portable Boxing
competition ring,
Hurdles

 ---------------  12,78,293/- supply order issued.

06
Pole-voult
Uprights

----------------       70,900/- Supply order issued.

  Total  55,13,746.50  

 

SPG 
Allotment

2015 - 16  15,00,000/-

2016 - 17    5,00,000/-

 

Total  20,00,000/- Utilised 15,01,162/- Balance  4,98,838/-

 

01
Sports
Equipments

.......
M/s Ligs Informatics     Inv. No.
237/30.03.2016

  2,23,500/-
UO.No.2649/2016Admn.
10.03.2016

02 Water tank ......
M/s Carris Pipes & Tubes
Pvt.Ltd. Perumbavoor
Inv.No.12059/29.03.2016

     22,050/-
UO.No.2019/2016Admn.
25.02.2016

03 Equipments ....,,,,
M/s KSIE
 Inv.No.421/21.03.2016

  1,21,700/-
UO.No.2649/2016Admn.
10.03.2016

04
Lawn
Mover

2
Nos

M/s Raidco Ltd.   1,04,790/-
UO.No.11905/2016Admn.
07.10.2016

05
Sports
Equipmwnts

....... M/s Peloton Sports Ltd.   2,06,800/-
UO.No.15091/2016Admn.
31.12.2016

06
High Speed
Scanner

1.No.
M/s Ganson Info com
inv.No.B.318/25.03.2017

     50,000/-
UO.No.4222/2017Admn.
25.03.2017

07
Sports
Equipmwnts

.......
M/s Playwell,  Calicut   Inv.No.B
2247/31.03.17

  1,78,016/-
UO.No.4700/2017Admn.
31.03.2017

08
Sports
Equipmwnts

.......
M/s Team wear, Calicut
Inv.No.727/31.03.17            226
/   31.03.17   

  1,01,961/-
UO.No.4700/2017Admn.
31.03.2017

09
Scraqbber
Drier

1 No.

M/s Root Multi Clean Ltd.
Coimbatore,
 Inv.No. 111602883/31.03.2017
           

     52,826/-
                 
                 

UO.No 4701/2017/Admn
31.03.2017

10
Pitch
Roller 1.25
Ton

1 No.
Seven Hills Industries, Chennai.
inv.No.888/28.03.2017

  3,72,675/-
UO.No 4315/2017/Admn
25.03.2017

   Total 14,34,318/-  

BOOKS

Allotment    Utilised Balance

UGC Xii th plan 1,50,000/- 1,50,000/- Nil

SPG                     1,00,000/- 1,00,000/- Nil



 

01 4580 / 23/12/2016           1,00,000/- UO No.3568/2017/Admn.14.03.2017

 
 
     താരതെമ ന ഒ  വലിയ പഠന വ ്  എ  നിലയി ം സർവകലാശാല ് റ വർ ം നി ിത വാടക
നൽകി കളി ള ം മ ം ഉപേയാഗി ാെമ െകാ ം  ധാരാളം പണം വിനിേയാഗി െ തിനാൽ

കണ ി ി ം േത ക  ആവശ  ഒ  പഠന വിഭാഗമാണ്.
 

1) കായിക പഠന വിഭാഗ ിൽ നി ം നൽകിയി  േ ാ ്േ ാ ് ലി ്ലി ് കാരംകാരം പരിേശാധി തിൽ  േത ്േത ് മരംമരം  
(Teak wood) Teak wood  എ ്എ ് മാ ംമാ ം േരഖെ ിേരഖെ ി കാകാ . ത മായത മായ അളേവാഅളേവാ വിലേയാവിലേയാ

േരഖെ ിയി ിേരഖെ ിയി ി . കഴികഴി  പതിെനപതിെന  വവർർഷേ ാളമായിഷേ ാളമായി (2000 തതൽൽ)  ഇൻേഡാർ  േ ഡിയ ിെ  
ഉ ഭാഗ  പതി ാ   ഉ ടിയാ ിഉ ടിയാ ി വ ി താണ്വ ി താണ് ഇെത റിഇെത റി . ആയത് വിറക്വിറക് ഉഉൾൾെ െടെ െട പഠന
വിഭാഗ ിെ  ഒ  റിയിൽ സംഭരി   െവ ിരി തായി ക .
ല േളാല േളാ േകാടികേളാേകാടികേളാ വിലമതിവിലമതി  ഈഈ േത ്േത ് ഉ ടികഉ ടികൾൾ ഇ െഇ െ  കേ ാളവിലകേ ാളവില നി യി ്നി യി ് കണ ികണ ിൽൽ

െപ േ ംെപ േ ം ബ െബ െ  അധികാരികളിഅധികാരികളിൽൽനി ംനി ം ഉചിതമായഉചിതമായ തീ മാനംതീ മാനം ഉ ാ ിഉ ാ ി ഉപേയാഗേയാഗ മാ കേയാഉപേയാഗേയാഗ മാ കേയാ

വിവിൽൽ നന നട ിനട ി വ മാനംവ മാനം കാലി റ്കാലി റ് സസർർവകലാശാലാവകലാശാലാ ഫ ിേല ്ഫ ിേല ് അടവാഅടവാ കേയാകേയാ െച താണ്െച താണ്.    
 
2) കളി ളം സർവകലാശാലാ പഠന വിഭാഗ ിന് റെമ  ആവശ ാർ ് വാടക ് െകാ  കി
വ മാനെ ം കളി ള ം  മ ം ത മായി പരിപാലി വാൻ ആവശ മായ െചല കെള ം സംബ ി  വ മായ

 വരവ് െചലവ് കണ കൾ ിേ ം  ഓഡി ി  വിേധയമാേ മാണ്.
  
3 ) കാലഹരണെകാലഹരണെ  ധാരാളം വവ ൾൾ (പഴയകാലെ  കളി പകരണ ൾ, േബാ കൾ, െന കൾ, ബാ കൾ,
കാമറകൾ ട ിയവ) ഉേപ ി കേയാ അലസമായി ിയി ിരി കേയാ െച ി വ,  മ സിയംമ സിയം ഉ ാ ിഉ ാ ി

ിയായിിയായി ി കേയാി കേയാ ഒഒ  േത കേത ക സമിതി െടസമിതി െട േമേമൽൽേനാ ിേനാ ിൽൽ പരിേശാധി ്പരിേശാധി ് വിലവില നി യിനി യി  േശഷംേശഷം

നിയമാ തംനിയമാ തം ഒഴിവാ കേയാഒഴിവാ കേയാ െച ാ താണ്െച ാ താണ്.
 

Suresh K.K
Finance Officer

 
 


