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കകരള കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഓഡവറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
പൂകകസ്ഥാടസ വയനസ്ഥാടസ. 673576
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തതീയ്യതവ.31/12/2018.

കജസ്ഥായവനസ ഡയറക്ടര 

ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര
കകരള കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
പൂകകസ്ഥാടസ, വയനസ്ഥാടസ.

സര,

വവഷയസംയംഃ - കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡവറസ  വകുപസ-  കകരള  കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസസ
സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഓഡവറസ-  2014-15,  2015-16  വരഷങ്ങളവകല  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട
സസംയക്ത ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടസ പുറകപടുവവക്കുന്നതസ -സസംബനവചസ.

സൂചനയംഃ- തസ്ഥാങ്കളുകട                     തതീയ്യതവയവകല                                  
നമ്പര കതസ. 

*******
സൂചനയവകലകസ  തസ്ഥാങ്കളുകട   ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.  കകരള  കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസസ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2014-15,  2015-16  വരഷങ്ങളവകല  സസംയക്ത  ഓഡവറസ  റവകപസ്ഥാരടസ  ഇകതസ്ഥാന്നവചസ

പുറകപടുവവക്കുന.  പ്രസ്തുത   റവകപസ്ഥാരടസ  കകപറവ രണസ മസ്ഥാസതവനകസം ഖണവക തവരവചസ കകസ്ഥാഡതീകരവച പ്രഥമ

മറുപടവ  സമരപവകകണതസ്ഥാണസ.  വരതരസ്ത  ഇടകവളകളവലുള്ള  പ്രകതരകസം  ഖണവകകള്ക്കുള്ള    മറുപടവകള്

ഒഴവവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

വവശശ്വസ്തതകയസ്ഥാകട,

ഉള്ളടകസം:- 2014-15, 2015-16  സസംയക്ത ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടസ                                                                         
 കജസ്ഥായവനസ ഡയറക്ടര

പകര്പപ:-
1) രജവസസ്ഥാര, കകരള കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, പൂകകസ്ഥാടസ
2) ഡയറക്ടര, കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡവറസ വകുപസ, തവരുവനന്തപുരസം. (ഉപരവപതസം സഹവതസം)
3) പ്രവന്സവപല് കസകടറവ, കൃഷവ/മൃഗസസംരക്ഷണസം, തവരുവനന്തപുരസം. (ഉപരവപതസം സഹവതസം)
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നമ്പര്.കക.എസപ.എ.-വവ.എ.യ./ഡവ-709/2018     തതീയ്യതവ.31/12/2018

കകരള കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ സര്വ്വകലലാശലാലയകട
2014-15, 2015-16    വര്ഷകത്തെ സസംയക്ത  ഓഡവറ്റപ റവകപലാര്ടപ

(1994  കല കകരള കലലാക്കല് ഫണപ ഓഡവറ്റപ നവയമസം 3(1),4(2),13-ാലാസംവകുപ്പുകള, 1996 കല  കകരള കലലാക്കല്
ഫണപ ഓഡവറ്റപ , ചടസം 18, 2010 കല കകരള കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ സര്വ്വകലലാശലാല നവയമസം
44(2) വകുപപ എനവവ പ്രകലാരസം പുറകപടുവവക്കുന.)

1 ഓഡവറസ നടതസ്ഥാന് ചുമതലകപട     
ഉകദരസ്ഥാഗസകന കപരുസം/ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

ശ്രതീ. സുകരന്ദ്രന്.പവ.ബവ.,

 കജസ്ഥായവനസ ഡയറക്ടര, കകരള കവററവനറവ &  ആനവമല്    
സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡവറസ.   

2 ഓഡവറസ നടതവയ ഉകദരസ്ഥാഗസര 1) ശ്രതീമതവ. മവനവ. പവ. രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്, ഓഡവറസ ഓഫതീസര

2) ശ്രതീ. കഷജു മസ്ഥാതത, അസവ.ഓഡവറസ ഓഫതീസര

3) ശ്രതീ.വവ.എന്. മകനസ്ഥാജസകുമസ്ഥാര, സതീനവ.കഗ്രേഡസ ഓഡവറര

4) ശ്രതീ.പവ.വവ.സുബ്രമണരന്, സതീനവ.കഗ്രേഡസ ഓഡവറര

5) ശ്രതീ. ടവ. രസ്ഥാമകൃഷ്ണന്, സതീനവ.കഗ്രേഡസ ഓഡവറര

6) ശ്രതീമതവ.സസൗമര കജസ്ഥാണ്, ഓഡവറര

2) ഉത്തെരവലാദകപട  ഉകദദലാഗസ്ഥര്

കമ
നസം

  ഉകദരസ്ഥാഗകപരസ ഉകദരസ്ഥാഗസകന കപരസ  കസ്ഥാലയളവസ

1. കവസസ ചസ്ഥാന്സലര കഡസ്ഥാ. ബവ.അകശസ്ഥാകസ  
ഐ.എ.എസസ.

01/04/2014 മുതല് 31/03/2016 വകര

2. രജവസസ്ഥാര കഡസ്ഥാ. കക.പവ.ശ്രതീകുമസ്ഥാര 01/04/2014 മുതല് 22/09/2014 വകര

കഡസ്ഥാ. കജസ്ഥാസഫസ മസ്ഥാതത 23/09/2014 മുതല് 31/03/2016 വകര

3. ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര കഡസ്ഥാ. എചസ.സുബ്രമണരന് 01/04/2014 മുതല് 09/01/2015 വകര

കഡസ്ഥാ. കക.എസം.ശരസ്ഥാസംകമസ്ഥാഹന് 10/01/2015 മുതല് 31/03/2016 വകര

4. ഡയറക്ടര ഓഫസ 
അകസ്ഥാദമവകസസസ ആനസ 
റവസരചസ

കഡസ്ഥാ. എസം.ആര.ശശതീന്ദ്രനസ്ഥാഥസ 01/04/2014 മുതല് 12/09/2014 
എഫസ.എന് 

കഡസ്ഥാ. കക.കദവത 12/09/2014 എ.എന് മുതല് 
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31/03/2016 വകര

5. ഡയറക്ടര ഓഫസ 
എനരപ്രണരഷവപസ

ശ്രതീ. എസസ.രസ്ഥാസംകുമസ്ഥാര 01/04/2014 മുതല് 04/09/2014 വകര

ശ്രതീ. ടവ.പവ.കസതുമസ്ഥാധവന് 05/09/2014 മുതല് 31/03/2016 വകര

6. ചതീഫസ എഞവനതീയര ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ 01/04/2014 മുതല് 31/03/2016 വകര

                                                            ആമുഖസം 

     2010 കല കകരള  കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ നവയമസം (2011 കല 3  സ്ഥാസം ആക്ടസ), ഗവ.ഓരഡവനന്സസ

നസം.44/2010  എന്നവവ  പ്രകസ്ഥാരസം  കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  14-06-2010  ല്  രൂപതീകൃതമസ്ഥായവ.  മൃഗങ്ങളുകട

ഉതസപസ്ഥാദന വരദ്ധനവുമസ്ഥായവ  ബനകപട സസംരസംഭങ്ങളുകട  ആവശരകതയസ്ഥാണസ   കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട

രൂപതീകരണതവകലകസ നയവചവട്ടുള്ളതസ.  കകരള അഗ്രേവകള്ചര യൂണവകവഴവറവയകട കതീഴവലുള്ള മൂന്നസ കകസ്ഥാകളജുകള്

ഉള്കപകടയള്ള ഈ  കമഖലയവലുള്ള  20  സസ്ഥാപനങ്ങള്  കവററവനറവ യൂണവകവഴവറവയവകലകസ  മസ്ഥാറകപടവട്ടുണസ.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  കതീഴവല്  മൂന്നസ  കവജസ്ഥാനവക  വവഭസ്ഥാഗങ്ങളവലസ്ഥായവ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായസം  പഠന  ഗകവഷണങ്ങള്

നടക്കുന.

1. കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസ

2. ഡയറവ സയന്സസ

3. പസൗള്ടവ സയന്സസ

   
 കവററവനറവ  യൂണവകവഴവറവ  നവയമസം 2010, കസക്ഷന് 44,45 എന്നവവ പ്രകസ്ഥാരവുസം 1994 കല കകരള

കലസ്ഥാകല്  ഫണസ  ഓഡവറസ  നവയമ  പ്രകസ്ഥാരസം  നവക്ഷവപ്തമസ്ഥായ  അധവകസ്ഥാരങ്ങളുസം   ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  കകരള

കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2014-15,  2015-16  എന്നതീ വരഷങ്ങളവകല

വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള് ഓഡവറവനസ വവകധയമസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവ.
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4.   ഭരണസസംവവധലാനസം
ചസ്ഥാന്സലര

(ബഹ.കകരള ഗവരണര)
          

 കപ്രസ്ഥാ. ചസ്ഥാന്സലര
(ബഹ. കകരള മൃഗ
സസംരക്ഷണ വകുപസ

മനവ)
          

കവസസ ചസ്ഥാന്സലര

അധവകലാര സ്ഥലാനങ്ങള ഉകദദലാഗസ്ഥര്

മസ്ഥാകനജസകമനസ കസൗണ്സവല്

കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസ 
കമനസ 

അകസ്ഥാദമവകസ കസൗണ്സവല്

ഫവനസ്ഥാന്സസ 
കസൗണ്സവല്

റവസരചസ 
കസൗണ്സവല്

എക്സറന്ഷന് 
കസൗണ്സവല്

കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ സ്റ്റഡതീസസ

ഫസ്ഥാകല്റവ റവസരചസ 
കസൗണ്സവല്

കപ്രസ്ഥാജക്ടസ കകസ്ഥാ-
ഓഡവകനഷന് കമവറവ 

രജവസസ്ഥാര ഡയറക്ടര, 
അകസ്ഥാഡമവകസ 
റവസരചസ.

ഡയറക്ടര, 
എനരപ്രണരഷവപസ

ഫവനസ്ഥാന്സസ 
ഓഫതീസര

ഡതീന് ചതീഫസ 
എഞവനതീയര
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5.   സര്വ്വകലലാശലാലയകട കതീഴവലുള്ള വവവവധ കസ്റ്റേഷനുകള

കമ നസം. കസ്റ്റേഷന് കകലാഡപ സ്ഥലാപനസം സ്ഥലസം

1 101 കവസസ ചസ്ഥാന്സലറുകട കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം പൂകകസ്ഥാടസ

2 102 രജവസ്റ്റസ്ഥാറുകട കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം പൂകകസ്ഥാടസ

3 103 ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം പൂകകസ്ഥാടസ

4 104 ഡയറക്ടര ഓഫസ അകസ്ഥാദമവകസ  ആനസ റവസരചസ
കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

പൂകകസ്ഥാടസ

5 105 സസംരഭകതശ്വ വവജസ്ഥാനവരസ്ഥാപന ഡയറക്ടകററസ പൂകകസ്ഥാടസ

6 106 ചതീഫസ എഞവനവയറുകട കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം പൂകകസ്ഥാടസ

7 108 ഡയറക്ടകററസ ഓഫസ കവനവക്സസ പൂകകസ്ഥാടസ

8 109 കണ്കടസ്ഥാളര ഓഫസ എക്സസ്ഥാമവകനഷന്സസ പൂകകസ്ഥാടസ

9 110 ഡയറക്ടകററസ ഓഫസ ഫസ്ഥാസംസസ മണ്ണൂതവ

10 111 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് 
സയന്സസ

മണ്ണൂതവ

11 112 ടതീചവസംഗസ കവററവനറവ കവനവകല് കകസ്ഥാസംപസളക്സസ പൂകകസ്ഥാടസ

12 113 ഇന്സക്ഷണല് ഫസ്ഥാസം പൂകകസ്ഥാടസ

13 114 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് 
സയന്സസ 

മണ്ണുതവ

14 115 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ ഡയറവ സയന്സസ ആനസ 
കടകകസ്ഥാളജവ

മണ്ണുതവ

15 116 യൂണവകവഴവറവ  പസൗള്ടവ ആനസ ഡകസ ഫസ്ഥാസം മണ്ണുതവ

16 117 കസനര കഫസ്ഥാര പവഗസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് ആനസ 
റവസരചസ

മണ്ണുതവ

17 118 കഗസ്ഥാടസ  ആനസ ഷതീപസ ഫസ്ഥാസം മണ്ണുതവ

18 119 യൂണവകവഴവറവ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാസം ആനസ 
കഫസ്ഥാഡ്ഡര റവസരചസ  ആനസ കഡവലപസ കമനസ 
സതീസം

മണ്ണുതവ

19 120 എ.ഐ.സവ.ആര.പവ. ഓണ് പസൗള്ടവ മണ്ണുതവ

20 121 കസനര കഫസ്ഥാര അഡശ്വസ്ഥാന്സസ സ്റ്റഡതീസസ ഇന് 
പസൗള്ടവ സയന്സസ

മണ്ണുതവ

21 122 കസനര കഫസ്ഥാര അഡശ്വസ്ഥാന്സസഡസ സ്റ്റഡതീസസ ഇന് 
ആനവമല് ബ്രതീഡവസംഗസ ആനസ ജനറവക്സസ

മണ്ണുതവ

22 123 മതീറസ പസ്ഥാനസ മണ്ണുതവ

23 124 യൂണവകവഴവറ വ ഡയറവ പസ്ഥാനസ മണ്ണുതവ
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24 125 ടതീചവസംഗസ കവററവനറവ കവനവകല് കകസ്ഥാസംപക്സസ മണ്ണുതവ

25 126 കവററവനറവ കഹസ്ഥാസവറല് കകസ്ഥാകസ്ഥാല

26 127 കബസസ ഫസ്ഥാസം കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടസ

27 128 കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ റവസരചസ കസ്റ്റഷന് തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ

28 129 കരസ്ഥാറവല് ബ്രതീഡവസംഗസ ഫസ്ഥാസം തുമ്പൂരമുഴവ

29 131 കസനര കഫസ്ഥാര കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഡവലപസകമനസ 
ആനസ കപസ്ഥാളവസവ റവസരചസ

തവരുവനന്തപുരസം

30 132 കസനര കഫസ്ഥാര കവല്ഡസ കലഫസ സ്റ്റഡതീസസ പൂകകസ്ഥാടസ

31 133 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ ഏവവയന് സയന്സസസ & 
മസ്ഥാകനജസകമനസ

തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ

32 134 ഏവവയന് റവസരചസ കസ്റ്റഷന് തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ

33 135 കസനര കഫസ്ഥാര വണ് കഹല്തസ 
എഡതകകഷന് അഡശ്വകസവ, റവസരചസ & 
ടയവനവസംഗസ

പൂകകസ്ഥാടസ

6.   സര്വ്വകലലാശലാലയപ ലഭവക്കുന വവവവധ ഫണപ  /  ഗലാനപ എനവവയകട ഉറവവടങ്ങള

1. ഗ്രേസ്ഥാനസ ഇന് എയസഡസ(കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന്)
2. ഗ്രേസ്ഥാനസ ഇന് എയസഡസ(പസ്ഥാന്)
3. ഐ.സവ.എ.ആര. ഗ്രേസ്ഥാനസ
4. ഇ.എഫസ.സവ ( ഗവ: ഓഫസ ഇന്തര കസഷരല് ഗ്രേസ്ഥാനസ)
5. ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ (നബസ്ഥാരഡസ)
6. ബവ.എ.ആര.കക
7. ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ
8. മൃഗ സസംരക്ഷണ വകുപസ
9. കക.എസസ.സവ.എസസ.ടവ.ഇ
10. എന്.എസസ.എസസ
11. വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനള്ള ആഭരന്തര വരുമസ്ഥാനസം.
12. മറസ  ഇ.എ.പവ. ഗ്രേസ്ഥാന്റുകള്

7.   ഓഡവറ്റപ മലാനദണസം

i) 1994 കല കകരള കലസ്ഥാകല്ഫണസ ഓഡവറസ നവയമസം.
ii) 1996 കല കകരള കലസ്ഥാകല്ഫണസ ഓഡവറസ ചടങ്ങള്.
Iii) 2010 കല കകരള കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ യണവകവഴവറവ  നവയമസം.
iv) കകരള സരവ്വതീസസ റൂള്സസ.
v) കകരള ഫവനസ്ഥാന്ഷരല് കകസ്ഥാഡസ.
vi) കസ്റ്റസ്ഥാര പരകചസസ മസ്ഥാനശ്വല്.
vii) പവ.ഡബത.ഡവ. മസ്ഥാനശ്വല്.
vii)  അതസ്ഥാതസ സമയസം സരകസ്ഥാര പുറകപടുവവക്കുന്ന  ഉതരവുകളുസം സരക്കുലറുകളുസം..
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8.   വലാര്ഷവക കണക്കുകള
   കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2014-15, 2015-16  വരഷങ്ങളവകല  വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള് കലസ്ഥാകല്

ഫണസ  ഓഡവറസ  നവയമപ്രകസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാകമസം   31-07-2014,  31-07-2015  എന്നതീ  തതീയ്യതവകള്കകസം

സമരപവകകണവയവരുന.  എന്നസ്ഥാല് ഓഡവറവനസ്ഥായവ സമരപവചതസ  21.12.2018 ല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട

2016-17  ,  2017-18 വരഷങ്ങളവകല  വസ്ഥാരഷവക  കണക്കുകള്  നസ്ഥാളവതുവകര  ഓഡവറവനസ  സമരപവചവടവല.   കകരള

കവററവനറവ   യൂണവകവഴവറവ   നവയമസം  2010,   വകുപ്പുകള്  44(1),  (2)   പ്രകസ്ഥാരസം  ബഹ.  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട

നവരകദ്ദേശസ്ഥാനുസരണസം വസ്ഥാരഷവക കണക്കുസം ബസ്ഥാലന്സസ ഷതീറസം ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകകണതുസം ആയതസ

ബഹ.കവസസ  ചസ്ഥാന്സലര  സരകസ്ഥാരവകലകസ  സമരപവകകണതുമസ്ഥാണസ.  2016-17  വരഷസം  മുതലുള്ള  വസ്ഥാരഷവക

കണക്കുകള്  സമരപവക്കുന്നതവകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  21/03/2017  കല  സരകസ്ഥാര  ഉതരവസ  (കക)നമ്പര.197/2017/ധന

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം "AIMS” ല് നവരബനമസ്ഥായസം ഇ – സബസമവഷന് നടത്തുന്നതവനുസം ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ. 

9.    ബജറ്റപ

യൂണവകവഴവറവയസ 2014-15 വരഷസം  കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് വരവസ  53.65 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം പസ്ഥാന് വരവസ 102.15 കകസ്ഥാടവ

രൂപയസം ഉള്പകട ആകക 155.80 കകസ്ഥാടവ രൂപയകട വരവുസം  പസ്ഥാന്  കചലവസ   87.68 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം  കനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന്

കചലവസ 78.55 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം ഉള്പകട ആകക  166.23 കകസ്ഥാടവ രൂപയകട കചലവുമസ്ഥാണസ പുതുകവയ ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം

പ്രതതീക്ഷവചവരുന്നതസ.      എന്നസ്ഥാല് വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരസം യഥസ്ഥാരത്ഥ വരവസ  1,19,33,11,296/- രൂപയസം

കചലവസ 1,53,05,44,846/-രൂപയമസ്ഥാണസ. 

 2015-16 വരഷകത പുതുകവയ ബജറസ പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാകകട , കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് വരവസ  60.27 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം പസ്ഥാന്

വരവസ 110.41 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം ഉള്പകട ആകക 170.68 കകസ്ഥാടവ രൂപയകട  വരവുസം       പസ്ഥാന് കചലവസ  88.51 കകസ്ഥാടവ

രൂപയസം  കനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന്  കചലവസ 87.77 കകസ്ഥാടവ രൂപയസം ഉള്പകട ആകക   176.28 കകസ്ഥാടവ രൂപയകട കചലവുമസ്ഥാണസ

ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രതതീക്ഷവചവരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാരഷവക  കണക്കുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാരത്ഥ  വരവസ

1,60,74,54,660/- രൂപയസം കചലവസ 1,51,77,45,295/-രൂപയമസ്ഥാണസ.
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 ഭലാഗസം 1  
കപലാതുഅവകലലാകനസം

2010  കല കകരള കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല് സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നവയമതവകല  44(2)  സ്ഥാസം

വകുപസ  പ്രകസ്ഥാരസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള് ഓഡവറവനസ്ഥായവ സരകസ്ഥാരവനസ  സമരപവകകണതുസം,

സരകസ്ഥാര ചുമതലകപടുതവയ ഓഡവറരമസ്ഥാര ഓഡവറസ നവരവ്വഹവകകണതുമസ്ഥാണസ. 1994 കല കകരള കലസ്ഥാകല് ഫണസ

ഓഡവറസ  നവയമതവകല  3(1),  4(2)  വകുപ്പുകള് പ്രകസ്ഥാരസം കകരളതവകല എലസ്ഥാ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുകടയസം ഓഡവറസ

ചുമതല  കലസ്ഥാകല്  ഫണസ  ഓഡവറസ  വകുപവനസ  നല്കവയതവകന  അടവസസ്ഥാനതവല്  കകരള  കവററവനറവ  ആനസ

ആനവമല് സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2014-15, 2015-16 എന്നതീ വരഷങ്ങളവകല  വരവുകചലവുകണക്കുകള്

ഓഡവറവനസ  വവകധയമസ്ഥാകവ.

  കലസ്ഥാകല്  ഫണസ  ഓഡവറസ  നവയമപ്രകസ്ഥാരസം  31-07-2014,  31-07-2015  എന്നതീ  തതീയ്യതവകള്കകസം

സമരപവകകണവയവരുന്ന  കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2014-15,  2015-16   വരഷങ്ങളവകല   വസ്ഥാരഷവക

കണക്കുകള് ഓഡവറവനസ്ഥായവ സമരപവചതസ  21.12.2018  ല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ. വസ്ഥാരഷവകകണക്കുകള് സമരപവക്കുന്നതവകല

കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം ഒഴവവസ്ഥാക്കുന്നതവനസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ധനകസ്ഥാരരവവഭസ്ഥാഗതവകന   അടവയന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളുകട ഓഡവറസ കുറവപ്പുകളവല് മറുപടവ നല്കവ പരവഹരവകസ്ഥാത ഓഡവറസ പരസ്ഥാമരശങ്ങള്

ഉള്കകസ്ഥാള്ളവചസ്ഥാണസ ഈ റവകപസ്ഥാരടസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവരവക്കുന്നതസ. 

റവകപലാര്ടവകല പ്രസക്ത ഖണവകകള-ഒരു വവലയവരുത്തെല്

വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം ആഭരന്തര വരുമസ്ഥാനമവനതവല് ലഭവക്കുന്ന തുകകള് അതസ്ഥാതു 

കസ്റ്റഷനുകളുകട വസ്ഥാരഷവക കണകവല്  ഉള്കപടുതസ്ഥാതതസ സസംബനവചസ ഖണവക 2-1 ല് പരസ്ഥാമരശവചവരവക്കുന.  

 ഫതീസസ കളക്ഷനുമസ്ഥായവ ബനകപടസ ഫതീസവനതവല് ലഭവചതുസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകലകസ  
അടവസ്ഥാകവയതുമസ്ഥായ ആകക തുക സസംബനവച അപസ്ഥാകതകള് ഖണവക 2-2 ല് പ്രതവപസ്ഥാദവചവരവക്കുന. 

കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് നവനസം കകമസ്ഥാറസം കചയ്യകപട്ടു കവടവയ 380 തസ്തവകള്ക്കുപുറകമ (തസ്തവക

പുനരനവരണയവചതനുസരവചസ)  സരകസ്ഥാരവല്  നവനസം  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  ഉയരന്ന  തസ്തവകകള്  സൃഷവചസം

നവലവവലുള്ള  തസ്തവകകളുകട  എണസം  വരദ്ധവപവചസം  സരകസ്ഥാര  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദവച  തസ്തവകകള്

ഗവണ്കമനവകന  അനുമതവ  കൂടസ്ഥാകത  നവരതലസ്ഥാകവയസം   യൂണവകവഴവറവ  ആകവനുസം  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടവനുസം  വവരുദ്ധമസ്ഥായവ

നവയമനങ്ങള് നടത്തുന.(ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടസ ഖണവക 3-1 കസ്ഥാണുക)

ഓഡവറസ കസ്ഥാലയളവവല് മവചസം നവല്ക്കുന്ന പദ്ധതവധനസം  3,55,22,344/-   രൂപ സരകസ്ഥാരവനസ തവരവചടയസ്ഥാകത

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട പസ്ഥാന് ഫണസ  അകസൗണവല് സൂക്ഷവചവരുന്നതസ  ഓഡവറസ  റവകപസ്ഥാരടസ

ഖണവക 3-2 കല പ്രതവപസ്ഥാദരസം.

കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ റവസരചസ കസ്റ്റഷന്, തവരുവവഴസ്ഥാസംകുന്നവകന   2014-15 വരഷകത  പദ്ധതവധന കചലവസ 

കരഖകളവല് അവരക്തത,കസ്റ്റസ്ഥാകവല് തവരവമറവ, നടപടവകമങ്ങളവകല പസ്ഥാളവചകള് എന്നവവ റവകപസ്ഥാരടസ ഖണവക 3-3 

ആയവ ഉള്കപടുതവയവട്ടുണസ.

മതവയസ്ഥായ  കസ്ഥാരണങ്ങളവലസ്ഥാകതയസം,  അനുമതവ  കൂടസ്ഥാകതയസം  പദ്ധതവധനസം  3,29,770/-   രൂപ  വകമസ്ഥാറവ
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കചലവഴവചതസ  ഖണവക 3-5 ല് അനരത പരസ്ഥാമരശവചവട്ടുണസ. 

കപ്രസ്ഥാഡക്ടവവവറവ  എന്ഹസ്ഥാന്കസ്മെനസ ഓഫസ സ്മെസ്ഥാള് കഹസ്ഥാള്കഡഴസ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് സവസ്റ്റസം  ,

പതസ ലക്ഷസം രൂപ കചലവഴവച പദ്ധതവ പസ്ഥാതവവഴവയവല് . (ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടസ ഖണവക 3-6  കസ്ഥാണുക)

കകരള കവററവനറവ & അനവമല് സയന്സസസ  നവയമസം 2010 ,കഷഡറ്റ്യൂള് (എ) പ്രകസ്ഥാരസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ

കബസസ  ഫസ്ഥാസം   കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടവനുകവണവ  നവയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായവ  ലഭവകകണ്ടുന്ന  84 കഹക്ടര  ഭൂമവ  പൂരണമസ്ഥായവ

ലഭവക്കുന്നതവനസ നടപടവകള് സശ്വതീകരവകകണതവകന ആവശരകത  ഖണവക 3-7 കല പരസ്ഥാമരശസം.

വസ്ഥാടക,  അനുബനകചലവുകള് എന്നവവയവല് ഭതീമമസ്ഥായ ബസ്ഥാധരത വഹവചകകസ്ഥാണസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട

സവ.ഡവ.എസസ.ടവ, തവരുവനന്തപുരസം കസ്റ്റഷന്, കരസ്ഥാമ്പസ ഹസൗസസ എന്നവവ.( ഖണവക നസം. 3-8, 3-11   ഇവ കസ്ഥാണുക)

ഇസംപവകമകനഷന് ഓഫസ  ഇനകഗ്രേറഡസ   യൂണവകവഴവറവ  മസ്ഥാകനജസകമനസ   സവസ്റ്റസം  (IUMS),  ഹസ്ഥാചറവ  കവസ്റ്റസ

ഡവകസസ്ഥാസല് പസ്ഥാനസ എന്നവവ പ്രവരതന സജ്ജമല.(ഖണവക നസം. 3-9, 3-10  ഇവ ശ്രദ്ധവക്കുക). 

ഫവസവകയസ്ഥാളജവകല് കമസ്ഥാണവടറവസംഗസ വവതസ വയരകലസസ അക്സസസ (1 യൂണവറസ) വസ്ഥാങ്ങുന്നതുമസ്ഥായവ ബനകപട

നടപടവകമങ്ങളവകല പസ്ഥാളവചകള്, മറസ നറ്റ്യൂനതകള് എന്നവവ റവകപസ്ഥാരടസ   ഖണവക 3-13 ല് വവശദമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. 

തുടരനള്ള  ഖണവകകളവല്,  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകടതലസ്ഥാത ഭൂമവയവല്  കകടവട  നവരമസ്ഥാണസം,  മരസ്ഥാമതസ

പ്രവരതവകള്കസ്ഥായവ  പദ്ധതവ  വരഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം  അനവയനവതമസ്ഥായവ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപകമനസ  വവസംഗവനസ

തുക കകമസ്ഥാറുക,  മുന്കൂറുകള് കമതീകരവക്കുന്നതവകല അലസംഭസ്ഥാവസം,  മതീറസ പസ്ഥാനസ സരടവഫവകകഷനുമസ്ഥായവ ബനകപട

വവവരങ്ങള് എന്നവവ അനരത പരസ്ഥാമരശവചവരവക്കുന.

എന്. പവ. എസപ. അക്കക്കൗണപ

01/04/2013  നസ  കശഷസം  കജസ്ഥാലവയവല്  പ്രകവശവക്കുന്ന  ജതീവനകസ്ഥാകര  പുതവയ  കപന്ഷന്  സതീമവല്

ഉള്കപടുതണകമന്ന സരകസ്ഥാര ഉതരവസ  {G.O.(P)No.135/2014/Fin  dated 08/04/2014}  പ്രകസ്ഥാരസം  1/4/2013  നസ

കശഷസം കജസ്ഥാലവയവല് പ്രകവശവച സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളവകല ജതീവനകസ്ഥാരുകട വവവരങ്ങള് അപസ കലസ്ഥാഡസ കചയ്യുന്നതവനസ

( G. O. (P)No. 152/2014/Fin dated 29/04/2004 )  നവരകദ്ദേശവചവട്ടുണസ.  ഇതവന്പ്രകസ്ഥാരസം  14/3/2015 കല 38-ാസ്ഥാമതസ

കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ മതീറവസംഗവല്,  കകരളസ്ഥാ കവററവനറവ  &  ആനവമല് സയന്സസസ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്

എന്.പവ.എസസ നടപസ്ഥാക്കുന്നതവനസ തതീരുമസ്ഥാനകമടുക്കുകയസം  1/4/2015  തതീയ്യവതവയവകല രജവസസ്ഥാറുകട ഉതരവസ നമ്പര

ജവ.എ.-ഡവ/1270/2015(1)  പ്രകസ്ഥാരസം,  എന്.പവ.എസസ.  നടപവല് വരുത്തുന്നതവനുള്ള അഡവനവകസറതീവസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

നല്കുകയസം  കചയ.  എന്നസ്ഥാല്  1/4/2013  നസ  കശഷസം  പുതവയ  നവയമനങ്ങള്  നടതസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്

സബസകസ്ക്രൈകബഴവകന വവവരങ്ങള് അപസ കലസ്ഥാഡസ കചയവരുന്നവല. 

 നവലവവല് സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  1/4/2013  നസ കശഷസം നവയമവതരസ്ഥായ  34  അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസരമസ്ഥാകര

നറ്റ്യൂ കപന്ഷന് സതീമവല് ഉള്കപടുത്തുന്നതവനുസം ,  എസംപസകളസ്ഥായതീ കകസ്ഥാഡസ ലഭവക്കുന്നതവനുമസ്ഥായവ 19/10/2015 നസ കതസ

അയയ്ക്കുകയസം  ,  ഡവസസംബര  2015  മുതല് ശമ്പളതവല് നവനസം കുറവസ  വരുതവ അകസൗണസ നമ്പര  67320631571

കലകസ ഒടുകസ വരുതസ്ഥാനുസം ആരസംഭവചവട്ടുണസ. 
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കപന്ഷന് ഫണപ

 കകരളസ്ഥാ കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ നവയമസം , 2014 (2011-കല 3- സ്ഥാസം ആക്ടസ) 

കസക്ഷന് 40 പ്രകസ്ഥാരസം യൂണവകവഴവറവ ജതീവനകസ്ഥാരകസ കപന്ഷന് ആകുന്ന അവസരതവല്, ആനുകൂലരങ്ങള് 

നല്കുന്നതവകലകസ്ഥായവ ഒരു പ്രകതരക കപന്ഷന് ഫണസ രൂപതീകരവകണസം എന്നസ വരവസ കചയ്യുന.

24/8/2013-കല  22-ാസ്ഥാമതസ  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ  മതീറവസംഗവല് സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് കപന്ഷന്

ഫണസ രൂപതീകരവക്കുന്നതവനസ അസംഗതീകസ്ഥാരസം നല്കവ. ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  11/9/2013 കല

കക.വവ.എ.എസസ.യ/എ.എഫസ.ഒ-1/6756/2012  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  31/3/2013  വകര  കസവനതവല്

പ്രകവശവചവരകസ  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കപന്ഷന്  ഫണവല്  നവനസം  ആനുകൂലരസം  ലഭവകസ്ഥാന്  അരഹതയണസ.

28/4/2014 കല 28-ാസ്ഥാമതസ കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  മവനവമസം 10 ലക്ഷസം രൂപകയസ്ഥാ 10 മുതല്

20  ലക്ഷസം വകരകയസ്ഥാ  ഈ ഇനതവകലകസ വരവസ  കവക്കുന്നതവനസ അനുമതവ നല്കവ. 04/2014  മുതല് 20  ലക്ഷസം

രൂപ ഇതവനസ്ഥായവ കസഷരല് അകസൗണവല് നവകക്ഷപവക്കുനണസ. 2014-15  സസ്ഥാമ്പതവക വരഷതവല് കപന്ഷന്

ഫ ണസ്ഥായവ അടവസ്ഥാകവയ 2,40,00,000/-രൂപ, ഫവക്സഡസ ആയവ കസ്റ്ററസ ബസ്ഥാങ്കസ ഓഫസ ഇന്തരയകട കല്പറ ശസ്ഥാഖയവല്

നവകക്ഷപവചവട്ടുണസ. 

FD No. 67296959878- 60,00,000/-
FD No. 67296960373- 90,00,000/-
FD No. 67296960544- 90,00,000/-

2015-16  ല്  തസ്ഥാകഴ  പറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം   2,51,59,830/-  രൂപ  ഫവക്സഡസ   കഡകപസ്ഥാസവറസ   ആയവ
നവകക്ഷപവചവട്ടുണസ. 

FD No. 67339241355 - 50,00,000/-
FD No. 67339241424 - 50,00,000/-
FD No. 67339241093 - 50,00,000/-
FD No. 67339241526 - 50,00,000/-
FD No. 67339241593 - 51,59,830/-

സവ.പവ.പവ.ആര്. മണ്ണൂത്തെവ

  12.05.1965 ല് മൃഗ സസംരക്ഷണ വകുപവനസ കതീഴവല് ആരസംഭവച പവഗസ ബ്രതീഡവസംഗസ യൂണവറസ . 1972 ല്

കകരള കസ്ഥാരഷവക സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഏകറടുതസ യൂണവകവഴവറവ പവഗസ ബ്രതീഡവസംഗസ ഫസ്ഥാസം എന്നസ പുനര നസ്ഥാമകരണസം

കചയ. 2014-15  വരഷസം ഫസ്ഥാമവല് പ്രതവമസ്ഥാസസം ശരസ്ഥാശരവ  1600  പന്നവകകള പരവപസ്ഥാലവചസ  പന്നവ വവല്പനയവലൂകട

1,32,84,232/-രൂപയകട റവനറ്റ്യൂ വരുമസ്ഥാനസം ലഭവക്കുന. 

ഫസ്ഥാമവകല  വവപുലമസ്ഥായ  സസൗകരരങ്ങള്  ഒകടകറ  പഠന  ഗകവഷണങ്ങള്കസ്ഥായവ  ഉപകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന.

പ്രധസ്ഥാനകപട ചവലതസ ചുവകട കചരക്കുന. 

1. ബവ.വവ.എസസ.സവ., യ.ജവ., പവ.ജവ. തലങ്ങളവലുസം മൃഗ പരവപസ്ഥാലന വകുപവകനയസം പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗവക പരവകശസ്ഥാധനസ്ഥാ

കകന്ദ്രസം

2.   ഗുണകമന്മകയറവയ പന്നവക്കുഞ്ഞുങ്ങകള വവതരണസം കചയ്യുന.
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3.   പന്നവ വളരതലവല് സസ്ഥാകങ്കതവക ഉപകദശവുസം പരവശതീലനവുസം

4.   വരതരസ്ത ഇനസം പന്നവകളുകട കജസം പസ്ഥാസസം സസംരക്ഷണ കകന്ദ്രസം

5.   പന്നവ ഫസ്ഥാമവകല മസ്ഥാലവനര സസംസരണസം , സസംകയസ്ഥാജവത വളരതല് സസംവവധസ്ഥാനസം

6.   നവലവവല് 13 ഗകവഷണ പദ്ധതവകള് ഫസ്ഥാമവല് നടന വരുനന.

വവപുലമസ്ഥായ  അടവസസ്ഥാന  സസൗകരരങ്ങള്  ഉണസ്ഥായവട്ടുസം  സസ്ഥാമ്പതവക  സുസവരത  കകവരവകസ്ഥാന്

കഴവയന്നവല. തതീറ കചലവസ കുറയ്ക്കുന്നതവനുള്ള ബദല് മസ്ഥാരഗ്ഗങ്ങള് അകനശ്വഷവക്കുന്നതസ ഉചവതമസ്ഥാകുസം. 

ഭലാഗസം   II

വരവുകണക്കുകളവകന്മേലുള്ള ഓഡവറ്റപ നവരതീക്ഷണങ്ങള

2-1   വവവവധ കസ്റ്റേഷനുകളവകല തനതു വരുമലാനങ്ങളുകട കണക്കുകള   -  വലാര്ഷവക കണക്കവല് ഉളകപടുത്തുനവല  .

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട കതീഴവലുള്ള വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം ആഭരന്തര വരുമസ്ഥാനമവനതവല് ലഭവക്കുന്ന

തുകകള് അതസ്ഥാതു കസ്റ്റഷനുകളുകട വസ്ഥാരഷവക കണകവല്  വരവസ്ഥായസം  ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസരകസ കകമസ്ഥാറുന്ന തുക

കചലവസ്ഥായസം ഉള്കപടുത്തുന്നവല. 

ഇതസ സസംബനവച ഏതസ്ഥാനുസം ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

കമ 
നസം

കസ്റ്റഷകന കപരസ കസ്റ്റഷന് കകസ്ഥാഡസ മസ്ഥാസസം/വരഷസം ആഭരന്തര 
വരുമസ്ഥാനസം

1 ഇന്സക്ഷണല് കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ 
ഫസ്ഥാസം, പൂകകസ്ഥാടസ

113 ഡവസസംബര 2015 3,00,491

2 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ & 
ആനവമല് സയന്സസസ പൂകകസ്ഥാടസ

111 ജൂകല 2015 9,74,861.00

 കസ്റ്റഷനുകളവകല   രസതീതു ബുക്കുകള് ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  പവരവകകപടുന്ന തനതു വരുമസ്ഥാനങ്ങള് കസ്റ്റഷകന

കദനസംദവന  കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരടസ  രജവസ്റ്റര,  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ  എന്നവവയവല്  ഉള്കപടുത്തുകയസം  തുടരന്നസ  കചലസ്ഥാന്

മുകഖന സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട   67150103392  സ്ഥാസംനമ്പര അകസൗണവകലകസ അടവുവരുത്തുന്ന

രതീതവയസ്ഥാണസ  അനുവരതവചകപസ്ഥാരുന്നതസ.   കസ്റ്റഷനുകളവല്  രശതീതവ  ബുക്കുകള്   ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  പവരവകകപടുന്ന

തുകകള്   സസ്ഥാപനതവകന  കരസ്ഥാഷസബുകവല്  വരവസ്ഥായവ  കചരക്കുന്നതുകകസ്ഥാണ്ടുതകന്ന   വസ്ഥാരഷവകകണകവല്

വരവസ്ഥാകകണതുസം,  പവന്നതീടസ  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  അകസൗണവകലകസ  മസ്ഥാറകപടുകമ്പസ്ഥാള്  കചലവവലുസം

ഉള്കപടുതവകവണസം വസ്ഥാരഷവകകണക്കുകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകകണതസ.

വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവകല  വരുമസ്ഥാനങ്ങകളലസ്ഥാസം  തകന്ന  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  കപരവലുള്ള  ഒകര

അകസൗണവല്  നവകക്ഷപവകകപടുകമ്പസ്ഥാള്,  കമല്പറഞ്ഞപ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാരഷവകകണക്കുകള്  കസ്റ്റഷനുകളവല്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതുമൂലസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കണക്കുസം  കസ്റ്റഷനുകളുകട  കണക്കുസം  തമവല്  കപസ്ഥാരുതകപടുത്തുവസ്ഥാന്

കഴവയസ്ഥാകതവരുന. 
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കൂടസ്ഥാകത  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവല്  നവനസം  ആഭരന്തര  വരുമസ്ഥാനമവനതവല്   ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട

67150103392  സ്ഥാസം  അകസൗണവകലകസ അടവുവരുത്തുന്ന കചകസ  /  ഡവ.ഡവ.  മുതലസ്ഥായവ പണമസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ ഇലകയസ്ഥാ

എന്നസ  കസ്റ്റഷനുകള്കസ  നവരതീക്ഷവകസ്ഥാന്  കഴവയന്നവല.  കൂടസ്ഥാകത  ഇതരതവല്  പണമസ്ഥാകകപടസ്ഥാത  കചകസ  /

ഡവ.ഡവ.  വരവുകള് ഏതസ കസ്റ്റഷനവല് നവനസം എന്തസ ആവശരതവനസ കവണവ അടവസ്ഥാകവയതസ്ഥാകണന്നസ ഫവനസ്ഥാന്സസ

ഓഫതീസവനുസം  നവരതീക്ഷവകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധവക്കുന്നവല.  ആയതവനസ്ഥാല്  ഓകരസ്ഥാ  കസ്റ്റഷനുസം  ആഭരന്തര  വരുമസ്ഥാനസം  /

റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ എന്നവവയസ്ഥായവ പ്രകതരകസം അകസൗണസ ആരസംഭവചസ അതവലൂകട ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസവകലകസ

തുക കകമസ്ഥാറുന്ന രതീതവ അവലസംബവകകണതസ്ഥാണസ. കമല് പറഞ്ഞ പ്രകസ്ഥാരസം തുക കകമസ്ഥാറുന്ന തതീയ്യതവ വകര വവവവധ

കസ്റ്റഷനുകളവല്  നവനസം  67150103392  സ്ഥാസം  അകസൗണവകലക്കുള്ള കചകസ  /  ഡവ.ഡവ.  വരവുകള്  പരവകശസ്ഥാധവചസ

നസ്ഥാളവതുവകരയള്ള പണമസ്ഥാകകപടസ്ഥാത കചക്കുകള് / ഡസ്ഥാഫ്റ്റുകള് തവടകപടുതവ , ആയവ അതസ്ഥാതസ കസ്റ്റഷനുകളവകല

അനുബന  കരഖകളുമസ്ഥായവ  പരവകശസ്ഥാധവചസ  വരുമസ്ഥാന  നഷസം  സസംഭവവചവട്ടുകണസ്ഥാകയന്നതസ  പരവകശസ്ഥാധനസ്ഥാ

വവകധയമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

2-2      ഫതീസപ  വരവപ   -  ഡവമലാനവല് വദക്തതയവല

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വവവവധ  കകസ്ഥാകളജുകളവകല  പ്രധസ്ഥാന  ആഭരന്തര  വരുമസ്ഥാനസം  വവവവധ

ഫതീസവനങ്ങളവലൂകടയള്ള   വരവസ്ഥാണസ  .    ഫതീസസ  കളക്ഷനുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  ഫതീസവനതവല്  ലഭവചതുസം

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകലകസ   അടവസ്ഥാകവയതുമസ്ഥായ ആകക തുകയകട   പതവക എവവകടയസം  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകകപടുന്നവല.

മസ്ഥാതമല ഓകരസ്ഥാ വരഷവുസം  നവലവവലുള്ള വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകട  അഡവഷന് ഫതീസസ,  ടറ്റ്യൂഷന് ഫതീസസ വരവസ തുടങ്ങവയ

വവവരങ്ങള് കരഖകപടുതവവക്കുന്ന യസ്ഥാകതസ്ഥാരു രജവസ്റ്ററുകളുസം  ലഭരമല.  ഏകതസ്ഥാകക കകസ്ഥാഴ്സുകള് നടന്നവരുനകവകന്നസ്ഥാ

എത  കുടവകള്  പഠവചവരുനകവകന്നസ്ഥാ   അറവയവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധവക്കുന്നവല.  കമല്  സസ്ഥാഹചരരതവല്,

പഠവചകകസ്ഥാണവരവക്കുന്ന  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല് മുഴുവന് കപരുകടയസം ഫതീസുകള് കകസ്ഥാകളജവല് ലഭരമസ്ഥാകയസ്ഥാ, ഫതീസസ ഇളവസ

ലഭവച മുഴുവന് വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകടയസം ഫതീസസ സരകസ്ഥാരവല് നവനസം കകസ്ഥാകള ജവനസ ലഭവചവരുകന്നസ്ഥാ എന്ന വവവരങ്ങള്

ലഭരമല.  ഫതീസസ  ഇനതവല്  മുഴുവന്  തുകയസം  ഡവമസ്ഥാനസ  കചയവട്ടുകണസ്ഥാകയനസം  ഡവമസ്ഥാനസ  കചയ  തുക  മുഴുവന്

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണവല് ലഭരമസ്ഥായവട്ടുകണസ്ഥാകയനസം പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന് കകസ്ഥാകളജവകലസ്ഥാ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകലസ്ഥാ

യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കരഖയമവലകയന്നതസ  ഗസൗരവമസ്ഥായവ  പരവഗണവകകണ  കസ്ഥാരരമസ്ഥാണസ.  ഫതീസസ  വരവസകണക്കുകള്

സുതസ്ഥാരരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന  കസ്ഥാരരങ്ങള്  ശ്രദ്ധവകകപകടണതസ്ഥാണസ.

    1. ഓകരസ്ഥാ വരഷകതയസം വവവവധകകസ്ഥാഴ്സുകളവല് പ്രകവശനസം കനടവയ വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്,  

       അവരുകട ഫതീസസ വവവരങ്ങള് ,ഇ-ഗ്രേസ്ഥാനസ ആനുകൂലരസം ലഭവക്കുന്നവരുകട വവവരസം, ലഭരമസ്ഥായ  ഇ-ഗ്രേസ്ഥാനവകന

വവവരസം എന്നവവ ഉള്കപടുതവ രജവസ്റ്റര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ   സൂക്ഷവക്കുക.

 2. ആര.ഡവ. ആര രജവസ്റ്റര  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള ഫതീസസ കളക്ഷന് കദനസംദവനവുസം പ്രതവമസ്ഥാസവുസം   പരവകശസ്ഥാധവചസ

ഡതീന് സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുക.

 3. തുക കനരവടസ ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട അകസൗണവല് അടക്കുന്നതവനുപകരസം ഡതീനവകന  അകസൗണവല്

നവകക്ഷപവചതവനുകശഷസം  നവശവത ഇടകവളകളവകലസ്ഥാ മസ്ഥാസസ്ഥാന്തരകമസ്ഥാ  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട
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അകസൗണവകലകസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര കഡവറസ കചയ്യുക.

   4.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കണക്കുകള് കസനറുകളവല് സൂക്ഷവചവരവക്കുന്ന പ്രതവമസ്ഥാസ

      പതവകകളുമസ്ഥായവ യഥസ്ഥാസമയസം  റവകണ്സവലവകയഷന് നടതവകപസ്ഥാരുക.

കകരള  കവററവനറവ  യൂണവകവഴവറവയവല്  2014-15  വരഷസം  അഡവഷന്   കനടവയ  കുടവകളവല്  നവനസം

ഈടസ്ഥാകകണ  ഫതീസവകനക്കുറവചസം  പ്രസ്തുത  വരഷസം  ആകക  നടതവയ  കകസ്ഥാഴ്സുകളവല്  നവനസം  കശഖരവകകണ

ഫതീസവകനക്കുറവചമുള്ള ഡവമസ്ഥാനസ  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാന് ഓഡവറസ  അകനശ്വഷണസം  6/01-03-2016  പ്രകസ്ഥാരസം  ഡയറക്ടര ഓഫസ

അകസ്ഥാദമവകസ  & റവസരചവകനസ്ഥാടസ  ആവശരകപടവരുന. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത ഓഡവറസ അകനശ്വഷണതവനസ നസ്ഥാളവതുവകര

മറുപടവ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  ഇതവല് നവനസം യൂണവകവഴവറവകസ  2014-15  അധരയന വരഷതവല് വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല്

നവനസം  ലഭവകകണ ഫതീസവകന  ഡവമസ്ഥാനവകനക്കുറവചസ  ഡയറക്ടര  ഓഫസ  അകസ്ഥാദമവകസ  &  റവസരചസ  ഓഫതീസവനസ

കൃതരമസ്ഥായ ധസ്ഥാരണയവല എന്നസ ഓഡവറസ വവലയവരുത്തുന. അതുകകസ്ഥാണസ തകന്ന 2014-15 വരഷസം  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല്

നവനസം  ഈടസ്ഥാകകണ  ഫതീസസ  മുഴുവനുസം  ഈടസ്ഥാകവയവട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നറവയസ്ഥാന്  കഴവയവല.  ഇതസ  ഡയറക്ടര  ഓഫസ

അകസ്ഥാദമവകസ   & റവസരചസ  കന ഭസ്ഥാഗത്തുനവനള്ള വതീഴ്ചയസ്ഥായവ ഓഡവറസ വവലയവരുത്തുന.

2014-15  വരഷസം യൂണവകവഴവറവയവല് അഡവഷന് കനടവയ വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല് നവനസം  70,74,548/-  രൂപ

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഡയറക്ടര ഓഫസ അകസ്ഥാദമവകസ  & റവസരചസ ഓഫതീസസ രസതീതസ പ്രകസ്ഥാരസം കശഖരവചവട്ടുള്ളതസ. അഡവഷന്

കണക്കുകളുമസ്ഥായവ തടവച കനസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള് ഇതസ വളകര കുറവസ്ഥായവ ഓഡവറസ  വതീക്ഷവക്കുന.  ഫതീസസ പവരവവവകല ഈ

അപസ്ഥാകത ശ്രദ്ധയവല്കപടതവനസ്ഥാല് അഡവഷനുകശഷസം തുടരനള്ള വരഷങ്ങളവകല ഫതീസസ പവരവവസ,  അകസൗണവസംഗസ

രതീതവകള്  എന്നവവ  പരവകശസ്ഥാധവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  മണ്ണുതവ,   പൂകകസ്ഥാടസ  എന്നവവവടങ്ങളവകല  കവററവനറവ

കകസ്ഥാകളജുകളവലുസം  ഫതീസസ പവരവവസ പരവകശസ്ഥാധനസ്ഥാവവകധയമസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവ.

ഇവവകടയസം  IUMS   ഉപകയസ്ഥാഗവചസ്ഥാണസ  കുടവകളവല്  നവന്നസ  ഫതീസസ  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  കളക്ഷന്

റവകപസ്ഥാരടസ വഴവയസ്ഥാണസ രശതീതവകള് വരവസ   കരഖകപടുത്തുന്നതസ. ഇതവല്  IUMS രശതീതവ വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള്, കമനമ്പര

എന്നവവ  നല്കവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ദവവകസനയള്ള   പവരവവുകളുകട  കളക്ഷന്  റവകപസ്ഥാരടസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നവല.

അപ്രകസ്ഥാരമുള്ള ഒരു കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരട്ടുവഴവകയ ദവവസകത പവരവവവനസ ആധവകസ്ഥാരവകത ലഭവക്കുകയള. 

മണ്ണുതവ  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസവല്  2014-15,2015-16  വരഷങ്ങളവല്

ന ടതവവരുന്ന കകസ്ഥാഴ്സുകള്,  ഓകരസ്ഥാ കകസ്ഥാഴ്സുകളവലുസം അഡവഷന് നല്കസ്ഥാവുന്ന വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകട എണസം  ,നവലവവല്

ഓകരസ്ഥാ കകസ്ഥാഴ്സുകളവലുസം  കസമസ്റ്റര തവരവചസ പഠവക്കുന്ന  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകട എണസം തുടങ്ങവയ പ്രസ്ഥാഥമവക വവവരങ്ങള്

കപസ്ഥാലുസം  ഓഡവറസ  സമയതസ  ലഭരമസ്ഥാകവയവരുന്നവല.  ഇകസ്ഥാരണസം  കകസ്ഥാണസ  തകന്ന കമല്  വരഷങ്ങളവല്  വവവവധ

കകസ്ഥാഴ്സുകളവല് ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥായ ഫതീസസ ,  ഈടസ്ഥാകവയ ഫതീസസ  എന്നവവ സസംബനവചസ  കകസ്ഥാകളജസ അധവകൃതരകസ

തകന്ന   വരക്തതയവല  എന്നസ  ഓഡവറസ  വവലയവരുത്തുന.  ഇകസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല്  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല്  നവനസം

ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥായ ഫതീസസ മുഴുവനുസം കശഖരവചവട്ടുകണസ്ഥാ എന്നതസ സസംബനവചസ കൃതരതയവല.

ഓകരസ്ഥാ  കകസ്ഥാഴ്സുകളവകല  കുടവകളുകടയസം  ഫതീസസ  പവരവവസ  വവവരസം  പടവകയവല്  ചവടകപടുതവ  കകസ്ഥാകളജവകല

13



വസ്ഥാരഷവക  ഫതീസസ  പവരവവസ  തവടകപടുതവ  കമധസ്ഥാവവ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവ  സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ.  ഈ  കരഖയകട

അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥായവരവകണസം വസ്ഥാരഷവകകണകവകല ഫതീസവനതവലുള്ള  വരവസ കണകസ്ഥാകകണതസ.

2-3.   റവകവലാളവവസംഗപ ഫണപ വരവപ 

കസ്റ്റഷനുകളവല് റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ വരവസ സസംബനവച ആര. ഡവ. ആര എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുനകണങ്കവലുസം

പ്രതവമസ്ഥാസ  /  വസ്ഥാരഷവക സസംക്ഷവപ്തസം എഴുതുന്നവല.  ഇതസ സസംബനവചസ പ്രകതരകസം ബസ്ഥാങ്കസ അകസൗണസ ഉകണങ്കവലുസം

യൂണവകവഴവറവയവകലക്കുള്ള തവരവചടവസ ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട 67150103392  സ്ഥാസം നമ്പര അകസൗണവകലകസ കനരവടസ

ചലസ്ഥാന്  മുകഖനയസ്ഥാണസ  അടയ്ക്കുന്നതസ  .  പ്രസ്തുത വരവുകള് കസ്റ്റഷകന വസ്ഥാരഷവക  കണകവല് പ്രതവഫലവക്കുന്നവല.

ആയതവനസ്ഥാല്  തകന്ന  യൂണവകവഴവറവയകട  വസ്ഥാരഷവക  കണക്കുമസ്ഥായവ  ഒത്തുകനസ്ഥാകവ  കൃതരത  പരവകശസ്ഥാധവകസ്ഥാന്

സസ്ഥാധവക്കുന്നവല.  കൂടസ്ഥാകത  റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ  ഫണസ  സസംബനവച  തവരചടവുകള്  സമയബനവതമസ്ഥായവ

നടക്കുന്നവലസ്ഥാതതുസം ആയതസ  യൂണവകവഴവറവ  അധവകൃതര നവരതീക്ഷവകകപടസ്ഥാതതുസം ഓഡവറവകന ശ്രദ്ധയവല്കപട്ടു.

ഉദസ്ഥാഹരണതവനസ,  ഇന്സക്ഷണല്  കലവസകസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാസം  കകസ്ഥാസംപക്സസ,  പൂകകസ്ഥാടവനസ  റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ  ഫണസ

കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ   നല്കവയ  പ്രസ്ഥാരസംഭ  തുകയസം  തുടരനള്ള  ലസ്ഥാ ഭവവഹവതവുസം  ഉള്കപകട  31/03/2015  നസ  ഒന്നസ്ഥായവ

13,29,559/-മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ .ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ അകസൗണവകലകസ  തവരവചടച കസ്ഥാണുന്നതസ.

(Cheque No. 376819/31.3.2015)

2-4.    ഐ  .  യ  .  എസം  .  എസപ   .   പ്രകലാരമുള്ള തുക മുഴുവന്  അടവപ വരുത്തെവയവട്ടുകണലാ എനപ വദക്തമല  .

ഫതീ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരട്ടുകളുസം ഐ.യ.എസം.എസസ രസതീതുകളുസം പരവകശസ്ഥാധവചതവ ല് ഓകരസ്ഥാ ദവവസസം എത ഫതീ

കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരട്ടുകളുകണകന്നസ്ഥാ ഓകരസ്ഥാ ദവവസകതയസം എലസ്ഥാ ഐ.യ.എസം.എസസ  രസതീതുപ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളുസം

അടവസ  വരുതവയവട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നസ വരക്തമസ്ഥാകുന്നവല.ഓകരസ്ഥാ  ദവവസവുസം  ഒന്നവലധവകസം  ഫവ  കളക്ഷന്

റവകപസ്ഥാരട്ടുകകളടുതസ അവയവകല തുകകള് രസതീതവല് കരഖകപടുതവ ബസ്ഥാങ്കവല് അടവുവരുത്തുകയസ്ഥാണസ കചയവട്ടുള്ളതസ.

ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായവ   02-09-2014  ല് മൂന്നസ ഫവ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരട്ടുകളസ്ഥാണസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ.  ഇതവല് ഓകരസ്ഥാ

ഫവ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരടവകനയസം തുക യഥസ്ഥാകമസം 28,701 രൂപ, 2,73,805 രൂപ 5,75,812 രൂപ മസ്ഥാനശ്വലസ്ഥായവ കൂടവ ആകക

തുക  8,78,318  രൂപ  രസതീതസ  ബുകവല്  (ബുകസ നസം2378,രസതീതസ നസംപര22/03-09-2014)  എഴുതവയവട്ടുണസ.  ഓകരസ്ഥാ

ദവവസകതയസം    ഐ.യ.എസം.എസസ  രസതീതുകള്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  തുക  അടവുവരുതവയവട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നസ

ഉറപസ്ഥാകണകമങ്കവല്  ഒപസം  ഐ.യ.എസം.എസസ  രസതീതുകള്  നല്കവയതവകന  തുടക ഒടുക നസംപറുകളുസം  കവണസം.

വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല്നവന്നസ  ഫതീസസ  പവരവക്കുന്നതസ  ഐ.യ.എസം.എസപ(Integrated  university  management  system)

എന്ന കസസ്ഥാഫസ കവയര മുകഖന രസതീതവ നല്കവയസ്ഥാണസ  .ഇവയകട ആകരസ്ഥാഹണ കമതവലുള്ള നസംപര നല്കവയല

ഫതീ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരടസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ.  ഒരു ദവവസസം  ഒകരസ്ഥാറ ഫവ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരകട പസ്ഥാടുള.  പ്രസ്തുത ഫവ

കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരടവകന ആകക തുകയസ്ഥായവരവകണസം  രസതീതവല് ഉണസ്ഥായവരവകകണതസ. എന്നസ്ഥാല് ഇപ്രകസ്ഥാരമലസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചരരതവല് ഓകരസ്ഥാ ദവവസകതയസം എലസ്ഥാ ഐ.യ.എസം.എസസ രസതീതുകളുസം അടവസ വരുതവയവട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ

വരക്തമസ്ഥാകുന്നവല. 

14



2-5.    കകലാകളജപ  ഓഫപ  കവറ്ററവനറവ    &    ആനവമല്  സയന്സസപ  ,    മണ്ണുത്തെവയകട    2014-15,  15-16
ഫതീസവകന വരവപ 
 

രസതീതു പരവകശസ്ഥാധനയകട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ  'കരസ്ഥാഷസ,  കരസ്ഥാഷസ കസക്ഷന്  '   എന്നതീ ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ ഇഷത

കചയ  രസതീതുബുക്കുകളവകല  വരവുകള് ആര.ഡവ.ആര  രജവസ്റ്ററുമസ്ഥായവ   ഒത്തുകനസ്ഥാകവ.എന്നസ്ഥാല്  IUMS രസതീതുകള്

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  തുകകള്,മറസ  ഇനങ്ങളവലുള്ള വരവുകള് എന്നവവ പരവകശസ്ഥാധവക്കുകയണസ്ഥായവല.      ആര.ഡവ.ആര

രജവസ്റ്ററവകല  തുകകള് കൂടവ  കനസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  കചലസ്ഥാനുമസ്ഥായവ  ഒത്തു കനസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  കചയവടവല.  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല്

നവന്നസ ഫതീസസ പവരവക്കുന്നതവനുപുറകമ കകസ്ഥാകളജവകല വവവവധ കസക്ഷനുകള്കസ രസതീതുബുക്കുകള് നല്കവയവട്ടുണസ.

ആയതസ പരവകശസ്ഥാധവചവടവല.

രജവസ്റ്ററുകളുസം കരഖകളുസം പരവകശസ്ഥാധവചതവല് ഓഡവറവകന ശ്രദ്ധയവല്കപട കസ്ഥാരരങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

1.  ദവവസസം  തവരവചള്ള IUMS രസതീതുകളുകട ഫതീ കളക്ഷന് റവകപസ്ഥാരടസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

2.  IUMS രസതീതുകള് പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

3.  കചകസ/ഡവ.ഡവ. വരവുകളുകട വവശദവവവരസം ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. 

കമല് സൂചവപവച പ്രസ്ഥാഥമവക വവവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവ  നസം1/05-

04-2016 നസ മറുപടവ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

2-6   വരവുകള അക്കക്കൗണപ കചയ്യകപടുനതവനപ കലാലതലാമസസം  .

കകരള ഫവനസ്ഥാന്ഷരല് കകസ്ഥാഡസ ഭസ്ഥാഗസം - 1,  ആരടവകവള് 7 (2) പ്രകസ്ഥാരസം സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് വവവവധ ഇനങ്ങളവല്

ലഭരമസ്ഥാകുന്ന വരവുകള് കതസ്ഥാടടുത പ്രവൃതവ ദവവസസം തകന്ന ബസ്ഥാങ്കവല് ഒടുക്കു വരുകതണതസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ആയതസ

അനുവരതവക്കുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല. ഉദസ്ഥാഹരണതവനസ, കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ,

പൂകകസ്ഥാടവല് വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളവല് നവനസം ഫതീസവനതവല് ലഭരമസ്ഥായ കളക്ഷന് ഉള്കപകടയള്ള തുക വളകരയധവകസം

കവകവയസ്ഥാണസ ബസ്ഥാങ്കസ അകസൗണവല് അടവു വരുത്തുന്നതസ. വവശദവവവരസം ചുവകട കചരക്കുന. 

തതീയ്യതവ രസതീതസ നമ്പര തുക അടവസ്ഥാകവയ തതീയ്യതവ

18.02.2016 3286/31 to 60 280912 04.03.2016

P.D.Account -99904
IR Account  - 941100
RIDF – 1949 
Total – 10,42,953

19.02.2016 3286/61 to 65 32065

20.02.2016 3286/66 150

22.02.2016 3286/67 to 68 28800

23.02.2016 3286/69 to 74 21405

24.02.2016 3286/75 150

27.02.2016 3286/76 to 77 300

01.03.2016 3286/78 to 80 2249

02.03.2016 3286/81 to 83 450

03.03.2016 3286/84 to 100
3287/1 to 94

672572
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03.03.2016 3287/95 to 100
3288/1 to 2

3900

ആകക 10,42,953.00

വരവുകള് യഥസ്ഥാസമയസം ബസ്ഥാങ്കസ അകസൗണവല് നവകക്ഷപവക്കുന്നതവനസ ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ. 

ഭലാഗസം   - 3 
കചലവു കണക്കുകളവകന്മേലുള്ള ഓഡവറ്റപ നവരതീക്ഷണങ്ങള  .

3-1. സര്ക്കലാര് അനുമതവയവലലാത്തെ തസവകകളവല് സ്ഥവരസം   /   തലാല്ക്കലാലവക നവയമനസം നടത്തെവ    
ശമ്പളവുസം  മറ്റലാനുകൂലദങ്ങളുസം നല്കുനതപ അസംഗതീകരവക്കുനവല  . 

(i) കകരള  കൃഷവ  (അനവമല്  ഹസസബന്ടവ)  വകുപവകന  5/12/12  തതീയ്യതവയവകല   സ.ഉ.(സസ്ഥാ.ധസ്ഥാ)  നമ്പര.

2350/12/എ. ഡവ ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം കകരളസ്ഥാ കവററവനറവ  & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  കകരള

കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് നവനസം  കകമസ്ഥാറസം  കചയ കവടവയ 486 അദ്ധരസ്ഥാപകകതര തസ്തവകകള് അനുവദവച

നല്കവ. കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് പുതവയ തസ്തവകകള്  സൃഷവക്കുന്നതവനസ പ്രകതരകമസ്ഥായവ സരകസ്ഥാര

ഉതരവസ  പുറകപടുവവക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം ഈ ഉതരവവല്  വരക്തമസ്ഥാകവയവരുന.  പ്രസ്തുത  486  തസ്തവകകള്

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കഹഡസ കശ്വസ്ഥാരടറവകലസ്ഥാഴവകകയള്ള  വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല്  വവഭജവച നല്കവ.  എന്നസ്ഥാല് കമല്

പറഞ്ഞ പ്രകസ്ഥാരസം കകമസ്ഥാറസം കചയ്യകപട തസ്തവകകളുകട എണസം  380  ആയവ പുനര നവരണയവചകകസ്ഥാണ്ടുസം

ബസ്ഥാകവ  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവകമസ്ഥായവ  മരവവപവച  നവരതവകകസ്ഥാണ്ടുസം   23/09/2013  നസ

കക.വവ.എ.എസസ.യ/ജവ.എ/ബവ/1507/2014 (i) നമ്പര പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല   ഉതരവസ  പുറകപടുവവച.

സരകസ്ഥാര ഉതരവവല് നവനസം   വരതരസ്തമസ്ഥായവ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വവവവധ വകുപ്പുകളവല്   ചവല  ഉയരന്ന

തസ്തവകകള് സ ൃഷവക്കുകയസം മറസ ചവല തസ്തവകകളുകട എണസം വരദ്ധവപവക്കുകയസം    ചവല  തസ്തവകകള്  കുറവു

വരുത്തുകയസം  കചയവട്ടുണസ.   കൂടസ്ഥാകത  ജവ.ഒ.(ആര.റവ)  നസം.2350/12/എ.ഡവ.തതീയതവ  5.12.2012  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

സരകസ്ഥാര പ്രകതരകമസ്ഥായവ സൃഷവച പറ്റ്യൂണ്/കസ്ഥാസസ  IV  തസ്തവകകള്,സരകസ്ഥാര അനുമതവയവലസ്ഥാകത സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

നവരതലസ്ഥാക്കുകയസം കചയ. സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നവയമസം കസക്ഷന് 6(xiv)  പ്രകസ്ഥാരസം സരകസ്ഥാരവകന അനുമതവയവലസ്ഥാകത

അനദ്ധരസ്ഥാപക തസ്തവകകള് സൃഷവകസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളതല.  ഏതസ്ഥാനുസം ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

തസവക സര്ക്കലാര് ഉത്തെരവപ
പ്രകലാരസം

സര്വ്വകലലാശലാല  ഉത്തെരവപ
പ്രകലാരസം

1 കജസ്ഥായവനസ  രജവസസ്ഥാര  /  കജസ്ഥായവനസ
ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര

ഇല 3

2 കഡപറ്റ്യൂടവ രജവസസ്ഥാര 1 5
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3 അസവസ്റ്റനസ രജവസസ്ഥാര (ഹ.കഗ്രേ) ഇല 5

4 അസവസ്റ്റനസ രജവസസ്ഥാര 1 10

5 കസക്ഷന് ഓഫതീസര (ഹ.കഗ്രേ) 22 15

6 കസക്ഷന് ഓഫതീസര 15

7 അസവസ്റ്റനസ കസക്ഷന് ഓഫതീസര 59 30

8 സതീനവയര കഗ്രേഡസ അസവസ്റ്റനസ 30

9 അസവസ്റ്റനസ ഇല 20

തുടരന്നസ  20/3/17 കല KVASU/GA/B/430/2016  നമ്പര പ്രകസ്ഥാരസം കസ്ഥാസസ  IV  കന എണസം  54-ല് നവനസം  111

ആയവ   ഉയരത്തുകയസം   29/12/2017-കല    KVASU  /GA/A2/5979/2017  നമ്പര  ഉതരവു  പ്രകസ്ഥാരസം

അസവസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരുകട  25 തസ്തവകകള്  സൃഷവചസം ആകക അനദ്ധരസ്ഥാപക  തസ്തവകകള് സരകസ്ഥാര അനുമതവയവലസ്ഥാകത

477 ആകവ ഉയരതവ. 

(ii)  സരക്കുലര നസം.  ജവ.എ/ബവ/147/13 തതീയ്യതവ          25-09-2013  പ്രകസ്ഥാരസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല അതവകന
വവവവധ   കസ്റ്റഷനുകളവകലകസ  തസ്തവകകള്   പുനയംഃകമതീകരവചസ   ഉതരവസ്ഥായവട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഉതരവവല്
യൂണവകവഴവറവയകട  രജവസവ  വവഭസ്ഥാഗതവനസ  തസ്തവകകകളസ്ഥാനസം  തന്ന  അനുവദവചവടവല.   രജവസവ  വവഭസ്ഥാഗതവല്
നവലവവല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന  തസ്തവകകളസ്ഥാണസ ഉള്ളതസ.

ക്രമ
നസം.

തസവക ജതീവനക്കലാരുകട എണസം റവമലാര്ക്കപസപ

1 കസ്ഥാസസ-4 3 (തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവകസം)

2 കടപവസ്റ്റസ 3 (സവരസം-2
തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവകസം-1)

3 എല്.ഡവ.വവ കഡവര 1 (തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവകസം)

4 അസവസ്റ്റനസ 6 (സവരസം-2
തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവകസം-3,
കവകനസ

5 കസക്ഷന് ഓഫതീസര 3

6 കലബര ഓഫതീസര 1

7 അസവസ്റ്റനസ  രജവസസ്ഥാര 3

8 കഡപറ്റ്യൂടവ രജവസസ്ഥാര 1

9 രജവസസ്ഥാര 1

ആകക 22

യണവകവഴവറവ  വവഭജനസം  നടന്നസ  വരഷങ്ങളസ്ഥായവട്ടുസം   അസംഗതീകരവച   തസ്തവകകളവലസ്ഥാകത  പ്രവരതവച  വരുന്നതുസം

സരകസ്ഥാര  അനുമതവയവലസ്ഥാകത  തസ്തവകള്  സൃഷവചതുസം   ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  തസ്തവകകള്  അനുവദവച
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കവട്ടുന്നതവനുസം സൃഷവകകപട തസ്തവകകള്കസ മുന്കസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകട സരകസ്ഥാര അനുമതവ ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനുസം

അടവയന്തര നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

(iii)ഡയറവപലാനപ മണ്ണൂത്തെവ

ജതീവനകസ്ഥാരുകട നവലവവകല സവതവ

ക്രമ നമ്പര് തസവക അനുവദവക്കകപടതപ നവലവവലുള്ളതപ

1 കടകതീഷദന് 3 2

2 ഫസ്ഥാസം സൂപര കവസര 1 1

3 അസവസ്റ്റനസ 1 1(തവരുവനന്തപുരസം)
LLPR-ല് വരകവസംഗസ 
അകറഞസകമനവല്

4 കടപവസ്റ്റസ 1 1

5 ലസ്ഥാബസ അസവസറനസ 1 1

6 കസ്ഥാസസ IV 2 2

7 ഓഫതീസസ സൂപ്രണസ 0 1

8 കപ്രസ്ഥാഫസര 1 1(കസ്റ്റഷന് ഓഫതീസര, 

(തുമ്പൂര മുഴവ)

9 അകസസ്ഥാകസവറസ കപ്രസ്ഥാഫസര 2 0

10 അസവസ്റ്റനസ 3 1

11  കപ്രസ്ഥാഫസര & കഹഡസ 1 1

വരകവസംഗസ അകറഞസകമനവല് ഒരു അസവസ്റ്റനസ കപസ്ഥായതവനസ പകരസം മകറസ്ഥാരു അസവസ്റ്റനവകന നവയമവക്കുന്നതവനുസം  
ഒഴവവുള്ള  തസ്തവകകള് നവയമസ്ഥാനുസൃതസം നവകത്തുന്നതവനുസം നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. അനുമതവയവലസ്ഥാകത 
ഓഫതീസസ സൂപ്രണസ തസ്തവകയവല് ഒരസ്ഥാകള നവയമവചതസ ഓഡവറസ അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.

(iv)പക്കൗളടവ &ഡക്കപ ഫലാസം, മണ്ണൂത്തെവ.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  പസൗള്ടവ  &ഡകസ  ഫസ്ഥാസം,  മണ്ണൂതവയവല്  കനറസ  വസ്ഥാചസമസ്ഥാന്,  ചവകന്  കസക്സര  എന്നതീ

തസ്തവകകള്  അനുവദവചവടവകലങ്കവലുസം,  ഈ  തസ്തവകകളവല് ദവവസകവതനസ്ഥാടവസസ്ഥാനതവല് തസ്ഥാകഴ പറയന്നവകര

നവയമവചവട്ടുണസ.

1. കനറസ വസ്ഥാചസമസ്ഥാന്- ശ്രതീ.കക.എസസ.കതസ്ഥാമസസ (ദവവസകവതനസം - 400രൂപ)
2. ചവകന് കസക്സര- ശ്രതീ.അരഷതീല് കഷരതീഫസ  (ദവവസകവതനസം- 350 രൂപ)

നവലവവലവലസ്ഥാത തസ്തവകകളവകലകസ ജതീവനകസ്ഥാകര നവയമവചതുസം,  ശമ്പളസം നല്കവയതുസം ശരവയസ്ഥായ  നടപടവയല.

കമല്  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  നവയമനസം  സസംബനവച   ഉതരവസ   ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ   മുകഖന
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ആവശരകപടവരുകനകവങ്കവലുസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവല.  കമല്പറഞ്ഞ  ജതീവനകസ്ഥാകര  നവയമവചവരവക്കുന്നതസ  59

ദവവസകതകസ്ഥാകണങ്കവലുസം   അവകര  പവരവചവവടതവനുകശഷസം  ആവശരകമങ്കവല്  പുനര  നവയമനസം   നല്കുന്നതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന്നവല. പകരസം  വരഷസം  മുഴുവന് തുടരചയസ്ഥായവ കജസ്ഥാലവ കചയസ  കവതനസം  കകപറന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ കസ്ഥാണുന്നതസ.

ഹസ്ഥാചറവയകട  രസ്ഥാതവകസ്ഥാല  പ്രവരതനതവനസ  അനുഭവസമ്പത്തുള്ള  കജസ്ഥാലവകസ്ഥാരനുസം  പസ്ഥാരനസ  കസ്റ്റസ്ഥാകവകന

വവല്പനയമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  ആണ്-കപണ്  കവരതവരവവവനസ്ഥായവ  ചവകസ  കസക്സര  എന്നവവ  കസ്റ്റഷകന

പ്രവരതനതവനസ  അനവവസ്ഥാരരമസ്ഥാകണന്നസ്ഥാണസ  മറുപടവ  നല്കവയവരവക്കുന്നതസ.  ആകയസ്ഥാല്  പ്രസ്തുത  തസ്തവകകള്

സൃഷവക്കുന്നതവനുസം  സരകസ്ഥാരവകന  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനുമുള്ള  തശ്വരവത  നടപടവകള്  സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  അധവകസ്ഥാരവകളുകട ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

അസംഗതീകലാരമവലലാത്തെ തസവകകളവല് കരലാറടവസ്ഥലാനത്തെവല് നവയമനസം  .

അഡവനവകസറതീവസ കണ്സള്ടനസ നവയമനസം

രജവസവ  വവഭസ്ഥാഗതവല്  2015-16  വരഷസം   കരസ്ഥാറടവസസ്ഥാനതവല്  നവയമവച  അസവസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരക്കു  പുറകമ

അഡവനവകസറതീവസ  കണ്സള്ടനസ   എന്ന  തസ്തവകയവല്  കജസ്ഥാലവ  കചയവരുനണസ.  ആയതവല്  ഒരസ്ഥാള്

തവരുവനന്തപുരതസ്ഥാണസ   കജസ്ഥാലവ  കചയ്യുന്നതസ.  ടവയസ്ഥാളുകട  കജസ്ഥാലവ  വവവരങ്ങള്  ,  ഹസ്ഥാജര നവല എന്നവവ ലഭരമല.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അസംഗതീകരവച  തസ്തവകയവല് ഉള്കപടസ്ഥാത അഡവനവകസറതീവസ കണ്സള്ടനസ  തസ്തവകയവല്

2015-16 വരഷസം ആകക 3,66,768/- രൂപ (1,86,768/- തവരുവനന്തപുരസം, 1,80,000/- പൂകകസ്ഥാടസ) കചലവഴവചവട്ടുണസ. 

2016  ഒകക്ടസ്ഥാബര മുതല് പവ.എസസ.സവ നവയമവച സവരസം ജതീവനകസ്ഥാര കജസ്ഥാലവയവല് പ്രകവശവചവട്ടുസം നവലവവലുസം
പ്രസ്തുത കരസ്ഥാര ജതീവനകസ്ഥാര  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  കജസ്ഥാലവ കചയ വരുനണസ. അനുവദവകകപടസ്ഥാത തസ്തവകയവല്
അനധവകൃതമസ്ഥായവ  ജതീവനകസ്ഥാകര   നവയമവചസ  ശമ്പളയവനതവല്  തുക  കചലവഴവക്കുന്നതസ  സസംബനവചസ
വവശദതീകരണസം  നകല്കേണതസ്ഥാണസ.

സതീനവയര് ഓഫതീസപ കണ്സളടനപ നവയമനസം

 ഡയറക്ടര് ഓഫപ എനര്പ്രണര്ഷവപവകന   കക.വവ.എ.എസസ.യ  /ഡവ.ഇ  /464/14  നമ്പര നടപടവകമസം

പ്രകസ്ഥാരസം  കസനര കഫസ്ഥാര കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ കഡവലപസകമനസ &കപസ്ഥാളവസവ റവസരചവല് നവനസം  കടയവനവസംഗസ

റവസരചസ  കസനര , തവരുവനന്തപുരകതയസ  സതീനവയര കണ്സള്ടനസ  കന  ഒരു തസ്തവക  മസ്ഥാറവ

ഉതരവസ്ഥായവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അസംഗതീകരവകകപടവട്ടുള്ള തസ്തവകകളവല്  ഇതരതവലുള്ള

ഒരു  തസ്തവക  ഇല.   ആയതവനസ്ഥാല്   തകന്ന  ഈ  നവയമനവുസം   തദനുസൃതമസ്ഥായ  കചലവുകളുസം  ഓഡവറസ

അസംഗതീകരവക്കുന്നവല. 2013-14 വരഷകത  ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടവല്  ഖണവക 24 പ്രകസ്ഥാരസം  ശ്രതീ.കമന്സസ.എസം കന

അനധവകൃത കവതനസം   തടസകപടുതവയവട്ടുണസ.  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസവകന  9/11/2016-കല   കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

(നമ്പര .  കക.വവ.എ.എസസ.യ എ.ഫസ.ഡബത/എ.എഫസ.ഒ-111  A/7224/16)  ഓഡവറസ   തടസസം   സസംബനവച

വവവരസം  ബനകപട  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസകന അറവയവചവരുന്നതസ്ഥാണസ. കരസ്ഥാറടവസസ്ഥാനതവല്

നവയമവകകപടുന്നവരകസ  കമലുകദരസ്ഥാഗസന്  അനുവദവക്കുന്ന അറന്ഡന്സസ  സരടവഫവകറസ  ആവശരമസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല് ടവയസ്ഥാന്  സശ്വയസം  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവ  നല്കുന്ന  ഹസ്ഥാജര  സരടവഫവകറവകന   അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ

കവതനസം നല്കവ  വരുന്നതസ. ഇകദ്ദേഹതവകന  നവയമനസം  ഒരു വരഷകതകസ   മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  കസവനസം  4
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പ്രസ്ഥാവശരസം ദതീരഘവപവച നല്കവയതവനസ    കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനവകന അനുമതവയസം   മറസം

ലഭരമസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല. ആയതവനസ്ഥാല് തകന്ന ടവയസ്ഥാകന കസവനസം അവസസ്ഥാനവപവകകണതുസം

കചലവഴവച തുക തവരവച പവടവകകണതുമസ്ഥാണസ. അലസ്ഥാതപക്ഷസം കചലവഴവച തുക ബനകപട അധവകസ്ഥാരവകളുകട

വരക്തവപരമസ്ഥായ  ബസ്ഥാദ്ധരതയസ്ഥായവ  തതീരുന്നതസ്ഥാണസ.  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  അധവകസ്ഥാരവകളുകട  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണവക്കുന.  

സര്വകലലാശലാലയവകല അസവസ്റ്റേനപ  ,   കലാസപ കഫലാര് നവയമനസം സസംബനവചപ  .
യൂണവകവഴവറവ ആക്ടസ,  2010 -കന കസക്ഷന് (XIV) കപജസ  7) 2014-കല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  കസക്ഷന് 189 (കപജസ

67)  എന്നവവ  പ്രകസ്ഥാരസം  അസവസ്റ്റനസ,  കസ്ഥാസസ  കഫസ്ഥാര  തസ്തവകയവകലക്കുള്ള  നവയമനസം  പവ.എസസ.സവ  വഴവയസ്ഥാണസ

നടകതണകതങ്കവലുസം   യൂണവകവഴവറവയകട   03/03/2015-കല   കക.വവ.എ.എസസ.യ/ജവ.എ/ബവ  2444/2013  (i)

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരവുസം,  കക.വവ.എ.എസസ.യ/ജവ.എ/ബവ/2444/2013 (iii)  ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരവുസം യഥസ്ഥാകമസം  64  കപകര

കസ്ഥാസസ  കഫസ്ഥാര  തസ്തവകയവകലക്കുസം  71  കപകര  അസവസ്റ്റനസ  തസ്തവകയവകലകസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ   അടവസസ്ഥാനതവല്

എല്.ബവ.എസസ  കസനര  കഫസ്ഥാര  സയന്സസ  ആനസ  കടകകസ്ഥാളജവ  എന്ന  സസ്ഥാപനസം  വഴവ  പരതീക്ഷ  നടതവ

നവയമവചവരവക്കുന.

 രജവസസ്ഥാറുകട   10/07/2015-കല  കക.വവ.എ.എസസ.യ  /ജവ.എ/ബവ/2857/15  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമല്

തസ്തവകയവകലകസ  അകപക്ഷവക്കുന്ന സമയതസ സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  നവലവവല് വന്നവരുന്നവല എനസം പവ.എസസ.സവ  ഇതുവകര

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളവകലക്കുള്ള നവയമനതവകന നവയമ നവരമസ്ഥാണസം നടതവയവടവല എനസം അറവയവച.  എന്നസ്ഥാല്

യൂണവകവഴവറവ ആക്ടസ  ,   2010  കസക്ഷന് 6 (xiv)  പ്രകസ്ഥാരസം  സരകസ്ഥാരവകന  മുന്കൂര അനുമതവകയസ്ഥാടുകൂടവ  മസ്ഥാതകമ

അനധരസ്ഥാപക നവയമനങ്ങള് നടതസ്ഥാവ.  മസ്ഥാതമല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ നവലവവല് വന്ന കശഷമസ്ഥാണസ കസ്ഥാസസ കഫസ്ഥാര, അസവസ്റ്റനസ

തസ്തവകയവകലക്കുള്ള  നവയമനങ്ങള്   നടത്തുന്നതവനസ  എല്.ബവ.എസസ  കസനര  കഫസ്ഥാര  സയന്സസ  ആനസ

കടകകസ്ഥാളജവയമസ്ഥായവ കരസ്ഥാറവകലരകപടതുസം  (12/08/2014)  പരതീക്ഷ  നടതവയതുസം  (16/11/14)  പവ.എസസ.സവ കയസ്ഥാടസ

നവയമന  നടപടവകള്  സശ്വതീകരവക്കുവസ്ഥാന്  അകപക്ഷവചതസ്ഥായ കരഖകകളസ്ഥാനസം  പരവകശസ്ഥാധനയസ  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

ആയതവനസ്ഥാല് യൂണവകവഴവറവയകട  ആക്ടവനുസം സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടവനുസം വവരുദ്ധമസ്ഥായവ നവയമന നടപടവകള് നടതവയതസ  ഓഡവറസ

അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.

2010-കല കകരള കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല   നവയമതവകല  6(XIV)

വകുപവകല  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം    കകരള  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്  സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്

തസ്തവകകള്  സൃഷവക്കുന്നതവനുള്ള അധവകസ്ഥാരസം സസംബനവചസ  തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം വവവരവചവരവക്കുന. 

“to create  non teaching , skilled, administrative, ministerial and other posts for a period and prescribe
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pay scale for  such posts, with prior approval of government and to fix the method of  appointment  and to 

make appointment, thereto. ” 

കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജവസസ്ഥാറുകട  11/1/17  തതീയ്യതവയവകല   കക.വവ.എ.എസസ.യ /ജവ.എ/ബവ/4720/2016

നമ്പര കതവല് 2010-കല കകരള കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  നവയമസം കസക്ഷന് 26(2)

(vii)   പ്രകസ്ഥാരസം  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനവനസ  Administrative,  Ministerial  മറസ  ആവശരമസ്ഥായ   തസ്തവകകള്

എന്നവവ സൃഷവക്കുന്നതവനസ  അധവകസ്ഥാരസം നല്കുനകണനസം  കസക്ഷന് 6(XIV) പ്രകസ്ഥാരസം നവശവത കസ്ഥാലയളവവകലകസ

സൃഷവകകപടുന്ന  തസ്തവകകളുകട  ശമ്പളകസയവല് നവശയവക്കുന്നതവനസ  മസ്ഥാതകമ  സരകസ്ഥാരവകന മുന്കൂര അനുമതവ

ആവശരമുള എന്നസ അറവയവചതവകന അടവസസ്ഥാനതവല്  സരകസ്ഥാരവല്  നവനസം സസ്ഥാധൂകരണസം ആവശരകപട

സസ്ഥാഹചരരതവല് 8/1/2018-കല കകരള സസംസസ്ഥാന  ധനകസ്ഥാരരവകുപവകന  പവ.യ-ബവ1/80/2017-ധന (E.500409)

നമ്പര കതവല്  1/9/1997-കല സ.ഉ  (പവ)  745/97  ധന ഉതരവവകന കവളവചതവല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളവകല

തസ്തവക  രൂപതീകരണതവനസ   സരകസ്ഥാര  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങവയവരവകണകമന്നസ   അറവയവച.  കൂടസ്ഥാകത   

നവലവവകല 17/11/99-കല  സ.ഉ.(പവ) നസം. 2278/99/ധന നമ്പര ഉതരവവലൂകട  സരകസ്ഥാരവകന എലസ്ഥാവവധ  

നവയനണ  ഉതരവുകളുസം   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്ക്കുസം  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകണന്നസ  അടവവരയവട്ടു   പറയന.  

ആയതവനസ്ഥാല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   വസ്ഥാദസം  അസംഗതീകരവകസ്ഥാകത  നവയമ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  നടപടവകള്   

ഏകറടുക്കുന്നതവനസ  സരകസ്ഥാര   കമല്  കതവല്  ആവശരകപടതനുസരവചസ  ഈ  ഓഫതീസവകല   

2/2/2018- കല  KSA-VAU  /D-109/2018  നമ്പര  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം   സരകസ്ഥാര അസംഗതീകസ്ഥാരതവനു  

വവരുദ്ധമസ്ഥായവ  സരകസ്ഥാരവകന അനുമതവയവലസ്ഥാകത  തസ്തവകകള് സൃഷവചതുസം പുനയംഃസസംഘസ്ഥാടനസം  കചയതുസം

പുനയംഃപരവകശസ്ഥാധവക്കുകകയസ്ഥാ എതയസം കവഗസം  സരകസ്ഥാര അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ  നടപടവകള്    

സശ്വതീകരവക്കുകകയസ്ഥാ കചയ്യണകമന്നസ  അറവയവകചങ്കവലുസം യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടപടവകളുസം കകകകസ്ഥാണതസ്ഥായവ  

കസ്ഥാണുന്നവല.  കമല്  സസ്ഥാഹചരരതവല്  സരകസ്ഥാര  അസംഗതീകസ്ഥാരമവലസ്ഥാത തസ്തവകകളവലുസം   കൂടുതലസ്ഥായവ   

അനുവദവചതുവഴവ   ഉണസ്ഥാകുന്ന  ധന  നഷതവനസ   കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ,  അധവകസ്ഥാരകപട

ഉകദരസ്ഥാഗസര എന്നവവരകസ കൂട്ടുതരവസ്ഥാദവതമുണസ്ഥായവരവക്കുന്നതസ്ഥാണസ.  ഈ വവഷയതവകലകസ ഭരണസമവതവയകട

അടവയന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന. 

3-2. 2014-15, 2015-16   പദ്ധതവ വര്ഷങ്ങളവല് മവചസം വന പദ്ധതവ ധനസം 3,55,22,344/-  രൂപ
സര്ക്കലാരവകലയപ  തവരവചടക്കലാന് ബലാക്കവ

വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവകലതുള്കപകട  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2014-15,  2015-16  വരഷങ്ങളവകല  കചലവസ

കണക്കുകള്  ഓഡവറവനസ  വവകധയമസ്ഥാകവയതവല്   3,55,22,344/-  രൂപ  പദ്ധതവതുകയവനതവല്  തവരവചടയസ്ഥാന്

ബസ്ഥാകവയള്ളതസ്ഥായവ  കകണതവ.  വവവവധ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്  നടപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ലഭവച

അകലസ്ഥാടസകമന്റുകള്, വവവവധ കസ്റ്റഷനുകള് നടതവയ പദ്ധതവ കചലവുകള് ,  പദ്ധതവ വരഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം കസ്റ്റഷനുകള്

തവരവചടച  പസ്ഥാന്  ഫണസ  എന്നവവ  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  നവന്നസ്ഥാണസ  കമല്  സൂചവപവച  പ്രകസ്ഥാരസം  വന്  തുക

സരകസ്ഥാരവകലകസ  തവരവചടയസ്ഥാന്  കശഷവക്കുനകവന്നസ  കകണതവയവട്ടുള്ളതസ.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  പദ്ധതവ
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കസ്ഥാലയളവസ  2014-15  വരഷസം  30.09.2015  വകരയസം  2015-16  വരഷസം  30.09.2016  വകരയസം  ദതീരഘവപവചസ

നല്കവയവട്ടുണസ. 2014-15  വരഷസം  77,96,011/-  രൂപയസം  2015-16  വരഷസം  2,77,26,333/-  രൂപയസം ഉള്കപകടയസ്ഥാണസ

3,55,22,344/- രൂപ ഇപ്രകസ്ഥാരസം മവചസം വന്നവട്ടുള്ളതസ. 

വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

2014-15 ല് തവരവചടയലാന് കശഷവക്കുന പദ്ധതവ ധനസം.
തതീയ്യതവ കസ്റ്റഷകന കപരസ അകസൗണസ നമ്പര കസ്റ്റഷന്  തവരവചടച

തുക 
സരകസ്ഥാരവകലകസ
തവരവചടകസ്ഥാന്
ബസ്ഥാകവ

11-08-14 Meat Plant 67209581253 132216 0

25-08-14 ULF Mannuthy 67210093579 0 6707

07-10-14 IR 0 562600

05-11-14 Covas, Mannuthy 67146473757 0 370854

06-01-15 Dept.of Diary Science 
Mannuthy

67214646171 0 121437

21-01-15 0 0

21-01-15 CPPR 67210650362 0 161476

28-01-15 Treasury 0 100000

31-01-15 Dept. Of Vet. Public Health 
Mannuthy

67200639543 0 36000

19-03-15 0 243374

28-03-15 Animal Nutrition 67183011379 0 15441

30-03-15 LRST 67214197189 0 412023

25-09-15 Dean, Mannuthy 0 3181000

29-09-15 CLDPR 0 650000

30-09-15 Wild Life 0 1935099

ആകക 132216 7796011

2015-16 ല് തവരവചടയലാന് കശഷവക്കുന പദ്ധതവ ധനസം.
തതീയ്യതവ കസ്റ്റഷകന കപരസ അകസൗണസ നമ്പര കസ്റ്റഷന്  തവരവചടച

തുക 
സരകസ്ഥാരവകലകസ
തവരവചടകസ്ഥാന്
ബസ്ഥാകവ

02-04-15

09-04-15 ClDPR TVM (13-14 
Refund)

67243299834 1,98,279

18-04-15 Registry (13-14 Refund) 67219471545 2,76,591

24-04-15 DE 67210097325 32,62,559

19-05-15 --
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20-06-15 DAR 12,00,000

07-07-15 --

30-07-15 --

07-08-15 COVAS  PKD 20,000 --

26-08-15 --

27-08-15 --

19-09-15 DE 5,00,000

30-09-15 DE PKD 13,00,000

30-09-15 DE 15,78,112

30-09-15 DEAN PKD 2,59,225

30-09-15 DEAN PKD 2,78,12

01-10-15 DEAN MTY 12,26,046

15-10-15 COVAS MTY 14,35,875

16-10-15 CLDPR 30,247

26-10-15 ILFC PKD 11,743

29-10-15 COVAS MTY 50,00,000

31-10-16 AICRP 67213528034 50,000

21-11-15 --

04-12-15 --

08-12-15 DEAN MTY 75,715

08-12-15 DEAN MTY 60,000

11-12-15 DAR Monitoring --

11-12-15 DEAN MTY 46,000

11-12-15 DEAN MTY 80,667

19-12-15 DEAN MTY 10,54,000

07-01-16 --

20-01-16 --

30-09-16 CBFT 67212426544 8,113

03-11-16 Wild Life 67157159453 24,42,960

21-11-16 ULF MTY 67210093579 288

02-12-16 ARST 67313579030 3,00,049

15-12-16 COVAS MTY 67146473757 92,758

27-12-16 CASAGB 67212311113 5,22,115

04-01-17 DE 67210097325 34,65,862

31-01-17 CASAGB 67212311113 22,377

31-01-17 COVAS MTY 67146473757 28,12,246

15-05-18 CASAGB 60,740

14-07-17 CASAGB 17,564
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25-07-17 COVAS MTY 58,090

ആകക 20,000 2,77,26,333

സരകസ്ഥാരവല് നവനസം ലഭവക്കുന്ന തുക, അതസ്ഥാതസ പദ്ധതവ വരഷസം അവസസ്ഥാനവചസ ഒരു മസ്ഥാസതവനുള്ളവല് സരകസ്ഥാരവകന

സഞവതനവധവയവകലകസ തവരവചടകയണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം കവകവ ഒടുക്കുന്ന കസ്ഥാലയളവവകലകസ  12%  പലവശ

കൂടവ  മുതല്ക്കൂടസ്ഥാന്  നവരകദ്ദേശവചവട്ടുണസ.  ഈ  നവരകദ്ദേശങ്ങകളലസ്ഥാസം  മറവകടന്നസ്ഥാണസ  പദ്ധതവധനസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഫവനസ്ഥാന്സസ   ഓഫതീസറുകട  പസ്ഥാന്  ഫണസ  അകസൗണവല്  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രകയസ്ഥാജനവുമവലസ്ഥാകത  സൂക്ഷവചവട്ടുള്ളതസ.

സരകസ്ഥാരവകന വവവവധ കക്ഷമ പ്രവരതനങ്ങള്കസ്ഥായവ ഉപകയസ്ഥാഗവകകണ തുക പ്രകയസ്ഥാജനമവലസ്ഥാകത സൂക്ഷവക്കുന്നതസ

ശരവയസ്ഥായ നടപടവയല. ഈ വവഷയസം ശ്രദ്ധയവല്കപടുതവ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവ നല്കവയതവനസ (നമ്പര 1/9.4.2018)

ഉചവതമസ്ഥായ മറുപടവയല ലഭവചവട്ടുള്ളതസ. “കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം അകസൗണസസസ  (വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള്)  കവകവ

നല്കുന്നതുസം ദതീരഘവപവച പദ്ധതവ കസ്ഥാലയളവവകല  (1.4.2016  മുതല് 30.9.2016  വകര)  കണക്കുകള് റതീകണ്സതീല്

കചയ്യസ്ഥാതതുസം  2015-16  വരഷകത വസ്ഥാരഷവക  കണക്കുകള്  28.2.2018  ല്  മസ്ഥാതസം  സമരപവചവട്ടുള്ളതവനസ്ഥാലുമസ്ഥാണസ

ഇപ്രകസ്ഥാരസം സസംഭവവചവട്ടുള്ളകതന്ന" മറുപടവ ഓഡവറസ അസംഗതീകരവക്കുന്നവല. 

കസ്റ്റഷനുകള്  വസ്ഥാരഷവക  കണക്കുകള്  കവകവ  നല്കുന്നതുസം  ദതീരഘവപവച  കസ്ഥാലയളവവകല  പദ്ധതവ

കണക്കുകള്  കപസ്ഥാരുതകപടുതസ്ഥാതതുസം  ആഭരന്തര  നവയനണ  സസംവവധസ്ഥാനതവകന  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മയസ്ഥായവ  ഓഡവറസ

വവലയവരുത്തുന.  പദ്ധതവ  വരഷസം  അവസസ്ഥാനവചസ  നസ്ഥാളവതുവകരയസം  തുടരനടപടവകള്  സശ്വതീകരവചവടവല.  കമല്

വവഷയതവകന്മല്  ഉചവതമസ്ഥായ  തുടരനടപടവകള്  സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഭരണസമവതവയകട

അടവയന്തര ശ്രദ്ധ പതവകയണതസ്ഥാണസ.      

3-3.  ലലവപ  കസ്റ്റേലാക്കപ  റവസര്ചപ  കസ്റ്റേഷന്  ,    തവരുവലാഴലാസംകുനപ    -    വരവപ  കചലവപ  കരഖകളവല്  
35,84,720/-   രൂപയകട ക്രമകക്കടപ
2014-15  വരഷകത പസ്ഥാന് ഫണസ കചലവസ സസംബനവച കരഖകള്  ,  കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര,  മറസ  കരഖകള്  /

രജവസ്റ്ററുകള് എന്നവവ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ  (നമ്പര  2/14-15)  നല്കവകയങ്കവലുസം ഓഡവറസ

കവളയവല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവല.  പ്രസ്തുത കരഖകളുമസ്ഥായവ ബനകപട കസ്ഥാരരതവല് കഡസ്ഥാ.എ.കണന്.  അകസസ്ഥാസവകയറസ

കപ്രസ്ഥാഫസര  (കസ്റ്റഷന്  കഹഡസ)  സകസന്ഷനവലസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരതവല്  ഡയരക്ടര  ഓഫസ  അകസ്ഥാഡമവകസ  ആനസ

റവസരചസ,  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസസ,  രജവസവ  എന്നതീ  ഓഫതീസുകളവകല  ബനകപട  ഫയലുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്

തസ്ഥാകഴ പറയന്ന വസ്തുതകള് കബസ്ഥാദ്ധരകപട്ടു. 

1.  6/7/2015  നസ  കഡസ്ഥാ.കമരവക്കുടവ കതസ്ഥാമസസ  ;  കലവസകസ്റ്റസ്ഥാകസ റവസരചസ  കസ്റ്റഷന്,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകന കസ്റ്റഷന്

ചസ്ഥാരജ്ജസ ഏകറടുത സസ്ഥാഹചരരതവല് 13/7/2015 നസ കരഖകള് കകമസ്ഥാറവകവടവയതവല് പല സുപ്രധസ്ഥാന കരഖകളുസം ,

പസ്ഥാന്  ഫണസ  കചലവസ  വസൗചറുകളുസം  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതവരവക്കുകയസം  ,  കസ്റ്റസ്ഥാകവലുള്ള  പല  സസ്ഥാധനങ്ങളുസം  ഭസൗതവക

പരവകശസ്ഥാധനയവല്  കസ്ഥാണസ്ഥാതവരവക്കുകയസം  ,  കസ്റ്റസ്ഥാകവല്  കരഖകപടുതവയ  സസ്ഥാധനങ്ങള്കസ  പകരസം  നവലവസ്ഥാരസം

കുറഞ്ഞ മറ സസ്ഥാധനങ്ങള് കണതസ്ഥായസം ഉള്ള സസ്ഥാഹചരരതവല് വവശദമസ്ഥായ പരവകശസ്ഥാധന നടത്തുന്നതവനസ ശുപസ്ഥാരശ

കചയ.
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2.  കമല്പറഞ്ഞതവകന അടവസസ്ഥാനതവല് പ്രസ്ഥാഥമവക പരവകശസ്ഥാധന നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ ഡയറക്ടര ഓഫസ ഫസ്ഥാസംസസ,

കഡസ്ഥാ.എചസ.സുബ്രമണരന് എന്നവവകര ചുമതലകപടുതവ. 27/7/2015 നസ സമരപവച പ്രവലവമവനറവ റവകപസ്ഥാരടസ പ്രകസ്ഥാരസം

ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം  കപസ്ഥാരുതകകടുകള്  കചലവു  കരഖകളവല്  കകണത്തുകയസം  യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ  ബവല്  എഴുതവകയടുതതവലുസം

മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതവകള് നടതവയതവലുസം വസ്ഥാങ്ങലുകളവലുസം അഴവമതവ നടന്നതസ്ഥായസം കകണതവ..

3.  പ്രസ്ഥാഥമവക  പരവകശസ്ഥാധന റവകപസ്ഥാരടവകന അടവസസ്ഥാനതവല്,  കഡസ്ഥാ.സവസവലമ കജസ്ഥാരജ്ജസ,  ഡതീന്,  കകസ്ഥാവസ്ഥാസസ,

മണ്ണുതവയകട  കനതൃതശ്വതവല്  4  അസംഗ  എന്കശ്വയറവ  കമവറവകയ  നവകയസ്ഥാഗവച.  പ്രസ്തുത  എന്കശ്വയറവ  കമവറവ

കഡസ്ഥാ.എ.കണകന കസ്റ്റഷന് കഹഡ്ഡസ്ഥായ കസ്ഥാലഘടതവകല  (3/7/2014  മുതല്  6/7/2015  വകര)  കസ്റ്റഷകന വരവു

കചലവു കരഖകളുസം മറസം വവശദമസ്ഥായവ പരവകശസ്ഥാധവചസ  35,84,720/-  രൂപയകട തവരവമറവകള് കകണതവ. (കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

സസംബനമസ്ഥായതസ - 34,52,602/-, യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ സസംബനമസ്ഥായതസ - 1,32,118/- ).

കപ്രസ്ഥാജക്ടസ സസംബനമസ്ഥായ കചലവുകളുകട വവശദവവവരസം :

1. Strategies for improving the Fodder production of Kerala State 550313.00

2. Phenotypic characterisation of local cattle of Kerala 124790.00

3. Salvaging male calves 193320.00

4. Conservation and sustenance of indigenous goat production under the
changing climatic scenario in Kerala

170917.00

5. Sustainable methods to limit gastro – intenstinal prasitism in goats in
humid tropics of Kerala

318880.00

6. Enhancing  productivity  of  cross  bred  cattle  at  LRS
Thriruvazhamkunnu

1640974.00

7. Infrastructure Development 453408.00

Total 3452602.00

കൂടസ്ഥാകത മരസ്ഥാമതസ പണവകള് സസംബനവചസ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ഐ.ഡവ.വവസംഗവകന കമല്കനസ്ഥാടതവലലസ്ഥാകതയസം

നവരകദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരമലസ്ഥാകതയസം എസ്റ്റവകമറകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന മരസ്ഥാമതസ പ്രവുതവകള് നടതവ. ഇതവനസ

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട പുറത്തുള്ള എഞവനതീയരമസ്ഥാകരയസ്ഥാണസ കമവവരുദ്ധമസ്ഥായവ നവകയസ്ഥാഗവചതസ.

(i) കവരമവ കകമ്പസ്ഥാസ്റ്റസ കഷഡസ - 522900.00

(ii) ലസ്ഥാബസ നവതീകരണസം - 453408.00

(iii) അകപ്രസ്ഥാചസ കറസ്ഥാഡസ നവരമസ്ഥാണസം, ബകയസ്ഥാഗരസ്ഥാസസ യൂണവറസ,

       ചസ്ഥാണകക്കുഴവ, ഫസ്ഥാസം ഉപകരണങ്ങള്ക്കുള്ള കഷഡസ,

        കമല്ക്കൂര പണവയല്, ഇനരകലസ്ഥാകസ പസ്ഥാതകള്. - 763353.00

      ആകക - 17,39,661.00

വസ്ഥാങ്ങലുകള്  സസംബനവച  ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം  അപസ്ഥാകതകള്  പരവകശസ്ഥാധനയവല്  ശ്രദ്ധയവല്കപടവട്ടുണസ.

കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുതതുസം  തുക  നല്കവയതുമസ്ഥായ  പല  സസ്ഥാധനങ്ങളുസം  യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്  ഭസൗതവക  പരവകശസ്ഥാധനയവല്
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കകണതസ്ഥാനസ്ഥായവല. ഉദസ്ഥാഹരണതവനസ, 27200/- രൂപയ കട എല്.ഇ.ഡവ. കടലവവവഷന്, 11700/- രൂപയകട കസഫവ

ഷൂസസ, 19010/- രൂപയകട പ്രഷര കുകര, ഗരസ്ഥാസസ സ്റ്റസൗ, മവക്സവ,  കസസ്ഥാസസ പസ്ഥാന്, കപ യസറകള് എന്നവവ. ഇതു കൂടസ്ഥാകത

മറ ചവല വസ്ഥാങ്ങലുകളവല് യഥസ്ഥാരത്ഥതവല് വസ്ഥാങ്ങവ കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുത സസ്ഥാധനങ്ങളല ഭസൗതവക പരവകശസ്ഥാധനയവല്

കകണതവയതസ. ഉദസ്ഥാഹരണതവനസ, 

വസ്ഥാങ്ങവയതസ / കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുതസ നവലവവലുള്ളതസ

1. കസസ്ഥാണവ ഹസ്ഥാന്ഡവകസ്ഥാസം (കമസ്ഥാഡല് HDRPJ 410 – E 35) കസസ്ഥാണവ ഹസ്ഥാന്ഡവകസ്ഥാസം (കമസ്ഥാഡല് DCRHL 36)

2. സസ്ഥാസംസങ്ങസ ഗസ്ഥാലക്സവ ഡതകയസ്ഥാസസ GTI8262

കൂടസ്ഥാകത  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  ഒറ  പരകചസവനസ   (സവസംഗ്ലര  ഇറവകഗഷന്  കമറതീരവയല്സസ)  2  വരതരസ്ത  ബവല്ലുകള്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവ പസ്ഥാസസ്ഥാകവകയടുത്തു.

(i) ഇന്കവസ്ഥായസസസ നമ്പര. 20/4.6.2015/87000.00 (പസ്ഥാന് ഫണസ)

(ii) ഇന്കവസ്ഥായസസസ നമ്പര. 21/4.6.2015/87000.00 ( റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ)

കമല്  സസ്ഥാഹചരരതവല് സൂചവപവചവരവക്കുന്ന നഷസം,  നടപടവകമങ്ങളവകല  പസ്ഥാളവചകള്,  ഫണസ  തവരവമറവ

എന്നവവ  യൂണവകവഴവറവ  അധവകൃതരുകട  ശ്രദ്ധയവല്  കകസ്ഥാണ്ടുവരുന.  കമല്  വവഷയതവലുള്ള  കകസ്ഥാടതവ

വരവഹസ്ഥാരതവകന പുകരസ്ഥാഗതവ ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.

3-4.   ജലവവതരണ സസം  വവധലാനസം   -   പ്രവൃത്തെവ പൂര്ത്തെതീകരവചവടവല  .

എല്.ആരഎസസ.തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകല   ജലവവതരണ  സസംവവധസ്ഥാനസം   ഏരകപടുത്തുന്നതവനസ

ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ-ല് നവനസം  59 ലക്ഷസം  രൂപ വകയവരുതവ എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ. പ്രസ്തുത  പ്രവൃതവയമസ്ഥായവ

ബനകപടസ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന  അപസ്ഥാകതകള് ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.

1.  കസ്റ്റഷനവല് ജലവവതരണ സസംവവധസ്ഥാനസം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷരകതസ്ഥാകടയള്ള  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതവ  3

മുഖരപ്രവൃതവകളുസം  1 തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക  പ്രവൃതവയമസ്ഥാകവ വവഭജവചസ  വരതരസ്ത എസ്റ്റവകമറകള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ

വരതരസ്ത കടണറുകള്  ക്ഷണവചസ വരതരസ്ത സമയങ്ങളവല്  പ്രവ ൃതവ  ആരസംഭവച.  ആയതവനസ്ഥാല്  തകന്ന

പ്രവൃതവകളുകട  ഏകകസ്ഥാപനസം സസ്ഥാദ്ധരമലസ്ഥാകത വരവകയസം ഓഡവറസ   തതീയ്യതവവകര  ഉകദ്ദേശലക്ഷരതവനനുസരവചസ

പൂരതതീകരവചസ  ജലവവതരണസം ആരസംഭവക്കുവസ്ഥാന് കഴവഞ്ഞവടവലസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ.

2.  കരസ്ഥാമ്പസവനുള്ളവകല  കറസ്ഥാഡസ  വരകസ  കഫസ്ഥാരകമഷന്,  മരങ്ങള് മുറവകല്,  വനസം വകുപവകന അനുമതവ

കതടല്  തുടങ്ങവയ  കജസ്ഥാലവകള്  മുന്കൂടവ   കസ്ഥാണസ്ഥാഞ്ഞതവനസ്ഥാല്  അനസ്ഥാവശര  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം   കനരവടുകയസം  മുഖര

കജസ്ഥാലവയവല്  നവനസം  വരതവചലവചസ   32,000/-  രൂപയകട   ഒരു  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക   ജലവവതരണ

സസംവവധസ്ഥാനകമസ്ഥാരുകസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനവക്കുകയസം  ബവ.ആര.74/  15-16/21-11-15  പ്രകസ്ഥാരസം  പസ്ഥാറസ്ഥാനവ  എനരകപ്രസസസ

കല്പറയവല് നവനസം   കകശ്വസ്ഥാകടഷകനസ്ഥാ  കടണകറസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാകത   1,09,250/-  രൂപയകട   50mm  X  6kg  HDPE

കപപ്പുകള്  (950m)  വസ്ഥാങ്ങുകയസം  66,000/- രൂപയകട  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക എസ്റ്റവകമറസ  പ്രകസ്ഥാരസം കജസ്ഥാലവ നല്കുകയസം  
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കചയ.

3.      (i)   Supplying and laying water supply line within the campus- 10 lakhs -എഗ്രേവകമനസ നസം. 18/CE/14-
15/27-2-15
        (ii) Construction of well and de silting and deepening reservoir – 20 lakhs-എഗ്രേവകമനസ നസം. 

2/CE/14-15/17-4-15.
        (iii) Construction of  pump house , construction of  2 Nos. G.L.Tank, laying water supply line 
within the campus- 29 lakhs. -എഗ്രേവകമനസ നസം.7/14-15/24-06-15

കമല്  മൂന്നസ പ്രവൃതവകളുസം മൂന്നസ വരതരസ്ത  എസ്റ്റവകമറകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ വരതരസ്ത കടണറുകള് വവളവചസ കരസ്ഥാര

നല്കവയതസ്ഥാണസ. പ്രസ്തുത  പ്രവൃതവകള്  യഥസ്ഥാകമസം  12%  , 15% ,  12.5% എന്നവങ്ങകന എസ്റ്റവകമറസ നവരകവനു

മുകളവലുമസ്ഥാണസ  നല്കവയതസ. ഒന്നസ്ഥാമകത  പ്രവ ൃതവ  2016 ആഗസ്റ്റസ  മസ്ഥാസസം  വകര  നതീണ്ടു  കപസ്ഥാകുകയസം

രണസ്ഥാമകത   പ്രവൃതവയസം മൂന്നസ്ഥാമകത പ്രവൃതവയസം പൂരതതീകരവകസ്ഥാതവരവക്കുകയസം  നസ്ഥാളവതുവകര ഉകദ്ദേശര

ലക്ഷരതവകലതവയവടവലസ്ഥാതതുമസ്ഥാകുന.

രണസ്ഥാമകത പ്രവൃതവ  45 ദവവസകത പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ  കണകസ്ഥാകവ 17/04/15 നസ കരസ്ഥാറവകലരകപടസ

18/04/15-നസ   കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ   സലസം  കകമസ്ഥാറവ.  എന്നസ്ഥാല്  കസഷരല്   ഓഫതീസര,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകന

കക.വവ.എ.എസസ.യ/പസ്ഥാനവസംഗസ/2014-15 നമ്പര  റവകപസ്ഥാരടസ പ്രകസ്ഥാരസം  06/05/15 വകര  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രവൃതവയസം

ആരസംഭവചവടവല  എനസം,  കസ്ഥാലവരഷസം  തുടങ്ങവയസ്ഥാല് പ്രസ്തുത പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവകസ്ഥാന്  ബുദ്ധവമുടസ്ഥായവരവക്കുസം

എന്നസ മുന്നറവയവപ്പു  നല്കവയതസ്ഥായസം  കസ്ഥാണുന.   24/04/15  നസ  കക.വവ.എ.എസസ .യ/ഐ.ഡവ. ഡബറ്റ്യൂ/  1088/14

നമ്പര കത്തു പ്രകസ്ഥാരസം  29/04/15 നകസം പ്രവ ൃതവ നവരബനമസ്ഥായസം  തുടങ്ങവയവരവകണകമന്നസ  അസവ.

എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-I, കനസ്ഥാടസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര നവരകദ്ദേശവകചങ്കവലുസം  പ്രസ്തുത  നവരകദ്ദേശസം

പസ്ഥാലവക്കുകകയസ്ഥാ  തുടര നടപടവകള് കകകകസ്ഥാണതസ്ഥാകയസ്ഥാ  കസ്ഥാണുന്നവല. തുടരന്നസ  10/06/15  നസ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് കസ്ഥാലവരഷമസ്ഥായതവനസ്ഥാല്  പ്രവൃതവ തുടങ്ങസ്ഥാന് കഴവയവലസ്ഥാകയനസം   2016  കമയസ മസ്ഥാസസം വകര  (ഒരു

വരഷസം കഴവഞ്ഞസ)  പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ ദതീരഘവപവച നല്കണകമനസം അകപക്ഷ നല്കവ. പ്രസ്തുത

പ്രവൃതവ  ആരസംഭവക്കുന്നതവനുള്ള കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതവനസ  കസ്ഥാരണസം, ചതീഫസ  എഞവനതീയറുകട   നവരകദ്ദേശസം

പസ്ഥാലവകസ്ഥാതതവനു  കസ്ഥാരണസം എന്നവവ വരക്തമല.  കൂടസ്ഥാകത പ്രസ്തുത  പ്രവൃതവ   പൂരതതീകരവകസ്ഥാകത

നവരതവവചസ 26/07/16 നസ കഫനല്  ബവല് തുക നല്കവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.

 കമല്  പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന  കമ  നമ്പര  രണസ,  മൂന്നസ  എന്നതീ   പ്രവൃതവകളുകട   കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം,

പൂരതതീകരവകസ്ഥാതതവനസ കസ്ഥാരണസം, ഇകപസ്ഥാഴകത   അവസ എന്നവവ ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.

RIDF കപസ്ഥാലുള്ള ഫണ്ടുകളുപകയസ്ഥാഗവചസ  വലവയ പദ്ധതവകള് ഏകറടുത്തു നടപസ്ഥാക്കുന്നതവല് എ ഞവനതീയറവസംഗസ

വവഭസ്ഥാഗതവകന  ഗസൗരമവമവലസ്ഥായ്മയസം  കസ്ഥാഴ്ചപസ്ഥാടവലസ്ഥായ്മയസം  കമല് പ്രവൃതവകളവല് പ്രതവഫലവക്കുന.  കമല് പ്രവൃതവ

വവശകലനസം  കചയ്യുന്നതവനുസം  പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവക്കുന്നതവനുസം  അധവക കചലവസ  (തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക പ്രവൃതവ)

വഹവകകണവ വന്നതവനുസം  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായവരകകതവകര നടപടവകള്  സശ്വതീകരവചവടവല.സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ

നഷസം വരുതവ കവച ഈ പ്രവൃതവ പൂരണമസ്ഥായസം  എഞവനതീയറവസംഗസ വവസംഗവകന  വതീഴ്ചയസ്ഥായവ  ഓഡവറസ

വവലയവരുത്തുന.  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവ ൃതവ  പരവകശസ്ഥാധവചസ  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായവരകകതവകര  നടപടവകള്
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സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ  കമല് വവഷയസം ഭരണ സമവതവയകടയസം  ബഹ.  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകടയസം

ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.

3-5.   പദ്ധതവ ധനസം  വകമലാറ്റവ കചലവഴവച  . 3,29,770/-  രൂപ

16/05/2013-കല  കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഐ.ഡവ.ഡബറ്റ്യൂ/ജനറല്/06/12  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം   ഇ.എഫസ.സവ

ഫണവല് നവനസം 15,00,000/- രൂപ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ റവസരചസ കസ്റ്റഷന്  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവല് കബസ്ഥാരകവല്  &

വസ്ഥാടര  സകപ  എന്ന  പ്രവ ൃതവയസ്ഥായവ   വവനവകയസ്ഥാഗവക്കുന്നതവനസ   അനുമതവ   നല്കവ,  അസവ.എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എഞവനതീയര-1 മണ്ണൂതവയകട  അകസൗണവകലയസ മസ്ഥാറവയവട്ടുണസ. (അകസൗണസ നസം. 67214808076)   ചതീഫസ

എഞവനതീയറുകട  പസ്ഥാന് അകസൗണവല് നവനസം  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  കചയ ടവ തുക  17/05/2013-ല്   അകസൗണവല്  കഡവറസ

വന്നവട്ടുണസ.

തുക കചലവഴവചതവകന വവവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

കമ
നസം.

വവവരണസം തുക കചക്കപ
നസം/തതീയ്യതവ

1. ഗ്രേസൗണസ  വസ്ഥാടര  ഡവപസ്ഥാരടസകമനവനസ
നല്കവയതസ

1,90,408/- 262054
22/7/14

2 ഇലകവകല്  വരക്കുകള്  കചയതവനസ
കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടരകസ
നല്കവയതസ(റവകവറതീസസ ഉള്പകട)

1,03,700/- 262098
01/01/2015

3 ഇലക്ടവകല് വരക്കുകള്കസ നല്കവയതസ 76,122/- 262097
01/01/2015

ആകക 3,70,230/-
രൂപ

തുക അകസൗണവല് വന്നസ രണസ വരഷസം കഴവഞ്ഞതവനുകശഷമസ്ഥാണസ പ്രവ ൃതവ നടന്നവട്ടുള്ളതസ. പ്രവ ൃതവയകട

കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള് സസംബനവചസ ഈ റവകപലാര്ടപ ഖണവക   3-4-  ല്   പ്രതവപസ്ഥാദവചവട്ടുണസ.

ടവ പ്രവൃതവയസ്ഥായവ അകലസ്ഥാടസ കചയ തുകയവല് ബസ്ഥാലന്സസ നവല്ക്കുന്ന 11,29,770/- രൂപയവല് 8,00,000/- രൂപ

മസ്ഥാതകമ  കചകസ  നസം.  422494  /  31/03/2016  പ്രകസ്ഥാരസം  (സവ.ബവ.വവ.നസം.2/3/15-16)  അസവ.എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എ ഞവനതീയറുകട  67174220678 -നസം.  പസ്ഥാന് അകസൗണവകലയസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയവട്ടുള.  3,29,770/-രുപ കസല്ഫസ

കചകസ  മുകഖന  ഓഫതീസവകല  മറസ  കചലവുകള്കസ്ഥായവ   ഉപകയസ്ഥാഗവചവട്ടുണസ.  ബവല്  രജവസ്റ്ററവല്  ഈ ഓഫതീസസ

കചലവുകകളലസ്ഥാസം  106-09-00014-7065  ഇ.എഫസ.സവ.കഹഡവല് നവനസം  നടത്തുന്നതസ്ഥായവ  കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  പദ്ധതവ ധനസം വകമസ്ഥാറവ കചലവഴവചതസ  ശരവയസ്ഥായ നടപടവകമമല.  കൂടസ്ഥാകത  കചലവസ പൂരതതീകരവചസ

(1/2015-നസ  കശഷസം)  ഒരു വരഷതവനസ  കശഷസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  കശഷവച തുക അസവ.എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറുകട

പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലയസ   തവരവചടചവട്ടുള്ളതസ.  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയരുകട  അകസൗണവകലകസ

ടസ്ഥാന്സ്ഫര  കചയ  8  ലക്ഷസം  രൂപ  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  ഇ.എഫസ.സവ  അകസൗണവകലയസ  തവരവചടകയണതുസം

3,29,770/- രൂപയകട  കചലവവനസ ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസവല് നവനസം കചലവനുവസ്ഥാദസം വസ്ഥാകങ്ങണതുമസ്ഥാണസ. മതവയസ്ഥായ
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കസ്ഥാരണങ്ങളവലസ്ഥാകത പദ്ധതവധനസം യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രകയസ്ഥാജനവുമവലസ്ഥാകത നവരവ്വഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസകന  അകസൗണവല്

സൂക്ഷവചതസ ഓഡവറവല് ഗസൗരവമസ്ഥായവ വതീക്ഷവക്കുന. ഈ വവഷയതവകലയസ ഭരണസമവതവയകട  അടവയന്തര ശ്രദ്ധ

ക്ഷണവക്കുന.

3-6. Productivity Enhancement  of small holders live stock production system   തുക 
കചലവഴവച പദ്ധതവ നടപലായവല   .   നഷസം   10   ലക്ഷസം രൂപ

കവല്ഡസ കലഫസ സ്റ്റഡതീസസ

കമല്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസസ,  മണ്ണൂതവയവകല

എല്.പവ.എസം ഡവപസ്ഥാരടസകമനവനസ്ഥായവ നല്കവയതസ്ഥായവരുന.  ഇതസ പവന്നതീടസ  കസനര കഫസ്ഥാര കവല്ഡസ  കലഫസ

സ്റ്റഡതീസസ, പൂകകസ്ഥാടവകന ഏല്പവച.

കമല് കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ്ഥായവ ലഭവച തുകയകട വവവരസം

 കചകസ നസം. 598529 - 9/9/16 - 5,00,000/-

കചകസ നസം. 598535 – 29/9/16 - 5,00,000/- 

ആകക വരവസ - 10,00,000/-

ആകക കചലവസ - 10,00,000/-

കപ്രലാജക്ടവകന ലക്ഷദങ്ങള

 മുയല് വളരതല്, കഗ്രേസ്ഥാബസ്ഥാഗസ  പചകറവ  യൂണവറസ,  മതര  കൃഷവ,  ബകയസ്ഥാഗരസ്ഥാസസ  യൂണവറസ

എന്നവവയള്കപട  100  കചറുകവട  സസംകയസ്ഥാജവത  ഉല്പസ്ഥാദന  യൂണവറകള്  സസ്ഥാപവക്കുക  എന്നതസ്ഥാണസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

ലക്ഷരസം. ഇതവല്  10  യൂണവറകള്   സസ്ഥാപനതവലുസം   90  യൂണവറകള്  സസ്ഥാപനതവനു  പുറകമയമസ്ഥാണസ

സസ്ഥാപവകകണതസ.  കപ്രസ്ഥാജക്ടവകല  ഇന്പുടസ-ഔടസപുടസ  കറകഷരസ്ഥാ  പരവകശസ്ഥാധവചസ   ആയതവകന   സസ്ഥാമ്പതവക

പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗവകത വവലയവരുതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ കപ്രസ്ഥാജക്ടസ വവഭസ്ഥാവനസം കചയവരവക്കുന്നതസ. 

പദ്ധതവ നടത്തെവപവകല  അപലാകതകള

1. വതീടവരവയ്ക്കുന്ന സലമലസ്ഥാകത സശ്വന്തമസ്ഥായവ കവകറ സലമവലസ്ഥാത,  കല്പറ നഗരസഭയവലുള്ള നസ്ഥാരങ്ങസ്ഥാകണവ

കകസ്ഥാളനവയസ്ഥാണസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  നടതവപവനസ്ഥായവ   തവരകഞ്ഞടുതതസ.  കചറുകവട  സസംരസംഭകരക്കുസം,  കരഷകരക്കുസം

മസ്ഥാതൃകയസ്ഥാകസ്ഥാനുസം  പഠനതവനുമസ്ഥായവ   ഉപകയസ്ഥാഗവകകണതസ്ഥായ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതവ,  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  അടവസസ്ഥാന

സസൗകരരങ്ങളുമവലസ്ഥാത ഒരവടതസ നടപവലസ്ഥാകസ്ഥാന് ശ്രമവചതസ   പദ്ധതവ നടതവപവകന  പ്രധസ്ഥാന  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മയസ്ഥായവ

ചൂണവകസ്ഥാണവക്കുന.  പദ്ധതവ കമല് കകസ്ഥാളനവയവല് നസ്ഥാളവതുവകര നടപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായവട്ടുമവല.

2.  കമല് ആവശരതവനസ്ഥായവ വസ്ഥാങ്ങവയ കൂടുകളുസം മറസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആസസ്ഥാനത്തുള്ള ഫസ്ഥാസം പ്രകദശതസ

സവതവ കചയ്യുന. ഈയവനതവല് 4,16,000/-രൂപ കചലവഴവചവട്ടുണസ.

3. ഈ പദ്ധതവയകട  നവരവ്വഹണതവനസ്ഥായവ  67 'ഐശശ്വരര കകസ്ഥാഴവക്കൂടസ'  യൂണവറകള്കസ്ഥായവ  4,93,900/-
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രൂപ  ഇന്സക്ഷണല് കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാസം  കകസ്ഥാസംപക്സസ,  പുകകസ്ഥാടവനസ  നല്കവയവട്ടുണസ.  കൂടുകള്  നസ്ഥാളവതുവകര

വസ്ഥാങ്ങവയവടവല.

4.  പദ്ധതവ   നടപസ്ഥാകസ്ഥാനുകദ്ദേശവചതവല്  വരതരസ്ഥാസസം  വന്നവട്ടുകണങ്കവല്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  പുതുകവ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥായവരുന. അതസ കചയവടവല.

5.കപ്രസ്ഥാജക്ടവല് പറഞ്ഞതവന് പ്രകസ്ഥാരസം   10  യൂണവറകള് കകസ്ഥാകളജസ  കരസ്ഥാമ്പസവല് ഓഡവറസ  തതീയ്യതവ  വകര

നടപസ്ഥാകവയവടവല.

കമല് കപ്രസ്ഥാജക്ടുമസ്ഥായവ  ബനകപട വവവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായവ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവ (നസം.2/16-

2-18)  കസ ലഭവച മറുപടവയവല് വളകര പവകന്നസ്ഥാകസം  നവല്ക്കുന്ന നസ്ഥാരങ്ങസ്ഥാകണവ കകസ്ഥാളനവ നവവസ്ഥാസവകളുകട ജതീവവത

നവലവസ്ഥാരസം  കമചകപടുത്തുകയസ്ഥായവരുന  കകസ്ഥാളനവ  തവരകഞ്ഞടുതതവലൂകട   ലക്ഷരമവടകതനസം   ഈ  പദ്ധതവ

നവലവവല് പ്രസ്തുത കകസ്ഥാളനവയവകല  ജനങ്ങകള  ഉള്കപടുതവ ഒരു കസസ്ഥാകസറവ  രൂപതീകരവചസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

കരസ്ഥാമ്പസവല്  നടപസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള  നടപടവകള്  ആരസംഭവചകവനസം  അതുവഴവ  തുടരചയസ്ഥായ

കമല്കനസ്ഥാടമുണസ്ഥാകുകമന്നതവനസ്ഥാല് അവരകസ പ്രകയസ്ഥാജനകപടുകമനസം അറവയവച.

2015-16   സസ്ഥാമ്പതവക വരഷസം തുക മുഴുവന് കചലവഴവക്കുകയസം  നസ്ഥാളവതുവകര  നടപസ്ഥാകസ്ഥാതവരവക്കുകയസം

കചയ ഈ  പദ്ധതവകസ്ഥായവ കതകരകഞ്ഞടുത സലസം  കപസ്ഥാലുസം അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥായവരുന്നവല.ആയതവനസ്ഥാല്  കമല്

പദ്ധതവകസ്ഥായവ  കചലവഴവച    10,00,000/-    രൂപ  തലാല്ക്കലാലവകമലായവ  തടസ്സത്തെവല്  വയ്ക്കുന.  പ്രവൃതവ

പൂരതതീകരവചവട്ടുകണങ്കവല്  ഓഡവറവകന  അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.   കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  നടതവപ്പുമസ്ഥായവ  ബനകപട  മുഴുവന്

നടപടവകമങ്ങളുസം   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഉന്നതസ്ഥാധവകസ്ഥാര സമവതവയകട ശ്രദ്ധയവല് കകസ്ഥാണ്ടുവരുന.

3-7.   കബസപ ഫലാസം  ,   കകലാലലാഹലകമടപ
(a)   കകരള കവറ്ററവനറവ   &   ആനവമല് സയന്സസപ ആക്ടപ കഷഡഡ്യൂള പ്രകലാരമുള്ള ഭൂമവ ലകമലാറവയവടവല  .

കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാരഡവകന കതീഴവലുണസ്ഥായവരുന്ന കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടസ കബസസ ഫസ്ഥാസം കകസ്ഥാസംപക്സസ 84  കഹക്ടര

സലസം ഡയറവ സയന്സസ കകസ്ഥാകളജസ  തുടങ്ങുന്നതവനുകവണവ കകരള കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ കകമസ്ഥാറുന്നതവനസ

08/03/2000-കല ജവ.ഒ.(എസം.എസസ) 65/2000/ആര. ഡവ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം  തതീരുമസ്ഥാനവക്കുകയസം തുടരന്നസ കസ്ഥാരഷവക

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയ്ക്കുണസ്ഥായ  സസ്ഥാമ്പതവക പ്രതവസനവകള് കസ്ഥാരണസം   കബസസ  ഫസ്ഥാസം  കകസ്ഥാസംപക്സസ   വതീണ്ടുസം

കക.എല്.ഡവ  കബസ്ഥാരഡവനസ   തവരവകക  നല്കുവസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനവചവട്ടുണസ.

(ജവ.ഒ(എസം.എസസ)165/05.എ.ഡവ.തതീയ്യതവ.16/11/2005,ജവ.ഒ(എസം.എസസ)13/2006/എ.ഡവ.തതീയ്യതവ  25/02/2006

എന്നതീ ഗവ. ഉതരവുകള് പ്രകസ്ഥാരസം)

എന്നസ്ഥാല് 03/08/2009-കല ജവ.ഒ(എസം.എസസ) 138/2009/എ.ഡവ.ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം  84 കഹക്ടര സലസം

കസ്ഥാരഷവക  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാരഡവനസ നല്കുനവസ്ഥാനുസം, ഒരു വരഷതവനകസം  കകസ്ഥാകളജസ

തുടങ്ങുന്നതവനസ കവണവ ആവശരമസ്ഥായ സലസം  കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാരഡസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  അനുവദവചസ

നല്കുവസ്ഥാനുസം, സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കകസ്ഥാകളജസ തുടങ്ങസ്ഥാത പക്ഷസം   സലസം തവരവകക കക.എല്.ഡവ  കബസ്ഥാരഡവനസ

നല്കുവസ്ഥാനുസം  അവവകട  കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാരഡസ  ഒരു ഡയറവ റവസരചസ ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ   തുടങ്ങണകമനസം
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നവരകദ്ദേശവച.

കകരള കവററവനറവ  &  ആനവമല് സയന്സസസ യൂണവകവഴവറവ  ആക്ടസ  2010 കന  അനുബന കഷഡറ്റ്യൂള് പ്രകസ്ഥാരസം

കകരള അഗ്രേവകള്ചറല്  യൂണവകവഴവറവയകടു കവഴവലുണസ്ഥായവരുന്ന  20  സസ്ഥാപനങ്ങള് കവററവനറവ യൂണവകവഴവറവയസ

കകമസ്ഥാറുകയസം കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നവലവവല് വരുകയസം  കചയ. ഇകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  84 കഹക്ടറുള്ള  കബസസ

ഫസ്ഥാസം കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടുസം കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ കകമസ്ഥാറവ.  26/03/2014-ല്  ഇടുകവ  ജവലയവകല

കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടവല് കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാരഡസ ആധുനവക ഡയറവഫസ്ഥാസം  സസ്ഥാപവക്കുന്നതുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ   ബഹ.

കൃ ഷവ മൃഗസസംരക്ഷണ അചടവ വകുപസ മനവയകട   കചസംബറവല്  കചരുകയസം   14.89  ഏകര സലസം   മസ്ഥാതസം

കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  നല്കുവസ്ഥാന് ധസ്ഥാരണയസ്ഥായവ. 14.89  ഏകര സലവുസം  അതവകല സസ്ഥാവര

ജസംഗമ വസ്തുകളുകമസ്ഥാഴവകക  കബസസ ഫസ്ഥാമവകല  ബസ്ഥാകവ സലസം കക.എല്.ഡവ കബസ്ഥാര ഡവകന  കകവശമസ്ഥാകവ

സസംരക്ഷവക്കുവസ്ഥാനുസം കയസ്ഥാഗസം തതീരുമസ്ഥാനവച.  പ്രസ്തുത 14.89 ഏകര ഭുമവയവല് അഗ്രേവകള്ചറല് യൂണവകവഴവറവ 44.89

ലക്ഷസം  രുപ  കചലവഴവചസ   നവരമസ്ഥാണസം  ആരസംഭവചസ,  പുരതവയസ്ഥാകവയവടവലസ്ഥാത  ഡയറവ  സയന്സസ  കകസ്ഥാകളജസ

കകടവടസം  സവതവ  കചയ്യുന.  28/03/2017-കല  കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  51-  സ്ഥാസം  മതസ   കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ

മസ്ഥാകനജസകമനവകന  തതീരുമസ്ഥാനതവല് ഡയറവ സയന്സസ കകസ്ഥാകളജസ തുടങ്ങുവസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനവച. എന്നസ്ഥാല് ഡയറവ

സയന്സസ  കകസ്ഥാകളജസ  തുടങ്ങുന്നതവനസ  തകന്ന  14  കഹക്ടര  സലസം  ആവശരമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  സസ്ഥാപനതവകന

വവകസനസം  ലഭരമസ്ഥാകവ  വവജസ ഞസ്ഥാപന  വരസ്ഥാപന  വവപണന കകന്ദ്രസം,   ശസ്ഥാസതീയമസ്ഥായവ   പശു  പരവപസ്ഥാലനവുമസ്ഥായവ

ബനകപട   ടയവനവസംഗസ  കസനര,  പശു  ജനുസ്സുകകള  സസംരക്ഷവചസ   പരവപസ്ഥാലവക്കുന്നതവനുസം  പഠന
വവകധയമസ്ഥാക്കുന്നതവനുസം കവണവയള്ള  കഹറവകറജസ  ഫസ്ഥാസം എന്നവവ ഈ പദ്ധതവകള്ക്കുസം  പ്രകദശതവകന സമഗ്രേ

വവകസനതവനുസം നവലവവല് പ്രവരതവച വരുന്ന  കനകസ്ഥാലവ ഫസ്ഥാമുസം  അതവകനസ്ഥാടനനുബനവചള്ള  65  ഏകര

സലവുസം അതരസ്ഥാവശരമസ്ഥാണസ. 26/03/2014-ല് കൃഷവമനവയകട  കചമ്പറവല്  വകചടുത തതീരുമസ്ഥാന പ്രകസ്ഥാരസം ആകക

14.89 ഏകര സലസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ കവററവനറവ  യൂണവകവഴവറവയസ  കകമസ്ഥാറുവസ്ഥാന്  ധസ്ഥാരണയസ്ഥായവട്ടുള്ളതസ.  ഇതപ കകരള

കവറ്ററവനറവ   ആനപ  ആനവമല്  സയന്സപ  യൂണവകവഴവറ്റവ  ആക്ടപ   2010-നപ   വവരുദ്ധമലായവട്ടുള്ളതലാണപ.   കമല്

സസ്ഥാഹചരരതവല്   കകരള  കവററവനറവ  &  ആനവമല്  സയന്സസസ  യൂണവകവഴവറവ   നവയമസം,  2010  പ്രകസ്ഥാരസം

കവററവനറവ   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ   കകമസ്ഥാറവയവട്ടുള്ള  84  കഹക്ടര   ഭുമവ,   ഫസ്ഥാമവകന  സുഗമമസ്ഥായ
പ്രവരതനങ്ങള്കസ്ഥായവ   പൂരണമസ്ഥായസം  ലഭവക്കുന്നതവനുള്ള സതശ്വര  നടപടവ   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഭരണതലതവല്

സശ്വതീകരവകകണതുസം പുകരസ്ഥാഗതവ ഓഡവറവകന അറവയവകകണതുമസ്ഥാണസ.  ഈ വവഷയതവകലയസ  ഭരണസമവതവയകട

പ്രകതരക ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

(b)   ഡയറവ കകലാകളജപ കകടവട നവര്മലാണസം  പലാതവവഴവയവല്

ഇടുകവ  ജവലയവല്  ഒരു  ഡയറവ  സയന്സസ  കകസ്ഥാകളജസ  തുടങ്ങുന്നതവനസ  G.L.(MS)  289/97/AD,  തതീയ്യതവ

3/11/1997  പ്രകസ്ഥാരസം സരകസ്ഥാര അനുമതവ ലഭവക്കുകയസം  ,  മുകളവല് സൂചവപവച  14.89  ഏകര ഭൂമവയവല്  കകരള

അഗ്രേവകള്ചര യൂണവകവഴവറവ  44.89  ലക്ഷസം രൂപ  കചലവഴവചസ  നവരമസ്ഥാണസം   ആരസംഭവക്കുകയസം കചയ.  പസ്ഥാതവ

വഴവയവല് ഉകപക്ഷവച  ഡയറവ സയന്സസ  കകസ്ഥാകളജവനു കവണവയള്ള  കകടവടസം സവതവ കചയ്യുന. 28/04/2018 നസ

ലഭരമസ്ഥാകവയ  മറുപടവ  പ്രകസ്ഥാരസം  ,  നവരമസ്ഥാണമസ്ഥാരസംഭവചസ  പസ്ഥാതവവഴവയവലസ്ഥായ  പ്രസ്തുത  കകടവടതവല്
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മൃഗസസംരക്ഷണവുമസ്ഥായവ ബനകപട ഒരു അന്തരകദശവയ പരവശതീലന കകന്ദ്രസം  ആരസംഭവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ 1 കകസ്ഥാടവ രൂപ

ഐ.ഡവ.വവസംഗവനസ  കകമസ്ഥാറവകയനസം  60%  കതസ്ഥാളസം  പണവ  പൂരതതീകരവചകവനസം  അറവയവച.  കൂടസ്ഥാകത  ഡയറവ

സയന്സസ കകസ്ഥാകളജസ , കഹസ്ഥാസ്റ്റല്, ഡയറവ പസ്ഥാനസ എന്നവവ ആരസംഭവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ 2018-19 വരഷതവല് സസംസസ്ഥാന

പദ്ധതവയവനതവല് 6 കകസ്ഥാടവ രൂപ അനുവദവചവട്ടുകണനസം അറവയവച. 

കകടവടതവകന പ്രവൃതവ എതയസം കപകടന്നസ പൂരതവയസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  അടവയന്തര  നടപടവകള് 

തശ്വരവതകപടുത്തുവസ്ഥാനുസം ഡയറവ    കകസ്ഥാകളജസ    എന്ന ലക്ഷരസം സസ്ഥാക്ഷസ്ഥാതസകരവക്കുന്നതവനുസം  സതശ്വര ശ്രദ്ധ 

പതവപവകകണതസ്ഥാണസ.

3-8.   സവ  .  ഡവ  .  എസപ  .  ടവ തവരുവനന്തപുരസം  -   വലാടക കചലവപ സര്വ്വകലലാശലാലയപ ബലാധദത

01/09/2015-നസ  പ്രവരതനമസ്ഥാരസംഭവച   സവ.ഡവ.എസസ.റവ  തവരുവനന്തപുരസം,  നവലവവല്  കരകുളസം,  ആറസ്ഥാസം

കലവല്  കകല്കടസ്ഥാണ്  ഉടമസതയവലുള്ള  കകടവടതവലസ്ഥാണസ  പ്രവരതവച  വരുന്നതസ.  14/09/2015-നസ

കകല്കടസ്ഥാണുമസ്ഥായവ ഉണസ്ഥാകവയ  കരസ്ഥാര പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു സശ്വയര ഫതീറവനസ  25 രൂപ പ്രതവമസ്ഥാസ  വസ്ഥാടക കതസ്ഥാതവല്

സസ്ഥാപനസം  ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്ന 7600 സശ്വകയര ഫതീറവനസ 1,90,000/-രൂപ  വസ്ഥാടകയവനതവല്   മസ്ഥാതസം

കകല്കടസ്ഥാണവനസ  നല്കുനണസ.   കസവന നവകുതവ, കവദതതവ ബവലസ എന്നവവ  ഇതവനു പുറകമ  അടവസ്ഥാകവവരുന.

01/09/2015  മുതല്  31/08/2016  വകര   വസ്ഥാടക,  സരവ്വതീസസ   ടസ്ഥാക്സസ  എന്നതീ ഇനങ്ങളവല് കകല്കടസ്ഥാണവനസ

നല്കവയ തുക തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാടക അടവസ്ഥാകവയതസ   (01/09/2015 to 31/08/16)=    1,90,000x12  = 22,80,000/-

കസവന നവകുതവ     01/09/2015 to 30/11/15@14% നവരകവല്  = 79,800/-

(1,90,000x14/100x3)

1/12/2015 മുതല് 31/08/16 വകര 

14.5% നവരകവല് = 2,47,950/-

(1,90,000x14.5/100x9)

ആകക = 26,07,750/-
============

31/08/2016-നസ  കശഷസം  വരഷസംകതസ്ഥാറുസം  10%  വസ്ഥാരഷവക  വരദ്ധനവസ  അസംഗതീകരവച  കകസ്ഥാണസ  രണസ

വരഷകതകസ   കൂടവ  കരസ്ഥാര  പുതുകവ  നവലവവല്  സസ്ഥാപനസം  പ്രവരതവചവരുന.  ഡയറവ  സയന്സസ  ആനസ

കടകകസ്ഥാളജവയവല് ബവ.കടകസ കകസ്ഥാഴവല് മൂന ബസ്ഥാചകളവലസ്ഥായവ  68  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളസ്ഥാണസ നവലവവല് പഠവചവരുന്നതസ.

പഠനസ്ഥാവശരങ്ങള്കസ തകന്ന അടവസസ്ഥാന  സസൗകരരങ്ങള്  അപരരസ്ഥാപ്തമസ്ഥാകണന്നവരവകക    പസ്ഥാകഠരതര

വവഷയങ്ങള്കസ  സലസം  ഒട്ടുസംതകന്ന   ലഭരമലസ്ഥാത അവസയണസ.     സമതീപസ  സലങ്ങളവല്  അതസ്ഥാതു

സമയങ്ങളവല്   ലഭരമസ്ഥായ   സസൗകരരസം  ഉപകയസ്ഥാഗവചസ്ഥാണസ   പസ്ഥാകഠരതര  ആവശരങ്ങള്  നവരവഹവകകപടുന്നതസ.

ഐ.സവ.എ.ആര 2016  പുതുകവയ  മസ്ഥാരഗ്ഗ നവരകദ്ദേശങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം ഇപ്രകസ്ഥാരമുള്ള ഒരു കകസ്ഥാകളജവനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭവയ്ക്കുവസ്ഥാന് 14 കഹക്ടര സലസം  സശ്വന്തമസ്ഥായ  കകടവട നവരമസ്ഥാണതവനസ ആവശരമസ്ഥാണസ. അകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  കുറഞ്ഞതസ
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16 കഹക്ടര സലസം കളവസലമസ്ഥായസം മറ അനുബന സസൗകരരങ്ങള്ക്കുമസ്ഥായവ   അതരസ്ഥാവശരമസ്ഥാണസ.  സലസം

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതു സസംബനവചസ   യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടവയസം  ഉണസ്ഥായവടവകലന്നസ ഓഡവറസ കവളയവല് അറവയസ്ഥാന് കഴവഞ്ഞു.

അടവയന്തവരമസ്ഥായവ  കകടവട സല സസൗകരരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത പക്ഷസം   ഭസ്ഥാവവയവല്   സസ്ഥാപനതവകന

നവലനവല്പ്പുതകന്ന  അവതസ്ഥാളതവലസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണസ.  വസ്ഥാടക  അനുബന  കചലവസ  ഇനതവല്  ഭതീമമസ്ഥായവ

ബസ്ഥാധരത വഹവചകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ നവലവവല് സസ്ഥാപനതവകന  പ്രവരതനസം മുകന്നസ്ഥാട്ടു നതീങ്ങുന്നതസ.

3-9.   ഐ  .  യ  .  എസം  .  എസപ  .   പ്രവര്ത്തെനസജ്ജമല  .

19/2/2012  തതീയ്യതവയവകല  7-ാസ്ഥാമതസ  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ  കയസ്ഥാഗതതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് ഐ.യ.എസം.എസസ  നടപസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  കകല്കടസ്ഥാണവകന കസലക്ടസ  കചയ.  കകല്കടസ്ഥാണ്

കടകവകല്  ടതീമസ്ഥായവ  എക്സസപതീഡവയന്  -  ഇ  –  കസസ്ഥാലറ്റ്യൂഷന്സസ  ലവമവറഡവകന  കതകരകഞ്ഞടുത  മസ്ഥാനദണസം

എന്തസ്ഥാകണന്നസ  വരക്തമല.  ഇസംപവകമകനഷന്  ടതീസം  ലതീഡര  ആയവ  കഡസ്ഥാ.പവ.സുധതീര  ബസ്ഥാബു,  അകസസ്ഥാസവകയറസ

കപ്രസ്ഥാഫസകറ രജവസസ്ഥാറുകട 13/2/2013 തതീയ്യതവയവകല ജവ.എ./എ/402/2013 പ്രകസ്ഥാരസം നവയമവച. 

ഐ.യ.എസം.എസസ  നടപസ്ഥാക്കുന്നതവനസ  കകല്കടസ്ഥാണവകന  പുതുകവയ  കകമഴരല്  കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  പ്രകസ്ഥാരസം

കഫസസ I കന കപ്രസ്ഥാകറ്റ്യൂരകമനസ ഓഫസ കസസ്ഥാഫസ കവയറവനസ 1,99,82,559/- രൂപയസം ഡവകപസ്ഥാകയ്മനവനസ്ഥായവ 31,46,080/-

രൂപയസം നവശയവക്കുകയസം ജവ.ഒ.(ആര.ടവ)  നമ്പര  391/2013/എ.ഡവ  തതീയ്യതവ  8/3/2013  പ്രകസ്ഥാരസം  ഭരണസ്ഥാനുമതവ

ലഭവക്കുകയസം കചയ. 25/3/2013  നസ  കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം ഓഫസ അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗസ  ഒപവടുകയസം  26/3/2013  നസ  വരകസ

ഓരഡര നല്കുകയസം കചയ. കജസ്ഥാലവ പൂരതതീകരവക്കുന്ന മുറയസ ഒന്നസ്ഥാസം ഘടതവനസ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന രതീതവയവല് തുക

നല്കേവ. 

കമ
നമ്പര

കചകസ
നസം/
ഡവ.ഡവ.നസം/തതീയ്യതവ

കസസ്ഥാഫസ കവയര ശതമസ്ഥാനസം ഡവകപസ്ഥാകയ്മനസ ശതമസ്ഥാനസം

1 29953/7.5.2013 79,93,024 40

2 29953/7.5.2013 6,29,216 20

3 889012/12.7.2013 69,93,896 35

4 775597/12.12.2013 12,58,432 40

5 775597/12.12.2013 19,98,256 10

6 775597/12.12.2013 3,14,608 10

7 540363/8.4.2014 15,98,604 8

8 540363/8.4.2014 3,14,608 10

9 540363/8.4.2014 94,382 3

10  122686/7.11.2014 7,77,181

11 606722/20.1.2015 6,21,598 7 5,34,834 17
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ആകക 1,99,82,559 31,46,080

ഐ.യ.എസം.എസവകന രണസ്ഥാസം ഘടതവനസ  88,00,000/-  രൂപയ്ക്കുസം  വതീഡവകയസ്ഥാ കകസ്ഥാണ്ഫറന്സവസംഗവനുസം കവരചശ്വല്
കസ്ഥാസസ സവസ്റ്റതവനുസം കൂടവ 77,33,492/- രൂപയ്ക്കുസം കരസ്ഥാറവകലരകപട്ടു. 
 
ഇസംപവകമകനഷന് ഓഫസ ഇനകഗ്രേറഡസ യൂണവകവഴവറവ  മസ്ഥാകനജസകമനസ സവസ്റ്റസം  (ഐ.യ.എസം.എസസ) കഫസപ II-നുകവണവ

ആകക  87,78,000/-  രൂപ   കചലവഴവചവട്ടുണസ.  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  കകസ്ഥാസ്റ്റസ  88,00,000/-   നവശയവച  പ്രസ്തുത

പ്രവരതവയ്ക്കുകവണവ കകല്കടസ്ഥാണുമസ്ഥായവ  2014-മസ്ഥാരചസ   31 നസ  കരസ്ഥാര ഉടമ്പടവ വചവരുന.  ആയതസ പ്രകസ്ഥാരസം തസ്ഥാകഴ

കസ്ഥാണവച വവധമസ്ഥാണസ തുക കചലവഴവകകണവയവരുന്നതസ 

എസസ.ആര.എസസ സമരപവചസ്ഥാല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ കകസ്ഥാസ്റ്റവകന -30%

സവസ്റ്റസം ഇന്സ്റ്റകലഷനു കശഷസം - 50%

യ.എ.റവ പൂരതതീകരവചതവനുകശഷസം - 15%

മുഴുവന് പ്രവരതവയസം പൂര തവകരവചതവനുകശഷസം - 5%

 കചലവവകന വവശദ വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.

കചകസ നസം. 221370 തതീയ്യതവ 20/02/2015 - 26,33,400/-

കചകസ നസം. 221448  തതീയ്യതവ  21/07/15           - 43,89,000/-

കചകസ നസം. 910499  തതീയ്യതവ 11/12/15              - 13,16,700/-

കചകസ നസം. 910499 തതീയ്യതവ 11/12/15             - 4,38,900/-

ആകക    -----------

   87,78,000/-

 എന്നസ്ഥാല് ഐ.യ.എസം.എസസ നസ്ഥാളവതുവകരയസം   പ്രവരതന സജ്ജമസ്ഥായവടവല എന്നസ്ഥാണസ വരക്തമസ്ഥാകുന്നതസ.

14/12/2015  നസ  കപ്രസ്ഥാഫസര  &  കഹഡസ,  യ.എല്.എഫസ  &  എഫസ.ആര.ഡവ.എസസ  -കന  പരസ്ഥാതവ  പ്രകസ്ഥാരസം

ഡവ.എ.കുടവശവക,  ഇരടകവതനസം,  ശമ്പ ള  വരദ്ധനവസ,  പവ.എഫസ.കലസ്ഥാണ്,  ഓണസം അഡശ്വസ്ഥാന്സസ  റവകവറവ,

ജവ.പവ.എ.ഐ.എസസ....തുടങ്ങവയ  വവവരങ്ങള്  ഐ.യ.എസം.എസസ-  ല്  കചയ്യുന്നതവനസ  കഴവയന്നവല  എന്നസ

മനസവലസ്ഥാകസ്ഥാന് സസ്ഥാധവക്കുസം. കകസ്ഥാകളജസ   ഓഫസ  ഡയറവ  സയന്സസസ  &  കടകകസ്ഥാളജവ  കസഷല് ഓഫതീസറുകട

16/02/16-കല  Acdl/40/2015  നമ്പര  കതവലുസം  ഐ.യ.എസം.എസസ  പ്രവരതന  രഹവതമസ്ഥാകണന്നസ  റവകപസ്ഥാരടസ

കചയവട്ടുണസ .  

കമല് കചലവവനു പുറകമ കസ്റ്റകമകസഷന് ചസ്ഥാരജജ്ജവനതവല്  51,15,392/-  രൂപ,  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ എന്ടവകസ്ഥായവ

7,09,008/- രൂപ, ഹസ്ഥാന്ഡസ കഹസ്ഥാള്ഡവസംഗവനസ 8,98,880/- രൂപ എന്നവവ കൂടവ  കചലവഴവചതവനസ ഭരണസ്ഥാനുമതവയസം

വവശദതീകരണവുസം ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 17/7/20104  കല കവസസ ചസ്ഥാന്സലര അദ്ധരക്ഷനസ്ഥായ മതീറവസംഗവല് ഒന്നസ്ഥാസം
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ഘടസം 31/7/2014 നസ മുമ്പസ്ഥായവ തതീരകണകമന്നസ നവരകദ്ദേശവകചങ്കവലുസം നടപസ്ഥായവല. 

 ഐ.യ.എസം.എസസ പ്രവരതന സജ്ജമസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള നടപടവകള് തശ്വരവതകപടുകതണതുസം നവലവവകല പുകരസ്ഥാഗതവ

ഓഡവറവകന അറവയവകകണതുമസ്ഥാണസ. 

3-10. Hatchery Waste Disposal Plant   പ്രവര്ത്തെന സജ്ജമല

കസനര് കഫലാര് അഡഡലാന്സപഡപ  സ്റ്റേഡതീസപ  ഇന് പക്കൗളടവ  സയന്സവകല  അസവ.  കപ്രസ്ഥാഫസര കഡസ്ഥാ.എസസ.

ഹരവകൃഷ്ണന്  പ്രവന്സവപല്  ഇന്കവസ്റ്റവകഗററസ്ഥായവ   കകസ്ഥാഴവ  ഫസ്ഥാമുകളവകല   അവശവഷസം   സസൗകരസ്ഥാരജ്ജതസ്ഥാല്

പ്രവരതവക്കുന്ന  യനസസ്ഥാമഗ്രേവകള്  ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  കജവവളമസ്ഥാകവ  സസംസരവകചടുക്കുന്നതവനുള്ള  ഒരു  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

വവഭസ്ഥാവനസം  കചയവരുന. 15  ലക്ഷസം  രൂപ  2015-16 -കല പദ്ധതവ വവഹവതതവല് നവനസം വകയവരുതവയ  ഈ

പദ്ധതവകസ്ഥായവ (ഭരണസ്ഥാനുമതവ നസം. കക.വവ.എ.എസസ.യ/  ഡവ.എ.ആര / ആര.4/ 13046/2014 തതീയ്യതവ 27/11/2015 )

തസ്ഥാകഴ പറയന്ന തുക കചലവഴവചവട്ടുണസ.

ആവശദസം തുക

രസ്ഥാസവസ്തുകള് 80,769

യനസസ്ഥാമഗ്രേവകള് 5,00,000

കസസ്ഥാളസ്ഥാര യൂണവറസ  6,00,000

റതീഏജനസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ

കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ

നല്കവയതസ

2,00,000

മറസ കചലവുകള് 29,321

ആകക 14,10,090

കകസ്ഥാഴവ ഫസ്ഥാമുകളവല് നവനള്ള അവശവഷങ്ങകള  കജവവളമസ്ഥാകവ സസംസരവക്കുന്നതവനസ കകരള കസ്ഥാരഷവക

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല വവകസവപവകചടുത കചലവസ കുറഞ്ഞ  സസ്ഥാകങ്കതവക  വവദര ഉപകയസ്ഥാഗവചസ്ഥാണസ ഈ കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന

നടതവപസ  വവഭസ്ഥാവനസം   കചയവരവക്കുന്നതസ.   ഇതവനസ്ഥായവ   കസ്ഥാരഷവക   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയമസ്ഥായവ   15/12/2016-ല്

ധസ്ഥാരണസ്ഥാപതസം   ചമചവട്ടുണസ.  കമല്  പറഞ്ഞ   സസംവവധസ്ഥാനസം   വവകസവപവകചടുക്കുന്നതവല്   കസ്ഥാരഷവക

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  പങ്കസ്ഥാളവ ആയവരുന്ന  M/s.   En  Gen Dealers and Consultants,  തവരുവനന്തപുരസം  എന്ന

സസ്ഥാപനതവല്  നവനസം  കസസ്ഥാളസ്ഥാര  യൂണവറസ  ഉള്കപകടയള്ള   യനസസ്ഥാമഗ്രേവകള്  വസ്ഥാങ്ങവ  കവററവനറവ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  മണ്ണൂതവ കസ്ഥാമ്പസവല്  സസ്ഥാപവചവട്ടുകണങ്കവലുസം പ്രവരതന സജ്ജമസ്ഥായവടവല. കമല് പറഞ്ഞ

സസംസരണതവനസ  ആവശരമസ്ഥായ Reagent കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് നവനസം ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസ്ഥാണസ കസ്ഥാരണസം

എന്നസ  പ്രവന്സവപല്  ഇന്കവസ്റ്റവകഗറര  വരക്തമസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവ.  {Reagent   ലഭവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ   കസ്ഥാരഷവക

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ  2,00,000/-രൂപ വസൗചര നസം.55/9-16 (കചകസ നസം. 961065  തതീയ്യതവ  14/02/2017)  പ്രകസ്ഥാരസം

നല്കവയവട്ടുണസ}  .  കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന പ്രവരതനസം തുടങ്ങുന്നതവലുള്ള  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം,  സസ്ഥാപവച  യനസസ്ഥാമഗ്രേവകള്
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ഉപകയസ്ഥാഗസം   തുടങ്ങുന്നതവനസ  മുകമ്പതകന്ന   കസ്ഥാലഹരണകപടുന്നതവനസ  ഇടയസ്ഥാകവകയകസ്ഥാസം.  കൂടസ്ഥാകത   ഈ

പദ്ധതവകസ്ഥായവ  വസ്ഥാങ്ങവയവരവക്കുന്ന  80,769/-  രൂപയകട രസ്ഥാസവസ്തുകള്  നശവചകപസ്ഥാവുന്നതവനുള്ള  സസ്ഥാധരതയസം

ഉണസ.   ആയതവനസ്ഥാല്  കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് നവനസം ലഭരമസ്ഥാകകണ  reagent  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള

നടപടവകള്  തശ്വരവതകപടുതവ,  പതവനസ്ഥാലസ  ലക്ഷതവലധവകസം   രൂപ  കചലവഴവച  ഈ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

ഫലപ്രസ്ഥാപ്തവയവകലതവകകണതവകന  ആവശരകതയവകലകസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  അധവകസ്ഥാരവകളുകട   ശ്രദ്ധ

ക്ഷണവക്കുന.

3-11.   കദലാമ്പപ ഹക്കൗസപ പ്രവര്ത്തെനസം  -   ലക്ഷങ്ങള  പലാഴലാക്കുന  .

26/11/2012 തതീയ്യതവയവകല സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ  കയസ്ഥാഗതവല് തതീരുമസ്ഥാനസം

നമ്പര 2.3 പ്രകസ്ഥാരസം  യൂണവകവഴവറവയവല് സ്റ്റസ്ഥാഫസ  കശ്വസ്ഥാരകടഴസ  പണവ പൂരതതീകരവക്കുന്നതുവകര   സ്റ്റസ്ഥാഫവനസ

തസ്ഥാമസസ്ഥാവശരതവനസ്ഥായവ     ഒരു കരസ്ഥാമ്പസ  ഹസൗസസ   സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ആസസ്ഥാനതവനടുതസ

വസ്ഥാടകകയടുക്കുന്നതവനസ്ഥായവ തതീരുമസ്ഥാനവച. അഡശ്വസ്ഥാന്സസ വസ്ഥാടക നല്കേരുകതനസം വസ്ഥാടക കയസ്ഥാഗരനസ്ഥായ എഞതീനവയര

നവശയവക്കുകമനസം പറഞ്ഞവരുന. ഓ ഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകവയ   കരഖകള്   പ്രകസ്ഥാരസം   ഏപ്രവല്  2013  മുതല്

ഒകക്ടസ്ഥാബര 2013 വകര   പ്രതവമസ്ഥാസസം 30000/- രൂപ  കതസ്ഥാതവല്  ശ്രതീ.കക.ഇബ്രസ്ഥാഹവസം  ,  കണവകലരവ  വതീടസ,

കണവകലരവ നഗര, കല്പറ എന്നവവരവല് നവനസം  ഒരു  വതീടസ  വസ്ഥാടകയസ   എടുതവരുന.  ഇതവകന  വസ്ഥാടക

നവശയവചതുമസ്ഥായവ ബനകപട  കരഖകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവടവല.  27/07/13  തതീയ്യതവയവകല  അസവസ്റ്റനസ

എ ഞവനതീയര-1,ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ വവഭസ്ഥാഗസം, പൂകകസ്ഥാടവകന  Expression  of  Interest  (EOI)

കനസ്ഥാടതീസവനസ  മറുപടവയസ്ഥായവ ശ്രതീ. മസ്ഥാണവ. സവ.കജ, ചസ്ഥാതന് ചവറയവല് വതീടസ, പുല്പള്ളവ   എന്നയസ്ഥാള്  തകന

കല്പറ  നഗരസഭയവലുള്ള XIV/310,WARD.XVIII എന്ന വതീടസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസസ്ഥായവ

പ്രവരതവക്കുന്നതവനസ പ്രതവമസ്ഥാസസം 14500/-രൂപ നവരകവല് നല്കുന്നതവനസ   തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായവ.  01/11/13 ല്

എഗ്രേവകമനവല് ഏരകപട്ടു. കരസ്ഥാമ്പസ ഹസൗസസ  പുതവയ ബവല്ഡവസംഗവകലകസ  ഷവഫസ  കചയ്യുന്നയവനതവല് കചകസ.

നസം. 496016/15-11-13 പ്രകസ്ഥാരസം  50000/- രൂപ ചതീഫസ എഞതീനവയര, ഐ.ഡവ വവസംഗസ പൂകകസ്ഥാടവനസ

നല്കവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. പ്രസ്തുത തുക അപരരസ്ഥാപ്തമസ്ഥാകണനസം  മറസ അനസ്ഥാമതസ  പണവകള്ക്കുസം  

വസ്ഥാങ്ങലുകള്ക്കുമസ്ഥായവ 1 ലക്ഷസം രൂപ കൂടവ ആവശരമസ്ഥാകണന്നസ  4/11/2013 കല അസവസ്റ്റനസ

എ ഞവനതീയര-1 കന കനസ്ഥാടവല് കസ്ഥാണുന. 1/11/14 മുതല് 10% (രണ്ടു വരഷകതകസ)  വരദ്ധനവവല്

പ്രതവമസ്ഥാസസം 15588/- രൂപയസം 01/11/16 മുതല് 17147/- രൂപയമസ്ഥാണസ വസ്ഥാടകയവനതവല് നല്കവവരുന്നതസ.

ഓഡവറസ  കസ്ഥാലയളവവകല പ്രസ്തുത ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസവകന പ്രതവമസ്ഥാസ കചലവസ  പരവകശസ്ഥാധവചതവല് ഡവസസംബര

2015 -കല കചലവസ  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായവ  ചുവകട കചരക്കുന.

കമ നമ്പര ഇനസം കചലവസ

1 ബവല്ഡവസംഗസ വസ്ഥാടക 15588

2 കുകസ/കകയര കടകറുകട കവതനസം 17000
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3 സശ്വതീപര കവതനസം 3000

4 കസകറ്റ്യൂരവറവ ജതീവനകസ്ഥാര കവതനസം 12400

5 ലസ്ഥാനസ കഫസ്ഥാണ് ബവല് 1711

6 ഇലകവസവറവ ബവല് 1123

7 ദവനപതങ്ങള് 1110

8 കമയവനനന്സസ /റവപയര ഇല

ആകക 51932

നവലവവല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കരസ്ഥാമ്പസവല് വവശവഷസ്ഥാതവഥവകള്കസ  തസ്ഥാമസതവനസ്ഥായവ  ഒരു ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസസ

പ്രവരതവക്കുനണസ. കൂടസ്ഥാകത ഉകദരസ്ഥാഗസരകസ തസ്ഥാമസതവനസ്ഥായവ Type II കശ്വസ്ഥാരകടഴ്സുസം  നവരമസ്ഥാണസം

പൂരതവയസ്ഥായവ  തസ്ഥാമസതവനസ  നല്കവവരുനണസ.  26/11/2012  -കല  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ

തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാമ്പസവല്  ഒരു  ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസുസം  ജതീവനകസ്ഥാരകസ  കശ്വസ്ഥാരകടഴ്സുകളുസം   ലഭരമസ്ഥാകവയ

സസ്ഥാഹചരരതവല്,  പ്രതവമസ്ഥാസസം  ഇതയസം  ഭതീമമസ്ഥായ  തുക  ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസസ  വസ്ഥാടകയവനതവല്  കചലവഴവക്കുന്നതസ

അസംഗതീകരവകസ്ഥാനസ്ഥാവവല. പ്രസ്തുത ഗസ്റ്റസ ഹസൗസവല് തസ്ഥാമസവക്കുന്നവരുകട വവവരങ്ങള് അടങ്ങവയ ഒരു രജവസ്റ്റര എഴുതവ

സൂക്ഷവക്കുകകയസ്ഥാ  ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ   കചയവടവല.  ലഭരമസ്ഥായ  വവവരങ്ങള് അനുസരവചസ  ചുരുങ്ങവയ  ദവവസങ്ങളവല്

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ പ്രസ്തുത ഗസ്റ്റസ ഹസൗസസ തസ്ഥാമസതവനസ്ഥായവ പ്രകയസ്ഥാജനകപടുത്തുന്നതസ.

കമല് സസ്ഥാഹചരരതവല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ വന് സസ്ഥാമ്പതവക ബസ്ഥാദ്ധരത വരുന്ന കല്പറയവലുള്ള ഗസ്റ്റസ ഹസൗസസ

തുടരണകമസ്ഥാ അകതസ്ഥാ ആകസ്മെവകമസ്ഥായവ  വരുന്ന  സന്ദരശകരകസ  തസ്ഥാമസതവനസ്ഥായവ   പകരസം സസംവവധസ്ഥാനങ്ങള്

ഏരകപടുതണകമസ്ഥാ   എന്ന  കസ്ഥാരരസം  പരവകശസ്ഥാധവകകണതസ്ഥാണസ.  ഈ  വവഷയതവല്  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ

മസ്ഥാകനജസകമനവകന ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

3-12.   ആര്കവകടക്ടപ കണ്സളടനവകന   ചുമതലയവകല വതീഴ്ച   -  നവര്മലാണസം തടസ്സകപട്ടു  . 

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കസ്ഥാമ്പസവകല വവവവധ നവരമസ്ഥാണ പ്രവ ൃതവകളുകട ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടകനസ ആയവ

"കവസം  ആരടസ  (കപ്ര)  ലവമവറഡസ,   ബസ്ഥാസംഗ്ലൂര"  എന്ന   സസ്ഥാപനകത   നവയമവക്കുകയണസ്ഥായവ.  (ഫയല്

കക.വവ.എ.എസസ.യ/ ഐ.ഡവ ഡബറ്റ്യൂ /ജനറല് /14/2012.)

സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ  ഏരകപടവട്ടുള്ള കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം ഓഫസ  അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗസ    പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ

ഭൂമവയവകല  നവരമസ്ഥാണങ്ങള്കസ  കവണ  എലസ്ഥാവവധ  അനുമതവകളുസം  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ  (മവനവസവ  ഓഫസ

എന്വകയണ്കമനസ  & കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ വകുപവല്  നവനള്കപകട) ഇവരുകട ഉതരവസ്ഥാദവതശ്വമസ്ഥാണസ.  ഖണവക 2.1-ല്  ഇതസ

വളകര  വരക്തമസ്ഥായവ പറയനണസ.

എന്നസ്ഥാല്  2015-ല് കസ്ഥാമ്പസവകല അകസ്ഥാദമവകസ  കബസ്ഥാക്കുകളുകട  നവരമസ്ഥാണസം കകസ്ഥാടതവ  വവധവകയത്തുടരന്നസ
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വനസം വകുപസ തടഞ്ഞതസ ; നവക്ഷവപ്ത വനഭുമവ ആയ കസ്ഥാമ്പസവല് ആദവവസ്ഥാസവ കക്ഷകമതര പ്രവൃതവകള്കസ  മവനവസവ

ഓഫസ എന്വകയണ്കമനസ  &  കഫസ്ഥാറസ്റ്റവല് നവന്നസ അനുമതവ വസ്ഥാങ്ങവയവല എന്ന കസ്ഥാരണതസ്ഥാലസ്ഥാണസ.  ഈ അനുമതവ

വസ്ഥാകങ്ങണതസ ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടനവകന ചുമതലയസ്ഥായവരുന്നവട്ടുസം  ആരകവകടക്ടവകനതവകര ഇതുവകര യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

നവയമ  നടപടവയസം  സശ്വതീകരവചവടവല.

അകസ്ഥാദമവകസ   കബസ്ഥാകസ   നവരമസ്ഥാണസം  തടസകപടുതവയതുമൂലസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  വന്നവട്ടുള്ള  നഷസം

ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടനവല് നവന്നസ കരസ്ഥാര വരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

തുടരന്നസ  കശഷവക്കുന്ന  കസവന  പ്രതവഫലസം  സസ്ഥാപനതവനസ  നല്കുന്നതുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

സ്റ്റസ്ഥാനവസംഗസ  കസൗണ്സലവകന  നവയകമസ്ഥാപകദശതവകന്മല്  ഓഡവറവകനസ്ഥാടസ  അഭവപ്രസ്ഥായസം  ആവശരകപടുകയസം

ആയതവകന്മല്  ബഹ.  കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡവറസ  വകുപസ  ഡയറക്ടര  ,  ഓഡവറസ  വകുപവകന  നവയകമസ്ഥാപകദശസം

അറവയവക്കുകയസം  കചയ.  കരസ്ഥാര  വരവസ  2.1.2  പ്രകസ്ഥാരസം  നവരമസ്ഥാണസം  തടസകപടതവനസ  ഉതരവസ്ഥാദവതസം

ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടനസ ആയ "കവസം ആരടസ (കപ്ര) ലവമവറഡസ,  ബസ്ഥാസംഗ്ലൂര" ,  നസ ആകണനസം ആകയസ്ഥാല് കസവന

പ്രതവഫലസം അനുവദവക്കുന്നതസ കമപ്രകസ്ഥാരമല എനസം അറവയവചവട്ടുണസ. 

കമല് സസ്ഥാഹചരരതവല് അകസ്ഥാഡമവകസ കബസ്ഥാകസ നവരമസ്ഥാണവുമസ്ഥായവ ബനകപടസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയ്ക്കുണസ്ഥായ

നഷസം തവടകപടുതവ ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാക്കുന്നതവനസ ഓഡവറസ ശുപസ്ഥാരശ കചയ്യുന. 

3-13 .   ഫവസവകയലാളജവക്കല് കമലാണവടറവസംഗപ വവത്തെപ വയര്കലസ്സപ റവകമലാടപ ആക്സസപ വലാങ്ങല് 
നടപടവക്രമങ്ങളവകല പലാളവചകളള  -
കകലാവലാസപ മണ്ണൂത്തെവ  . 

2014-15  വരഷസം  കസനര  കഫസ്ഥാര  അനവമല്  അഡസ്ഥാപസകറഷന്  ടൂ  എന്വയണ്കമനസ  &  കകമറസ  കചഞസ

സ്റ്റഡതീസസ  എന്ന ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ നടപസ്ഥാകവയ പദ്ധതവ കചലവുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്, “ഫവസവകയസ്ഥാളജവകല്

കമസ്ഥാണവടറവസംഗസ വവതസ വയരകലസസ  റവകമസ്ഥാടസ  ആക്സസസ (1 യൂണവറസ)” വസ്ഥാങ്ങുന്നതുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം

നറ്റ്യൂനതകള് ശ്രദ്ധയവല്കപടവട്ടുണസ.

ടവ ഉപകരണസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ്ഥായവ തസ്ഥാകഴപറയസം പ്രകസ്ഥാരസം  45,35,194/- രൂപ കചലവഴവചവട്ടുണസ.

വക്കൗചര് നസം. തുക ഫണപ വവവരസം കചക്കപ നസം. /തതീയ്യതവ

1. സവ.ബവ.വവ നസം.  4/10-14-15 41,00,000/- ഇ.എഫസ.സവ  ഗ്രേസ്ഥാനസ (ആര.റവ.ജവ  എസസ 
കപകയ്മനസ   19/10/2014)

2 സവ.ബവ.വവ നസം. 1/6-15-16 4,35,194/- സസംസസ്ഥാന പദ്ധതവ വവഹവതസം കചകസ നസം. 488268
                23/06/15

ആകക 45,35,194/-

41,00,000/- രൂപ എകറ്റ്യൂപസകമനവകന വവലയവനതവല് "മനു കവകയഷന്സസ, സുഭസ്ഥാഷസ നഗര, തൃശൂര "

എന്ന സസ്ഥാപനതവനുസം  4,35,194/-  രൂപ കവയറന്സസ,  ഇന്സ്റ്റകലഷന് ചസ്ഥാരജ്ജസ, ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകട ഷന് ചസ്ഥാരജ്ജസ

എന്നവവയസ്ഥായവ  "ജവ.കസകസം, കകസ്ഥാചവന്"  എന്ന സസ്ഥാപനതവനുസം നല്കവയവട്ടുണസ. വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  തസ്ഥാകഴ
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കചരക്കുന. 

1.   കകലാകളജപ ഓഫതീസപ പൂകക്കലാടവകന കഹഡപ ഓഫപ അക്കക്കൗണവല് നവനസം തുക കചലവഴവച  .

1/10/2014-കല ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട കക.വവ.എ.എസസ.യ/ എഫസ.ഡബറ്റ്യൂ/എ.എഫസ.ഒ 111 /1024/2012- സ്ഥാസം

നമ്പര  ഓഫതീസസ   നടപടവകമങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ടവ  തുക  114-89-0014-7105  എന്ന  ശതീരഷകതവല്  നവനസം

കചലവഴവകസ്ഥാനസ്ഥാണസ നവരകദ്ദേശവചവരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല് തുക കചലവഴവചവട്ടുള്ളതസ 111-89-0014-7054

ഇകറ്റ്യൂപസകമനസസസ   എന്ന  ശതീരഷകതവല്  നവനമസ്ഥാണസ.  2015-16  വരഷകത  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ബജറസ

എസ്റ്റവകമറവല്, 2014-15 വരഷകത  റവകവസസഡസ  ബജറസ  എസ്റ്റവകമറസ പ്രകസ്ഥാരസം 111-89-0014-7054 ശതീരഷകതവല്

തുക  വകയവരുതവയവടവല.  അടവയന്തരമസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരങ്ങളവകലസ്ഥാഴവകക,  ബജറസ  എസ്റ്റവകമറവല്

ഉള്കപടുതവയവടവലസ്ഥാത യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  തുകയസം കചലവഴവകസ്ഥാന് പസ്ഥാടുള്ളതല.  കൂടസ്ഥാകത 111 നമ്പറവല് തുടങ്ങുന്ന കഹഡ്ഡസ

ഓഫസ അകസൗണ്ടുകകളലസ്ഥാസം  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫതീസസ  പൂകകസ്ഥാടവകന   അകസൗണ്ടുകളസ്ഥാണസ.   കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫതീസസ

മണ്ണൂതവയകട കഹഡസ ഓഫസ അകസൗണവല് നവനസം (114 തുടങ്ങുന്ന കഹഡ്ഡുകള്) തുക കചലവഴവകസ്ഥാന്  നവരകദ്ദേശസം

നല്കവയവട്ടുസം കമല്പറഞ്ഞ പ്രകസ്ഥാരസം  ബജറവല് മതവയസ്ഥായ തുക വകയവരുതവയവടവലസ്ഥാഞ്ഞവട്ടുസം പ്രസ്തുത

കസ്റ്റഷകനതലസ്ഥാത  കഹഡ്ഡവല് നവനസം തുക കചലവഴവചതസ സസംബനവചസ വവശദതീകരണസം  നല്കകണതസ്ഥാണസ. 

2.  കടണര് കനലാടതീസപ ഫയലവകനലാപസം ലഭദമലാക്കവയവലള  -
പ്രസ്തുത  വസ്ഥാങ്ങലുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  കടണര  ക്ഷണവചകകസ്ഥാണ്ടുള്ള  കനസ്ഥാടതീസസ  (04/02/2014-കല

കക.വവ.എ.എസസ .യ/ എസം.ഇ.കസല്/2/2013-14- സ്ഥാസം നമ്പര ) ഫയലവകനസ്ഥാപസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവല. 

എകറ്റ്യൂപസകമനസ പരകചസുമസ്ഥായവ ബനകപട  കസസവഫവകകഷന്, കടണര സമരപവകകണ സമയസം,മറസ വവവരങ്ങള്

എന്നവവ പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന് കഴവഞ്ഞവടവല.

3.   കഡലവവറവ  ,   ഇന്സ്റ്റേകലഷന് ചലാര് ജ്ജവനത്തെവല്  , 4,35,194/-   രൂപയകട അധവക കചലവപള  -

22/04/2014-കല റവ.സവ.ആര /എസം.സവ/0232/2- സ്ഥാസം നമ്പര  കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  മനു കവകയഷന്സസ, സുഭസ്ഥാഷസ

നഗര,  തൃശൂര  എന്ന  സസ്ഥാപനസം കഫനല് ഓഫര നല്കവയവട്ടുണസ.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം  ഇകറ്റ്യൂപസകമനവകന അക്സസസ

വസ്ഥാലത ആയ 40,40,000/- രൂപയസ  കമല് 5.4% കസ്റ്റസംസസ ഡറ്റ്യൂടവ ചുമതവ ആകക  42,58,160/-  രൂപ

നല്കകണവവരുകമനസം ഇതവല് നവനസം കഫനല് ഓഫറസ്ഥായവ 1,58,160/- രൂപ കുറവസ കചയ സതസ  41,00,000/-രൂപയസ

(കഡലവവറവ  ചസ്ഥാരജ്ജസ  ഉള്പകടയള്ള എലസ്ഥാ  ചസ്ഥാരജുകളുസം)  ഇകറ്റ്യൂപസകമനസ   എതവചസ  ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള് കചയതരസ്ഥാകമന്നസ

അറവയവചവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല്  ഇതവനസ്ഥായവ ഡറ്റ്യൂടവ  എക്സസംപസഷന്  സരടവഫവകറകള്  യൂണവകവഴവറവ

ലഭരമസ്ഥാകവതരണകമന്ന  നവബനന  കൂടവ  കതവല്  ഉള്കപടുതവയവട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത,  24/07/2014-കല

സസ്ഥാപനതവകന  കപ്രസ്ഥാകഫസ്ഥാരമ ഇന്കവസ്ഥായസസവലുസം   25/07/14-ല്  കസ്ഥാകഡക്സസ  നല്കവയ

COVAS/MTY/CADECCS/EFC/2/14- സ്ഥാസം നമ്പര  പരകചസസ  ഓരഡറവലുസം   41,00,000/-  രൂപയസ   ഇകറ്റ്യൂപസകമനസ

എതവചസ  ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള് കചയതരുകമന്നസ വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല്  ഈ  ധസ്ഥാരണകള്കസ  വവരുദ്ധമസ്ഥായവടസ്ഥാണസ  പവന്നതീടസ  4,35,194/-   രൂപ  അധവകമസ്ഥായവ  കസ്റ്ററസ
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പസ്ഥാന്ഫണവല് നവനസം കചലവഴവചസ ജവ.കസകസം, കകസ്ഥാചവന്  എന്ന സസ്ഥാപനതവനസ  കവയറന്സസ, ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകടഷ ന്,

ഇന്സ്റ്റകലഷന്,  എന്നവവയസ്ഥായവ   നല്കവയതസ.  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ഓഫസ  സയനവഫവകസ  &  ഇന്ഡസവയല് റവസരചസ

യൂണവകവഴവറവയവല് രജവസ്റ്റര കചയതസ്ഥായള്ള  ഡറ്റ്യൂടവ  എക്സസംപസഷന്  സരടവഫവകറകള്  യൂണവകവഴവറവ

നല്കവയവരുനകവസ്ഥാ എന്നസ ഫയലവല് വരക്തമസ്ഥാകവയവടവല.

19/10/2014-ല് മനു കവകയഷന്സസ  ആവശരകപട തുക  41,00,000/-  രൂപ നല്കവയവട്ടുസം  എകറ്റ്യൂപസകമനസ

എതവചവടവല. 4/2015-ല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള് കചയ്യുന്നതസ. ഫതീ ഓഫസ കകസ്ഥാസ്റ്റവല് എകറ്റ്യൂപസകമനസ

സസ്ഥാപവകസ്ഥാതവരുന്നവട്ടുസം കപരകഫസ്ഥാരമന്സസ ഗരസ്ഥാരണവ  ആയവ നവകക്ഷപവചവട്ടുള്ള തുകയവല്നവനസം  നഷസം

ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള്ള തുടര നടപടവ സശ്വതീകരവചവടവല.

കവയറന്സസ  ചസ്ഥാരജ്ജസ  നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ  ജവകസകസം,  കകസ്ഥാചവന്  എന്ന  സസ്ഥാപനസം  നല്കവയ

വസൗചറവനനുബനമസ്ഥായവ   കചരതവട്ടുള്ള   കസ്റ്റസംസസ  കരഖകളവല്  3,50,200/-രൂപയസ്ഥാണസ  ഡറ്റ്യൂടവചസ്ഥാരജ്ജസ

കരഖകപടുതവയവട്ടുള്ളതസ.   ഡറ്റ്യൂടവചസ്ഥാരജ്ജസ   കരഖകപടുത്തുന്നതവനസ്ഥായവ  കസ്റ്റസംസസ  ഓഫതീസവല്   നല്കവയ

സസ്ഥാപനതവകന   (മനുകവകയഷന്സസ)  സതീല്  പതവകസ്ഥാത  ഇന്കവസ്ഥായസസവല്  ഡവസസൗണസ   ഉള്കപകടയള്ള

സസ്ഥാധനതവകന  വവലയസ്ഥായവ കസ്ഥാണവചവരവക്കുന്ന  68,00,000/- രൂപയവകന്മലസ്ഥാണസ  ഡറ്റ്യൂടവചസ്ഥാരജ്ജസ

കചയവട്ടുള്ളതസ.  ഒകര സസ്ഥാപനതവകന  തകന്ന  ഒകര തതീയ്യതവയവകല  രണസ ഇന്കവസ്ഥായസസുകളസ്ഥാണസ  ഫയലവല്

കസ്ഥാണുന്നതസ. ഇ തവല് നവനസം   ഈ വസ്ഥാങ്ങലുകള് സുതസ്ഥാരരമലസ്ഥാകയന്നസ ഓഡവറസ വവലയവരുത്തുന.

45,35,194/-  രൂപ  കചലവഴവചസ  വസ്ഥാങ്ങവയ  ഇകറ്റ്യൂപസകമനവകന  ആനശ്വല്  കമയവനനന്സസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ

എടുതവടവല.  ഇകറ്റ്യൂപസകമനസ  വസ്ഥാങ്ങവയ സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ  എഗ്രേവകമന്റുസം  കവചവടവല.  പരകചസസ  ഓരഡര,  കഫനല്

ഓഫര നല്കവ കകസ്ഥാണ്ടുള്ള സസ്ഥാപനതവകന കതസ, കപ്രസ്ഥാകഫസ്ഥാരമ ഇന്കവസ്ഥായസസസ എന്നവവ പ്രകസ്ഥാരസം  41,00,000/-

രൂപയസ ഇകറ്റ്യൂപസകമനസ  എതവചസ ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള്  കചയ്യസ്ഥാകമന്നസ  വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുള്ള  സസ്ഥാഹചരരതവല്  4,35,194/-

രൂപ അധവകസം  കചലവഴവചതസ  (ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകടഷന്,  കവയറന്സസ,  ഇന്സ്റ്റകലഷന്  എന്നവവയസ)  ഓഡവറവല്

അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.  ടവ  തുക,  നവരവ്വഹണ  ഉകദരസ്ഥാഗസനവല്  നവന്നസ  ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള്ള  തുടര  നടപടവ

സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. മറസ നടപടവകമങ്ങളവലുണസ്ഥായ അപസ്ഥാകതകള് പരവകശസ്ഥാധവചസ തുടര നടപടവകള്

സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ ഭരണ സമവതവയകട അടവയന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

3-14. Renovation of Diary Plant  At Mannuthy -  18,20,661/-   രൂപ അധവകസം നവകക്ഷപവച  .

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കരസ്ഥാമ്പസവകല  14 വരക്കുകള് ഏകറടുതസ നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ "കസന്ടല് പബവകസ വരക്സസ

ഡവപസ്ഥാരടസകമനവകന"  നവരവഹണ ഏജന്സവയസ്ഥായവ  കതകരകഞ്ഞടുതവട്ടുണസ  ഇതുമസ്ഥായവ ബനകപട

"Arrangement and Execution of Civil works in various campuses of kerala veterinary and  animal  sciences

university under  EFC and other funds through central public works Department”   എന്ന  ഫയല്

പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  29/01/2013-കല വരകസ കമവറവയകട  നടപടവകമങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ഡയറവ  പസ്ഥാനസ

കകടവടതവകന  പുന:നവരമസ്ഥാണതവനസ്ഥായവ ആകക അനുവദവചവട്ടുള്ളതസ  55,81,600/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  ഈ

തുകയകട  5.6%  അതസ്ഥായതസ   3,12,600/-  രൂപ ഡവപസ്ഥാരടസകമനല് ചസ്ഥാരജ്ജസസ  ഉള്പകട   58,94,200/-  രൂപയസം
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എസ്റ്റവകമറസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ  നല്കവയവട്ടുണസ.   58,94,200/-  രൂപയവല്  30,00,000/-  രൂപ

സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവയവല്  ഈ വരകവനസ്ഥായവ  നവകക്ഷപവചവട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതവ  ഉള്കപകടയള്ള   7

വരക്കുകള്ക്കുള്ള ഡവമസ്ഥാനസ കനസ്ഥാടസ അനുസരവചസ സവ.പവ. ബറ്റ്യൂ. ഡവയസ  (24.12.2014-കല   നസം.51(5)/TRCD/2014/2289

മുതല് 2295 വകരയള്ള ഡവമസ്ഥാനസ കനസ്ഥാട്ടുകള് അനുസരവചസ) 6,81,19,000/-രൂപ തസ്ഥാകഴപറയസം പ്രകസ്ഥാരസം എസസ.ബവ.ഐ

അകസൗണസ നസം. 1601153280000-കലയസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയവട്ടുണസ.

16/01/2015-ല് 6,72,25,000

30/01/2015-  ല്        8,94,000

ആകക 6,81,19,000/-

ഡയറവപസ്ഥാനസ   ബവല്ഡവസംഗവകന  പുനയംഃനവരമസ്ഥാണതവനസ   ഡവമസ്ഥാനസ  കനസ്ഥാടസ  നസം.  51(5)  TRCD/2014/2293

തതീയ്യതവ  24/12/2014  പ്രകസ്ഥാരസം   ആകകയള്ള  കചലവസ   40,73,539/-  രൂപയസ്ഥാകണനസം  വരകസ  കസംപതീറസ

കചയവട്ടുകണനസം കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ.  ഇതവന്  പ്രകസ്ഥാരസം   ബസ്ഥാലന്സസ  നല്കസ്ഥാനുള്ളതസ  (40,73,539-30,00,000)

10,73,539/- രൂപയസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ഡവമസ്ഥാനസ  കനസ്ഥാടതീസവല് എസ്റ്റവകമറസ തുകയസ്ഥായ  58,94,200/- രൂപയവല് നവനസം

നവകക്ഷപവചവട്ടുള്ള  30,00,000/-  കഴവചസ  28,94,200/-  രൂപ  നല്കണകമന്നസ    കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ.

കമല്പറഞ്ഞപ്രകസ്ഥാരസം  18,20,661/- രൂപ ഈ വരകവനസ്ഥായവ  അധവകമസ്ഥായവ   സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവയവല്

നവകക്ഷപവചവട്ടുണസ.  ടവ  തുക  തുടരന്നസ  മകറകതങ്കവലുസം   വരകവനസ്ഥായവ   കമതീകരവചവട്ടു-കണങ്കവല്   വവവരസം

ലഭരമസ്ഥാകണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ   നല്കവയ  ഓ ഡവറസ  എന്കശ്വയറവയസ  (നസം.15/02.03.18)  മറുപടവ   നല്കവയവടവല.

സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവയമസ്ഥായവ   കതവടപസ്ഥാടുകള്   നടതവ  അധവകസം  നവകക്ഷപവച   18,20,661/-  രൂപ

കമതീകരവക്കുന്നതവനസ  ആവശരമസ്ഥായ   നടപടവകള്  സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

കൂടസ്ഥാകത വവവവധ വരക്കുകള് (സവവവല്/ഇലകവകല്) സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ കപസ്ഥാലുള്ള ഏജന്സവകള് മുകഖന

നടത്തുകമ്പസ്ഥാള് ഓകരസ്ഥാ  വരകവകനയസം  എസ്റ്റവകമറസ  തുക  (ഡവപസ്ഥാരടസകമനല്  ചസ്ഥാരജസസ  ഉള്പകട),  നവകക്ഷപവച

തുകകളുകട  വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള്, ആകക കചലവസ, പൂരതതീകരവചതവകന വവവരസം, ലഭരമസ്ഥായ  ഫണവകന  വവവരസം,

എന്നവവ ഉള്കപടുന്ന ഒരു രജവസ്റ്റര പ്രകതരകസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ  സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ.

3-15.    മതീറ്റപ   പലാനവനപ  ഐ  .  എസപ  .  ഒ  സര്ടവഫവകക്കഷന്    -    വദക്തമലായ  പഠനങ്ങള  നടനതലായവ
കലാണുനവല  .

മതീറസ പസ്ഥാനവനസ ഐ.എസസ.ഒ 2000: 2005 FSMS സസ്ഥാക്ഷരപതസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ 2015-16 വരഷതവല്

29,99,955/-രൂപ കചലവഴവചവട്ടുണസ (അടവസസ്ഥാന സസൗകരര വവകസനസം, ഉപകരണങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങല്എന്നവവകസ്ഥായവ).

ഇതുള്കപകട  ഈ ആവശരതവനസ്ഥായവ 2015-16 വകര ആകക 76,99,130/-രൂപ  അടവസസ്ഥാന   സസൗകരര

വവകസനതവനസ്ഥായവ  കചലവഴവചവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് ഇതസ സസംബനവചസ    വരക്തമസ്ഥായ  ഒരു  പദ്ധതവ   വവഭസ്ഥാവനസം

കചയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ആയതവനസ്ഥാല്   തകന്ന   വരുകതണ  മസ്ഥാറങ്ങള്,  സൃഷവകകപകടണ  അടവസസ്ഥാന

സസൗകരരങ്ങള് എന്നവവ എകന്തസ്ഥാകകയസ്ഥാകണകന്നസ്ഥാ  അതവനുള്ള സസ്ഥാമ്പതവകസ്ഥാവകലസ്ഥാകനകമസ്ഥാ കണകസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന്നവല.
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ഇതസ  സസംബനവചസ  ഐ.എസസ.ഒ  അധവകസ്ഥാരവകള്  നല്കവയവരവക്കുന്ന  ബൃഹതസ്ഥായ  35  നവരകദ്ദേശങ്ങള്

ഓ ഡവറവനസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.   ഇവയസ  വരുന്ന ആകക കചലവസ  കണകസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  മസ്ഥാതമല

നവരകദ്ദേശസം നസം. 16,32 എന്നവവയവല് യഥസ്ഥാകമസം ആവശരതവനസ സസ്ഥാകങ്കതവക കയസ്ഥാഗരതയള്ളവര, കതീനവസംഗസ  സ്റ്റസ്ഥാഫസ

എന്നവവകര  നവയമവകണകമന്നസ  പറയന.  കൂടസ്ഥാകത,  നവരകദ്ദേശസം നസം.29-ല് എലസ്ഥാ ജതീവനകസ്ഥാരക്കുസം  സവരമസ്ഥായ

പരവശതീലനസം  നല്കണകമനസം  നവഷസ കരഷവക്കുന. ഇതരതവല് ആവര്ത്തെവച വരുന കചലവപ ഇനതവല് വരുന്ന

ഭതീമമസ്ഥായ  കചലവവകന  തരണസം  കചയ്യുന്നതവനസ  ഉതകുന്ന  വവധതവല്,  ഉല്പസ്ഥാദനസം   എതമസ്ഥാതസം

വരദ്ധവപവകസ്ഥാകമകന്നസ്ഥാ,  നവലവവകല മല്സരസ്ഥാധവഷവത മസ്ഥാരകറവല് വവപണവയവല് കൂടുതല് സസ്ഥാന്നവധരസം എങ്ങവകന

ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാസം  എന്നതവകന  സസംബനവകചസ്ഥാ   യസ്ഥാകതസ്ഥാരു   പഠനവുസം   നടന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ഇതരതവല്

വവശദമസ്ഥായ പഠനങ്ങള് നടതസ്ഥാകത, ഭതീമമസ്ഥായ തുക മുതല് മുടക്കുന്നതസ പസ്ഥാനവകന നവലവവലുള്ള  സസ്ഥാമ്പതവക സശ്വയസം

പരരസ്ഥാപ്തതകസ അനുഗുണമസ്ഥായവരവകവല. ഇകസ്ഥാരരതവകലകസ അധവകസ്ഥാരവകളുകട ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന.

3-16.   സര്വ്വകലലാശലാലയകടതലലാത്തെ ഭൂമവയവല് കകടവടനവര്മലാണസം

കകരള കസ്റ്ററസ  പസൗള്ടവ ഡവലപസകമനസ  കകസ്ഥാരപകറഷകന കുടപനകുന്നസ,  തവരുവനന്തപുരത്തുള്ള സലതസ

കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  സകമളന ഹസ്ഥാള്, ഗകവഷണ പരവശതീലന കകന്ദ്രസം  എന്നവവ സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ

കക.വവ.എ.എസസ യ/  ഐ.ഡവ.ഡബത  /414/2013  പ്രകസ്ഥാരസം  92,95,000/-  രൂപ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരസ്ഥായ

ബവ.എസസ.എന്.എലവനു നല്കവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.  ഉടമസസ്ഥാവകസ്ഥാശമവലസ്ഥാത ഭൂമവയവല് കകടവടനവരമസ്ഥാണതവനസ

തുക  കചലവഴവചതവനസ   സരകസ്ഥാര  തതീരുമസ്ഥാനസം  എടുതതസ   സസംബനവചസ  വരക്തമസ്ഥാകസ്ഥാന്  ഓഡവറസ  കുറവപവല്

ആവശരകപടതനുസരവചസ ലഭരമസ്ഥാകവയ മറുപടവയവല് പ്രസ്തുത സലതസ കകടവടസം പണവതവടവല എനസം KSIDC യകട

സലസം  പസ്ഥാടതവകനടുക്കുകയസം  അവവകട  കകടവടസം  പണവ  പൂരതതീകരവക്കുകയസം  കചയതസ്ഥായവ  അറവയവച.

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗവചസ നവരമവച കകടവടസം സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ആസ്തവയവല് ഉള്കപടുത്തുന്നതവനുള്ള

നടപടവകള് ഭരണതലതവല് സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-17.   വദതദസ നവരക്കവല് പലാല് വവല്പന   -  6,58,261/-   രൂപയകട സലാമ്പത്തെവക നഷസം
കബസപ ഫലാസം കകലാലലാഹലകമടപ

ഫസ്ഥാമവകല  കനകസ്ഥാലവകകള  സസംബനവച സവതവ വവവരകണക്കുകള്, പസ്ഥാല് വവല്പന രജവസ്റ്റര, ബനകപട

പണസം ഒടുകസ  കരഖകള് എന്നവവ   പരവകശസ്ഥാധവചതവല്,  വരതരസ്ത നവരകവല് പസ്ഥാല് വവല്പന  നടത്തുന്നതസ്ഥായവ

കസ്ഥാകണതവ.   ഫസ്ഥാമവല്  നവന്നസ  ലഭവക്കുന്ന  പസ്ഥാല്,  7  കവകലസ്ഥാമതീറര  അകലതവല്  സവതവകചയ്യുന്ന  കുരവശുമല

ആശ്രമതവനുസം;  1/2 ലവറര, 1 ലവറര എന്നതീ പസ്ഥാല് കൂപണുകള്  മുകഖന വരക്തവകള്ക്കുസം  വവല്കകപടുന.   

കൂപണ്  മുകഖന  വവല്ക്കുകമ്പസ്ഥാള്  കവകലസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ 36/- രുപ  നവരകവലുസം  (10/2015  മുതല്  39/-  രുപ

നവരകവല് ),  ആശ്രമതവനസ നല്കുകമ്പസ്ഥാള്  കവകലസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ 31/-  രുപ   നവരകവലുമസ്ഥാണസ  വവല്ക്കകപടുന്നതസ.

കമല്പറഞ്ഞ  പ്രകസ്ഥാരസം  ലവററവനസ  8/-രുപ  കുറവവല്  ആശ്രമതവനസ   പസ്ഥാല്  നല്കവയതു  വഴവ

സസ്ഥാപനതവനസ നഷസം സസംഭവവചവട്ടുണസ.വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.
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(  എ  ) 2015-16   വര്ഷസം മലാതസം    6,58,261/-   രൂപ വവറ്റുവരവപ ഇനത്തെവല്  നഷസം

മലാസസം ആശ്രമത്തെവനപ നല്കവയ
പലാലവകന അളവപ

(കവ.ഗലാമവല്)

കൂപണ് കററ്റവല്
(36/-  kg)

വവറ്റവരുകനങവല്
ലഭവക്കുമലായവരുന

തുക

 കവ.ഗലാമവനപ
31/- രുപ

നവരക്കവല് ലഭവച
വരുമലാനസം

വരുമലാനത്തെവലുണലായ
വദതദലാസസം

ഏപ്രവല് 10238.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,68,586 3,17,394 51,192

കമയസ 10807 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,89,052 3,35,017 54,035

ജൂണ് 9205.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,31,290 2,85,278 46,012

ജൂകല 8389.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,02,022 2,60,075 41,947

ആഗസ്റ്റസ 8079 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 2,90,844 2,50,449 40,395

കസപസറസംബര 8056 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 2,90,016 2,49,736 40,280

ഒകക്ടസ്ഥാബര* 8612.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,35,887.5 2,66,987.5 68,900

നവസംബര 8373.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,26,566.5 2,59,578.5 66,988

ഡവസസംബര 8377 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,26,703 2,59,687 67,016

ജനുവരവ 7815.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3,04,804.5 2,42,280.5 62,524

കഫബ്രുവരവ 7604 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 2,96,556 2,35,724 60,832

മസ്ഥാരചസ 7267.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 2,83,432.5 2,25,292.5 58,140

ആകക 6,58,261/-

*[10/2015  മുതല്  പസ്ഥാല്  കൂപണ് മുകഖനയള്ള വവല്പന  വവല  കവകലസ്ഥായസ  36/-  രുപയവല്  നവനസം  39/-

രൂപയസ്ഥായവ വരദ്ധവപവച]

കൂടസ്ഥാകത,  കുരവശുമല  ആശ്രമതവകലകസ   കബസസ  ഫസ്ഥാമവല്  നവനസം  പസ്ഥാല്  എതവക്കുന്നതവനസ

ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകടഷന് ചസ്ഥാര ജ്ജവനതവലുസം    സസ്ഥാപനതവനസ  നഷമുണസ്ഥാക്കുനണസ. 7 കവകലസ്ഥാമതീറര അകലതവല്

സവതവകചയ്യുന്ന ആശ്രമതവകലയസ്ഥാണസ പസ്ഥാല് എതവകകണതസ്ഥായവട്ടുള്ളതസ.

(  ബവ  )   ആനുപലാതവക വവല വര്ദ്ധന  -   നടത്തുനവല

 10/2015 മുതല് പസ്ഥാല് വവല്പന കവകലസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ   36/-  രുപയവല് നവനസം  39/-  രുപയസ്ഥായവ  വരദ്ധവപവച.

കൂപണ് മുകഖന വവല്ക്കുന്ന  പസ്ഥാലവകന വവലയവല് ഇപ്രകസ്ഥാരസം വരദ്ധനവസ വരുതവയവട്ടുകണങ്കവലുസം ആശ്രമതവനസ

നല്കുന്ന പസ്ഥാലവകന വവല കവ.ഗ്രേസ്ഥാമവനസ  31/-  രൂപ  എന്ന പഴയ നവരകവല് ആനുപസ്ഥാതവകമസ്ഥായ വവല വരദ്ധനവസ

കപസ്ഥാലുസം നടതസ്ഥാകത തുടരുകയസ്ഥാണസ. 

(  സവ  )   വവപണന സലാധദതകള കകണത്തുനതവല് വതീഴ്ച

 ശരസ്ഥാശരവ  കണകകടുക്കുകമ്പസ്ഥാള്,  ഒരു  മസ്ഥാസസം  ഫസ്ഥാമവല്  നവനസം  8300  ലവറകറസ്ഥാളസം    പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനസം
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നടക്കുനണസ.  പസ്ഥാലവകന  മറസ  വവപണന സസ്ഥാധരതകള് കകണതവ കകമ്പസ്ഥാള  നവരകവല് പസ്ഥാല് വവല്ക്കുന്നതവനസ

നടപടവകള് സശ്വതീകരവചവടവല.  മവല്മ കപസ്ഥാലുള്ള സസംരസംഭങ്ങളുമസ്ഥായവ ഇതുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ   കതവടപസ്ഥാടകള്

നടതവയവടവല.  ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകടഷന്  ചസ്ഥാരജ്ജസ  വഹവചസ കകസ്ഥാണസ   മസ്ഥാരകറസ  കററവല്  പസ്ഥാല്   വവല്പന

നടതവയവരവനകവങ്കവല് കൂടവയസം   ഇതയസം  ഭതീമമസ്ഥായ നഷസം   സസ്ഥാപനതവനസ ഉണസ്ഥാകുന്നവല.   യൂണവകവഴവറവ

അഡവനവകസറവവസ  തലതവല് ഈ വവഷയസം  ഒരവകല്കപസ്ഥാലുസം  ചരചകചയ്യകപടവടവല.  സരകസ്ഥാര ഗ്രേസ്ഥാന്റുകള്, പസ്ഥാന്

ഫണസ, റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ  എന്നവവ ഉപകയസ്ഥാഗവചസ   പസ്ഥാല്  ഉല്പന്നങ്ങള്  നവരമവക്കുന്ന   പദ്ധതവകള്

ആവവഷ്കരവക്കുന്നതവനസ  നടപടവകള് സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

2016  ജനുവരവ മുതല് റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ്ഥായ "കഹറവകറജസ മവല്കസ സവപസ"  എന്ന   സസംരസംഭസം

ആരസംഭവചവട്ടുകണങ്കവലുസം  കൂടതല്  അളവസ  പസ്ഥാലുസം  ഇകപസ്ഥാഴുസം  കുരവശുമല  ആശ്രമതവനസ  നല്കവവരുന.  (2014-15

മറുപടവയവകന്മലുള്ള പ്രസ്ഥാകദശവക പരവകശസ്ഥാധനസ്ഥാ റവകപസ്ഥാരടസ കസ്ഥാണുക).

  കകമ്പസ്ഥാള വവലയവല് തകന്ന ആശ്രമതവനസ പസ്ഥാല് നല്കവ,  വരുമസ്ഥാന നഷസം  ഉണസ്ഥാകസ്ഥാതവരവക്കുവസ്ഥാനുള്ള

നടപടവ  സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാത  പക്ഷസം   പസ്ഥാല്വവല്പനയസ്ഥായവ   മറസ  വവപണന  സസ്ഥാധരതകള്

കകണകതണതസ്ഥാണസ.  പസ്ഥാന് ഫണസ, റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ എന്നവവ   മുകഖന  മൂലരവരദ്ധവത  ഉല്പന്നങ്ങള്

പസ്ഥാലവല് നവനസം  ഉണസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള  സസംരസംഭങ്ങള്,  ഡയറവ  സസംവവധസ്ഥാനങ്ങള്  എന്നവവ

ആവവഷ്കരവകകണതസ്ഥാണസ.

3-18.    വലാഹന  വലാടക  -    ഓഫതീസവല്  ഹലാജരലായ  ദവവസങ്ങളവല്  വലാഹന  വലാടക  ഇനത്തെവല്  
85,584/-   രൂപ ലകപറ്റവ

കവറ്ററവനറവ എപവഡകമലാളജവ & പ്രവവനതീവപ കമഡവസവന്  
ശ്രതീമതവ.  ടതീസസ്ഥാകമസ്ഥാള്,  കപ്രസ്ഥാഫസര  &  കഹഡസ,  കവററവനറവ എപവഡകമസ്ഥാളജവ  &  പ്രവവനതീവസ കമഡവസവന് ഹസ്ഥാജര

പുസ്തക പ്രകസ്ഥാരസം   ഓഫതീസവല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായ ദവവസങ്ങളവല് തകന്ന വവവവധ കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകട ആവശരസ്ഥാരത്ഥസം യസ്ഥാത

കചയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണവചസ   85,584/-രൂപ വസ്ഥാഹന വസ്ഥാടകയസ്ഥായവ കകപറവയവടണസ.  യസ്ഥാതയകട ഉകദ്ദേശരസം  എകന്തന്നസ

കരഖകളവല് നവന്നസ വരക്തമല.  ഇതസ സസംബനവചസ  നല് കവയ ഓഡവറസഎന്കശ്വയറവ  (നസം.30/24-1-18)  കസ ലഭവച  

മറുപടവയവല്  വവവവധ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളവല്  സസ്ഥാമ്പവളുകള്  കശഖരവക്കുന്നതവനുസം   കരസ്ഥാഗ  നവരണയതവനസ

സ്ക്രൈതീനവസംഗസ നടത്തുന്നതവനുസം  മറമസ്ഥാണസ  യസ്ഥാതകള് നടതവയകതനസം, കശഖരവച സസ്ഥാമ്പവളുകള് തവരവചസ ഓഫതീസവല്

വയ്ക്കുന്നതവനസ്ഥാല് ഹസ്ഥാജര പുസ്തകതവലുസം  ഒപ്പുവയസ്ഥാറുകണനസം അറവയവച. ഹസ്ഥാജര പുസ്തകതവല് ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതുമസ്ഥായവ

ബനകപട വവശദതീകരണസം തൃപ്തവകരമല. കസ്ഥാരണസം പൂകകസ്ഥാടസ, തവരുവനന്തപുരസം,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ

തുടങ്ങവയ  ദൂര  സലങ്ങളവല് യസ്ഥാത കചയ്യുകമ്പസ്ഥാഴുസം   തവരവകചതവ   ഹസ്ഥാജര  പുസ്തകതവല് ഒപ്പു  കവച എന്നതസ

വവശശ്വസ്ഥാസ കയസ്ഥാഗരമല. കമല് ദവവസങ്ങളവല്  ഞസ്ഥായര , തവരുകവസ്ഥാണസം  തുടങ്ങവയ അവധവ ദവവസങ്ങളുസം ഉള്കപടുന.

ആയതവനസ്ഥാല് ഹസ്ഥാജര പുസ്തകതവല് ഒപവടസ  ഓഫതീസവല്  ഉണസ്ഥായവരവക്കുകയസം  അകത  ദവവസസം  തകന്ന

യസ്ഥാതകചയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണവചസ  വസ്ഥാഹന വസ്ഥാടക റതീ ഇകമ്പഴസ കചയ്യുകയസം കചയതവനസ്ഥാല്  കമല് തുകയസ്ഥായ 85,584/-

രൂപ  ഓഡവറ്റപ നവരലാകരവക്കുന. 
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3-19. സര്വ്വകലലാശലാല  വലാഹനങ്ങളുകട  ഉപകയലാഗസം സസംബനവച അപലാകതകള

(i)  രജവസവ വവഭലാഗസം

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  വവവരങ്ങള് ആവശരകപടസ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവകസ

(  നമ്പര 7/15-16/20.02.17)  മറുപടവയസ്ഥായവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് അനുവദവചവട്ടുള്ള  49

എണസം വവവവധയവനസം  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  വവവരങ്ങള്  ലഭരമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവകല വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട

ആവശരകതസ്ഥാ നവരണയസം  നടത്തുകകയസ്ഥാ  ഓകരസ്ഥാ കസ്റ്റഷനവലുസം   ആവശരതവല്  കൂടുതല്   വസ്ഥാഹനങ്ങള്

അനുവദവചവട്ടുണസ്ഥാ   എനസം  പ്രസ്തുത മറുപടവയവല്  നവനസം  വരക്തമല.   വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവകലകസ  അനുവദവച

വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  കമകലജസ  കടസ്റ്റസ, കലസ്ഥാഗസ ബുകസ  സൂക്ഷവപസ  ഉപകയസ്ഥാഗസം  തുടങ്ങവയ കസ്ഥാരരങ്ങളവല്  കമല്കനസ്ഥാടകമസ്ഥാ

പരവകശസ്ഥാധനങ്ങകളസ്ഥാ   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   ഭസ്ഥാഗത്തുനവനണസ്ഥാകുന്നവല.   ആയതവനസ്ഥാല്   തകന്ന  പ്രസ്തുത

വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  അമവത ഉപകയസ്ഥാഗസം, അമവത വരയസം എന്നവവ നവരതീക്ഷവകകപടുന്നവല. കകരള കവററവനറവ ആനസ

ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ,  കസക്ഷന് XVIII  പ്രകസ്ഥാരസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട എലസ്ഥാ സസ്ഥാവര

- ജസംഗമ വസ്തുകളുകടയസം  കകസ്റ്റസ്ഥാഡവയന്   രജവസസ്ഥാര  ആയവരവകക ,  എലസ്ഥാ വസ്ഥാഹനങ്ങളുകടയസം  കസ്റ്റസ്ഥാകസ

രജവസ്റ്റര  സൂക്ഷവകകണതുസം  പ്രസ്തുത  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  ഉപകയസ്ഥാഗസം, സസംരക്ഷണസം, കരഖകളുകട സൂക്ഷവപസ  തുടങ്ങവയ

കസ്ഥാരരങ്ങളവല്  കമല്കനസ്ഥാടസം  കചകയ്യണതുമസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  അനുവദവച വസ്ഥാഹനങ്ങള്കസ  പുറകമ,

വവവവധ കസ്റ്റഷനുകള് വവവവധ  ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ   വസ്ഥാഹനസം  വസ്ഥാടകയസ   എടുതസ  ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്നതുസം തുക

കചലവഴവക്കുന്നതുസം   നവരതീക്ഷണവവകധയമസ്ഥാകകണതുസം  ആയതസ  നവയനവക്കുന്നതവനസ  നടപടവകള്

സശ്വതീകരവകകണതുമസ്ഥാണസ.

(i)ധനകലാരദ വവഭലാഗസം

ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസവല് ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്ന  വസ്ഥാഹനതവകന  കലസ്ഥാഗസ  ബുകസ സൂക്ഷവക്കുനണസ.  എന്നസ്ഥാല്

കപകടസ്ഥാള്  /ഡതീസല് ഓയവല് ഓരഡര  ബുകസ,  റവപയര രജവസ്റ്റര,  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര എന്നവവ

സൂക്ഷവക്കുന്നവല.  നവലവവല്  ഉപകയസ്ഥാഗവചകകസ്ഥാണവരവകന്ന  വസ്ഥാഹനതവകന  KL01-BA-6967  കലസ്ഥാഗസ  ബുകസ

പരവകശസ്ഥാധനയവല് തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണവച  അപസ്ഥാകതകള്  കകണതവയവട്ടുണസ.

1. വസ്ഥാഹനതവകന   ഇനനക്ഷമത പരവകശസ്ഥാധവചസ  കലസ്ഥാഗസബുകവല് കരഖകപടുതവയവടവല. ആറുമസ്ഥാസ
ഇടകവളകളവല്  വസ്ഥാഹനതവകന   ഫറ്റ്യൂവല്  കണ്സസംപസഷന്  കടസ്റ്റസ  നടതവ  ഇനന  ക്ഷമത
സസംബനവചസ കലസ്ഥാഗബുകവല് കരഖകപടുതലുകള് നടകതണതസ്ഥാണസ.

2. വസ്ഥാഹനതവല് ഇനനസം  ഫുള് കപസ്ഥാസവറവ നവറയസ്ഥാന് ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

3. വസ്ഥാഹനതവകന കലസ്ഥാഗസബുകവല് യസ്ഥാതകചയ്യുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസകന കപരുസം തസ്തവകയസം,  യസ്ഥാതയകട
ഉകദ്ദേശരസം,  യസ്ഥാത  കചയ്യുന്ന  ഉകദരസ്ഥാഗസകന  ഒപസ   എന്നവവ  കൃതരമസ്ഥായവ   കരഖകപടുത്തുന്നവല.
വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട   ശരവയസ്ഥായ  ഉപകയസ്ഥാഗസം,  സസംരക്ഷണസം,  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട   ഉപകയസ്ഥാഗതവകന
നവയനണസം എന്നവവ കകസ്റ്റസ്ഥാഡവയന് ഓഫതീസറുകട  ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥാണസ.
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(iii)ലവസപ ചലാന്സലറുകട ഓഫതീസപ

വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  ഉപകയസ്ഥാഗവുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട  ഓഫതീസവല്  പരവകശസ്ഥാധനയവല്

കകണതവയ അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന. 

1. വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട ഉപകയസ്ഥാഗസം സസംബനവചസ കലസ്ഥാഗസ ബുകസ കൂടസ്ഥാകത കപകടസ്ഥാള്/ഡതീസല് ഓയവല് ഓരഡര

ബുകസ, റവപയര രജവസ്റ്റര ,കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര എന്നവവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല.

2. 01/04/2014 മുതല് 17/07/14 വകര ഉപകയസ്ഥാഗവചസ കകസ്ഥാണവരുന്ന KL 01 BA 6967 (Corola Altis)  

പവന്നതീടസ 19/11/14 വകര ഉപകയസ്ഥാഗവച Xylo D4 KL 12-J-5338 നസം. കസ്ഥാര, നവലവവല് ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  

കകസ്ഥാണവരവക്കുന്ന XUV 500 KL 6523 നസം. കസ്ഥാര എന്നവവയകട ഇനന ക്ഷമത പരവകശസ്ഥാധവചസ  കലസ്ഥാഗസ  

ബുകവല് കരഖകപടുതവയവടവല. പരവകശസ്ഥാധന നടതവ കലസ്ഥാഗസ ബുകവല് കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3. ഇനനസം ഫുള് ടസ്ഥാങ്കവല് നവറയ്ക്കുന്നവല.

2014-15  വരഷസം ഉപകയസ്ഥാഗവച വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട കലസ്ഥാഗസ  ബുകസ പരവകശസ്ഥാധനയവല്  ,  വസ്ഥാഹനതവല് ഇനനസം

നവറയ്ക്കുന്നതസ വവവവധ നവരകവലസ്ഥാണസ.

കമ നസം. തതീയ്യതവ ഇനനസം (രൂപ നവരകവല്)

1 21/02/15 1600

2 23/02/15 500

3 26/02/15 1000

4 26/02/15 500

5 27/02/15 1000

6 27/02/15 1000

വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  ഇനന  ക്ഷമത  കടസ്റ്റസ  നടതവ,  ഇനന  ക്ഷമതയസ  അനുസൃതമസ്ഥായവ  വസ്ഥാഹനതവകന  ഇനന

ടസ്ഥാങ്കവല് പൂരണമസ്ഥായസം (ഫുള് കപസ്ഥാസവറവ) ഇനനസം നവറകയണതസ്ഥാണസ.

4. വസ്ഥാഹനതവകന കലസ്ഥാഗസ ബുകവല് യസ്ഥാത കചയ ഉകദരസ്ഥാഗസകന കപരുസം തസ്തവകയസം, യസ്ഥാതയകട ലക്ഷരസം,

ഉകദരസ്ഥാഗസകന ഒപസ എന്നവവ കരഖകപടുത്തുന്നവല. വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  ശരവയസ്ഥായ  ഉപകയസ്ഥാഗസം  ,  സസംരക്ഷണസം,

ഉപകയസ്ഥാഗതവകന നവയനണസം എന്നവവ കകസ്റ്റസ്ഥാഡവയന് ഓഫതീസറുകട ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥാണസ.

5. ഇനനസം നവറചതസ - കലസ്ഥാഗസ ബുകവല് കരഖകപടുതല് നടതവയവടവല.

വസൗചര നസം. 15/ തതീയ്യതവ 16/06/2014 തുക 2511 കമല് വസൗചര പ്രകസ്ഥാരസം KL- 12-H-3126 നസം. വസ്ഥാഹനതവനസ

2511 രൂപയകട ഇനനസം നവറച വകയവല് തുക അനുവദവചവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത വസ്ഥാഹനതവകന  കലസ്ഥാഗസ

ബുകവല് ഇതസ സസംബനവച കരഖകപടുതല് നടതവയവടവല. 

(iv)ഇന്സക്ഷണല് ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം, പൂകക്കലാടപ

           കക.എല്-12സവ  1378-ടസ്ഥാക്ടറവനസ വവവവധ അറകുറപണവകള് നടതവ ആയതസ കലസ്ഥാഗസബുകസ കവസ്ഥാളരസം  XVII-
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കന  കപജുകള്  യഥസ്ഥാകമസം34,14  എന്നവവയവല്  കരഖകപടുതവയതസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവയവരവക്കുന്നതസ  ഫസ്ഥാസം

സൂപരകവസര  കഗ്രേഡസ-2  ആണസ  .വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട   അറകുറപണവകള്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   കമകസ്ഥാനവകല്

എഞവനതീയറസ്ഥാണസ സസ്ഥാക്ഷരകപടുകതണതസ എന്നസ ഇന്സക്ഷണല് കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവകന  2014-15 വരഷകത

ഓഡവറസ  കുറവപവല്   വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  2015-16  കസ്ഥാലയളവവലുസം  പ്രസ്തുത  നവരകദ്ദേശസം

പസ്ഥാലവകകപടവടവലസ്ഥാകയനള്ള വവവരസം ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.

(v)  കസനര് കഫലാര് ഡയറവ സയന്സപ ആനപ കടകകലാളജവ 

KL-12-H-3120,KL-12-G-6350 എന്നതീ നമ്പര  വസ്ഥാഹനങ്ങളുകട  1-  സ്ഥാസം കവസ്ഥാളരസം കലസ്ഥാഗസ ബുക്കുകള് ഓഡവറവനസ 

പരവകശസ്ഥാധനയസ  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. ഇതസ സസംബനവചസ നല്കവയ  എന്കശ്വയറവ  (നസം. 1/14-15,      11-4-17) കസ 

മറുപടവ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

(vi) AICRP ഓണ് പക്കൗളടവ കഫലാര് എഗപസപ , മണ്ണൂത്തെവ.

ഓള് ഇന്തര കകസ്ഥാ-ഓരഡവകനറഡസ  റവസരചസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  ഓണ് പസൗള്ടവയകട   കക.ഇ.എചസ  1820

നമ്പര മകഹന്ദ്ര ജതീപവകന കലസ്ഥാഗസ ബുകസ പരവകശസ്ഥാധവചതവല് വസ്ഥാഹനസം  22/5/2017-നസ കശഷസം ഉപകയസ്ഥാഗവചവടവല.

വസ്ഥാഹനസം   പരവകശസ്ഥാധവക്കുന്നതവനുസം മൂലരസം നവരണയവക്കുന്നതവനുമസ്ഥായവ  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര,

കകരള കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, കവള്ളസ്ഥായണവകരകയസ്ഥാടസ സവ.ബവ.വവ  നസം.  20/2/16  തതീയ്യതവ  9/2/16

പ്രകസ്ഥാരസം  1100 രൂപ  ഫതീസസ നല്കവ   കരഖസ്ഥാമൂലസം  ആവശരകപടതവന്  പ്രകസ്ഥാരസം  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എഞവനതീയര നല്കവയ നസം. എസം. എസസ.ഡവ/ 414/2014  16/01/2016  തതീയ്യതവയവകല  റവകപസ്ഥാരടവല്  ജതീപവകന

അവസ വളകര പരവതസ്ഥാപകരമസ്ഥാകണനസം,  ആയതസ  പ്രവരതന  ക്ഷമമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  വലവയ  തുക

കചലവുവരുകമന്നതവനസ്ഥാല് വസ്ഥാഹനസം കലലസം കചയ്യുന്നതസ്ഥാണസ ഉചവതകമന്നറവയവക്കുകയസം  വസ്ഥാഹനതവനസ  55,000/-

രൂപ മൂലരനവരണയസം  നടത്തുകയസം കചയവട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല്,  പ്രസ്തുത  റവകപസ്ഥാരടസ  ലഭവചസ  രണ്ടു  വരഷമസ്ഥായവട്ടുസം   കസ്റ്റഷന്   പുതവയ  വസ്ഥാഹനസം  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  തുക

ആവശരകപടതലസ്ഥാകത   നസ്ഥാളവതുവകരയസം   വസ്ഥാഹനസം  കലലസം  കചയ്യുന്നതവനുള്ള  നടപടവകകളസ്ഥാനസം

സശ്വതീകരവചവടവലസ്ഥാകയന്നസ വരക്തമസ്ഥായവ. വസ്ഥാഹനസം നവലവവല്  കസ്റ്റഷകന കപസ്ഥാരചവല് ഉപകയസ്ഥാഗ ശൂനരമസ്ഥായ

നവലയവലസ്ഥാണസ.  കപസ്ഥാതുമുതല്  നശവചകപസ്ഥാകസ്ഥാകത  വസ്ഥാഹനസം   കലലസം  കചയ്യുന്നതവനുള്ള  നടപടവകള്

തശ്വരവതകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3-20. കലാഷഡല് കതലാഴവലലാളവകള ഫലാമവതര കജലാലവകള കചയ്യുനതപ അസംഗതീകരവക്കുനവല.

ഫസ്ഥാസം  ഓഫതീസവകല  കരഖകള്  പരവകശസ്ഥാധവചതവന്  പ്രകസ്ഥാരസം   ഫസ്ഥാമവകല  കദനസംദവന  കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ

നവയമവച കസ്ഥാഷശ്വല് കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള് മുപതവമൂന്നസ (33) കപര സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകടയസം കകസ്ഥാകളജവകനയസം വവവവധ

ഓഫതീസുകളവലുസം  വകുപ്പുകളവലുമസ്ഥാണസ കജസ്ഥാലവകചയസ  വരുന്നതസ. ഇവരകസ 2015-16  കസ്ഥാലയളവവല്  ഓഗസ്റ്റസ  മസ്ഥാസസം

വകര ശമ്പളയവനതവല്  തുക നല്കവയതസ ഐ.എല്.എഫസ.സവ.യവല്  നവനമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത
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സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട കസയവല്സസ കസൗണറവല് രണസ കസ്ഥാഷശ്വല്  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകകള  നവയമവചവട്ടുണസ.

ദവവകസനയള്ള കളക്ഷന്  പരവകശസ്ഥാധവക്കുകമ്പസ്ഥാള് ചവല ദവവസങ്ങളവല് വരവവല. അകലങ്കവല് നൂറസ  രൂപയസ  തസ്ഥാകഴ

എന്നവങ്ങകനയസ്ഥാണസ കസ്ഥാണുന്നതസ. ദവവകസനയള്ള  വരവസ  ഇതയസം  കുറവസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരതവല്  രണസ

കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകകള കസയവല്സസ കസൗണറവല് നവയമവക്കുന്നതസ ശരവയല. കൂടസ്ഥാകത ഫസ്ഥാസം കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ നവയമവച

കസ്ഥാഷശ്വല് കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകകള   ഫസ്ഥാമവതര  കജസ്ഥാലവകള്കസ  ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്നതുസം  ശരവയസ്ഥായ  നടപടവയല.

ഇതവകനക്കുറവചസ  2014-15  വരഷകത  ഓഡവറസ  കുറവപസ ഖണവക 25-ല്  പരസ്ഥാമരശവചവട്ടുണസ.  ഫസ്ഥാമവകല കസ്ഥാഷശ്വല്

കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ ഓഗസ്റ്റസ വകര ഐ.എല്.എഫസ.സവ യവല് നവന്നസ  ശമ്പളസം നല്കവയ വകയവല്

ഫസ്ഥാമവനുണസ്ഥായ  അധവക കചലവസ  ചുവകട കചരക്കുന.

മലാസസം ആകക മനുഷദദവനസം നല്കവയ തുക  ( 340+80%)

മസ്ഥാരചസ 904 553248

ഏപ്രവല് 883 540396

കമയസ 931 569772

ജൂണ് 821 502452

ജൂകല 932 570384

ഓഗസ്റ്റസ 990 605880

ആകക 5461 3342132

ഫസ്ഥാമവകല കദനസംദവന പ്രവരതവകള് കചയ്യുന്നതവനസ്ഥായവ കതകരകഞ്ഞടുതസ നവയമനസം  നല്കവയ  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകകള

ഫസ്ഥാമവതര  കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ  നവയമവക്കുന്നതസ   ശരവയല.  ഇതസ  സസംബനവചസ   2014-15   വരഷകത  ഓഡവറസ

കുറവപവല് പരസ്ഥാമരശസം ഉണസ്ഥായവട്ടുകൂടവ ആയതസ പരവഗണവകസ്ഥാകത ആഗസ്റ്റസ മസ്ഥാസസം വകര ഫസ്ഥാമവകന ഫണവല് നവന്നസ

ശമ്പളസം അനുവദവചതസ ശരവയസ്ഥായ നടപടവയല എന്നസ ഓ ഡവറസ വവലയവരുത്തുന.

3-21.   കഡലാര്കടഴപ  അനുവദവയ്ക്കുലുസം  വതീട്ടുവലാടക തവരവചപവടവക്കലുസം
(a) സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കശ്വസ്ഥാരകടഴസ   ജതീവനകസ്ഥാരകസ  അനുവദവക്കുന്നതുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  കശ്വസ്ഥാരകടഴസ

അകലസ്ഥാടസകമനസ   മസ്ഥാനദണങ്ങള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  07/12/2013-നസ   യൂണവകവഴവറവയവകല  എലസ്ഥാ

സസംഘടനകളുകടയസം ഒരു കയസ്ഥാഗസം വവളവക്കുകയസം നവരകദ്ദേശങ്ങള്  ആവശരകപടുകയസം തദനുസരണസം 10-03-2014 നസ

ഒരു  കരടസ  നവരകദ്ദേശപടവക  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയസം  14-03-2014-കന  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ  കയസ്ഥാഗതവല്

തതീരുമസ്ഥാനതവനസ്ഥായവ  സമരപവക്കുകയസം  കചയ.  14-03-2014  നസ  ബഹ.  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട  അദ്ധരക്ഷതയവല്

കചരന്ന 27- സ്ഥാസംമതസ  കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ  കയസ്ഥാഗതവല് OA-I എന്ന കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  നമ്പരസ്ഥായവ കശ്വസ്ഥാരകടഴസ

അകലസ്ഥാടസകമനസ  മസ്ഥാനദണങ്ങള് അസംഗതീകരവക്കുകയസം  കമല് പ്രകസ്ഥാരസം അസംഗതീകരവച ചടങ്ങളവകല  റൂള്  VII റവകവറവ

ഓഫസ കറനസ കമ നമ്പര 2 പ്രകസ്ഥാരസം 21240-37040 എന്ന ശമ്പള കസയവലവനുസം  അതവനു മുകളവലുള്ളവരവല് നവനസം

അടവസസ്ഥാന  ശമ്പളതവകന  2%  ഹസൗസസ  കറനസ  റവകവറവ   നടതണകമന്നസ   പറയനകണങ്കവലുസം   പല

സന്ദരഭങ്ങളവലുസം  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ഇതുമസ്ഥായവ   ബനകപടസ  എഴുതവ  സൂക്ഷവക്കുന്ന  രജവസ്റ്റര
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അപൂരണവുസം  ഉതരവസ്ഥാദവതകപട അധവകസ്ഥാരവകളുകട പരവകശസ്ഥാധന നടതസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  Rule  VI(15)

പ്രകസ്ഥാരസം    കശ്വസ്ഥാരകടഴസ  അനുവദവകപടവട്ടുള്ള  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല   ജതീവനകസ്ഥാരകസ   വതീട്ടു  വസ്ഥാടക  ബതയസ

അരഹതയണസ്ഥായവരവകവല   എന്നവരവകക   വതീട്ടുവസ്ഥാടക  ബത  അനുവദവചവരുന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  ചടസം  XII

കസഷരല് കണതീഷന്സസ (1) പ്രകസ്ഥാരസം കഷകയരഡസ  ഒകറ്റ്യൂകപഷന്  ഉതരവസ്ഥാദവതകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസകന അനുമതവ

പ്രകസ്ഥാരസം  നല്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാകണങ്കവലുസം  ആയതസ ഒരസ്ഥാളുകട  കപരവല്  അനുവദവകകണതുസം  ആ ഉകദരസ്ഥാഗസനവല്

നവനസം  വസ്ഥാടക  വസ്ഥാകങ്ങണതുമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല്  വവവവധ സരക്കുലറുകളവലൂകട  "കജസ്ഥായവനസ  ഒകതകപഷനസ" കശ്വസ്ഥാരകടഴസ

നല്കുകയസം  തസ്ഥാമസവക്കുന്നവരവല് നവനസം പ്രതവമസ്ഥാസസം  150/-രൂപ   കതസ്ഥാതവല് ഈടസ്ഥാകസ്ഥാന് ഉതരവസ്ഥായതസ്ഥായസം

കസ്ഥാണുന.   (ഉദസ്ഥായംഃ-  രജവസസ്ഥാറുകട  നടപടവ   കമ  നമ്പര  കക.വവ.എ.എസസ.യ  /ഐ.ഡവ. ബറ്റ്യൂ  /408/13  തതീയ്യതവ

28/10/2014  ).  കൂടസ്ഥാകത  ടവ  ഉകദരസ്ഥാഗസര  വതീട്ടു  വസ്ഥാടകബത  കകപറന്നതസ്ഥായസം കസ്ഥാണുന.  ഇതസ  കശ്വസ്ഥാരകടഴസ

അകലസ്ഥാടസകമനസ   മസ്ഥാനദണങ്ങള്കസ   വവരുദ്ധവുസം    അസംഗതീകരവകസ്ഥാന്  കഴവയസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ.  ഉദസ്ഥാഹരണതവനസ

ബവ.ആര.നമ്പര  66/15-16  തുക  59,509/-രുപ  ശ്രതീ.  കക.രസ്ഥാകജന്ദ്രന് കജ.എഫസ.ഒയകട   2015  കമയസ  മസ്ഥാസകത

ശമ്പളകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം   150/-രൂപ  കജസ്ഥായവനസ  ഒകതകപഷന് ഇനതവല് റവകവറവ  നടതവയതസ്ഥായസം  530/-  രൂപ

വതീട്ടുവസ്ഥാടക ബത നല്കവയതസ്ഥായസം കസ്ഥാണുന.  അകദ്ദേഹതവകന  അടവസസ്ഥാന ശമ്പളസം  41,640/- രൂപയസ്ഥാണസ. ഇതസ

പ്രകസ്ഥാരസം   2%  നവരകവല്   പ്രതവമസ്ഥാസസം  833/-രുപ  റവകവറവ  നടകതണതുസം   വതീട്ടു  വസ്ഥാടക  ബത നല്കസ്ഥാന്

പസ്ഥാടവലസ്ഥാതതുസം  ആകുന. ഈ ഒരു ഉദസ്ഥാഹരണതവല്  മസ്ഥാതസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ   1213/- രൂപയകട പ്രതവമസ്ഥാസ

ധനനഷമസ്ഥാണുള്ളതസ. ഇപ്രകസ്ഥാരമുള്ള ധനനഷസം  അധവകസ്ഥാരവകളുകട  ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന. 

(b)   വതീട്ടുവലാടക  ,   കവള്ളക്കരസം   -   ജതീവനക്കലാരവല് നവനസം കുറഞ്ഞ നവരക്കവല് ഈടലാക്കുന  .
 

കശ്വസ്ഥാകടഴസ സസൗകരരസം  അനുവദവകകപട കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ കഫസ്ഥാസം & കഫസ്ഥാഡര റവസരചസ കസ്റ്റഷനവകല തസ്ഥാകഴ

പറയന്ന ജതീവനകസ്ഥാരുകട  4/14  മുതല്  3/2015  വകരയള്ള കസ്ഥാലയളവവകല  ശമ്പള ബവലവല് നവനസം വതീട്ടു വസ്ഥാടക,

കവള്ളകരസം എന്നവവ കുറഞ്ഞ നവരകവല് ഈടസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.

ക്രമ
നസം

കപരപ മലാസസം  ഈടലാകക്കണ
തുക(പ്രതവമലാ
സസം 973/-
കതലാതവല്)

ഈടലാക്കവയ
തുക

(പ്രതവമലാസസം
486/-

കതലാതവല്)

കൂടുതല്
അനുവദവച തുക

1. ശ്രതീമതവ.എന്.ഗതീത  
അസവ.കപ്രസ്ഥാഫസര

4/14 മുതല് 12/14
വകര (9 മസ്ഥാസസം)

8757 4374 4383
(487x9)

2. ശ്രതീ.ധരമജന് കക.എസസ
ഫസ്ഥാസം അസവസ്റ്റനസ 

12/14 മുതല് 3/15
വകര  (4 മസ്ഥാസസം) 

3892 1944 1948

3. ശ്രതീ. കജസ്ഥാരജ്ജുകുടവ. ഫസ്ഥാസം 
അസവസ്റ്റനസ 

7/14 മുതല് 3/15
വകര (9 മസ്ഥാസസം)

കവള്ളകരസം
(25/pm)
225

ഇല 225

6556
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വതീട്ടു വസ്ഥാടക, കവള്ളകരസം എന്നവവ കുറഞ്ഞ നവരകവല് ഈടസ്ഥാകവ ശമ്പളബവലവല് കൂടുതലസ്ഥായവ  അനുവദവച

തുക ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകവ യൂണവകവഴവറവ ഫണവകലകസ മുതല് കൂകടണതസ്ഥാണസ.

3-22. വലാര്ഷവക കണക്കപ സസംബനവചപ

കകരള കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ 32(1) പ്രകസ്ഥാരസം യൂണവകവഴവറവയകട

ഫവനസ്ഥാന്സസ,  അകസൗണസസസ  &  ഓഡവറസ വവഭസ്ഥാഗങ്ങളുകട ചുമതല ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറവല് നവക്ഷവപ്തമസ്ഥാണസ. 32(4)

പ്രകസ്ഥാരസം  യൂണവകവഴവറവയകട   എലസ്ഥാ  കസ്റ്റഷനുകളുകടയസം  വരവസ  കചലവസ  സസംബനവച    പരവകശസ്ഥാധനയകട

ആധവകസ്ഥാരവകത  ഉറപ്പു  വരുകതണതസ  ധനകസ്ഥാരര  വവഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല്  ധനകസ്ഥാരര  വവഭസ്ഥാഗതവകന  വരവസ-

കചലവുകള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസര  പരവകശസ്ഥാധവചവരുന്നതസ.   കകരള കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്

സയന്സസസ  യൂണവകവഴവറവയകട    36 കസ്റ്റഷനുകളുസം  (101  മുതല്  138  വകര)  ഒറകപട  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥായവ

പ്രവരതവക്കുന്നതസ്ഥായവ   ഓഡവറസ  വവലയവരുത്തുന.  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവകല   വരവസ   കചലവുകളുകട

ഏകകസ്ഥാപനമവലസ്ഥായ്മ, സൂപരവവഷകന അഭസ്ഥാവസം എന്നവവ   വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകള്  യഥസ്ഥാസമയസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവകന

പ്രതവകൂലമസ്ഥായവ  ബസ്ഥാധവക്കുന.   ആയതവനസ്ഥാല് സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടവല്  നവഷ്കരഷവക്കുസം പ്രകസ്ഥാരസം   യൂണവകവഴവറവയകട എലസ്ഥാ
കസ്റ്റഷനുകളവകലയസം   വരവസ  കചലവസ  ഏകകസ്ഥാപനവുസം  സൂപരവവഷനുസം  ധനകസ്ഥാരര  വവഭസ്ഥാഗതവകന

നവയനണതവലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  നടപടവകള്  സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.  തന്മൂലസം  2014-15  വരഷകത  വസ്ഥാരഷവക
ധനകസ്ഥാരരപതവക പ്രകസ്ഥാരസം മുന്ബസ്ഥാകവ 47,20,48,259/- രൂപയസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് 2013-14 വരഷകത ഓഡവറസ കചയ
കണക്കുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്ബസ്ഥാകവ  51,32,59,993/-രൂപയസ്ഥാണസ.  4,12,11,734/-  രൂപയകട  വരതരസ്ഥാസമസ്ഥാണസ
മുന്ബസ്ഥാകവയവല്  വന്നവട്ടുള്ളതസ.  2015-16  വരഷതവലുസം  ഇതനുസരവചസ  മുന്നവരവപസ,  നതീകവയവരവപസ  എന്നവവയവല്
22,90,88,404/- രൂപ യകട വരതരസ്ഥാസസം വന്നവട്ടുണസ. വരതരസ്ഥാസസം കമതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

(i)   കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ  ,   മണ്ണൂത്തെവ 

"ഇന്കസയര കഫകലസ്ഥാഷവപസ" കപസ്ഥാകല കകന്ദ്രഗവണ്കമനവല് നവനസം ലഭവക്കുന്ന ഗ്രേസ്ഥാന്റുകള് പ്രകതരകസം അകസൗണസ 

കചയ്യകപടസ്ഥാകത  പസ്ഥാന് അകസൗണവലൂകട മസ്ഥാതസം  ടസ്ഥാന്സസ്ഥാക്ഷന് നടത്തുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. ഇതവനസ്ഥായവ  

പ്രകതരകസം രജവസ്റ്ററുസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല. കസന്ടല് ഗവണ്കമനവല് നവനസം ലഭവക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്, 

അവയകട വരവസ -കചലവസ കണക്കുകള് , നതീകവ ബസ്ഥാകവ എന്നവവ പ്രകതരകസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ.

പലാന് ഫണപ പലവശ  -   തനതു വരുമലാനത്തെവല് മുതല് കൂടുനള  -
2014-15  വരഷകത  പസ്ഥാന്  ഫണസ  അകസൗണസ  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്,  പലവശ  ഇനതവല്  തന്വരഷസം

17,73,134/- രൂപ ലഭവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. ഈ തുക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ഇകനണല് റവനറ്റ്യൂ അകസൗണവകലയസ്ഥാണസ

തവരവചടചവട്ടുള്ളതസ. (അകസൗണസ നസം. 67150103392). വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

മവസ്സകലനവയസപ ബവല്
നസം.

വക്കൗചര് നസം. തുക കചക്കപ നസം/ തതീയ്യതവ

1. MB No. 107/15-16 സവ.ബവ.വവ.നസം
4/10-15

7,38,622/- 485235
14/10/2015

2.MB No. 60/15-16 ലഭരമല 10,34,512/- 485232
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5/8/2015

ആകക 17,73,134/-

പസ്ഥാന്  ഫണസ  പലവശ  വരവസ   യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്,  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലയസ

തവരവചടകയണതവനസ   പകരസം  ഇകനണല്  റവനറ്റ്യൂ  അകസൗണവകലയസ   മസ്ഥാറവയതസ  സരകസ്ഥാര  നവരകദ്ദേശങ്ങള്കസ

വവരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  കമല് വവഷയസം ശ്രദ്ധയവല്കപടുതവ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവയസ  (എന്കശ്വയറവ നസം. 11/29-12-

2017) മറുപടവ ലഭവചവടവല. അതസ്ഥാതസ അകസൗണ്ടുകളവകല  പലവശ വരവസ അകത  കഹഡ്ഡസ  ഓഫസ  അകസൗണവല്

തകന്ന തവരവചസ അടവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

(ii) ഡയറക്ടകററ്റപ ഓഫപ എനര്പ്രണര്ഷവപപ 

ഡയറക്ടര എനര പ്രണരഷവപസ  ഓഫതീസവകല 2014-15 ,2015-16  അകസൗണ്ടുകള് സസംബനവചസ മുന്നവരവപസ , വരവസ

കചലവസ   നതീകവയവരവപസ  എന്നവവ  കൃതരമസ്ഥായവ  കരഖകപടുതവയവടവല.  സൂക്ഷവചവരവക്കുന്ന   രജവസ്റ്ററുകളുസം

അപൂരണമസ്ഥാണസ.  പദ്ധതവ , പദ്ധതവകയതര കണക്കുകള് , കടയവനവസംഗസ   എന്നതീ ഇനങ്ങള്കസ  എപ്രകസ്ഥാരസം   തുക

അനുവദവകചകന്നസ്ഥാ എത തുക ബസ്ഥാകവയകണകന്നസ്ഥാ   രജവസ്റ്ററുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  വരക്തമസ്ഥാകവയവടവല.  2015-16

വരഷകത  പ്രസ്തുത കസ്റ്റഷകന  (105)  കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന്  വരവസ  കചലവസ  -  ബസ്ഥാലന്സസ  പസ്ഥാന്   വരവസ-  കചലവസ

-ബസ്ഥാലന്സസ എന്നവവ  സസംബനവച കണക്കുകള് ഓഡവറവല് ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-23.   ഉത്തെരവുകളവല്  ലവസപ ചലാന്സലര്  ഒപപ കവയ്ക്കുനവല  .

2014-15,  2015-16  വരഷകത   കരഖകള്  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലര  പുറപടുവവകകണ

അകദ്ദേഹതവകന ശമ്പള ബവകലസ്ഥാഴവകകയള്ള , എലസ്ഥാ ഉതരവുകളവലുസം അകദ്ദേഹതവനു പകരമസ്ഥായവ പവ.എസസ  ടു

കവസസ ചസ്ഥാന്സലര, അഡവനവകസറവവസ  കണ്സല്ടനസ  തുടങ്ങവയവരസ്ഥാണസ  ഒപസ വചവരവക്കുന്നതസ.   ഇതവകന

കവസസ ചസ്ഥാന്സലര ഒപവട കരകടസ്ഥാ , കനസ്ഥാടസ  ഫയകലസ്ഥാ ലഭരമല. ഡസ്ഥാഫസ  ഫയല് /  ഉതരവവല്  കവസസ

ചസ്ഥാന്സലര ഒപവടതവനുകശഷസം  ആയതവകന ഒറവജവനലവല് "Approved for issue”- ല് മസ്ഥാതസം പവ.എസവകനസ്ഥാ

അഡവനവകസറവവസ  കണ്സള്ടനവകനസ്ഥാ    ഒപ്പു  വയ്ക്കുവസ്ഥാന്  അധവകസ്ഥാരമുള.  കരടവകലസ്ഥാ,  കനസ്ഥാടസ  ഫയലവകലസ്ഥാ  ,  

ഒറവജവനലവകലസ്ഥാ  കവസസ ചസ്ഥാന്സലറുകട  ഒപസ  /അസംഗതീകസ്ഥാരസം  /അനുവസ്ഥാദസം ഇലസ്ഥാത ഉതരവുകള് 

അസസ്ഥാധുവസ്ഥാണസ.  ഇതരതവലുള്ള  കചലവുകളുസം   സസ്ഥാധൂകരവകസ്ഥാവുന്നതല.  ആയതവനസ്ഥാല്   കമല്

അപസ്ഥാകതകള് ഒഴവവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-24.   റവകവലാളവവസംഗപ ഫണപ   -“  കഹറവകറ്റജപ മവല്ക്കപ സവപപ  "   എന സസംരസംഭസം  -   സസംബനവചപ

കകരള കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട കതീഴവല് പ്രവരതവച വരുന്ന കബസസ ഫസ്ഥാസം,

കകസ്ഥാലസ്ഥാഹലകമടസ എന്ന കസ്റ്റഷനവല്  റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണവല് 1,15,000/-രൂപ  കകസ്ഥാരപസസ  തുക  വകയവരുതവ

പ്രവരതനസം ആരസംഭവചവരവക്കുന്ന സസംരസംഭമസ്ഥാണസ "കഹറവകറജസ മവല്കസ സവപസ".  കസ്റ്റഷനവല് ഉല്പസ്ഥാദവപവക്കുന്ന

ആകക പസ്ഥാലവകന  ഒരു ഭസ്ഥാഗസം  ഈ സസംരസംഭതവനസ്ഥായവ  ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന.   ഫസ്ഥാസം  റവനത  വരദ്ധവപവക്കുക,

ആകരസ്ഥാഗരകരമസ്ഥായ  മൂലര വരദ്ധവത പസ്ഥാല് ഉല്പന്നങ്ങള്  വവപണവയവകലതവ-  ക്കുക  എന്നതീ
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ലക്ഷരങ്ങകളസ്ഥാടുകൂടവ  2016 ജനുവരവ മുതലസ്ഥാണസ  പ്രവരതനസം  ആരസംഭവചവരവക്കുന്നതസ.   പ്രതവദവനസം 500 സവപസ 

അപസ  ഉണസ്ഥാകവ  വവപണനസം   നടത്തുകയസം   ഇതവല്  നവനസം  മസ്ഥാസസം  5000/-   രൂപയവലധവകസം  ലസ്ഥാഭസം

ഉണസ്ഥാകസ്ഥാകമനമസ്ഥാണസ പ്രതതീക്ഷവക്കുന്നതസ.  

3-25. കചലവപ കരഖകള ലഭദമല

2014-15, 2015-16 വരഷകത പസ്ഥാന്/കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് കചലവുകളുമസ്ഥായവ ബനകപടസ പരവകശസ്ഥാധന 

നടതവയതവല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന കചലവുകള്കസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ കരഖകള്/വസൗചറുകള് പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവല. 

(i)  തുമ്പൂര്മുഴവ കദലാറ്റവല് ബതീഡവസംഗപ ഫലാസം

തൂമ്പൂരമുഴവ  കരസ്ഥാറവല്  ബ്രതീഡവസംഗസ  ഫസ്ഥാമവകന  പസ്ഥാന്,  കനസ്ഥാണ്-പസ്ഥാന്  ഇനതവല്  തസ്ഥാകഴ  പറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം
തുകകള് കചലവഴവചവട്ടുണസ.

ക്രമ നസം. സവ.ബവ.വവ നസം. /തതീയ്യതവ തുക റവമലാര്ക്സപ

1 36/5-15
 27/5/15

41,000 കനസ്ഥാണ്- പസ്ഥാന് കചലവസ

2 73/5-16
 29/9/16

20,021 Strategies  for  improving  the  fodder
production of kerala
 എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവനുകവണവ വവനവകയസ്ഥാഗവച
തുക

3 73/6-15 2,99,612 കണ്സരകവഷന്  ഓഫസ  കലസ്ഥാകല്
കരസ്ഥാറവല് ഓഫസ കകരള എന്ന പദ്ധതവയകട
കവജസസ  ഇനതവല് കചലവഴവച തുക

ആകക 3,60,633

(ii)   കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ  ,   പൂകക്കലാടപ

 2014-15 വരഷസം  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് വസൗചറുകളുസം  അനുബന കരഖകളുസം ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകവയവല.
ക്രമ നസം. സവ.ബ.വവ.നസം തുക ഇനസം

1 32/4/14-15 3,300  കവതനസം

2 107/5/14-15 5.620 യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ

3 123 to 126/6/14-15 9,500 “

4 1 to 4/7/14-15 6,500 “

5 41 to 46/7/14-15 73,800 “

6 4 to 13/5/14-15 15,000 “

ആകക 1,13,720/-
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(iii)  കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ  ,   മണ്ണൂത്തെവ

2014-15,  2015-16  വരഷതവല്   കനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന്  ഇനതവല്  നടതവയ   തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന
കചലവുകള്കസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധനയസ  ലഭരമസ്ഥാകവയവല.

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ.നസം./
തതീയ്യതവ

തുക കചലവവകന വവശദ വവവരസം

1 120/4/14-15
      7/4/15

24,936 15  കസ്ഥാഷശ്വല്  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  2014ഏപ്രവല്  മസ്ഥാസകത
കവതനസം നല്കവയതസ, തുക കകപറവയതവകന വവവരസം.

2 119/4/14-15
      17/4/15

8,558 ശ്രതീ.വവ.സവ.  മതസ്ഥായവ,  സവരസംകതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ  (റവട)  കടരമവനല്
സറണര നല്കവയതസ.- തുക കകപറവയ വവവരസം 

3 153/4/14-15
      22/4/14

96,320 ഡബറ്റ്യൂ.പവ.എഫസ  -ല്  നവനസം  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക  അഡശ്വസ്ഥാന്സസ
നല്കവയതസ  (ശ്രതീമതവ  .കരണുക  പവ.ആര,  ശ്രതീ.പവ.ആര
കൃഷ്ണന്കുടവ എന്നവവരകസ) തുക കകപറവയ വവവരസം 

5 181/4/14-15
     25/4/15

16,498 ശ്രതീ.പവ.ബവ അനവല് കുമസ്ഥാറവകന ഡവ.എ. കുടവശവക നല്കവയതസ 
-   ഡറ്റ്യൂ കഡസ്ഥാണ് പതവക 

6 162/8/14-15
      8/8/14

7,079 മൂന്നസ  (റവട)  സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ ജനുവരവ  2014  മുതല്
മസ്ഥാരചസ  2014  വകരയള്ള  ഡവ.എ.  കുടവശവക നല്കവയതസ.  തുക
കകപറവയതവകന വവവരസം 

7 157/10/14-15
      15/10/14

2,040 കഡസ്ഥാ.  മവനവ.എസം.നസ  കലകസചര  കനസ്ഥാടസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവനസ
കടപവസംഗസ ചസ്ഥാരജസ നല്കവയതസ 

8 32/3/14-15
    11/3/15

68,478 മരണകപട സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ ശ്രതീ.ജനസ്ഥാരദ്ധനനകന  വവധവ
ഗവരവജകസ   കപ  റവവവഷന്  കുടവശവക  നല്കവയതസ.  തുക
കകപറവയ വവവരസം 

9 173/01/14-15
  19/1/15

5,000 കഡസ്ഥാ. കജസ്ഥാസഫവനസ 'റണ് കകരള റണ് ' കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ  നല്കവയ
തുക  .കചലവു  കരഖകള്  /  അഡശ്വസ്ഥാന്സസ  കമതീകരവചതവകന
കരഖകള് 

10 39/9/14-15
    5/9/14

6,000 ശ്രതീമതവ. പ്രതീത.വവ.ആര, പ്രവയ.വവ.എസം, കറസ്ഥാസവ  സവ.പവ, എന്നതീ
കസ്ഥാഷശ്വല്   കലബരമസ്ഥാരകസ   കഫസ്റ്റവകവല്  അലവന്സസ
നല്കവയതസ . തുക കകപറവയതവകന വവവരസം 

11 38/9/14-15
     5/9/14

13.200 ആറസ  റവട.  സവരസം  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  കഫസ്റ്റവവല്
അലവന്സസ നല്കവയതസ. തുക കകപറവയ വവവരസം 

12 10/4/15-16
     9/4/15

82,620 28  കസ്ഥാഷശ്വല്  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട  മസ്ഥാരചസ  2015-കല  കവതനസം
നല്കവയതസ കകപറസ വവവരസം 

13 14/4/15-16
    10/4/15

18,400 രണസ  റഫറന്സസ  അസവസ്റ്റനസ  മസ്ഥാരകസ  (ദവവസകവതനസം
-കലബ്രറവയവല്) കവതനസം നല്കവയ തുക (ശ്രതീമതവ. മഞ്ജു പവ.,
സവകജസ്ഥാ കജസ്ഥാണ് ) കകപറസ വവവരസം 

14 28/5/15-16
    13/5/15

26,461 എലവസബതസ വവകക്ടസ്ഥാറവയ (9828 രൂപ) എസം.എസസ. പുഷ്പകുമസ്ഥാര
(16663)  രൂപ  എന്നതീ  വവരമവച  സവരസം  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ
കടരമവനല്  സറണര നല്കവയ തുക. കകപറസ വവവരസം 
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15 29/5/15-16
    13/5/15

8,866 ശ്രതീ.കസയലവവ.പവ   സവരസം  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ(റവട)  കടരമവനല്
സറണര നല്കവയ തുക. കകപറസ വവവരസം 

16 30/5/15-16
    13/5/15

26,953 അഞസ വവരമവച സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  ഡവ.എ കുടവശവക
നല്കവയതസ.കകപറസ വവവരസം 

17 10/7/15-16
   4/7/15

74,900/-ല്
17,500/-
രൂപ

ശ്രതീമതവ.  രുഗ്മണവ.ടവ.പവ.,  കഹമമസ്ഥാലവനവ .എസം.പവ.,  എന്നവവരകസ
സശ്വതീപര  കജസ്ഥാലവ  കചയതവനസ  കവതനസം  നല്കവയതസ.  കകപറസ
വവവരസം 

18 140/10/15-16
  5/10/15

18,667 16  സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ വരദ്ധവപവച ഡവ.എ കുടവശവക
പണമസ്ഥായവ നല്കവയതസ.  ഇതസ സസംബനവചസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ ഡറ്റ്യൂ
കഡസ്ഥാണ് പതവക 

19 154/10/15-16
  15/10/15

1,506 ശ്രതീ. പവ.എന് വസ്ഥാസുകദവന്, സവരസം ,കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ (റവട)കസ 2015
ആഗസ്റ്റസ  മസ്ഥാസകത ഇരട  കവതനസം   കുടവശവക  നല്കവയതസ.
ഡബവള് ഡറ്റ്യൂടവ   കചയതവകന യസം തുക കകപറവയതവകനയസം
വവവരസം 

20 107/10/15-16
  8/10/15

28,621 വവരമവച  7  സവരസം  കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  വരദ്ധവപവച  ഡവ.എ
കുടവശവക നല്കവയതസ  (1/1/15 മുതല് 31/8/15 വകരയള്ളതസ) 
തുക കകപറവയ വവവരസം 

21 243/11/15-16
  25/11/15

47,250 കകരള  ഫതീഡസസസ   തൃശൂരവനസ   ആനവമല്  റതീകപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്
വകുപവകലകസ കസ്ഥാലവതതീറ വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ നല്കവയ തുക
 കകപറവയതവകന  വവവരസം, കസ്റ്റസ്ഥാകസ, ഇഷറ്റ്യൂ വവവരസം 

22 157/11/15-16
  16/11/15

1,02,565 അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര  കക.എസസ.ഇ.ബവ,
മണ്ണൂതവകസ പമ്പസ ഹസൗസസ,  സതീറസ കലറസ  ,  എന്നവവയകട  2015
ഒകക്ടസ്ഥാബര മസ്ഥാസകത കവദറ്റ്യൂതവ ചസ്ഥാരജസ ഇനതവല് നല്കവയ
തുക

23 158/11/15-16
 16/11/15

2,78,071 22 ഇന്കവസ്ഥായവസുകളുകട 2015 ഒകക്ടസ്ഥാബര മസ്ഥാസകത കവദതതവ
ചസ്ഥാരജസ നല്കവയ തുക അടവസ്ഥാകവയതവകന വവവരസം,  കവദതതവ
ബവല്ലുകള് 

24 56/7/15-16
     14/7/15

3,823 ശ്രതീ.കക.കക.മസ്ഥാതത,  ഫസ്ഥാസം  സൂപര  കവസര  കഗ്രേഡസ-2  നസ,
പൂകകസ്ഥാടസ നവനസം മണ്ണൂതവയവകലക്കുള്ള ടസ്ഥാന്സ്ഫര ടവ.എ

25 55/7/15-16
     14/7/15

3,255 ശ്രതീ.പവ.കക. മജതീദസ ഫസ്ഥാസം സൂപര കവസരകസ, പൂകകസ്ഥാടസ നവനസം
മണ്ണൂതവയവകലക്കുള്ള ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ

26 54/7/15-16
     14/7/15

2,077 ശ്രതീ.സജവ  ആനണവ,  ബസസ  അറണനവനസ  പൂകകസ്ഥാടസ  നവനസം
മണ്ണൂതവയവകലക്കുള്ള ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ

27 53/7/15-16
     14/7/15

2,265 ശ്രതീമതവ.ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരവ എന്.ജവ,  ഫസ്ഥാസം അസവസ്റ്റനസ  (കവററവനറവ)
നസ , പൂകകസ്ഥാടസ നവനസം മണ്ണൂതവയവകലക്കുള്ള ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ

28 52/7/15-16
     14/7/15

5,707 ശ്രതീ.പവ.എസസ.  കബതീര,   ഫസ്ഥാസം  സൂപര കവസരകസ,  പൂകകസ്ഥാടസ
നവനസം മണ്ണൂതവയവകലക്കുള്ള ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ.

ആകക 9,22,726

കകരള  സരവ്വതീസസ  ചടങ്ങള്  ഭസ്ഥാഗസം-2  പ്രകസ്ഥാരസം,  അകപക്ഷ  പ്രകസ്ഥാരസം  ലഭരമസ്ഥായ  ടസ്ഥാന്സ്ഫറവനസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ
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അനുവദനതീയമല. കൂടസ്ഥാകത പുരവ്വ കസ്റ്റഷനവല് കുറഞ്ഞതസ ഒരു വരഷകമങ്കവലുസം (ലതീവസ കസ്ഥാലയളവസ ഒഴവകക),  കജസ്ഥാലവ

കചയവട്ടുള്ളവരകസ  മസ്ഥാതകമ ടസ്ഥാന്സ്ഫര ടവ.എ കസ  അരഹതയള.  അപ്രകസ്ഥാരമലസ്ഥാത  ടസ്ഥാന്സ്ഫറുകള്കസ  ടൂര ടവ.എ

യസ്ഥാണസ  അനുവദനതീയമസ്ഥായവട്ടുള്ളതസ.  വവവരസം  ആരസ്ഥാഞ്ഞുകകസ്ഥാണസ  നല്കവയ ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവകസ(നസം.  5/11-01-

2018)  മറുപടവ  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  തന്മൂലസം   അരഹതകപടവരകസ്ഥാണസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ  അനുവദവചവട്ടുള്ളകതന്ന

കസ്ഥാരരസം പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന് ഓഡവറവനസ  കഴവഞ്ഞവടവല.  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  ടവ.എ.   സസംബനവച  മുഴുവന് വവവരങ്ങളുസം

പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

കരഖകള് ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതുവകര കചലവഴവച 9,22,726/-       രൂപ ഓഡവറ്റവല് തടസ്സസം കചയ്യുന  .

പലാന് ഫണപ
Centre for small laboratory & animal production (CSLAP) നസ ലഭരമസ്ഥായ 10,00,000/-രൂപ  യവല്,  കചകസ

നസം. 729568/30-09-2016 പ്രകസ്ഥാരസം  5,33,919/-രൂപ  (FVC No. 13/15-16 / തതീയ്യതവ പ്രകസ്ഥാരസം 4,46,600/-രൂപയസം

FVC No. 14/15-16 /തതീയ്യതവ 30/9/16 പ്രകസ്ഥാരസം  87,319/-രൂപയസം ) വവനവകയസ്ഥാഗവചതവകന കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധനയസ

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. കചലവു തുക   5,33,919      രൂപ ഓഡവറ്റവല്  തടസ്സസം കചയ്യുന  .

(iv)ഡയറക്ടര് ഓഫപ അക്കലാദമവക്സപ ആനപ റവസര്ചപ

"ഇ.  കജരണല്"  വരവകസ്ഥാരസ്ഥാവുന്നതവനുകവണവ ധനസഹസ്ഥായമസ്ഥായവ കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ ഓഫസ കവററവനറവ  &  ആനവമല്

സയന്സസസ,  പൂകകസ്ഥാടസ ഡതീനവനസ വസൗചര നസം.5/23-3-16  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക. 9,00,000/-  രൂപ  അനുവദവചവട്ടുണസ.

എന്നസ്ഥാല് ആയതവകന  വവനവകയസ്ഥാഗസം  സസംബനവചസ  കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായവ  25/4/2017-കല  ഓഡവറസ

എന്കശ്വയറവ  (നമ്പര  8)  പ്രകസ്ഥാരസം   ആവശരകപടവരുനകവങ്കവലുസം   കരഖകള്,  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  ആയതവനസ്ഥാല്

9,00,000/-    രൂപയകട വവനവകയസ്ഥാഗ കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  കചലവു തുക    9,00,000/-  രൂപ   ഓഡവറവല്

തടസസം കചയ്യുന  .

കമലാണവറ്ററവസംഗപ ആനപ ഇവലാകലഡഷന് കസല് ,മണ്ണൂത്തെവ  -കചലവപ വക്കൗചറുകള ഹലാജരലാക്കവയവടവല. 

വസൗചര നസം.13 തതീയ്യതവ 17-2-15  തുക 14 ലക്ഷസം 
വസൗചര നസം.ലഭരമല തതീയ്യതവ 9/1/15 തുക  6 ലക്ഷസം
 വസൗചര നസം.3/23-1-16  തുക           തുക    5   ലക്ഷസം

ആകക 25 ലക്ഷസം
ഡയറക്ടര  ഓഫസ  അകസ്ഥാഡമവക്സസ   ആനസ  റവസരചവകന  25/2/15-തതീയ്യതവയവകല

കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഡവ.എ.ആര/ആര4/2628/13  നമ്പര   ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം,  കമസ്ഥാണവററവസംഗസ

ആനസ  ഇവസ്ഥാകലശ്വഷന്  എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവനുകവണവ  പ്രസ്തുത  കസലവകന കണ്വതീനറസ്ഥായ കഡസ്ഥാ.കക.സവ.രസ്ഥാഘവന്,

കപ്രസ്ഥാഫസരകസ  കമല് വസൗചര പ്രകസ്ഥാരസം  14  ലക്ഷസം രൂപ അനുവദവചവട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത കമല് നടപടവകമങ്ങളവല് 6

ലക്ഷസം  രൂപ 9/1/2015-നസ മുന്കൂറസ്ഥായവ നല്കേവയതസ്ഥായസം  വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.  ഇതുകൂടസ്ഥാകത 2015-16 വരഷതവല് 5

ലക്ഷസം രൂപയസം അനുവദവചവട്ടുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം   2014-15,  2015-16   വരഷങ്ങളവലസ്ഥായവ  ആകക. 25  ലക്ഷസം  രൂപ

കമസ്ഥാണവററവസംഗസ   &  ഇവസ്ഥാകലശ്വഷന്  കസല് കണ്വതീനറുകട   അകസൗണറവകലയസ   ടസ്ഥാന്സ്ഫര  കചയവട്ടുണസ.   ഈ
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സസ്ഥാഹചരരതവല്  25 ലക്ഷസം  രൂപയകട  കചലവസ  വസൗചറുകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായവ   ആവശരകപടവരുനകവങ്കവലുസം

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. ആയതവനസ്ഥാല് 25   ലക്ഷസം രൂപയകട കചലവപ തടസ്സത്തെവല് വയയ്കുുന  . 

(v)കസനര് കഫലാര് അഡഡലാന്സപഡപ സ്റ്റേഡതീസപ ഇന് ആനവമല് ജനറ്റവക്സപ ആനപ ബതീ ഡവസംഗപ 

Animal Biotech Laboratory, Modernisation of vechur cattle conservation centre, Development of
cloning  &  transgenic  Research  facilities   conservation  centre,  എന്നതീ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്കസ്ഥായവ
വവനവകയസ്ഥാഗവച   കചലവുകള്കസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  കരഖകള്  പരവകശസ്ഥാധനകസ്ഥായവ ലഭരമസ്ഥാകവയവല.

ക്രമ
നസം

സവ.
ബവ.വവ.നസം./

തതീയ്യതവ

തുക കചലവവകന വവവരസം റവമലാര്ക്സപ

1 13/09-14
3/9/14

1,12,930 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
ആഗസ്റ്റസ  2014-കല
കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

2 4/10-14
1/10/14

1,16,014 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
കസപ്തസംബര  2014-
കല കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

3 3/11-14
4/11/14

1,14,832 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
ഒകക്ടസ്ഥാബര  2014-കല
കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

4 4/12-14
3/12/14

1,20,127 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
നവസംബര  2014-കല
കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

5 1/02-15
2/2/15

1,13,659 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
ആഗസ്റ്റസ  ജനുവരവ
2015-കല കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

6 2/1-15
1/01/15

1,27,184 എഴസ  കസ്ഥാഷശ്വല്
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട
ഡവസസംബര  2015-
കല കവതനസം 

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

7 55/08-14
5/8/14

12,352 ശ്രതീമതവ.
വതലകുമസ്ഥാരവ  .ടവ.എ
(കസ്ഥാഷശ്വല്
കലബര)യകട
11/10/2014  മുതല്
31/10/14  വകരയള്ള
കസഷരല്  ഡവസസ

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ
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എബവലവറവ  ലതീവസ
ശമ്പളസം 

8 34/12-14
18/12/14

4,117 ശ്രതീ.  രഞവതസ
എസം.എല്., (കസ്ഥാഷശ്വല്
കലബര)കന
04/08/2014  മുതല്
10/08/14  വകരയള്ള
കസഷരല്  ഡവസസ
എബവലവറവ  ലതീവസ
ശമ്പളസം

തുക കകപറവയതവകന വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

ആകക 7,21,215

2015-16  വരഷതവല്  കനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന്  ഇനതവല്  കചലവഴവച  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  കചലവുകള്
സസംബനവച കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധനകസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ. നസം / തതീയ്യതവ തുക റവമലാര്ക്സപ

1 സവ  .  ബവ  .  വവ നസം  . 4/09-15
         തതീയ്യതവ 3/9/15

30,600/-രൂപ കസ്ഥാഷശ്വല് കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകളുകട  21/8/15 മുതല് 31/8/15 
വകരയള്ള കവതനസം. തുക നല്കവയതവകന വവവരസം

2 ബവ  .  ആര  .   നസം  . 73/15-16
         തതീയ്യതവ 1/7/15

25,000/-രൂപ അശശ്വതവ  ടവ.ബവ (15,000/-രൂപ) രസ്ഥാകജഷസ കുമസ്ഥാര 
(10,000/-രൂപ) എന്നതീ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ   ജതീവനകസ്ഥാരകസ  
2015 ജൂണ് മസ്ഥാസകത  ശമ്പളസം.  തുക നല്കവയതവകന 
വവവരസം

3 ബവ  .  ആര നസം  . 74/15-16
         തതീയ്യതവ 1/7/15

15,000/-രൂപ രസ്ഥാഹല് എസസ. കരസ്ഥാര ജതീവനകസ്ഥാരകന 2015 ജൂണ് 
മസ്ഥാസകത ശമ്പളസം. തുക നല്കവയതവകന  വവവരസം

ആകക 70600/-രൂപ
 
കചലവു തുക 791815/-രൂപ (7,21,215+70,600)  ഓഡവറവല് തടസസം കചയ്യുന.

ആകക കചലവഴവച 61,22,813/- രൂപയകട കചലവപ ഓഡവറ്റപ തടസ്സത്തെവല് വയ്ക്കുന.

3-26.    ഇന്ഫലാസകപചര് കഡവലപപകമനപ  വവസംഗവനപ വവവവധ പ്രവൃത്തെവകളക്കലായവ നല്കവയ തുകകള  -
പൂര്ത്തെതീകരണ റവകപലാര്ടപ  ,   ധന വവനവകയലാഗ സലാക്ഷദപതസം എനവവ  ലഭദമല  .

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം  കസ്റ്റഷന് കഹഡസ  മുഖസ്ഥാന്തവരസം  വവവവധ  മരസ്ഥാമതസ

പ്രവൃതവകള്  നടപസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  തുകകള്  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ  അസവസറനസ

എഞതീനതീയരകസ  കകമസ്ഥാറവയവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  പ്രവൃതവയകട  ഇകപസ്ഥാഴകത  അവസ  ,  പൂരതതീകരവചതവകന

വവവരങ്ങള് എന്നവവ ഫയലുകളവല് ലഭരമല. വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.
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(i).ടതീചവസംഗപ  കവറ്ററവനറവ   കവനവക്കല്  കകലാസംപക്സപ, പുകക്കലാടപ

ടതീചവസംഗസ   കവററവനറവ   കവനവകല്  കകസ്ഥാസംപക്സസ,  പുകകസ്ഥാടവല് നവന്നസ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ

വവസംഗസ അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയരകസ വവവവധ  പ്രവ ൃതവകള്കസ്ഥായവ  തുക കകമസ്ഥാറവയവട്ടുണസ വവശദ

വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.

ബവല് നസം പ്രവൃത്തെവ തുക

1. S-142/15-16 ഐ.പവ  യൂണവറവകന  അറകുറ
പ്രവ ൃതവകള്ക്കുസം  കപയവനവസംഗവനുസം
കവണവ

1,15,000/-

2 S-168/15-16 കസപകററസ  കനറസ വരകവസംഗസ 1,65,000/-

ആകക 2,80,000

(ii).കദലാറ്റവല് ബതീഡവസംഗപ  ഫലാസം ,തുമ്പൂര്മുഴവ

2015-16  വരഷതവല് വവവവധ കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളവലസ്ഥായവ  തസ്ഥാകഴ  പറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം  തുകകള്,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ വവസംഗവനസ നല്കവയവട്ടുണസ.

ക്രമ
നസം.

സവ.ബവ.വവ
നസം. /തതീയ്യതവ 

തുക റവമലാര്ക്സപ

1 69/15-16
29/9/16

3,50,000/-രൂപ Improving Nutritional base  through total mixed ration
(TMR) പദ്ധതവയകട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ
എഞവനതീയര-II,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ
വവസംഗസ,മണ്ണൂതവകസ  TMR  വസ്ഥാഗണ്  കഷഡസ  നവരമസ്ഥാണ
പ്രവൃതവകസ്ഥായവ നല്കവയതസ.

2 46/15-16
27/5/16

4,00,000/-രൂപ Strategies  for  Improving  the  fodder  production  of
kerala  കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ  Solar power fencing
installation  പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ
എഞവനതീയര-II,ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ
വവസംഗസ,മണ്ണൂതവകസ നല്കവയ തുക.

3 58/15-16
18/7/16

10,00,000/-രൂപ യൂണവകവഴവറവ  ഇന്ഫരകമഷന്  ആനസ  കസയവല്സസ
കസനര   പദ്ധതവയകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ   എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ
എഞവനതീയര, ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ വവസംഗസ,
പൂകകസ്ഥാടവനസ നല്കവയ തുക

4 45/15-16
27/5/16

3,25,000/-രൂപ ഫതീഡസ  കസ്റ്റസ്ഥാര/ലസ്ഥാബസ  ബവല്ഡവസംഗവനസ  സ്റ്റതീല്  റൂഫസ
കചയ്യുന്നതവനസ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ
വവസംഗവനസ നല്കവയ തുക.

ആകക 20,75,000/- രൂപ

കമല് പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ ഭരണസ്ഥാനുമതവ, സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ  എന്നവവ നല്കവയതവകന വവവരസം,പ്രവൃതവകള് 

കസ്ഥായവ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ എസ്റ്റവകമറസ എന്നവവകയസ്ഥാനസം തകന്ന ഫയലവല് ലഭരമല.
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(iii).യൂണവകവഴവറ്റവ ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം & കഫലാഡര് റവസര്ചപ കഡവലപപകമനപ കസ്റ്റേഷന്, മണ്ണൂത്തെവ

“Strategies for improving the Fodder Production of Kerala State Project” എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ

2015-16  വരഷതവല്   തസ്ഥാകഴ  പറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം  തുകകള്,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ  വവസംഗവനസ  

നല്കവയവട്ടുണസ.

ക്രമ
നസം.

സവ.ബവ.വവ
നസം. /തതീയ്യതവ 

തുക റവമലാര്ക്സപ

1. 10/03/2015-16
18/3/16

75,000/-രൂപ 'False ceiling  the  farm office  room and pathway
connected  between   dung  pit  for  trolly  movement'
പ്രവൃതവയസ്ഥായവ നല്കവയ തുക2. 11/9/2015-16

129/9/16
74,659/- രൂപ

3 4/7/15-16
8/7/15

8,10,000/-രൂപ Masonry  കചകസ ഡസ്ഥാസം വവകസവപവക്കുന്ന പ്രവൃതവകസ
നല്കവയ തുക

4 15/7/15-16
8/7/15

8,25,000/-രൂപ ബഫകലസ്ഥാ  ഫസ്ഥാസം  നവതീകരണ പ്രവൃതവകസ   നല്കവയ
തുക

ആകക 17,84,659/-രൂപ

(iv). കസനര് കഫലാര് പവഗപ കപ്രലാഡക്ഷന്  & റവസര്ചപ

സവ.ബവ.വവ  നസം.  11/9-16  പ്രകസ്ഥാരസം  3,20,000/-  രൂപ  (28.09.2016-കല കചകസ നസം.  668488  പ്രകസ്ഥാരസം)

കവഹവകവള്   കഷഡസ   നവരമസ്ഥാണതവനസ്ഥായവ    അസവ.  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ   എഞവനതീയര  ,  ഐ.ഡവ.വവസംഗവനസ

നല്കവയവട്ടുണസ.  കമല് പ്രവൃതവയസ്ഥായവ  നല്കവയ   തുകയകട  വവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപതസം  ഐ.ഡവ.വവസംഗവല്

നവനസം  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  പ്രവൃതവയകട   നവലവവകല  അവസ,  കസംപതീഷന് റവകപസ്ഥാരടസ   ഇവ ആവശരകപടസ

നല്കവയ   ഓ ഡവറസ  എന്കശ്വയറവയസ  (നസം.3/13.03.18)  പണവ  പൂരതതീകരവചതസ്ഥായവ  മറുപടവ  നല്കവയവട്ടുണസ.  ടവ

വരകവനസ്ഥായവ   നല്കവയ  തുക   പൂരണമസ്ഥായസം   വവനവകയസ്ഥാഗവചവട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ  ഫണസ   വവനവകയസ്ഥാഗ

സസ്ഥാക്ഷരപതതവകന   അഭസ്ഥാവതവല്  വവലയവരുത്തുവസ്ഥാന്   കഴവഞ്ഞവടവല.  ആയതവനസ്ഥാല്  കചലവസ  തുക

തടസകപടുത്തുന. 

(v).കവറ്ററവനറവ കഹലാസവറ്റല് കകലാക്കലാല. തൃശൂര്  

Developing a protocol for evaluation and management of veterinary trauma patients and establishment

of veterinary trauma patients care centre  എന്ന കപ്രസ്ഥാജകവല്  ഉള്കപടുതവ സവ.ബവ.വവ.നസം. 23/15-16  തതീയ്യതവ

28/09/2016  (കചകസ  നസം.  628434/തതീയ്യതവ  28/9/16  )  പ്രകസ്ഥാരസം  2,70,000  രൂപ  അസവ.  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എഞവനതീയര -2  ഐ.ഡവ.വവസംഗസ  മണ്ണൂതവകസ 'Replacement of roofing sheets of the casting shed and providing

rain  gutter  to  roof  of  surgery  OP'  പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  2015-16  വരഷതവല്  നല്കവയവട്ടുണസ.  പ്രവൃതവയകട

പൂരതതീകരണ സസ്ഥാക്ഷരപതസം, ധന വവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപതസം എന്നവവ പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവല.

59



പലാന് ഫണപ 

Strengthening of four Hospitals- എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവകല  കചലവുമസ്ഥായവ ബനകപടസ സവ.ബവ.വവ.നസം 36-11/16

-  (കചകസ നമ്പര - 628407) പ്രകസ്ഥാരസം  ഇലകവഫവകകഷന് പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ ഐ.ഡവ.വവസംഗസ  മണ്ണൂതവകസ 

25,000/- രൂപ നല്കവയവട്ടുണസ. പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവചതസ സസംബനവച വവവരങ്ങള് ഫയലവലവല.

(vi). ഏവവയന് റവസര്ചപ  കസ്റ്റേഷന്- 2015-16

ബവ.ആര.നമ്പര. 179/15-16  തതീയ്യതവ  30/9/2016  പ്രകസ്ഥാരസം  27,00,000/-  രൂപ "എക്സസകപരവകമനല് ചവകന്

കഷഡസ " നവരമസ്ഥാണതവനസ്ഥായവ അസവ.എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര, ഐ.ഡവ. വവസംഗസ ,  പൂകകസ്ഥാടവനസ നല്കവയവട്ടുണസ.

പ്രവൃതവ പൂരതതീകരണസം, ഫണസ വവനവകയസ്ഥാഗസം എന്നതീ വവവരങ്ങള് ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകവയവല. 

(vii). കകലാകളജപ  ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ , പുകക്കലാടപ.

(1)  2014-15,  15-16  വരഷങ്ങളവല്  വവവവധ  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ   വവസംഗവനസ  തുക നല്കവകയങ്കവലുസം  ഓഡവറസ  തതീയ്യതവ   വകരയസം  കജസ്ഥാലവ  പൂരതതീകരണ,  ഫണസ
വവനവകയസ്ഥാഗ വവവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല. വവശദ വവവങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

വക്കൗചര് നസം. തതീയ്യതവ തുക കസ്റ്റേഷന് / ഡവപലാര്ടപകമനപ പ്രവ ൃത്തെവ

സവ.ബവ.വവ നസം. 1 /  8  
                        14-15

3/8/15 2,20,000 കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ 
കവററവനറവ ആനസ 
ആനവമല് സയന്സസസ, 
പൂകകസ്ഥാടസ

ഇലറ്റ്യൂമവകനഷന്
കജസ്ഥാലവകള്  അനസ്ഥാടമവ
മറ്റ്യൂസവയസം

സവ.ബവ.വവ നസം. 34/15-16 30/3/16 1,10,000 കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ
കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കടകകസ്ഥാളജവ.

പസ്ഥാരടതീഷന്,  വസ്ഥാഷസ
ഏരവയ നവരമസ്ഥാണസം

സവ.ബവ.വവ നസം. 4/15-16 4/3/16 10,000 കമകകസ്ഥാ ബകയസ്ഥാളജവ റവപയര കജസ്ഥാലവകള്

സവ.ബവ.വവ നസം. 16 /  9  
                        15-16

30/9/16 1,06,085 ആനവമല് ജനറവക്സസ കപ്രസ്ഥാസസവസംഗസ  ഹസ്ഥാള്,
അനുബന കജസ്ഥാലവകള്

സവ.ബവ.വവ നസം.  9 /  9 
                        15-16

28/9/16 80,000 സരജറവ & കറഡവകയസ്ഥാളജവ സവവവല്&  ഇലകവകല്
കജസ്ഥാലവകള്

സവ.ബവ.വവ നസം.  20 /  9 
                        15-16

29/9/16 1,44,000 പസ്ഥാരസ്ഥാകസകറസ്ഥാളജവ വകുപസ റവകസരചസ ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
നവതീകരണസം
പൂരതതീകരണ
സസ്ഥാക്ഷരപതസം
ലഭരമസ്ഥാകവകയങ്കവലുസം
ബസ്ഥാകവ  വന്ന   15,702
രൂപയകട  വവനവകയസ്ഥാഗ
വവവരസം
ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

സവ.ബവ.വവ നസം.  9 /  9 
                        15-16

29/9/16 1,24,586 പസ്ഥാരസ്ഥാകസകറസ്ഥാളജവ വകുപസ ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
ഫസ്ഥാബ്രവകകഷന്
പ്രവൃതവകസ  നല്കവയ
തുക  പൂരതതീകരണ
സസ്ഥാക്ഷരപതസം
ലഭരമസ്ഥാകവയവട്ടുകണങ്കവ
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ലുസം  27,964/-രൂപയകട
വവനവകയസ്ഥാഗ  വവവരസം
ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

സവ.ബവ.വവ നസം.  62 /  9 
                        15-16

30/9/16 1,15,000 ഫവസവകയസ്ഥാളജവ വകുപസ റവസരചസ  ലസ്ഥാബസ
രൂപതീകരണസം  .
പൂരതതീകരണ
സസ്ഥാക്ഷരപത  പ്രകസ്ഥാരസം
കചലവഴവകസ്ഥാനവകശ
ഷവച  49248/-
രൂപയകട
വവനവകയസ്ഥാഗ/തവരവചടവസ
വവവരസം
ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

ആകക 9,09,671.00

(viii)കസനര് കഫലാര് അഡഡലാന്സപഡപ സ്റ്റേഡതീസപ ഇന് ആനവമല് ജനറ്റവക്സപ ആനപ ബതീ ഡവസംഗപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.  തതീയ്യതവ തുക കചലവവകന വവവരസം പ്രവൃത്തെവ 

12/08-14 5/8/14 67,713
അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ
എഞവനതീയര   -II  .
ഐ.ഡവ.വവസംഗവനസ
നല്കവയ തുക

ഇലകവകല്  
കമയവനനന്സസ  
പ്രവൃതവപൂരതതീകരണ
വവവരസം  
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

1/6-15
1/6/15

32,00,000 ബകയസ്ഥാകടകസ  ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
നവരമസ്ഥാണതവനസ്ഥായവ
നല്കവയ തുക

തുക വവനവകയസ്ഥാഗസം /  
പൂരതതീകരണസം വവവരസം
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ

(2)    വവവവധ  നവര്മലാണ  പ്രവൃത്തെവകളക്കലായവ  പദ്ധതവ   പൂര്ത്തെതീകരണത്തെവകന  അവസലാന  ഘടത്തെവല്
ലകമലാറവയ   1,02,46,152/-    രൂപയകട വവനവകയലാഗ വവവരങ്ങള ലഭദമല  .

കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസസ, പൂകകസ്ഥാടവകന  പസ്ഥാന് ഫണസ  അകസൗണവല് നവനസം

2015-16  വരഷകത   പദ്ധതവ   പൂരതതീകരണതവകന  അവസസ്ഥാന  ഘടതവല്  1,02,46,152/-  രൂപ  വവവവധ

പ്രവൃതവകള് നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറുകട  പസ്ഥാന് അകസൗണവകലയസ  മസ്ഥാറവയവട്ടുണസ.

വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

ക്രമ
നസം.

ബവ.ആര്
നസം.

സവ.
ബവ.വവ
നസം.

തുക പ്രവ ത്തെവയകട വവവരസം കചക്കപ
നസം./

തതീയ്യതവ

1 93/15-16 4/9-16 20,00,000 കകസ്ഥാകളജസ ബവല്ഡവസംഗസ റവപയര 199074
29/9/16

2 94/15-16 5/9-16 40,00,000 കഗള്സസ കഹസ്ഥാസ്റ്റല് നവരമസ്ഥാണസം 199074
29/9/16

3 90/15-16 1/9-16 40,00,000 ഫസ്ഥാരകമഴസ  കടയവനവസംഗസ   കസനര 199073
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നവരമസ്ഥാണ  ആവശരതവനസ്ഥായവ  പ്രവ
ഫസ്ഥാബ്രവകകറഡസ  യൂണവറകള്
സസ്ഥാപവകല്

9/9/16

4 34/15-16 17/3-16 2,46,152 സവവവല്,  റവപയര  വരക്കുകള് 
കചയ്യുന്നതവനസ  (മുന് വരഷകത  കശഷവച
26,152/- രൂപ  ഉള്പകട)

30/3/16

ആകക 1,02,46,152/-

(viii).കകലാകളജപ ഓഫപ  ഡയറവ സയന്സപ  ആനപ  കടകകലാളജവ, മണ്ണൂത്തെവ.

 “Strengthening of Infrastructure for the proposed Dr. Varghese Kurian  Institute of  Diary Food

Technology”   എന്ന  പദ്ധതവയവല്,  ഡയറവ  സയന്സസ  കകസ്ഥാകളജവകന  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവ ൃതവകള്കസ്ഥായവ

സവ.ബവ.വവ.നസം.  1/2-15-16  പ്രകസ്ഥാരസം 50,00,000/-  രൂപ   ചതീഫസ  എഞവനതീയര,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ

വവസംഗവനസ നല്കവയവട്ടുണസ. (കചകസ നസം 557804/ 05.02.2016 ). വവശദമസ്ഥായ  എസ്റ്റവകമറവകന   അടവസസ്ഥാനതവലല

തുക   കകമസ്ഥാറവയവട്ടുള്ളതസ.  പ്രവൃതവ  പൂരതതീകരവചതവകന  പൂരതതീകരണ  സരടവഫവകകറസ്ഥാ,  ഫണസ

വവനവകയസ്ഥാഗസസ്ഥാക്ഷരപതകമസ്ഥാ പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. 

(ix).ഇന്സക്ഷണല് ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം കകലാസംപക്സപ, പൂകക്കലാടപ

 "സങസതനവസംഗസ  ഓഫസ  ഇന്സക്ഷണല്  കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാസം  കകസ്ഥാസംപക്സസ"  എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം

1,20,000/-  രൂപ  അസവ.എക്സവകതടതീവസ  എഞവനതീയറുകട  അകസൗണവകലയസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയവട്ടുണസ.  ആയതവകന

കചലവസ  കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായവ  16.5.15  നസ  എന്കശ്വയറവ  നസം.  2/15-16  നല്കവയതവനസ  മറുപടവയസ്ഥായവ

ആകക   1,00,578/-രൂപയകട   കചലവസ  കരഖകള്  മസ്ഥാതകമ  ഓഡവറവല്  ലഭരമസ്ഥാകവയവട്ടുള.  ബസ്ഥാകവ  19422/-

രൂപയകട കചലവസ കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവടവല. 

(x).കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ ,മണ്ണൂത്തെവ.

(1)കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസ  ,  മണ്ണൂതവയകട പസ്ഥാന് ഫണസ  അകസൗണവല്

നവനസം  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  വന്കതസ്ഥാതവല്  തുകകള്  കചലവഴവകകപടുന.പദ്ധതവ  കസ്ഥാലയളവസ

അവസസ്ഥാനവചസ  ഏതസ്ഥാണസ   പദ്ധതവകളുകട  പൂരതതീകരണ ഘടമസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  തുകകള്  നവരമസ്ഥാണ

പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ  വവസംഗസ,  എക്സവകറ്റ്യൂടവവസ  എഞവനതീയറുകട   പസ്ഥാന്

അകസൗണവകലയസ  മസ്ഥാറകപടുന്നതസ.  കൂടസ്ഥാകത  പൂരതതീകരണ/ഫണസ  വവനവകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാക്ഷരപതങ്ങളുസം

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. 
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ക്രമ
നസം.

വക്കൗചര് നസം. തുക കചക്കപ നസം/ തതീയ്യതവ

1 സവ.ബവ.വവ നസം. 22/9-15 
(സരകറ്റ്യൂടസ കരസ്ഥാമറ  ഇന് കസ്ഥാസസ റൂസം  &
എക്സസ്ഥാമവകനഷന് ഹസ്ഥാള്)

1,03,437/- 221797
30/9/2015

2 സവ.ബവ.വവ നസം. 16/6-15 15,00,000/- 221770
/6/2015

3 സവ.ബവ.വവ നസം. 15/6-15
ജവ.ഐ.ഷതീറസ  റൂഫവസംഗസ  ഇന്
കവഹവകവള് പസ്ഥാരകവസംഗസ ഏരവയ

6,94,285/-

4 12/9-15
കടസ്ഥായസ  ലറസ  നവതീകരണസം,
കവഹവകവള്  കഷഡസ,  നവരമസ്ഥാണസം,
കവനവകല് കകസ്ഥാസംപക്സവനസ സമതീപമുള്ള
കറസ്ഥാഡസ  നവരമസ്ഥാണസം  എന്നതീ
പ്രവൃതവകള്കസ

8,00,000 22790
25/9/2015

5 കവററവനറവ കകസ്ഥാകളജസ കലബ്രറവയസ  ജവ.ഐ.ഷതീറസ റൂഫതീസംഗവനസ 6,00,000/- രൂപ

ആകക 36,97,722.00

(2)  പലാന്   2015-16   പ്രവൃത്തെവകള

1 6/6/16-17
9/6/16
പദ്ധതവ -Strengthening 
of Department of 
Physical education 
college of veterinary & 
Animal sciences , 
Mannuthy 2015-16

6,10,000 'Cleaning  of  Drinage  of  stadium'  college of
veterinary  &  Animal  sciences,  Mannuthy'
പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  നല്കവയ തുക

2 28/9/16-17
26/9/16
പദ്ധതവ- Providing 
Drinking water facilities 
at College of veterinary 
& Animal sciences, 
Mannuthy. 2015-16

35,00,000 ചതീഫസ  എഞവനതീയര  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ,  പൂകകസ്ഥാടസ   ആടസ  ഫസ്ഥാമവനസ
സമതീപമുള്ള  തുക  നവതീകരവക്കുന്ന  പ്രവൃതവകസ്ഥായവ
നല്കവയ തുക

3 27/9/16-17
26/9/17
പദ്ധതവ - Strengthening 
of 22 Departments at  
College of Veterinary & 
Animal Sciences , 

3,00,000 ചതീഫസ  എഞവനതീയര  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ,  പൂകകസ്ഥാടവനസ   കകസ്ഥാകളജസ
ഓഫസ  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്  സയന്സസസ,
മണ്ണൂതവയവല്  കകസ്ഥാസസഡസ  സരകറ്റ്യൂടസ   കരസ്ഥാമറയസം
അനുബന യൂനവറകളുസം സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ നല്കവയ
തുക
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Mannuthy -2015-16

4 26/09/16-17
26/9/17
പദ്ധതവ - Strengthening 
of 22 Departments at  
College of Veterinary & 
Animal Sciences , 
Mannuthy -2015-16

20,00,000 ചതീഫസ  എഞവനതീയര  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ,  പൂകകസ്ഥാടവനസ  വവവവധ
വകുപ്പുകളുകട   ഓഫതീസവല്  കഫസ്ഥാര  കടല്  ഇടുന്ന
പ്രവ ൃതവക്കുസം   മറസ  നവതീകരണ  പ്രവൃതവകള്ക്കുസം
നല്കവയ തുക

5 20/9/16-17
22/9/17
പദ്ധതവ - “Strengthening
of Department of 
Physical education” 
2015-16

2,00,000  പുതവയ ബസ്ഥാസ്ക്കറസ കബസ്ഥാള് കകസ്ഥാരടവല് മൂന്നസ ഭസ്ഥാഗത്തുസം
ഇനര  കലസ്ഥാകവസംഗസ  പവര  കലസ്ഥാകസ  പ്രവൃതവകസ
നല്കവയ തുക

6 16/8/16-17
26/8/17
പദ്ധതവ -Proving 
Dringking water facilities 
at college of veterinary 
& Animal sciences , 
Mannuthy 2015-16

5,00,000 ഏതു  പ്രവൃതവകസ്ഥാണസ  തുക  നല്കവയകതന്നസ
വരക്തമസ്ഥാകവയവടവല.

7 കചകസ നസം. 693998 
തതീയ്യതവ 23/09/16
School of Animal 
Nutrition  & feed 
technology (SANFT) കസ 
2015-16 വരഷതവല് 
അനുവദവച  തുകയവല് 
നവനസം അനുവദവചതസ

8,25,000 അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര, ഇലകവകല്
കസക്ഷന് കക.എസസ.ഇ.ബവ.  ,  മണ്ണൂതവകസ   ഫതീഡസ
മവലവകന   900  മതീറര   11  കക.വവ  കലന്
ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാമറവകന  കപസ്ഥാസവറവ  100  കക.വവ.എ യവല്
നവനസം  250  കക.വവ.എ  ആയവ  ഉയരത്തുന്നതവനസ
നല്കവയ തുക.

8 കചകസ നസം. 504852 
തതീയ്യതവ 30/09/16
Central for small 
laboratory & animal 
production (CSLAP) കസ 
2015-16 വരഷസം 
അനുവദവച തുകയവല് 
നവനസം നല്കവയതസ.

45,000  250  കക.വവ.എ  ടസ്ഥാന്കസ്ഫസ്ഥാരമര
സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  നല്കവയ തുക

9

10

കചകസ നസം. 504823  
തതീയ്യതവ 30/03/16
കചകസ നസം. 504850  
തതീയ്യതവ 30/09/16

3,10,000

5,40,000

 SAGB യവകല നവതീകരണ പ്രവ തവകസ
നല്കവയ തുക
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കപ്രസ്ഥാജക്ടസ- Rewamping 
works of SABS for 
improving output 2015-16
Animal Nutrition 
Department

11

12

കചകസ നസം. 504866 
തതീയ്യതവ 30/09/16
കചകസ നസം. 729581 
തതീയ്യതവ 30/09/16
വകുപയംഃ- Animal nutrition 
department 2015-16 
project- Establishment of
pet food manufacturing 
under kerala veterinary 
and Animal sciences 
university 

25,00,000

3,23,925

ചതീഫസ  എഞവനതീയര  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ,  പൂകകസ്ഥാടവനസ  ,  200 കക.വവ
ഡതീസല്  ജനകററര  കടണര  മുകഖന  വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ
നല്കവയ തുക

13 സവ.ബവ.വവ നസം. 5/2/16
തതീയ്യതവ       29/2/16
വകുപസ - അകസ്ഥാഡമവകസ 
കസല്-1 
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ - Strengthening
of academic cell of the 
college

2,75,000  കമയവന് എക്സസ്ഥാമവകനഷന് ഹസ്ഥാളവല് ഗ്ലസ്ഥാസസ  പസ്ഥാനല്,
ജനലുകള് എന്നവവ സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ നല്കവയ
തുക

ആകക 1,18,37,925

കനലാണ് പലാന് ഫണപ

2014-15, 2015-16  വരഷതവല്  കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് ഫണവല് നവനസം തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം തുകകള് വവവവധ
പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-2,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര

കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ,  മണ്ണൂതവകസ നല്കവയവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  പ്രവ ൃതവകളുകട   പൂരതതീകരണ  വവവരസം

നസ്ഥാളവതുവകരയസം ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

ക്രമ നസം. സവ.ബവ.വവ. നസം./തതീയ്യതവ തുക റവമലാര്ക്സപ

1 192/3/14-15
30/3/15
 

6,00,000 പവ.ജവ.കലഡവസസ  കഹസ്ഥാസ്റ്റല്  കമസസ  വരകകഴസ
ബവല്ഡവസംഗവകന  അറകുറ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ
നല്കവയ തുക

2 193/3/14-15
30/3/15
 

3,00,000 പവ.ജവ.കമന്സസ  കഹസ്ഥാസ്റ്റല്  കവചണവകന  അടവയന്തവര
നവതീകരണ പ്രവൃതവകള്കസ  നല്കവയ തുക

3 3/6/15-16
1/6/15

14,000 കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്
സയന്സസസ  ,  മണ്ണൂതവയവകല  'T'കടപസ  ഫസ്ഥാറവകന
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 അറകുറപണവകസ നല്കവയ തുക

4 299/7/15-16
29/7/15
 

1,25,000 കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്
സയന്സസസ,  മണ്ണൂതവയവല്  നവലവവലുള്ള
കവണറുകളുകട വൃതവയസ്ഥാകല് പ്രവ ൃതവകസ   നല്കവയ
തുക.

5 116/10/15-16
9/10/16
 

60,358 സതീറസ കലറസ അറകുറ പണവകസ്ഥായവ നല്കവയ തുക

6 117/10/15-16
9/10/16
 

87,440 യ.ജവ  കലഡവസസ  കഹസ്ഥാസ്റ്റലവകല ടസ്ഥാങ്കവകല ജലകചസ്ഥാരച
തടയന്ന പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  നല്കവയ തുക

7 178/11/15-16
16/11/15
 

11,000 കശ്വസ്ഥാരകടഴസ  എസം.ഒ.ഇ.  14-കന  കടസ്ഥായവലറവകന
അറകുറപണവകസ്ഥായവ നല്കവയ തുക 

8 252/12/15-16
15/12/15

25,000 കരസ്ഥാമ്പസവകല  ജല  വവതരണ  സസംവവധസ്ഥാനതവകന
അറകുറ പണവകള്കസ്ഥായവ നല്കവയ തുക

9 286/12/15-16
22/12/15

14,000 സവ2  കശ്വസ്ഥാരകടഴവകന  അറകുറപണവകള്കസ്ഥായവ
നല്കവയ തുക

10 224/2/15-16
27/02/16

25,000 കകസ്ഥാകളജസ കകടവടതവനസ സമതീപമുള്ള കസപസറവകസ ടസ്ഥാങ്കസ
അറകുറപണവകസ്ഥായവ നല്കവയ തുക 

11 192/3/15-16
18/3/16

25,000 ജലവവതരണ സസംവവധസ്ഥാനതവകന 
അറകുറപണവകള്കസ്ഥായവ നല്കവയ തുക

12 170/3/15-16
15/3/16

25,000 ഫസ്ഥാസം  കഗറവനസ  സമതീപസം  കസകറ്റ്യൂരവറവ  കരസ്ഥാമ്പവകന
കവദതത കണക്ഷനസ  നല്കവയ  തുക

ആകക 13,11,798

(xi).കസനര് കഫലാര് അഡഡലാന്സപഡപ സ്റ്റേഡതീസപ ഇന് പക്കൗളടവ സയന്സപ

തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ  കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ   റവസരചസ  കസനറവല്  'Centre  for  Meat  Type Duck Production'

കകടവടസം  നവരമവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  രൂപ 1,82,50,000/- വസൗചര നസം.4/6-14  പ്രകസ്ഥാരസം  (കചകസ നസം. 4734  തതീയ്യതവ

23/06/2014)  യൂണവകവഴവറവ,  ചതീഫസ  എഞവനതീയരകസ   കകമസ്ഥാറവയവട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത   "Sustainable  poultry

production for self-help  groups'  എന്ന  കപ്രസ്ഥാജക്ടവനുകവണവ മണ്ണൂതവ  Poultry Farm -ല് brooder facility

കകടവടസം  നവരമവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  10,00,000/- രൂപ ചതീഫസ എ ഞവനതീയരകസ കകമസ്ഥാറവയവട്ടുണസ.  (വസൗചര നസം. 7/9-

15,  കചകസ നസം.  473490/29-9-2015 )  ഈ പ്രവരതവകളുകട  ഓകരസ്ഥാന്നവകനയസം  എസ്റ്റവകമറസ  തുക,  നവരമസ്ഥാണ

പ്രവരതവകള്  പൂരതതീകരവച ഘടസം,  പൂരതതീകരവച  പ്രവൃതവകളുകട  മൂലരസം  എന്നവവ   ലഭവക്കുകയണസ്ഥായവല.
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പ്രവ രതവയകട നവലവവലുള്ള  അവസ സസംബനവച വവവരസം ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

കമല് പറഞ്ഞവരവക്കുനതവനു പുറകമ ആനവമല് ഹസപബന്ഡറവ   എക്സപകറ്റന്ഷന് ഡവപലാര്ടപകമനപ  -കന  മളടവ

മതീഡവയ എക്സപറ്റന്ഷന് യൂണവറ്റപ നവര്മലാണത്തെവനപ  നവര്വഹണ ഉകദദലാഗസ്ഥന് മുകഖനയലലാകത  ഫവനലാന്സപ ഓഫതീസര്

കനരവടപ എഞവനതീയറവസംഗപ  വവഭലാഗത്തെവനപ  28,00,000/-   രൂപ ലകമലാറവയവട്ടുണപ. ആയതവകന  ഫണപ വവനവകയലാഗ/ കജലാലവ

പൂര്ത്തെതീകരണ വവവരങ്ങളുസം ലഭദമല.

കമല്  ഖണവകയവല്  പരലാമര്ശവച  പ്രകലാരസം  വവനവകയലാഗ  സലാക്ഷദപതസം,  പ്രവൃത്തെവ  പൂര്ത്തെതീകരണ  റവകപലാര്ടപ

എനവവയകട  അഭലാവത്തെവല്  കചലവഴവച  6,57,95,062/- രൂപ  ഓഡവറ്റവല്  തടസ്സകപടുത്തുന.  പ്രവൃത്തെവകള

പൂര്ത്തെതീകരവക്കുന മുറയപ പ്രസ്തുത ഫയലുകള, ബവല് എനവവ ഓഡവറ്റവനപ ഹലാജരലാകക്കണതലാണപ. 

3-27.   പദ്ധതവ കലാലയളവപ അവസലാനവചപ   പദ്ധതവകളുകട  പൂര്ത്തെതീകരണ ഘടമലാകുകമ്പലാള  തുകകള
എഞവനതീയറവസംഗപ വവഭലാഗത്തെവനപ ലകമലാറുന  .

(1)  പലാന്  ഫണപ  അകസൗണവല്  നവനസം  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  വന്കതസ്ഥാതവല്  തുകകള്

കചലവഴവകകപടുന.  പദ്ധതവ  കസ്ഥാലയളവസ  അവസസ്ഥാനവചസ   ഏതസ്ഥാണസ    പദ്ധതവകളുകട   പൂരതതീകരണ

ഘടമസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ തുകകള് നവരമസ്ഥാണ പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ

വവസംഗസ,  എക്സവകറ്റ്യൂടവവസ  എഞവനതീയറുകട   പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലയസ  മസ്ഥാറകപടുന്നതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  പദ്ധതവയകട

അവസസ്ഥാനഘടതവല്  തുകകള് കകമസ്ഥാറുകമ്പസ്ഥാള്,  തുക കകമസ്ഥാറുന്ന  സസ്ഥാപനതവകന  സസംബനവചവടകതസ്ഥാളസം

100%  പദ്ധതവ  കചലവസ  കരഖകപടുത്തുന്നകതസ്ഥാഴവകക,  കകസ്ഥാടവകണകവനസ  രൂപ ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ
വവസംഗസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറുകട  പസ്ഥാന്  അകസൗണവല്  മുടങ്ങവകവടക്കുന്ന  നവകക്ഷപമസ്ഥായവ   മസ്ഥാറുകയസ്ഥാണസ

കചയ്യുന്നതസ. കൂടസ്ഥാകത എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര, ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ വവസംഗസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ നല്കുന്ന

വവശദമസ്ഥായ  എസ്റ്റവകമറവകനകയസ്ഥാ  /  പസ്ഥാനവകനകയസ്ഥാ  അടവസസ്ഥാനതവലലസ്ഥാകതയസം  സസ്ഥാപനതവകന   ബ ഡസജറവല്

മതവയസ്ഥായ തുകകള് വകയവരുതസ്ഥാകതയമസ്ഥാണസ നവരമസ്ഥാണ പ്രവൃതവകള്കസ തുകകള്  ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയ്യുന്നതസ (കകരള

ഫവനസ്ഥാന്ഷരല് കകസ്ഥാഡസ ആരടവകവള് 173(c)) . ഉദസ്ഥാഹരണസം തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

സസ്ഥാപനസം വസൗചര നമ്പര/പ്രവൃതവ തുക കചകസ
നസം./തതീയ്യതവ

കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ

ആനവമല് സയന്സസ , മണ്ണൂതവ

12/9-15
കടസ്ഥായസ  ലറസ  നവതീകരണസം,  കവഹവകവള്
കഷഡസ,  നവരമസ്ഥാണസം,  കവനവകല്
കകസ്ഥാസംപക്സവനസ  സമതീപമുള്ള  കറസ്ഥാഡസ
നവരമസ്ഥാണസം എന്നതീ പ്രവൃതവകള്കസ

8,00,000 22790
25/9/2015

പ്രവ ൃതവകള് പൂരതതീകരവചതവകന  വവവരങ്ങള് (കസംപതീഷന് റവകപസ്ഥാരടസ, ധന വവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപതസം )

വസ്ഥാങ്ങവ  സൂക്ഷവക്കുന്നവല.  പ്രവൃതവയകട   നവലവവകല  അവസ  ,നവരമസ്ഥാണസം   ഏതു  ഘടസം   വകരയസ്ഥായവ

എന്നവങ്ങകനയള്ള കസ്ഥാരരങ്ങള് തുടരന്നസ വതീക്ഷവകകപടുന്നവല. റവകവസസ ഡസ  എസ്റ്റവകമറവകന

അടവസസ്ഥാനതവലലസ്ഥാകത  ഒകര പ്രവ ൃതവകള്കസ്ഥായവ  തുക അധവകമസ്ഥായവ  അനുവദവച കപസ്ഥാരുന്നതുസം
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ശ്രദ്ധയവല്കപടവട്ടുണസ. (എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയരുകട അകപക്ഷ പ്രകസ്ഥാരസം).  ഓകരസ്ഥാ നവരമസ്ഥാണ പ്രവൃതവകള്ക്കുസം

പ്രകതരകമസ്ഥായവ   ബജറവല്  തുക  വകയവരുകതണതുസം,  പദ്ധതവയകട  ആദര  സമയതസ  തകന്ന  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എഞവനതീയറുകട   വവശദമസ്ഥായ  എസ്റ്റവകമറസ  /  പസ്ഥാന്  ഇവയകട  അടവസസ്ഥാനതവല്  തുകകള്  കകമസ്ഥാകറണതുസം

കസംപതീഷന് റവകപസ്ഥാരടസ, ധനവവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപതസം എന്നവവ  വസ്ഥാങ്ങവ  സൂക്ഷവകകണതുസം   കശഷവക്കുന്ന പസ്ഥാന്

ഫണസ യഥസ്ഥാസമയസം തവരവചടവസ നടത്തുന്നതവനുസം ആവശരമസ്ഥായ നടപടവകള് സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

(2)    മുന്  വര്ഷങ്ങളവല്  ടലാന്സ്ഫര്  കചയ്തതവല്  കശഷവക്കുന  തുകകള  അതലാതപ  വര്ഷകത്തെ  കചലവവല്  അക്കക്കൗണപ
കചയ്യകപടുനവല  .
പദ്ധതവയകട   അവസസ്ഥാന  ഘടതവല്,  നവരമസ്ഥാണ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   കകമസ്ഥാറവയവട്ടുള്ള  തുകകളവല്,

വവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപത പ്രകസ്ഥാരസം മവചസം നവല്ക്കുന്നവ   തന്വരഷകത കചലവവല് അകസൗണസ കചയ്യകപടുന്നവല.

ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായവ  2014-15  വര ഷസം   കകമസ്ഥാറവയവട്ടുള്ളതുസം   വവനവകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാക്ഷരപതമനുസരവചസ
കശഷവക്കുന്നതുമസ്ഥായ  തുക  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ  വവസംഗവല്  നവനസം  തവരവചടയ്ക്കുന്നതസ

തുടരവരഷങ്ങളവലസ്ഥാണസ.  യഥസ്ഥാരത്ഥതവല് 2014-15 വരഷകത കചലവവല് ഈ തുക ഉള്പടുന്നവല. തന്മൂലസം പദ്ധതവ

കചലവവകന കണകവല് വലവയ വരതരസ്ഥാസസം ഉണസ്ഥാകുന.

3-28.    യൂണവകവഴവറ്റവ എഞവനതീയറവസംഗപ വവഭലാഗകത്തെ അവഗണവചപ പ്രവൃത്തെവകള നടപലാക്കുന  . 

(1)ഇന്സക്ഷണല് ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം കകലാസംപക്സപ, പൂകക്കലാടപ

ഫസ്ഥാമവല് നടത്തുന്ന മരസ്ഥാമതസ പ്രവരതവകള്കസ എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാകതയസം ആവശരമസ്ഥായ കശ്വകടഷന്

/കടന്ഡറുകള് ക്ഷണവകസ്ഥാകതയസം  കപറവ വരക്കുകള് എന്ന രതീതവയവല് കണകസ്ഥാകവ,  സവരമസ്ഥായവ ഒരസ്ഥാകള തകന്ന

പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  ഏല്പവക്കുന്നതസ്ഥായസം  കസ്ഥാണുന.  ഫസ്ഥാസം   സൂപര  കവസറുകട   സസ്ഥാക്ഷരപതതവകന

അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ തുക കചലവഴവക്കുന്നതസ. യൂണവകവഴവറവയസ എഞവനതീയറവസംഗസ   വവഭസ്ഥാഗസം  ഉണസ്ഥായവരവകക,

സസ്ഥാകങ്കതവക പരവ  ജസ്ഥാനമവലസ്ഥാത ഫസ്ഥാസം സൂപരകവസരമസ്ഥാരുകട സസ്ഥാക്ഷരപതതവകന അടവസസ്ഥാനതവല്  തുക

കചലവഴവക്കുന്ന സസ്ഥാഹചരരസം ഒഴവവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. എസ്റ്റവകമറസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാകതയസം  പ്രവൃതവയകട

മൂലരനവരണയസം   നടതസ്ഥാകതയസം   മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   കചലവഴവച   തുകയകട  വവവരസം  ചുവകട

കകസ്ഥാടുക്കുന.

വക്കൗചര് നസം. തുക പ്രവൃത്തെവ കചയ്ത കരലാറുകലാരന് അപലാകത

1 73/21.5.15 36652 ടസസ വരക്കുസം റൂഫവസംഗുസം ശ്രതീമതവ. സജവനവ എസ്റ്റവകമറസ,
കശ്വകടഷന്  ,
മൂലരനവരണയസം
ഇല

”
”
”
”
”

2 74/21.5.15 52733 ഇനരകലസ്ഥാകസ പ്രവ ൃതവ ”

3 75/21.5.15 50323 ടസസ വരക്കുസം റൂഫവസംഗുസം ”

4 76/21.5.15 26215 കസൗ കഷഡവനസ ടസസ വരക്കുസം
റൂഫവസംഗുസം

”

5 77/21.5.15 333322 കഫസ്ഥാഡര  കപസ്ഥാടവനു  ച നറസം
കഫന്സവസംഗസ പ്രവൃതവ

സജവ. പവ.കല്പറ
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6 4/20.8.15 71640 കജ.സവ.ബവ പ്രവൃതവ മസ്ഥാരകബസവല്
എരതസ മൂകവഴസ

(2). പലാകതലാളജവ വകുപപ

സവ.ബവ.വവ നസം. 140/4/14-15/ തതീയ്യതവ 9/4/2015 പ്രകസ്ഥാരസം 67,900/-രൂപ  2014-15 വരഷതവല് 
ശ്രവ.എസം.ആര വരഗ്ഗതീസസ , കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടരകസ നല്കവയവട്ടുണസ.

പ്രവൃതവകസ്ഥായവ സസ്ഥാകങ്കതവക അനുമതവ കനടവയതവകനയസം,  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടകറ  തവരകഞ്ഞടുതതവകനയസം  കശ്വകടഷന്

വവളവചതവകനയസം  വവവരസം ഫയലവല് ഇല. കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ  പടവക  പ്രകസ്ഥാരസം   പ്രവൃതവകള്

അസംഗതീകരവചസ  കപ്രസ്ഥാഫസര & കഹഡസ തകന്ന  പ്രവൃതവ  കചയതസ്ഥായവ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവ  തുക  നല്കുകയസ്ഥാണസ

കചയവട്ടുള്ളതസ. 

(3)    ആനവമല് നഡ്യൂടതീഷദന് വകുപപ
ആനവമല്  നറ്റ്യൂടതീഷരന്  വകുപവല്  2015-16  വരഷതവല്   കശ്വകടഷന്  മുകഖന  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടകറ  
തവരകഞ്ഞടുതസ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന പ്രവൃതവകള് കചയവട്ടുണസ.
ക്രമ നസം. കചക്കപ നസം/തതീയ്യതവ തുക റവമലാര്ക്സപ

1 504830/1.07.16 89,100 ഉണ്ണുവ  ഫസ്ഥാബ്രവകകഷന്സസ,  പസ്ഥാലകസ്ഥാടവനസ  മവനവ
ഫതീഡസ  മവല് പസ്ഥാനവല് നവതീകരണ പ്രവൃതവകള്കസ
നല്കവയ തുക

2 504818/18-3-16 29,750 ശ്രതീ.പവ.എസസ.ബഷതീര (തൃശൂര) നസ Iron fencing work
നസ നല്കവയ തുക

ആകക 1,18,850/-

പ്രവൃതവകള്കസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര   സമരപവച  ബവല്  പ്രകസ്ഥാരസം  തുക  അനുവദവചസ   നല്കുകയസ്ഥാണസ

കചയവട്ടുള്ളതസ.  കശ്വകടഷന്  വവളവചസ്ഥാണസ   കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടകറ   തവരകഞ്ഞടുതകതങ്കവലുസം,  കചകയ്യണ  പ്രവൃതവകള്

സസംബനവച കൃതരമസ്ഥായ ധസ്ഥാരണകൂടസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ കശ്വകടഷന് വവളവചവട്ടുള്ളതസ.  പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവചവട്ടുകണസ്ഥാ എന്ന

വവവരസം ഫയലവല് ലഭരമല.  

മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതവകള്  കചയ്യുന്നതവനസ  കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  വകുപവകന   'കഷഡറ്റ്യൂള്  ഓഫസ  കററസ'  പ്രകസ്ഥാരസം

എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവനുസം മൂലര നവരണയതവനുസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല് ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ

വവസംഗവകന കസവനസം  ലഭരമസ്ഥായവരവകക കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകര സമരപവച പടവക പ്രകസ്ഥാരസം  തുക  അനുവദവച

നല്കവയതുസം  പ്രവൃതവ മൂലരനവരണയസം നടതസ്ഥാതവരുന്നതുസം ശരവയല. 

3-29 .   മരുനപ കമ്പനവയപ ഇന്കവലായപസവല് അധവകരവചപ  തുക നല്കവ

    കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ  &  ആനവമല് സയന്സസസ,  പുകകസ്ഥാടവകന  കതീഴവലുള്ള ഡവപലാര് ടപകമനപ  ഓഫപ

ഫലാര്മകക്കലാളജവ  &  കടലാക്സവകക്കലാളജവ-യകട  2015-16  വരഷകത  പസ്ഥാന് കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്,  മരുന്നസ
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കമ്പനവകളവല്  നവനസം   കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകട   നടതവപവനസ്ഥായവ  വവവവധ  ദവവസങ്ങളവല്   വസ്ഥാങ്ങവയ  മരുനകള്,

കകമവകല്സസ, മറസ കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സസ എന്നവവകസ തുക നല്കവയവട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല്  മരുന്നസ  കമ്പനവകള്കസ

കകമസ്ഥാറവയ ആകക തുക വവശദമസ്ഥാക്കുന്ന ഇന്കവസ്ഥായവസുകള് വസൗചറവല് ഉള്കപടുതവയവടവല.

വവശദ വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.

ക്രമ
നസം.

സവ.ബവ.വവ നസം. ഇന്കവലായവസപ
നസം./ തതീയ്യതവ 

മരുനപ കമ്പനവയകട
കപരപ

നല്കവയ
തുക

ഹലാജരലാക്കവയ
ഇന്കവലായവസപ

പ്രകലാരസം
നല്കകണ

തുക

അധവകസം
നല്കവയ തുക

1 5/3/15-16 2134
12/3/16

M/s.സകതണ്
യൂണവയന്  ഫസ്ഥാരമ
കപ്രവറസ ലവമവറഡസ

3,170 2,890 280

(കസങസതനവസംഗസ  ഓഫസ ഡവപസ്ഥാരടസകമനസസസ എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവനുകവണവ)

2 10/9/15-16 KAP/1163/1617
29/9/16

M/s.കൃഷ്ണ
ഏജന്സതീസസ 1,33,125

34,516

63,5513 10/9/15-16 KAP/1171/1617
29/9/16

M/s.കൃഷ്ണ
ഏജന്സതീസസ

35,058

(ഡവറരമവകനഷന് ഓഫസ ആനവബകയസ്ഥാടവകസ കറസവഡറ്റ്യൂസസ  ഇന് ചവകന് മതീറസ കബ മള്ടവ കറസവഡറ്റ്യൂ
LCMSMS കമകതഡസ എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവനുകവണവ)

അധവകസം നല്കവയ തുക 63,831/-

കമല് സസ്ഥാഹചരരതവല് മരുന്നസ കമ്പനവയസ ഇന്കവസ്ഥായസസവല് അധവകരവച നല്കവയ  63,831/-രൂപയകട

കചലവസ ഓഡവറവല് നവരസ്ഥാകരവക്കുന. അധവക കചലവവനസ ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം തുക തവരവകക

ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

3-30.  കതരുവു  വവളക്കുകള  പ്രവര്ത്തെനരഹവതസം    -    മവനവമസം  മതീറ്റര്  വലാടകയവനത്തെവല്   
സര്വ്വകലലാശലാലയപ ധനനഷസം-

മണ്ണൂതവ  കവററവനറവകകസ്ഥാകളജവല് കസ്ഥാമ്പസവനകതസ സതീറസ  കലറകള്കസ 59,666 ,10405, 21502  എന്നതീ

കണ്സറ്റ്യൂമര   നമ്പറുകളവലസ്ഥായവ   പ്രതവമസ്ഥാസസം   പതവനസ്ഥായവരകതസ്ഥാളസം  രൂപ  മവനവമസം  മതീറര  വസ്ഥാടകയവനതവല്

കക.എസസ.ഇ.ബവ  കസ   അടചവരുനണസ.  ഇതസ  സസംബനവചസ   വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ആരസ്ഥാഞ്ഞു കകസ്ഥാണസ   നല്കവയ

ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവകസ  (നസം.  15/29.12.17)  അസവസ്റ്റനസ   എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറവസംഗസ  -1,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര

കഡവലപസകമനസ   വവസംഗസ  ,  മണ്ണൂതവ   നല്കവയ  മറുപടവ   പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  വവവരങ്ങള്

കവളവവസ്ഥായവ.

നവലവവലുള്ള കതരുവു വവളക്കുകളുകട എണസം -78
പ്രവരതനക്ഷമമസ്ഥായവയകട എണസം - 14
പൂരണമസ്ഥായസം പ്രവരതനരഹവതമസ്ഥായവയകട എണസം -64
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സതീറ്റപ ലലറ്റുകളുകട തരസം
40 വസ്ഥാടസസസ - 18 എണസം
35  വസ്ഥാടസസസ - 2 എണസം
 72 വസ്ഥാടസസസ - 36 എണസം
250  വസ്ഥാടസസസ - 2 എണസം
14  വസ്ഥാടസസസ - 6 എണസം
45    വസ്ഥാടസസസ         - 14   എണസം

ആകക- 78 എണസം
കതരുവുവവളക്കുകള്  സസംബനവച  രജവസ്റ്റര  പരവകശസ്ഥാധനകസ  ലഭരമലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  ഏതവനസം  വവളക്കുകളസ്ഥാണസ
സസ്ഥാപവചവട്ടുള്ളതസ എന്നസ വരക്തമല.  കൂടസ്ഥാകത, കസ്ഥാമ്പസവനകകത കഹമസ്ഥാസ്റ്റസ കലറവകന വവവരവുസം ലഭരമല.

80% കതരുവു വവളക്കുകളുസം പ്രവരതനരഹവതമസ്ഥാകണങ്കവലുസം  മവനവമസം വസ്ഥാടകയവനതവല് കക.എസസ.ഇ.ബവകസ
മുടങ്ങസ്ഥാകത  പതവനസ്ഥായവരകതസ്ഥാളസം  രൂപ പ്രതവമസ്ഥാസസം അടവസ്ഥാകവ വരുന.

ഉദസ്ഥാഹരണസംയംഃ- 2015 ഡവസസംബര മസ്ഥാസസം കവദതതവബവല് അടചതവകന വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.
കണ്സറ്റ്യൂമര നസം.  59  - 1714 രൂപ
കണ്സറ്റ്യൂമര നസം.  666  -3018 രൂപ
കണ്സറ്റ്യൂമര നസം.  10405- 2409 രൂപ
കണ്സറ്റ്യൂമര നസം.  21502  - 2396   രൂപ

ആകക-  9,537 /-   രൂപ
വരഷങ്ങളസ്ഥായവ പ്രവരതന ക്ഷമമലസ്ഥാകത കവടന്ന കതരുവുവവളകസ  സസംവവധസ്ഥാനവുസം  ഇവകയ ബനവപവക്കുന്ന

യ.ജവ. കകബവളുസം പലയവടങ്ങളവലുസം  മുറവഞ്ഞസ പരവപൂരണമസ്ഥായവ  വവകഛേദവകകപട നവലയവലസ്ഥാണസ.  ഇവ പൂരണമസ്ഥായസം

വവകഛേദവചസ്ഥാല്  പുതവയ കണക്ഷന് എടുക്കുവസ്ഥാനുസം മറസ നടപടവകള്ക്കുമസ്ഥായവ  വലവയ  തുക

കചലവസ്ഥാകുകമന്നതവനസ്ഥാല് നവലവവലുള്ള കതരുവുവവളക്കുകള്  പൂരണമസ്ഥായസം   കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായവ  പുനയംഃസസ്ഥാപവകസ്ഥാന്

കവണ  നടപടവകള്   സശ്വതീകരവക്കുകയസ്ഥാണസ  അഭവകസ്ഥാമരകമന്നസ  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര  ഓഡവറസ

എന്കശ്വയറവകസ നല്കവയ മറുപടവയവല് പരസ്ഥാമരശവചവട്ടുണസ. 

മണ്ണൂതവ  കസ്ഥാമ്പസവല്  കതരുവുവവളക്കുകള്  പ്രവരതന  സജ്ജമസ്ഥാക്കുന്നതസ  അനവവസ്ഥാരരമസ്ഥായതവനസ്ഥാല്

ആവശരമസ്ഥായ നടപടവകള് തശ്വരവതകപടുകതണതുസം കതരുവവളകസ സസംബനവച മുഴുവന് വവവരങ്ങളുസം

കരഖകപടുതവയ രജവസ്റ്റര എഴുതവ സൂക്ഷവകകണതുമസ്ഥാണസ.

3-31.   റവസര്ചപ ആവശദത്തെവനപ  തുക കചലവലാക്കവ   -   അപലാകതകള

ഡവപലാര്ടപകമനപ  ഓഫപ  എക്സപറ്റന്ഷന് റവസരചസ  ഗ്രേസ്ഥാനവനതവല്   75,000/-  രൂപ  2015-16  വരഷതവല്

വകയവരുതവ  കചലവഴവച. 2015-16  വരഷകത  ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരസം  114-89-0003-6183 എന്ന കഹഡ്ഡവകന

"providing  Scholarship, Assistantship  and other  allowances to under graduate  and post graduate students”

നസ്ഥാണസ   തുക  വകയവരുതവയവരവക്കുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല്  ടവ  തുകയവല്  നവനസം  50,000/-  രൂപ    കഡസ്ഥാ.നവജ

കജസ്ഥാരജ്ജവകന  പവ.എചസ.ഡവയകട  റവസരചസ സസംബനമസ്ഥായ  ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ   വവനവകയസ്ഥാഗവചതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന.  ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം  under graduate നുസം  post graduate  students  നുസം  വകയവരുതവയ  തുക
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ഇതരതവല് കചലവഴവചതവനസ   വവശദതീകരണവുസം  പവ.എചസ.ഡവ  റവസരചവനസ   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സസംസസ്ഥാന

സരകസ്ഥാരവകന  ഫണസ വവനവകയസ്ഥാഗവക്കുന്നതവനുള്ള  അനുമതവയസം ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-32.    ഫലാമവല്  നവനസം  വവതരണസം  കചയ്ത  കകലാഴവമുടകള    -    കസയവല്സപ  കക്കൗണറവല്
കസ്റ്റേലാക്കവകലടുത്തെതവലുസം വവല്പന നടത്തെവയതവലുസം   -   അപലാകതകള

(i).ഐ.എല്.എഫപ.സവ, പൂകക്കലാടപ

2014-15  കസ്ഥാലയളവവല് പസൗള്ടവ ഫസ്ഥാമവല് ഉല്പസ്ഥാദവപവച  1,81,353  കവളുത കകസ്ഥാഴവമുടകളവല് 46,619  എണസം

ഫസ്ഥാസം  ഓഫതീസസ  കനരവടസ   വവല്പന നടത്തുകയസം  1,34,734  എണസം  കസയവല്സസ  കസൗണറവകലകസ  വവതരണസം

കചയതസ്ഥായസം ഫസ്ഥാസം  ഓഫതീസവകല കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര പ്രകസ്ഥാരസം കരഖ കപടുതവയവരവക്കുന.  എന്നസ്ഥാല് കസയവല്സസ

കസൗണറവകല  കസ്റ്റസ്ഥാകസ പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  ഈ കസ്ഥാലയളവവല്  1,25,613  കകസ്ഥാഴവ മുടകളുകട   കസ്റ്റസ്ഥാകസ മസ്ഥാതകമ

കരഖകപടുതവയവട്ടുള.   കസയവല്സസ  കസൗണറവകലകസ   വവതരണസം  കചയ  കകസ്ഥാഴവമുടകളവല്   9,121  എണസം

കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുകസ്ഥാതതസ  സസംബനവച   4/14-15  നമ്പര  15-06-2015  തതീയ്യതവ   ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ

നല്കവയവരുകന്നങ്കവലുസം  കകസ്ഥാഴവമുടകള്   ഫസ്ഥാമവല്  കകസ്ഥാണ്ടുവരുകമ്പസ്ഥാള്   കപസ്ഥാടവകപസ്ഥായതസ്ഥാകസ്ഥാകമനസം  കസയവല്സസ

കസൗണറവല്   നവനസം  എലവകളുസം,  കുരങ്ങന്മസ്ഥാരുസം   എടുത്തു  കപസ്ഥായതസ്ഥാകസ്ഥാകമനള്ള    അവരക്തവുസം

ഉതരവസ്ഥാദവതരഹവതവുമസ്ഥായ   മറുപടവയസ്ഥാണസ   നല്കവയതസ.   കസയവല്സസ  കസൗണറവകല  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്റര

കസ്ഥാലവകമസ്ഥായവ  കരഖകപടുത്തുന്നതവലുസം  പരവകശസ്ഥാധവക്കുന്നതവലുസം  ഉതരവസ്ഥാദവകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരകസ  വതീഴ്ചകള്

സസംഭവവചവട്ടുണസ.  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്റര  പ്രകസ്ഥാരസം  കുറവു  വന്നവട്ടുള്ള  9,121  കകസ്ഥാഴവമുടകളുകട   വവല്പനയവനതവല്

ലഭവകകണ 27,363/-രൂപ ഇന്സക്ഷണല് കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവനസ നഷമസ്ഥായവട്ടുണസ.  ഈ തുക ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

കസയവല്സപ കക്കൗണറവകല കസ്റ്റേലാക്കപ രജവസ്റ്റേര്,  കഡയവലവ കളക്ഷന് രജവസ്റ്റേര് എനവവ പരവകശലാധവചതവല് കണ
അപലാകതകള ചുവകട കചര്ക്കുന.

1. കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററവല് 26-3-2015 വകരയള്ള എന് ടവകള് മസ്ഥാതകമ കരഖകപടുതവയവട്ടുള. 

2. കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര ഉതരവസ്ഥാദവതകപട ഉകദരസ്ഥാഗസന് പരവകശസ്ഥാധവക്കുകകയസ്ഥാ ഒപ്പു വയ്ക്കുകകയസ്ഥാ  
കചയവടവല.

3. കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററവകല  കവടവതവരുതലുകള് കപജസ (2,3,22) ഉതരവസ്ഥാദവതകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര  
പരവകശസ്ഥാധവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല.

4. കസയവല്സസ കസൗണറവല് നവനള്ള കഡയവലവ കളക്ഷന് അടവസ്ഥാക്കുന്ന റസതീപസറകള് കഹഡസ ഓഫസ  
ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂഷകനസ്ഥാ , ഉതരവസ്ഥാദവതകപട ഉകദരസ്ഥാഗസകരസ്ഥാ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നവല.

5. 25-03-2015-നു കസയവല്സസ കസൗണറവല് 1947.50 രൂപ കളക്ഷന് വന്നവട്ടുകണങ്കവലുസം 1747.50  
രുപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ വരവു കവചവരവക്കുന്നതസ.
6.  1-4-2015-നസ  911  കകസ്ഥാഴവമുടകള്  കകടു  വന്നതസ്ഥായവ  കരഖകപടുതവയവരവക്കുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ  
കസ്ഥാലയളവവകല രജവസ്റ്ററവല് കചരക്കുകകയസ്ഥാ, കകസ്ഥാഴവമുട അധവകമസ്ഥായവ കകടു വന്നതവകന കസ്ഥാരണങ്ങള്  
കബസ്ഥാധരകപടുത്തുകകയസ്ഥാ, ഉതരവസ്ഥാദവതകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര പരവകശസ്ഥാധവക്കുകകയസ്ഥാ കചയവടവല.
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കസയവല്സപ കക്കൗണറവകലയപ അനുവദവച കകലാഴവമുടകള കസ്റ്റേലാക്കവകലടുക്കലാത്തെതപ സസംബനവചപ
 2015-16  വരഷസം ഇന്സക്ഷണല് കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവല് ഉല്പസ്ഥാദവപവച കകസ്ഥാഴവമുടകള്  2015,  ഏപ്രവല്,

കമയസ  മസ്ഥാസങ്ങളവല്  കസയവല്സസ  കസൗണര  മുകഖനയസ്ഥാണ്  വവല്പന  നടതവയവട്ടുള്ളതസ.  പവന്നതീടസ  കസയവല്സസ

കസൗണറവല്  കൂടവയള്ള   കകസ്ഥാഴവമുട   വവതരണസം  നവരതവവയകയസം   ഫസ്ഥാമവല്  നവന്നസ   കനരവടസ   വവല്പന

നടത്തുകയമസ്ഥാണസ കചയ വന്നവരുന്നതസ.

2015  ഏപ്രവല്,  കമയസ മസ്ഥാസങ്ങളവല് ഫസ്ഥാമവല് നവന്നസ കസയവല്സസ കസൗണറവകലയസ  അനുവദവച  കകസ്ഥാഴവമുടകളവല്

ഏതസ്ഥാനുസം എണസം കകസ്ഥാഴവമുടകള് കസയവല്സസ കസൗണറവകല  കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററവല്  കരഖകപടുതവയവടവല.  വവശദ

വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.

തതീയ്യതവ ഫസ്ഥാസം  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്റര
പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാഴവ  മുടകളുകട
എണസം

കസയവല്സസ  കസൗണര
കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര പ്രകസ്ഥാരസം

കസ്റ്റസ്ഥാകവല്  വരവസ  വരസ്ഥാത
കകസ്ഥാഴവമുടകളുകട എണസം

കകസ്ഥാഴവമുട
കവറസ

കകസ്ഥാഴവമുട
ബ്രസൗണ്

കകസ്ഥാഴവമുട
കവറസ

കകസ്ഥാഴവമുട
ബ്രസൗണ്

കകസ്ഥാഴവമുട
കവറസ

കകസ്ഥാഴവമുട
ബ്രസൗണ്

9/4/15 -- 83 -- -- -- 83

19/4/15 -- -- -- 10 -- -10

27/4/15 345 115 -- -- 345 115

28/4/15 -- -- -- 35 -- -35

30/4/15 -- -- -- 28 -- -28

8/5/15 45 55 -- 28 45 27

9/5/15 70 -- -- 24 70 -24

11/5/15 320 100 320 80 -- 20

13/5/5 -- -- -- 5 -- -5

ആകക 460 143

19-4-15, 28-4-15,30-4-15,9-5-15,13-5-15 എന്നതീ തതീയ്യതവകളവല് ഫസ്ഥാമവല് നവന്നസ കകസ്ഥാഴവമുടകള് വവതരണസം

കചയവടവല. എന്നസ്ഥാല് കസയവല്സസ കസൗണറവകല കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററവല് കകസ്ഥാഴവമുടകള് വരവസ വന്നവട്ടുണസ കൂടസ്ഥാകത മറസ

ദവവസങ്ങളവല്  വവതരണസം കചയവ കസ്റ്റസ്ഥാകവല് എടുതവട്ടുമല.  ആയതവനസ്ഥാല് കസ്റ്റസ്ഥാകവല് വരസ്ഥാത  460  കവറസ

കകസ്ഥാഴവമുടകളുകടയസ  143  ബ്രസൗണ്  കകസ്ഥാഴവമുടകളുകടയസം  വവല  ഒടുകകണതുസം,  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്ററുകളവകല

കപസ്ഥാരുതകകടുകള് സസംബനവചസ വവശദതീകരണസം നകല്കേണതസ്ഥാണസ.
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(ii)പക്കൗളടവ & ഡക്കപ ഫലാസം, മണ്ണൂത്തെവ.

പസൗള്ടവ  &     ഡകസ  ഫസ്ഥാമവകല  കഡയവലവ   എഗ്ഗസ  കളക്ഷന്   രജവസ്റ്റര   (ആധവകസ്ഥാരവകമസ്ഥാകവയവടവല)

പരവകശസ്ഥാധവചതവല് ഗ്രേസ്ഥാമശ്രതീ കകസ്ഥാഴവകളവല് നവനസം  8/14,9/14,10/14  മസ്ഥാസങ്ങളവല്  ലഭവച മുടയകട  ശതമസ്ഥാനസം

യഥസ്ഥാകമസം   65%,55%,53%  എന്നവങ്ങകനയസ്ഥാണസ.  അതസ്ഥായതസ   ശരസ്ഥാശരവ  58%  മുടകയ  ലഭവക്കുനള.  2010-കല

പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ പ്രസ്ഥാക്ടതീസസ  അനുസരവചസ(കപജസ122-123) ഒരു വരഷസം  മവനവമസം  290 മുട  (80%) യസ്ഥാണസ കഹസ്ഥാസംകസ്റ്റ ഡസ

കൂടുകളവല് വളരത്തുന്ന ഫസ്ഥാമവകല കകസ്ഥാഴവകളവല് നവനസം ലഭവകകണതസ.  ഈ  കുറവസ സസംബനവചസ വവശദതീകരണസം

ആവശരകപകടങ്കവലുസം  മറുപടവ  ലഭവചവടവല.  ഇതവല്  നവനസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കതീഴവലുള്ള  ഫസ്ഥാമവല്,

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  തകന്ന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ  മസ്ഥാനദണങ്ങള് പസ്ഥാലവകകപടുന്നവല  എന വരുന.  വരഷതവല്  20%

ഉല്പസ്ഥാദനക്കുറവസ  എന്നസ  പറഞ്ഞസ്ഥാല്   23,18,250/-  രൂപയകട   [(435377  +  1882873)  (മുട  വവല്പന  വരവസ

2176885/- +കകസ്ഥാഴവ വവല്പന വരവസ  9414368/-)] നഷസം വരുന്നതസ്ഥായവ ഓഡവറസ വവലയവരുത്തുന. 

3-33.   സവ ഡപകകലായവല് നവനസം  അധവക നവരക്കവല് സ്റ്റേതീല് ഫര്ണവചര് വലാങ്ങവയതപ

കണ്കടലാളര് ഓഫപ എക്സലാമവകനഷന്സപ

സരകസ്ഥാര ഉതരവസ (ആര.ടവ) നമ്പര. 74/2014/എസസ.പവ.ഡവ തതീയ്യതവ 19/12/2014 പ്രകസ്ഥാരസം  സരകസ്ഥാര  /

സരകസ്ഥാരവതര  സസ്ഥാപനങ്ങളവകലകസ   വവവവധ  സസ്ഥാധനങ്ങള്  വവതരണസം  കചയ്യുന്നതവനസ   നവരകസ  നവശയവചസ

സവഡസകകസ്ഥായമസ്ഥായവ   കരസ്ഥാറവകലരകപടവട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല്  പ്രസ്തുത  സരകസ്ഥാര  ഉതരവവകന  അനുബനസം  1-ല്

വവവരവചതവലുസം കൂടവയ നവരകവലസ്ഥാണസ സവഡസകകസ്ഥായവല് നവനസം സ്റ്റതീല് ഫരണവചര വസ്ഥാങ്ങവയവരവക്കുന്നതസ. 28/5/2015

കല സരകസ്ഥാര ഉതരവസ  (ആര.ടവ)  നമ്പര. 26/2015/എസസ.പവ.ഡവ  പുതുകവ നവശയവച നവരക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരസം  (BR

No. 29/15-16/26510.00 )  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന  രതീതവയവല് അധവകസം നല്കവയ 2577/- രൂപ സവഡസകകസ്ഥായവല് നവനസം

തവരവച  പവടവക്കുന്നതവനുള്ള  നടപടവകള്  സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം  പ്രസ്തുത  അധവകകചലവസ

നവരവഹകണസ്ഥാകദരസ്ഥാഗസകന ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണസ. 

 ക്രമ
നസം

ഇനസം ഈടലാ
ക്കവയ
തുക

സര്ക്കലാര് ഉത്തെരവപ
പ്രകലാരസം തുക 

അധവകസം നല്കവയതപ

1. സ്റ്റതീല് കമ്പറ്റ്യൂടര കടബവള് (120x60x75) 5873 5484.00 389.00

2. സ്റ്റതീല് കമ്പറ്റ്യൂടര കടബവള് (120x75x75) 7364 6826.00 538.00

3. സ്റ്റതീല് കസ്ഥാബവനററസ  വവതസ  കലസ്ഥാകര  4
കഷല്ഫസ
198x90x48

9916 8266.00 1650.00

ആകക 2577.00
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3-34.   കസകക്യുരവറ്റവ വവഭലാഗസം ജതീവനക്കലാരുകട നവയമനസം

(i)  ഓഫതീസപ ഓഫപ ദവ രജവസലാര്

ആദവവസ്ഥാസവ കഗസ്ഥാതസഭയകട ഒരു വവഭസ്ഥാഗസം കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആസസ്ഥാനസം  ആകമവക്കുകമന്ന

വവവരകത തുടരന്നസ, വവരമവച 2 കപസ്ഥാലതീസസ സബസ ഇന്കസക്ടരമസ്ഥാകര കസ്ഥാവല് കജസ്ഥാലവകളവല്  കമല്കനസ്ഥാടസം

വഹവക്കുന്നതവനസ   നവയമവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  20.11.13-കല കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ തതീരുമസ്ഥാനവചവരുന. ആയതസ

പ്രകസ്ഥാരസം 11.12.13 നസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ കനസ്ഥാടവഫവകക ഷന്  പതങ്ങളവകലസ്ഥാ   മറസ  മസ്ഥാധരമങ്ങളവകലസ്ഥാ

പ്രസവദ്ധതീകരവചവടവല. നവയമനസം ലഭവച  ശ്രതീ.കക.എസസ.മതസ്ഥായവ  3.11.2013 നസ   തകന്ന അകപക്ഷ സമരപവചവട്ടുണസ.

ഇതസ സസംബനവചസ മറസ അകപക്ഷകകളസ്ഥാനസം   തകന്ന  ഫയലവല്  ലഭരമല.  എന്നസ്ഥാല്   അഭവമുഖകമസ്ഥാ  മറസ

നടപടവകമങ്ങകളസ്ഥാ  കൂടസ്ഥാകത 9.1.2014-കല  നസം. KVASU/GA/A 3033 /2013 രജവസസ്ഥാറുകട ഉതരവസ നടപടവകള് 

പ്രകസ്ഥാരസം  ടവയസ്ഥാകനതകന്ന പ്രസ്തുത തസ്തവകയവല് നവയമവക്കുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ. കമല് തസ്തവകയവല് നവയമനസം

നടതസ്ഥാനുള്ള തതീരുമസ്ഥാനസം  എടുക്കുന്നതവനുമുമ്പസ തകന്ന  ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരത്ഥവ അകപക്ഷ  നല്കവയതുസം   വരസ്ഥാപകമസ്ഥായ

പരസരകമസ്ഥാ അഭവമുഖകമസ്ഥാ കൂടസ്ഥാകത നവയമനസം നല്കവയതുസം  സസംബനവചസ വവശദതീകരണസം നല്കകണതസ്ഥാണസ.

2015-16  വരഷതവല്  പ്രതവമസ്ഥാസസം  25000/-  രൂപ  നവരകവല്  ആകക  3  ലക്ഷസം  രൂപ  ശമ്പളയവനതവലുസം

കചലവഴവചവട്ടുണസ.

കരലാര് ചമയലാകത Ex-service League മുകഖന  കസകഡ്യൂരവറ്റവ ജതീവനക്കലാകര നവയമവക്കുന. 

 AE-1/PKT/16/12  ഫയല്  പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കസകറ്റ്യൂരവറവ  കജസ്ഥാലവകള് നവരവഹവക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായവ Ex-

service  League  -ല്  നവനസം   ദവവസകവതനസ്ഥാടവസസ്ഥാനതവല്  ജതീവനകസ്ഥാകര  നവയമവചവട്ടുണസ.  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എ ഞവനതീയറുകട  2.1.13-കല കതവകന അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ ജതീവനകസ്ഥാകര സകപ കചയ്യുന്നതസ. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത

സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ  കസവന  –  കവതന  വരവസകള്  സസംബനവകചസ്ഥാ  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  എണസം  സസംബനവകചസ്ഥാ

കരസ്ഥാറവല്  ഏരകപടവടവല.   Ex-service  League  മുകഖന   നവയമവകകപടസ  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവലസ്ഥായവ  കജസ്ഥാലവ

കചയ്യുന്ന ജതീവനകസ്ഥാരുകട  എണസം,  മറസ  വവകധന നവയമവകകപട  കസകറ്റ്യൂരവറവ  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  വവവരസം  എന്നവവ

ഓഡവറവനസ  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായവ  17.2.17 നസ  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ  (നസം.2)  നല്കവയവരുന  എങ്കവലുസം  മറുപടവ

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ  കരസ്ഥാറവല്  ഏരകപടസ്ഥാകത  ,  എക്സവകറ്റ്യൂടവവസ  എഞവനതീയറുകട   കതവകന

അടവസസ്ഥാനതവല്  മസ്ഥാതസം  2013-മുതല്  നസ്ഥാളവതുവകര  കസകറ്റ്യൂരവറവ  ജതീവനകസ്ഥാകര  നവകയസ്ഥാഗവചതവനുസം

ശമ്പളയവനതവല്  തുക കചലവഴവചതവനുസം കസ്ഥാരണസം വരക്തമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  2014-15, 2015-16  വരഷതവല്

കസകറ്റ്യൂരവറവ ജതീവനകസ്ഥാരക്കു കവണവ  Ex-service League നു നല്കവയ  തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണവച  കചലവുകളവകന്മല്

ഇന്കസംടസ്ഥാക്സസ  കസക്ഷന്  194  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  2%  കസസ്ഥാതസവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകകണ  നവകുതവ ഈടസ്ഥാകവയവടവല.

വവശദ വവവരസം  ചുവകട കചരക്കുന.  നവകുതവയവനതവല് ഈടസ്ഥാകസ്ഥാന് ബസ്ഥാകവയസ്ഥായ  തുക 10580/- (6188+4392)

രൂപ   ഈടസ്ഥാകവ  സരകസ്ഥാരവകലയസ ഒടുകകണതസ്ഥാണസ.
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വക്കൗചര് നസം. തുക ഇന്കസം ടലാക്സപ 
ഈടലാകക്കണ

ശതമലാനസം

തുക

2014-15

15/5-1-15 32500 2% 650

16/5-1-15 65100 2% 1302

22/7-2-15 37200 2% 744

21/7-2-15 74400 2% 1488

21/4-3-15 33600 2% 660

22/4-3-15 67200 2% 1344

ആകക 6188.00

2015-16

7/6-4-15 74400 2% 1488

18/6-4-15 37200 2% 744

 16/11-5-15 36000 2% 720

 17/11-5-15 72000 2% 1440

ആകക 4392.00

ആകക 10580.00

കസകഡ്യൂരവറ്റവ വവഭലാഗസം   (  കലാഷഡല് കലബര്  )   ജതീവനക്കലാരുകട വവവരങ്ങളവല് അവദക്തത  .

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവലസ്ഥായവ  കസകറ്റ്യൂരവറവ   കജസ്ഥാലവകള്കസ  വവനരസവച  കസ്ഥാഷശ്വല്

കലബരമസ്ഥാരുകട വവവരസം ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. ഡവസസംബര 2015-കല  വസൗചര  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്

കസകറ്റ്യൂരവറവ കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ KSESL – എന്ന  സസ്ഥാപനതവല് നവന്നസ  11  കപരുസം,  കസ്ഥാഷശ്വല്

കലബരമസ്ഥാരവല് നവന്നസ 7 കപരുസം  കവതനസം  കകപറവയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  കസകതരവറവ  കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ

കസ്ഥാഷശ്വല് കലബരമസ്ഥാകര  നവകയസ്ഥാഗവചതവകന സസ്ഥാഹചരരസം വവശദതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

(ii)  കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ   ,  മണ്ണൂത്തെവ 

മണ്ണൂതവ  കവററവനറവ  കകസ്ഥാകളജവകനയസം  കകസ്ഥാകളജസ  കസ്ഥാമ്പസവകല  മറ  അനുബന സസ്ഥാപനങ്ങളുകടയസം

സസംരക്ഷണതവനസ്ഥായവ  കഷസ്ഥാരടസ   കടണര കനസ്ഥാടതീസസ  നസം.  ജവ1/6130/2013  തതീയ്യതവ  7/10/2013  പ്രകസ്ഥാരസം  കടണര

മുകഖന മണവക്കൂറവനസ  36.66  രൂപ നവരകവല് കസകറ്റ്യൂരവറവ  ചുമതല നവരവ്വഹവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  15/01/2014-  മുതല്

ഒരു വരഷകതകസ 'SAS ഏജന്സതീസസ ,തൃശൂര 'എന്ന സസ്ഥാപനതവകന  തവരകഞ്ഞടുതവട്ടുണസ. ഇതസ സസംബനവചസ

ഓഡവറവല് കകണതവയ അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.

1).  പ്രസ്തുത സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ നവശവത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപതതവല് എഗ്രേവകമനസ കവചവടവല. 2015-16  വരഷവുസം ഇകത
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സസ്ഥാപനസം തകന്നയസ്ഥാണസ  കസകറ്റ്യൂരവറവ  ചുമതല നവരവ്വഹവചവട്ടുളളകതന്നസ  കസ്ഥാണുന.  എന്നസ്ഥാല് ഒരു വരഷകതകസ

മസ്ഥാതമസ്ഥായവ  തവരകഞ്ഞടുത  സസ്ഥാപനകത തുടരനസം  കസകതരവറവ  ചുമതലയസ്ഥായവ   ഏല്പവചതസ  സസംബനവച

കരഖകള് ഫയലവല് ലഭരമല.  

2).  സവ.ബവ.വവ നസം. 202/5/14-15/ തതീയ്യതവ 19/5/14 പ്രകസ്ഥാരസം 82,310/-രൂപ "കഫസ്ഥാഴസ ഇന്തരസ്ഥാ മസ്ഥാകനജസകമനസ ആനസ

സരവ്വതീസസസ  ലവമവറഡസ,  തവരുവനന്തപുരസം"  എന്ന  സസ്ഥാപനതവനസ    1/1/14  മുതല്  14/01/2014  വകരയള്ള

കസ്ഥാലയളവവകലകസ കസകതരവറവ ചുമതല നവരവ്വഹവചതവനസ നല്കവയവട്ടുണസ.  സസ്ഥാപനകത കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതവല്

കടണര  നടപടവകമങ്ങള്  പസ്ഥാലവചതവകനയസം,  നവരകസ  നവശയവചതവകനയസം  സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ   എഗ്രേവകമനസ

ഉണസ്ഥാകവയതവകനയസം , ചുമതല നവരവ്വഹവകകപടതവകനയസം വവവരങ്ങള് പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.

3-35.   ബകയലാകമടവകപ അറ്റന്ഡന്സപ സവസ്റ്റേസം  -   പ്രവര്ത്തെന ക്ഷമമലള  -

സവ.ബവ.വവ നമ്പര. 20/12-15/21.12.2015/12366.00  പ്രകസ്ഥാരസം കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ ഫുഡസ കടകകസ്ഥാളജവ, 
തുമ്പൂരമുഴവ കലബ്രറവയവല്  ബകയസ്ഥാകമടവകസ അറന്ഡന്സസ  സവസ്റ്റസം സസ്ഥാപവകചങ്കവലുസം ആയതസ ഓഡവറസ  

കവളയവല് പ്രവരതനക്ഷമമസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല. പ്രവരതനക്ഷമമസ്ഥാകവ ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്നതവനുള്ള നടപടവകള്

സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

 

3-36. ” Selection of 8  th    week body  weight  in Kuttanad ducks to produce a broilor duck time”
എന പലാന് കപ്രലാജക്ടവകനക്കുറവചള്ള പരലാമര്ശങ്ങളുസം നവര്കദ്ദേശങ്ങളുസം  .

2014-15  വരഷതവല് ആരസംഭവച   പ്രസ്തുത കപ്രസ്ഥാജക്ടസ,  കുടനസ്ഥാടസ  തസ്ഥാറസ്ഥാവു  കുഞ്ഞുങ്ങകള   ഉല്പസ്ഥാദവപവചസ

കരഷകര കസ  വവതരണസം കചയ്യുന്നതവനുസം  തസ്ഥാറസ്ഥാവു വളരതല്, തസ്ഥാറസ്ഥാവു ഇറചവ  ഉല്പസ്ഥാദനസം വരദ്ധവപവക്കുന്നതവനുസം

ഉകദ്ദേശവചവട്ടുള്ളതസ്ഥാണസ.   8-ാസ്ഥാമകത  ആഴ്ചയവല്  1250  ഗ്രേസ്ഥാസം   തൂകസം  വരതക രതീതവയവല് കുടനസ്ഥാടസ  തസ്ഥാറസ്ഥാവു

കുഞ്ഞുങ്ങകള വളരതവകയടുക്കുകയസ്ഥാണസ കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ലക്ഷരസം. 2016-17 ആണസ  പദ്ധതവ  പൂരതതീകരണ വരഷസം.

2015-16 വരഷകത  ബജറസ വകയവരുതല് തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

കവതനസം /ശമ്പളസം - 3 ലക്ഷസം

എകറ്റ്യൂപസകമനസസസ -1 ലക്ഷസം

കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സസ - 4 ലക്ഷസം

ഫസ്ഥാസം കഡവലപസകമനസ - 1.25 ലക്ഷസം

കമനര റവപയര -0.50 ലക്ഷസം

മറള്ളവ - 0.25 ലക്ഷസം

ആകക 10.00 ലക്ഷസം 
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27/11/2015-കല  KVASU/DAR/R4/13046/14  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമല്  കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ  ഭരണസ്ഥാനുമതവ
ലഭരമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം തുക അനുവദവച നല്കവയവട്ടുണസ.
1.  No.  KVASU/FW/AFO-III/8563/2015(v)  dated
16/10/2015

- 2 ലക്ഷസം (Advance)

2.  No.  KVASU/FW/AFO-III/8563/2015(vii)  dated
24/05/2016

- 4 ലക്ഷസം (1st  instalment)

3.  No.  KVASU/FW/AFO-III/8563/2015(vii)  dated
15/06/2016

- 4 ലക്ഷസം (final instalment)

ആകക 10 ലക്ഷസം

പ്രസ്തുത കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  നടതവപ്പുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  2015-16  വരഷതവകല   കചലവു  കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്

കകണതവയ  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  അപസ്ഥാകതകള്   ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.  ആയവ  പരവഹരവചസ  ഓഡവറവകന

അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.

(i). എക്സസകപരവകമനല് കഷഡവകന  റവപയര നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ കശ്വകടഷന് വവളവചസ  സശ്വകസ്ഥാരര ഏജന്സവകസ കജസ്ഥാലവ

ഏല്പവച  നല്കവ  49,900/-  രൂപ  കചലവഴവച.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  എഞവനതീയറവസംഗസ  വവഭസ്ഥാഗകത

അറവയവക്കുകകയസ്ഥാ   ആവശരമസ്ഥായ  എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ   കചയവടവല.  വരക്തമസ്ഥായ  കസസവഫവകകഷന്

ഇലസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ കശ്വകടഷന് വവളവചസ  കജസ്ഥാലവ ഏല്പവചവരവക്കുന്നതസ. 

(ii)പസ്ഥാന് ഫണവല് നവനസം തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ഇനങ്ങള്കസ അനുവദവചതവലുസം കൂടുതല് തുക കചലവഴവച.  ആയതവനസ

റതീ-അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന് നടതവയവടവല. പ്രസ്തുത അധവക കചലവുകള് കമതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനസം അനുവദവച തുക കചലവഴവച തുക അധവകസം
കചലവഴവചതപ

1 കവതനസം/ശമ്പളസം 300000 329020 29020

2 കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സസ 400000 516914 116914

ആകക 1,45,934

3-37.  KSEB   കപലാലുള്ള സ്ഥലാപനങ്ങളവല് സര്വ്വകലലാശലാലലാ ധനസം മുടങ്ങവക്കവടക്കുന  .
തുമ്പൂരമൂഴവ കസ്ഥാറവല് ബ്രതീഡവസംഗസ ഫസ്ഥാമവകന 2015-16 വരഷതവല് നടപവലസ്ഥാകവയ Improving Nutritional base

through Total Mixed Ration (T.M.R)  പദ്ധതവ കസ്ഥാരണസം  KSEB  യവല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന രതീതവയവല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

തുക അടവസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് നസ്ഥാളവതുവകര പ്രവ ൃതവ പൂരതതീകരവചവടവല. 

ക്രമ നസം സവ.ബവ.വവ നസം./തതീയ്യതവ തുക റവമലാര്ക്സപ

1 74/15-16 
29/9/16

40,820/- രൂപ കക.എസസ.ഇ.ബവ.  പരവയസ്ഥാരതവനസ
ബഫകലസ്ഥാ   കഷഡവകന
കവദതതതീകരണതവനസ
ഇ.സവ.എസസ.സവ  യസ്ഥായവ  നല്കവയ
തുക

KSEB യമസ്ഥായവ ബനകപടസ പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവക്കുന്നതവനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ നടപടവകള് സശ്വവകരവകകണതസ്ഥാണസ. 
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3-38.   കസകക്യുരവറ്റവ കഡകപലാസവറ്റപ   -   അടവസ്ഥലാന കരഖകള ലഭദമലാക്കലാകത റതീഫണപ കചയ  .

(i)  കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ   ,   മണ്ണൂതവ 
 

 2014-15  ,  2015-16  വരഷങ്ങളവകല  കനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന്   കചലവുകളവല്  തസ്ഥാകഴ  പറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം  വവവവധ

വരക്തവകള്ക്കുസം  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം  കസകറ്റ്യൂരവറവ  റതീഫണവനതവല്  തുക   നല്കവയവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  തുക

സശ്വതീകരവചതവകന അസല് രശതീതവ ലഭരമസ്ഥാകവ കരസ്ഥാന്സല് കചയവടവല. രശതീതവയകട  പകരപസ  കസ്റ്റഷനവല്

ലഭരമല.  ഇതസ  സസംബനവച  വവവരസം  കഡകപസ്ഥാസവറസ  രജവസ്റ്ററവല്  എഴുതവ  സൂക്ഷവചവടവല.  തന്മൂലസം  കമപ്രകസ്ഥാരസം

സശ്വതീകരവച  തുകകളസ്ഥാണസ തവരവകക നല്കവയവട്ടുള്ളകതന്നസ പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന്  ഓഡവറവനസ കഴവഞ്ഞവടവല.

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ.നസം./
തതീയ്യതവ

തുക റവമലാര്ക്സപ

1 213/3/14-15
      31/3/15

2,000 കസകടറവ  കകരള  കസ്ഥാരഷവക  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കകസ്ഥാ-
ഓപകററവവസ കസസ്ഥാകസറവകസ നല്കവയ തുക

2 47/2/14-15
      11/2/15

10,000 അനൂപസ വവ.ജവ.,  ഇ.എസസ.എ.എഫസ കമകകസ്ഥാ ഫവനസ്ഥാന്സസ  &
ഇന്കവസ്റ്റസകമനസസസ  മണ്ണൂതവകസ  നല്കവയ തുക

3 115/01/14-15
      8/1/15

2,000 ശ്രതീ.  രസ്ഥാമകൃഷ്ണന്,  കകരള  കനയസ  ഫസ്ഥാമലവ,  കവല്കഫയര
അകസസ്ഥാസവകയഷന് മണ്ണൂതവകസ നല്കവയ തുക

4 114/1/14-15
      8/1/15

2,000 കകരള കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കപന്ഷകനഴസ  യൂണവയന്
ജനറല് കസകടറവ ശ്രതീ.വവ.എസസ.സന്ദകുമസ്ഥാരവ  -നസ  നല്കവയ
തുക

5 113/1/14-15
    8/1/15

10,000 മഞ്ഞവലസ്ഥാസസ  ഫുഡസ  കടകസ  കപ്രവറസ  ലവമവറഡസ,  തൃശൂരവനസ
നല്കവയ തുക 

6 112/1/14-15
    8/1/15

5,000 ശ്രതീമതവ എലവസബതസ  കതസ്ഥാമസസ കകപറവയ തുക

7 143/1/14-15
    9/1/15

3,000 കസകടറവ കവ.എസം.സവ.എ മണ്ണൂതവ കകപറവയ തുക

8 42/12/14-15
   10/12/14

2,000 ശ്രതീ.രസ്ഥാജു.കക.കജസ്ഥാസസ .,മണ്ണൂതവ കകപറവയ തുക

9 198/11/14-15
   22/11/14

10,000 ശ്രതീ.സതതീഷസ  കക.കക.കവള്ളയസ്ഥാനവകര,  തൃശൂര  കകപറവയ
തുക

10 153/11/14-15
   17/11/14

2,000 കസകടറവ,  കകരള  കസ്ഥാരഷവക  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കകസ്ഥാ-
ഓപകററതീവസ കസസ്ഥാകസറവ കകപറവയ തുക

11 120/11/14-15
   12/11/14

20,000 ശ്രതീ.  ഗവവസ്ഥാര  പവ.പനകല്,  കമകടസ്ഥാ  ഏജന്സതീസസ   തൃശൂര  ,
കകപറവയ തുക

12 14/11/14-15
   7/11//14

10,000 ശ്രതീ.സ്ക്കറവയ  കബബവ  .  ഇ.എസസ .എ.എഫസ   മണ്ണൂതവ.
കകപറവയ തുക

13 13/11/14-15
  7/11/14

5,000 ശ്രതീമതവ.  പുഷ്പജ  ടവ.കനറവകശരവ(പവ.ഒ)  തൃശൂര   കകപറവയ
തുക
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14 148/10/14-15
 15/10/14

5,000 ശ്രതീ.എന്.ജവ രകമഷസ , കരഷസം,മണ്ണൂതവ  കകപറവയ തുക

15 182/10/14-15
 23/10/14

5,000 ശ്രതീ.  എസം.കക.  ഗവരവധരന്,  കസകതരവറവ ഗസ്ഥാരഡസ  കകപറവയ
തുക

16 313/9/14-15
 25/9/14

5,000 കസകടറവ എസസ.എന്.ഡവ.പവ.  കയസ്ഥാഗസം മണ്ണൂതവ കകപറവയ
തുക

17 297/9/14-15
 20/9/14

5,000 ശ്രതീ.വവമല് രസ്ഥാജസ പവ.എസസ.പുതന്പുര,  മണ്ണൂതവ കകപറവയ
തുക

18 232/8/14-15
 28/8/14

5,000 ശ്രതീ.കമസ്ഥാഹനന്  എസം. ടവ,  മസ്ഥാളവയകല്  മണതവ  കകപറവയ
തുക

19 221/5/14-15
 28/5/14

5,000 ശ്രതീ.മുജതീബസ കക.എ, കവള്ളയസ്ഥാനവകര തൃശൂര,കകപറവയ തുക

20 1/5/14-15
 2/5/14

5,000 ശ്രതീ.  വവപവന്  വസ്ഥാലുമണവല്,  കസ്ഥാലകതസ്ഥാടസ  ,  മണ്ണൂതവ
കകപറവയ തുക

21 197/4/14-15
 29/4/14

5,000 ശ്രതീ.കഗസ്ഥാപവ.പവ.കക.,  പസ്ഥാമ്പുകസ്ഥാടന്  മണ്ണൂതവ  ,  കകപറവയ
തുക

22 164/4/14-15
 23/4/15

10,000 കജസ്ഥാകസസ്ഥാ ഫസ്ഥാഷന് ജശ്വകലഴവനസ കവണവ കകപറവയ തുക

23 160/4/14-15
23/4/14

5,000 ശ്രതീ.ഇ.കക.ഖസ്ഥാദര ഇളയസ്ഥാറ പതീടവകയവല് കവളളയസ്ഥാനവകര 
(പവ.ഒ) കകപറവയ തുക

24 165/4/14-15
      23/4/15

10,000 ശ്രതീ.കജയവസംസസ  മസ്ഥാളവയകല്, കറഡസ സ്റ്റസ്ഥാര ഫുടസകബസ്ഥാള് കബ, 
തൃശൂര കകപറവയ തുക

25 81/4/15-16
      20/4/15

2,37,000 സസ്ഥാസസ അകസസ്ഥാസവകയറസസസ  തൃശൂരവനസ നല്കവയ തുക

26 68/5/15-16
     18/5/15

20,000 ശ്രതീ. സതതീഷസ കക.എ., കകസ്ഥാമതവല് വതീടസ. കവള്ളയസ്ഥാനവകര 
(പവ.ഒ)  തൃശൂര നസ നല്കവയ തുക

27 166/5/15-16
      21/5/15

25,000 ശ്രവ.സവ.എ കജസ്ഥാസഫസ., കചയരമസ്ഥാന്, ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ ഓഫസ 
ചസ്ഥാരകടഡസ അകസൗണനസസസ  ഓഫസ ഇന്തര ഐ.സവ.എ.ഐ 
ഭവന്, തൃശൂര. കകപറവയ തുക

28 183/5/15-16
     28/5/15

5,000 ശ്രതീ.മുരളവ കക.വവ., പ്രസവഡണസ ,കക.എഫസ.പവ.എസസ.എ , 
തൃശൂര കകപറവയ തുക

29 184/5/15-16
      29/5/15

10,000 ശ്രതീ. കുഞ്ഞന് എന്.വവ., കവററവനറവ  കകസ്ഥാകളജസ കസ്ഥാമ്പസസ, 
മണ്ണൂതവ കശ്വസ്ഥാരകടഴസ നസം.ഇ 25 നസ നല്കവയ തുക

30 109/6/15-16
     10/6/15

7,900 ശ്രതീമതവ. ലളവതസ്ഥാമ പവ.വവ., ഫസ്ഥാസം അസവസ്റ്റനസ  (കവററവനറവ) 
കഗ്രേഡസ-1 പവ.പവ.എന്.എസം.യ, കവള്ളയസ്ഥാനവകരകസ നല്കവയ 
തുക

31 26/7/15-16
    6/7/15

2,500 കഡസ്ഥാ.ആര.എസസ. അഭവലസ്ഥാഷസ  അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര, 
ആനവമല് റതീ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് വകുപസ, വസ്ഥാടക അഡശ്വസ്ഥാന്സസ 
തവരവകക നല്കവയതസ.
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32 3/8/15-16
     3/8/15

75,000 ശ്രതീ.മകനസ്ഥാജസ കസ്ഥാരന്തൂര , കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  കണ്കടസ്ഥാളര, ആര.കജ.
കതീകയഷന്സവനസ  നല്കവയ തുക . തുക കകപറവയതവകന 
വവവരവുസം ലഭരമല.

33 210/8/15-16
     22/8/15

65,000 കഗസ്ഥാപവക സ്റ്റതീല് ഫരണവചര, മണ്ണൂതവകസ നല്കവയ തുക

34 211/8/15-16
      22/8/15

5,000 കഡസ്ഥാ.ബവജു.എസസ. , അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസരകസ നല്കവയ 
തുക

35 12/9/15-16
     7/9/15

10,000 ശ്രതീമതവ. മറവയസം പവ.കക. പുലവകകസ്ഥാടവല്,  ഗസ്ഥാനവനഗര 
മണ്ണൂതവകസ നല്കവയ തുക

36 36/9/15-16
     14/9/15

10,000 ശ്രതീ. ബ്രുഗുണന് , മനകലതസ, കസകടറവ ,എസസ എന്.ഡവ.പവ 
കയസ്ഥാഗസം, മണ്ണൂതവകസ നല്കവയ തുക

37 57/9/15-16
      17/9/15

10,000 ശ്രതീ. സദസ്ഥാനന്ദന് സവ.കക, ചസ്ഥാഴവക്കുളസം, മണ്ണൂതവ പവ.ഒകസ 
നല്കവയ തുക

38 83/9/15-16
    30/9/15

5,000 കമകടസ്ഥാ ഏജന്സതീസസ, കുന്നസംകുളതവനസ നല്കവയ തുക

39 1/10/15-16
    1/10/15

5,000 മസ്ഥാസ്റ്റര പ്രവകനഴസ , കചമ്പുകസ്ഥാവസ, തൃശൂരവനസ  നല്കവയ തുക . 
തുക കകപറവയതവകന  വവവരവുസം  ലഭരമല.

40 11/10/15-16
    6/10/15

12,500 ശ്രതീ. നസ്ഥാരസ്ഥായണന് , ജനറല് കസകടറവ , TOVUK, കകരള 
കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
കസ നല്കവയ തുക

41 190/11/15-16
      20/11/15

10,000 ശ്രതീ.അജവതസ കക.ആര , കളപ്പുരകല് വതീടസ, മസ്ഥാടകതറവതീടസ ,
തൃശൂരവനസ നല്കവയ തുക

42 82/12/15-16
      4/12/15

10,000 ശ്രതീമതവ. ശ്രതീകദവവ . കക.എസം, പുളവകല്, മണ്ണൂതവ (പവഒ) 
തൃശൂരവനസ നല്കവയ തുക

43 263/12/15-16
      16/12/15

10,000 ശ്രതീ. അഖവല് കശഖര, ശങ്കരന് തടതവല് , കകപറമ്പസ 
(പവ.ഒ) തൃശൂരവനസ  നല്കവയ തുക

44 121/1/15-16
     8/1/16

5,000 ശ്രതീ. ആസസ്ഥാദസ എസസ.സ്റ്റുഡനസസസ  2012 ബസ്ഥാചസ നസം നല്കവയ 
തുക

45 213/1/15-16
     28/1/16

10,000 ശ്രതീ.മധുസൂധനന് , പവ.ജവ. ഫസ്ഥാറസ നസം. റവ-17, കക.എ.യ 
കസ്ഥാമ്പസസ കവള്ളയസ്ഥാണവകര നല്കവയ തുക

46 212/1/15-16
     28/1/16

25,000 ശ്രതീ.ജവസം.എഫസ കവള്ളസ്ഥാര, കസകടറവ തൃശൂര ഓരകതസ്ഥാ 
പതീഡവകസ കസസ്ഥാകസറവകസ നല്കവയ തുക

47 171/1/15-16
      20/1/16

5,000 കസകടറവ , കകരള അഗ്രേവകള്ചറല് യൂണവകവഴവറവ   കകസ്ഥാ-
ഓപകററതീവസ കസസ്ഥാകസറവകസ നല്കവയ തുക

48 172/1/15-16
      20/1/16

10,000 ശ്രതീ.കബന്നവ,മവനസ്ഥാറഡസ വതീടസ, നടതറ , തൃശൂര കകപറവയ 
തുക

49 27/2/15-16
     9/2/16

10,000 ശ്രതീ. ടവ.പവ. കജയവസംസസ . കതസ്ഥാടന്, ഒല്ലൂകര മണ്ണൂതവകസ 
നല്കവയ തുക

50 209/3/15-16
    22/3/16

5,000 ശ്രതീ.വവ.എസസ സന്ദകുമസ്ഥാര, ജനറല്, കസകടറവ, കക.എ.യ 
കപന്ഷകനഴസ യൂണവയന് കകപറവയ തുക

81



ആകക 7,52,900/-രൂപ

 അസല്  രശതീതവ  പരവകശസ്ഥാധനയസ  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  അസല്  രശതീതവ  നഷകപകടങ്കവല്  അതസ

വരക്തമസ്ഥാകവകകസ്ഥാണസ  100/-  രൂപ  സ്റ്റസ്ഥാമ്പസ  കപപറവലുള്ള  ഒരു  സതരവസ്ഥാങസമൂലസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  ആയവ

ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത പക്ഷസം   ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസകന വരക്തവപരമസ്ഥായ ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായവ കണകസ്ഥാക്കു ന്നതസ്ഥാണസ..

3-39.   വവവവധ കലാര്ഷവക വവളകളുകട ഉല്പലാദനസം   /   കലലസം   -   അപലാകതകള

എല്. ആര് .എസപ. തവരുവലാഴലാസംകുനപ

1)  ഫസ്ഥാമവല്  2000  കതങ്ങുകളുകണങ്കവലുസം  2014 -കല ആകക കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനസം  25,442  എണസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ. 2011

മുതലുള്ള കണക്കുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് ഓകരസ്ഥാ വരഷകതയസം കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനസം തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

2011 47,502 എണസം

2012 43,254 എണസം

2013 37,243 എണസം

2014 25,422 എണസം

ഓകരസ്ഥാ വരഷവുസം കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനസം കുറഞ്ഞുവരുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.  2011-കല കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനതവകന കനര

പകുതവയസ്ഥാണസ  2014  കല കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനസം.  ശരസ്ഥാശരവ  13  കതങ്ങയസ്ഥാണസ  ,  കകരള കസ്ഥാരഷവക സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട

കസ്ഥാലതസ  നട  അതതല്പസ്ഥാദന  കശഷവയള്ള  കമല്  കതങ്ങുകളവകല  ഒരു  കതങ്ങവല്  നവനസം  പ്രതതീക്ഷവക്കുന്ന

കതങ്ങയല്പസ്ഥാദനസം.

ഉല്പസ്ഥാദനക്കുറവസ സസംബനവചസം കതങ്ങസ പരവചരണതവനസ കചലവഴവച തുകയകട വവവരസം സസംബനവചസം നല്കവയ

ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവകസ    മറുപടവകയസ്ഥാനസം   ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.   DMS  രജവസ്റ്റര പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  2014-15

കസ്ഥാലയളവവല് 68  കതസ്ഥാഴവല്ദവനങ്ങള്  കതങ്ങ  പറവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  ഉപകയസ്ഥാഗവചവട്ടുണസ.

അതതല്പസ്ഥാദന  കശഷവയള്ള കതങ്ങുകള്കസ  ഫസ്ഥാമവല്  നവനസം  ആവശരമസ്ഥായ  പരവരക്ഷ,  വളപ്രകയസ്ഥാഗസം  എന്നവവ

ലഭവചവട്ടുസം കതങ്ങ ഉല്പസ്ഥാദനതവല് ഗണരമസ്ഥായ കുറവസ വന്നതവകന കസ്ഥാരണസം അകനശ്വഷണ വവകധയമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

 2) കതങ്ങ വവളകവടുത്തെപ കസ്റ്റേലാക്കവല് കലാണലാത്തെതപ സസംബനവചപ 

DMS  രജവസ്റ്റര പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  10/06/14,  26/08/2014,  09/09/2014  എന്നതീ തതീയ്യതവകളവല് കതങ്ങ

പറവകസ്ഥാന് യഥസ്ഥാകമസം 1,3,2  വതീതസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകകള കജസ്ഥാലവയസ  നവകയസ്ഥാഗവചകവങ്കവലുസം,  കതങ്ങയകട വവളകവടുപസ

രജവസ്റ്ററവല് (Vol. XI)  ഈ ദവവസങ്ങളവല്  കതങ്ങകയസ്ഥാനസം  തകന്ന കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുതതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ഇതസ

സസംബനവചസ  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവകസ മറുപടവകയസ്ഥാനസം  ലഭവചവടവല.  ആയതവനസ്ഥാല്  കതങ്ങയകട   വവളകവടുപസ

രജവസ്റ്റര   ആധവകസ്ഥാരവകമസ്ഥായവ   സൂക്ഷവക്കുന്നവല  എന്നസ  ഓഡവറസ  അനുമസ്ഥാനവക്കുന.  ഇകസ്ഥാരരസം  വവശദമസ്ഥായവ
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അകനശ്വഷവകകണതസ്ഥാണസ. 

3)ഫലാമവകല വവവവധ കലാര്ഷവക വവഭവങ്ങളുകട കലലസം സസംബനവചപ.

2014-15  കസ്ഥാലയളവവല്  നടതവയ വവവവധ കസ്ഥാരഷവക വവഭവങ്ങളുകട  കലലതവനസ  ഇവയകട ശരസ്ഥാശരവ

ഉല്പസ്ഥാദനസം, എകകണസ്ഥാമവക്സസ & സ്റ്റസ്ഥാറവസ്റ്റവക്സസ  വകുപസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ  പ്രസ്ഥാകദശവക വവലനവലവസ്ഥാരസം  എന്നവവകയസ്ഥാനസം

കണകസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  കലലസം നടതവയതസ. ഫസ്ഥാമവകല വവവവധ കബസ്ഥാക്കുകളവകല  1350 കശുവണവ  മരങ്ങളവല് നവനസം

2014  വരഷകതകസ്ഥാള്  3,12,390/-  രൂപ  കുറചസ്ഥാണസ  ലഭവചതസ.  ഫസ്ഥാമവകല  വവവവധ  കബസ്ഥാക്കുകളവകല   6600

കവുങ്ങുകളവല് കലലതവല് പരവഗണവച 5900 കുവുങ്ങുകളവല് നവനള്ള അടയ 11,19,483/- രൂപയസ്ഥാണസ കലലതവല്

കപസ്ഥായതസ. കലല നടപടവകളുസം കരഖകളുസം  വരക്തവുസം സുതസ്ഥാരരവുമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

3-40.(  എ  )   മുന്കൂര് യഥലാസമയസം  ക്രമകപടുത്തുനവല  .

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവല്  നടതവയ  പരവകശസ്ഥാധനയവല്  വവവവധ  ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ

ഉകദരസ്ഥാഗസരകസ മുന്കൂറുകള് നല്കവയതസ്ഥായസം ആയതസ യഥസ്ഥാസമയസം കമകപടുതസ്ഥാതവരവക്കുകകയസ്ഥാ കമകപടുതസ്ഥാന്

കവകവയതവനസ  പവഴയതീടസ്ഥാകസ്ഥാതവരവക്കുകകയസ്ഥാ  കചയതസ്ഥായസം  കസ്ഥാണുന.   സരകസ്ഥാര  ഉതരവസ   ജവ.ഒ.(പവ)  നസം.

419/11/ഫവന്  തതീയ്യതവ  04/10/2011  പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂറുകള്  കകപറവ  3  മസ്ഥാസതവനുള്ളവല്  കഫനല്  ബവല്

നല്കണകമനസം മുന്കൂറവല് നവനസം  കചലവഴവകസ്ഥാത തുക തവരവചടചവകലങ്കവല്  ആ തുകയസ തുക മസ്ഥാറവയ തതീയ്യതവ

മുതല്  തവരവചടക്കുന്ന  തതീയ്യതവ  വകര  18%  പലവശ  ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാകണനസം  നവഷ്കരഷവക്കുന.  നവരകദ്ദേശവച

സമയതവനുള്ളവല് തുക കമതീകരവകസ്ഥാത പക്ഷസം മുഴുവന് മുന്കൂറവനുസം  തുക മസ്ഥാറവയ തതീയ്യതവ  മുതല് തവരവചടച

തതീയ്യതവ വകര പലവശ ഇടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

(i)ഡയറക്ടര് ഓഫപ എനര്പ്രണര്ഷവപപ  2014-15

ക്രമ നസം. കണവന്ജനപ ബവല്
നസം.

തുക ഉകദദലാഗസ്ഥകന കപരപ എടുത്തെ തതീയ്യതവ

1 8/11-14 15,000 കജസ്ഥാരജ്ജസ ചസ്ഥാണവ 24/11/14

2 3/7-14 7,500 പവ.വവദര. അസവസ്റ്റനസ  കപ്രസ്ഥാഫസര --

3 3/4-14 1,60,000 കഡസ്ഥാ.വവ.കക.വവകനസ്ഥാദസ 29/4/14

4 1/9-14 97,500  കഡസ്ഥാ.കമരവക്കുടവ കതസ്ഥാമസസ &
ദതീപ ആനന്ദസ

4/9/14

5 1/1-15 20,000 കഡസ്ഥാ.വവ.കക.വവകനസ്ഥാദസ 7/1/13

6 6/11-14 1,30,000 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാരജ്ജസ ചസ്ഥാണവ 18/11/14

7 1/1-15 3,50,000  കഡസ്ഥാ.ദവവസ്ഥാകരന് നസ്ഥായര , കപ്രസ്ഥാഫസര 28/1/15

ആകക 7,80,000
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(ii)തുമ്പൂര്മുഴവ കദലാറ്റവല് ബതീഡവസംഗപ  ഫലാസം 2015-16

ക്രമ നസം. കണവന്ജനപ ബവല്
നസം.

തുക ഉകദദലാഗസ്ഥകന കപരപ എടുത്തെ തതീയ്യതവ

1 66/9/15-16 15,000 പവ.എസസ.തവലകന്, ഫസ്ഥാസം അസവസ്റ്റനസ 23/09/2016

അഡശ്വസ്ഥാന്സസ രജവസ്റ്ററവല് കചരതതസ്ഥാകയസ്ഥാ, തവരവച പവടവചതസ്ഥാകയസ്ഥാ, കരഖകളവല് കസ്ഥാണുന്നവല. 
(iii)ധനകലാരദ വവഭലാഗസം

ക്രമ
നസം.

തതീയ്യതവ ബവ.ആര്
നസം./സവ.
ബവ.നസം

കചലവവനസം തുക

1 20/04/15 31/15-16
1/2015-16

കടകവകല്  വരകസ  കഷസ്ഥാപവല്
പകങ്കടുക്കുന്നതവനുള്ള യസ്ഥാതസ്ഥാ കചലവസ

19,380/-

2 24/08/15 32/15-16 ഫവനസ്ഥാന്സസ കസൗണ്സവല് കചലവസ 5,000/-

3 11/11/15 ടരകവ, ടസൗവ്വല് എന്നവവ വസ്ഥാങ്ങവയ കചലവസ 2,000/-

4 22/12/15 238/15-16
56/15-16

ഓഫതീസസ കരടന് വസ്ഥാങ്ങവയ കചലവസ 2,000/-

5 09/02/16 278/15-16
61/15-16

റവഫഷസ കമനസ  ചസ്ഥാരജ്ജസ 12,000/-

6 23/03/16 325/15-16
76/15-16

പ്രവനവസംഗസ ചസ്ഥാരജ്ജസ 25,000/-

ആകക 65,380/-

ടവ  .   എ  .   അഡഡലാന്സപ കചയ്ത തുക രജവസ്റ്റേറവല് കചര്ത്തെപ  അഡപജസ്റ്റേപ കചയ്തവടവല  .

ക്രമ നസം തതീയ്യതവ സവ.ബവ.വവ നസം. ബവല് വവവരസം തുക

1. ലഭരമല സവ.ബവ.വവ
14/04-11-2015

ശ്രതീ.കക. രസ്ഥാകജന്ദ്രന്, കഡപറ്റ്യൂടവ 
ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര

2,000/-

2. 18/12/2015 സവ.ബവ.വവ 
24/12-2015

കഡസ്ഥാ.കക.എസം.ശരസ്ഥാസംകമസ്ഥാഹന്,
ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര

30,000/-

ആകക 32,000/-

 (iv) ലവസപ ചലാന്സലറുകട ഓഫതീസപ-2014-15,2015-16
കമനമ്പര വസൗചര നമ്പര തതീയ്യതവ തുക കകപറവയതസ

1 CB.12-8/14 05/08/2014 35,000 കഡസ്ഥാ. ബവ.അകശസ്ഥാകസ, ഐ.എ.എസസ.

ബഹ.  കവസസ ചസ്ഥാന്സലരകസ യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ മുന്കൂര നല്കവയ ഉതരവവല് (order No. PS/VC/(02)/19/2013
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Dated.04/08/14)കവസസ ചസ്ഥാന്സലറുകട കപ്രവറസ കസകടറവ  ആണസ ഒപവടവരവക്കുന്നതസ.  മുന്കൂറവനുള്ള

അകപക്ഷ  സമരപവചതസ  ശ്രതീ.എസം. കമന്സസ, സതീനവയര ഓഫതീസസ കണ്സല്ടനസ  ആണസ. മസ്ഥാരചസ 2014 ലുള്ള

യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ മുന്കൂര ആവശരകപടതസ  ഓഗസ്റ്റസ 2014 നസ്ഥാണസ. തുടരന്നസ   2014-15  വരഷകത കനസ്ഥാണ്

പസ്ഥാന് അകസൗണവല് നവനസം  ( അകസൗണസ നമ്പര. 18687) ബഹ.  കവസസ ചസ്ഥാന്സലര കഡസ്ഥാ.ബവ.  അകശസ്ഥാകവകന

അകസൗണസ നമ്പര.30090302966 കലകസ തുക ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയ. ഏതസ  യസ്ഥാതയ്ക്കുകവണവയസ്ഥാണസ   അഡശ്വസ്ഥാന്സസ

കകപറവയകതന്ന വവവരകമസ്ഥാ   കകപറസ  രശതീകതസ്ഥാ ലഭരമല.  യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ മുന്കൂര  രജവസ്റ്റര കപജസ 101 പ്രകസ്ഥാരസം ടവ

അഡശ്വസ്ഥാന്സസ ഇതുവകരയസം കമതീകരവചവടവല. ടൂര ഡയറവ, റവ.എ. ബവല് എന്നവവയസം  ലഭരമല.

(v) ഐ.എല്.എഫപ.സവ പൂകക്കലാടപ. 2014-15

1 5/8/14-15 376787/28-8-14  കഡസ്ഥാ.മ ഞ്ജു ശശതീധരന് 15,000

2 4/10/14-15 376795/16-10-14 കഡസ്ഥാ.സജവതസ
പുരുകഷസ്ഥാതമന് 

20,000

ആകക 35,000

(vi) ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ കഡവലപപകമനപ  & കപലാളവസവ റവസര്ചപ  2015-16

വവവവധ   പസ്ഥാന്ഫണസ  പ്രവരതനങ്ങള്കസ്ഥായവ  മുന്കൂറുകള്  നല്കവ  വരുനകണങ്കവലുസം   ആയതസ  മുന്കൂര

രജവസ്റ്ററവല്  കചരതസ  കമതീകരവചതസ്ഥായവ   കസ്ഥാണുന്നവല.   ആയതവനസ്ഥാല്  തകന്ന  എലസ്ഥാ  മുന്കൂറുകളുസം

സമയബനവതമസ്ഥായവ   കമതീകരവക്കുനകണസ്ഥാ  എന്നസ പരവകശസ്ഥാധവകസ്ഥാന് സസ്ഥാധവക്കുന്നവല. ഉദസ്ഥായംഃ- 28/5/14നസ

കസനര കഫസ്ഥാര കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ കഡവലപസകമനസ  & കപസ്ഥാളവസവ റവസരചസ   കകസ്ഥാ ഓരഡവകനറരകസ   ദശ്വവദവന

കടയവനവസംഗവനസ്ഥായവ 25000/- രൂപയസം  3/4/14 , 11/12/14 എന്നതീ തതീയ്യതവകളവല്  ശ്രതീ. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാര

.സവ.എസസ , റവസരചസ ഓഫതീസരകസ  യഥസ്ഥാകമസം 15000/- , 25000/- എന്നതീ തുകകളുസം നല്കവ.

എന്നസ്ഥാല് ടവ തുക (65,000/-)  ബനകപട രജവസ്റ്ററവല് കചരതസ അഡസജസ്റ്റസ കചയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല.

(vii) ഡയറക്ടര് ഓഫപ അക്കലാദമവകപ ആനപ  റവസര്ചപ 

ബവ.ആര/സവ.ബവ.വവ.
നസം

കചകസ നസം. തുക റവമസ്ഥാരക്സസ

 B.R. No.  337/15-16

CBV No. 23/3-16

605914 -

23/3/16

10,000/- ഔകദരസ്ഥാഗവക  വസ്ഥാഹനതവനസ

ഇനനസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ

അഡശ്വസ്ഥാന്സസ  രജവസ്റ്റര കപജസ 22 ല് കരഖകപടുതവയവട്ടുകണങ്കവലുസം  പ്രസ്തുത മുന്കൂര കമതീകരവചവടവല. 

(ii)  പസ്ഥാന്  ഫണവനതവല്  നല്കവയ  3,20,000/-  രൂപ  നസ്ഥാളവതുവകര  കമതീകരവചതസ്ഥായവ  മുന്കൂര  രജവസ്റ്ററവല്

കരഖകപടുതവയവടവല.

കമ നസം. വസൗചര നമ്പരുസം തതീയ്യതവയസം തുക കകപറവയ ഉകദരസ്ഥാഗസന് റവമസ്ഥാരക്സസ
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1  5/14-15-26-9-14 60000 ഡതീന്, സവ.ഡവ.എസസ.ടവ,
മണ്ണൂതവ.

2 410/14-158-13/2/15 60000 ”

3 21/16-16/2/15 200000 ബവ.സുനവല്

ആകക 3,20,000

(viii) ഓഫതീസപ ഓഫപ ദവ രജവസലാര്

 ക്രമ നസം. തതീയ്യതവ BR No. CBV No. ബവല് വവവരസം തുക

1 3/2/15 525 1-2/15 KVASU/GA/1648/14-2/2/15 1,10,000

2 19/3/16 491-15/16 28-3/16 KVASU/GA/F/1448-A 50,000

ആകക 1,60,000

(ix) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ , പൂകക്കലാടപ 

ക്രമ
നസം.

തതീയ്യതവ കപരപ ആവശദസം തുക

1 16/7/14 കഡസ്ഥാ.കകസ്ഥാശവ വരഗ്ഗതീസസ യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ 37,000

2 16/7/14 കഡസ്ഥാ.ലൂസവ സസ്ഥാബു യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ 25,000

3 17/7/14 കഡസ്ഥാ.കകസ്ഥാശവ കജസ്ഥാണ് മതീറവസംഗസ സസംഘസ്ഥാടനസം 4,000

4 30/3/15 കഡസ്ഥാ.സുജസ്ഥാറസ്ഥാണവ.എസസ മതീറവസംഗസ സസംഘസ്ഥാടനസം 30,000

5 30/3/15 കഡസ്ഥാ.സജവതസ പുരുകഷസ്ഥാതമന് കസസ്ഥാരടസസസ-സസ്ഥാധനങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങല് 53,889

6 8/1/16 കഡസ്ഥാ.രസ്ഥാജകശഖര സസൗതസ ഇന്തരസ്ഥാ സ്റ്റഡവ ടൂര 13,000

7 11/1/16 കഡസ്ഥാ.അരുണ് കജസ്ഥാരജ്ജസ ഇന്കസക്ഷന് ഫതീ 1,000

8 15/2/16  കഡസ്ഥാ.ദതീപ്തവ.സവ ഓള് ഇന്തരസ്ഥാ സ്റ്റഡവ ടൂര 40,000

9 28/3/16 കഡസ്ഥാ.വവനയ. സവ കവയസസ്റ്റസ മസ്ഥാകനജസകമനസ 50,000

10 28/3/16 കഡസ്ഥാ.ചവന്തു രവവശങ്കര വസ്ഥാങ്ങലുകള് 17,000

11 29/3/16 കഡസ്ഥാ.കഷനു. എസം ഇനര കകസ്ഥാകളജവകയറസ ആരടസസസ കഫസ്റ്റസ 2,25,000

12 3/8/15 കഡസ്ഥാ.ദവകനഷസ പവ.റവ സ്റ്റുഡനസസസ യൂണവയന് 37,200

13 11/1/16 കഡസ്ഥാ.അരുണ് കജസ്ഥാരജ്ജസ ഇന്കസക്ഷന് ഫതീ 1,000

14 15/2/16 കഡസ്ഥാ.ദതീപ്തവ.എല്. യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ 40,000

15 28/3/16 കഡസ്ഥാ.വവനയ .സവ.ദസ്ഥാമു കവയസസ്റ്റസ മസ്ഥാകനജസകമനസ 50,000

16 29/3/16 കഡസ്ഥാ.കഷനു .എസം. ആരടസസസ കഫസ്റ്റസ 2,25,000

ആകക 8,49,089
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(x) കവറ്ററവനറവ കഹലാസവറ്റല്  

തതീയ്യതവ കചക്കപ നസം CBV No. ബവല് വവവരസം തുക

15-02-2016 628412/

15-2-16

2/15-16 Investigation  and  management  of

companion  animal  fertility  കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ

കഡസ്ഥാ.  ജയകുമസ്ഥാര.സവ.  അസവ.കപ്രസ്ഥാഫസരകസ

നല്കവയതസ

10,000

(xi) കകലാകളജപ ഓഫപ ഡയറവ സയന്സപ & കടകകലാളജവ, മണ്ണൂത്തെവ

ക്രമ നമ്പര് വക്കൗചര് നസം. /തതീയ്യതവ തുക ആര്ക്കപ /എന്തവനു നല്കവ

1 6/2-14-15/3-2-15 2,88,000 ശ്രതീമതവ. ശസ്ഥാലവനവ കഗസ്ഥാപവനസ്ഥാഥസ
(സ്റ്റഡവ ടൂര)

2 11/2-14-15/24-2-15 45,000 ശ്രതീമതവ. ശസ്ഥാലവനവ കഗസ്ഥാപവനസ്ഥാഥസ
(സ്റ്റഡവ ടൂര)

3 10/2-14-15/24-2-15 35,000 ശ്രതീ.സന്ദതീപസ. ബവ. 
(സ്റ്റഡവ ടൂര)

5 9/9-14-15/3-9-14 20,000 കഡസ്ഥാ.ലവജവകമസ്ഥാള് കജയവസംസസ
(കഡസ്ഥാ.വരഗ്ഗതീസസ കുരരന് അനുസ്മെരണസം)

7 10/1-14-15/16-1-15 30,000 കഡസ്ഥാ.രചന സവ.ആര
(കകസ്ഥാഴവകകസ്ഥാടസ , വയനസ്ഥാടസ മവല്മ സന്ദരശനസം)

8 33/12-14-15/12-2-15 8,000 ശ്രതീ.മണവക്കുടന് (കസ്റ്റഷനറവ)

9 1/2-14-15/23-2-15 13,476 കഡസ്ഥാ.എ.കക.ബതീന,  Remuneration  to  external
examiner.

10 3/3-14-15/12-3-15 37,854 കഡസ്ഥാ.എ.കക.ബതീന,  Remuneration  to  question
paper scrutiny

11 4/3-14-15/12-3-15 1,000 കഡസ്ഥാ.എ.കക.ബതീന,  Remuneration  to  question
paper scrutiny 

12 17/3-14-15/20-3-15 4,500 ശ്രതീ.മണവക്കുടന്
(കസ്റ്റഷനറവ)

13 31/4-15-16/17-4-15 10,000 ശ്രതീ.ശരസ്ഥാസം സൂരജസ
(എക്സസകറന്ഷന് കടയവനവസംഗസ)

14 37/4-15-16/23-4-15 8,000 കഡസ്ഥാ.പവ.സുധതീരബസ്ഥാബു
(വസ്ഥാഹനസം വസ്ഥാടകകയടുത്തു)

15 1/5-15-16/12-5-15 20,000 ശ്രതീ.ശരസ്ഥാസം  സുരജസ
(സ്റ്റുഡനസസസ യൂണവയന് ഉദസഘസ്ഥാടനസം)

17 51/5-15-16/20-5-15 30,000 ശ്രതീ.മണവക്കുടന്
(shifting of CDST)
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18 53/5-15-16/25-5-15 20,000 ശ്രതീ.മണവക്കുടന്
(shifting of CDST)

19 57/6-15-16/20-6-15 9,400 ശ്രതീ.റസ്ഥാഫവജസ്ഥാന് പവ.എചസ, 
(ഇലകവകല് സസ്ഥാധനങ്ങള്)

20 10/8-15-16/6-8-15 10,000 ശ്രതീ. മണവക്കുടന്
(ജനകററര  വസ്ഥാടക)

21 1/8-15-16/13-8-15 10,000 ശ്രതീ.ശരസ്ഥാസം സൂരജസ
(കരഷക ദവനസം 2015)

22 2/9-15-16/4-9-15 1,00,000 കഡസ്ഥാ.ജവ.ഗവരതീഷസ വരമ
(സവ.എഫസ.റവ തുമ്പൂരമൂഴവ ഉദസഘസ്ഥാടനസം)

23 3/9-15-16/4-9-15 4,00,000 അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എ ഞവനതീയര
(സവ.എഫസ.റവ തൂമ്പൂരമുഴവ  ഉദസഘസ്ഥാടനസം)

24 4/9-15-16/8-9-15 50,000 കഡസ്ഥാ.എ.കക ബതീന
(കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഡവലപസകമനസ)

25 12/9-15-16/10-9-15 15,000 കഡസ്ഥാ.എസസ.എന് രസ്ഥാജസ കുമസ്ഥാര
(conducting practicals in diary technology)

26 14/9-15-16/10-9-15 20,000 കഡസ്ഥാ.എസസ.എന് രസ്ഥാജസ കുമസ്ഥാര
(Project research ) 

27 11/9-15-16/11-9-15 25,000 ശ്രതീ.മണവക്കുടന് 
(കസ്റ്റഷനറവ)

28 15/9-15-16/16-9-15 2,00,000 അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എ ഞവനതീയര
(Hostel shifting to DSW block)

29 16/3/15 / 19/3/15 10360 കഡസ്ഥാ.എ.കക.ബതീന   അകസസ്ഥാസവകയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസരകസ വവവവധ ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ

30 5/8/15 13/8/15    50,000 കഡസ്ഥാ.എ.കക.ബതീന   അകസസ്ഥാസവകയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസരകസ വവവവധ ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ

31  3/5/15-16 / 20/5/15 15,000 കഡസ്ഥാ.രസ്ഥാജസകുമസ്ഥാര  കപ്രസ്ഥാഫസരകസ  വവവവധ
വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ 

ആകക 14,85,590

(xii)യൂണവകവഴവറ്റവ  ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം & കഫലാഡര് റവസര്ചപ കഡവലപപകമനപ  കസ്റ്റേഷന്, മണ്ണൂത്തെവ.

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ
നസം. / തതീയ്യതവ

തുക കചലവവകന വവവരസം റവമലാര്ക്സപ

1 58/5/15-16
21/05/2015

25,000 ശ്രതീ.കക.കജസ്ഥായവ സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകസ, 
മകളുകട വവവസ്ഥാഹതവനസ അഡശ്വസ്ഥാന്സസ 
നല്കവയതസ

2 67/6/15-16
29/06/2015

2,000 ശ്രതീ.ധരമജന്. ഫസ്ഥാസം അസവസ്റ്റനസ  (സവ.കഗ്രേ)
നസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര ടവ.എ അഡശ്വസ്ഥാന്സസ  നല്കവയതസ

3 66/6/15-16 10,000 ശ്രതീ.  വവ.  കജസ്ഥാസസ,  ഫസ്ഥാസം  അസവസ്റ്റനവനസ തുക  കചലവഭവചതവകന
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27/06/2015 പുതവയതസ്ഥായവ   നവരമവച  കതസ്ഥാഴുതവകന
അറകുറപണവകസ നല്കവയ തുക

കരഖകള്
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

4 28/8/15-16
13/8/2015

6,170 ശ്രതീ.പവ.എസസ.  സുകരഷവനസ  കവനവകവകന
അറകുറപണവകസ നല്കവയ അഡശ്വസ്ഥാന്സസ തുക

തുക  കചലവഴവചതവകന
കരഖകള്
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ആകക              43,170/- 

(xiii)കസനര് കഫലാര് അഡഡലാന്സപഡപ സ്റ്റേഡതീസപ ഇന് ആനവമല് ജനറ്റവക്സപ ആനപ ബതീ ഡവസംഗപ 

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ
നസം. / തതീയ്യതവ

തുക കചലവവകന വവവരസം റവമലാര്ക്സപ

1 44/3-15
22/3/15

4,000 Development  of  cloning   and  transgenic
Research facilities  കപ്രസ്ഥാജകവകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ
കഡസ്ഥാ.എലവസബതസ   കുരരന്   അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസരകസ നല്കവയ തുക

തുക കമതീകരവചതവകന 
വവവരസം 
ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

കകരള ഫവനസ്ഥാന്ഷരല് കകസ്ഥാഡസ ആരടവകവള് 53 (ഇ) കുറവപസ 1 പ്രകസ്ഥാരസം   മുന്കൂര  കകപറവ  നവരദ്ദേവഷ

സമയതവനുള്ളവല്  കഫനല് ബവല് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ തുക കമതീകരവചവടവലസ്ഥാത പക്ഷസം   18%  പലവശകയസ്ഥാടസ   കൂടവ

മുന്കൂറസ്ഥായവ  നല്കവയ തുക പൂരണമസ്ഥായസം  തവരവകക ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  വരവസ കചയ്യുന. രജവസ്റ്റര യഥസ്ഥാവവധവ

പരവപസ്ഥാലവയസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  കമല് സൂചവപവച  വവധസം    മുന്കൂറുകള്  കമതീകരവക്കുവസ്ഥാന്

അവകശഷവക്കുനകണസ്ഥാകയന്നസ ഉറപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുസം   സസ്ഥാധവക്കുന്നവല.   അഡശ്വസ്ഥാന്സസ  ഇനതവല്  നല്കുന്ന  എലസ്ഥാ

തുകകളുസം മുന്കൂര  രജവസ്റ്ററവല് ഉള്കപടുകതണതുസം  പവന്നതീടസ  കമതീകരവക്കുകമ്പസ്ഥാള്   ബനകപട  വവവരങ്ങള്

കചരതസ കമലുകദരസ്ഥാഗസകന സസ്ഥാക്ഷരകപടുതകലസ്ഥാടസ കൂടവ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സൂക്ഷവക്കുവസ്ഥാന് ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

ആയതവനസ്ഥാല്  കമല്  ഖണവകകളവല്  സൂചവപവച  പ്രകസ്ഥാരസം  39,09,229/-  രൂപ  കമതീകരവകസ്ഥാന്

അവകശഷവക്കുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. ടവ തുക  സരകസ്ഥാര ഉതരവസ  ജവ.ഒ.(പവ) നസം. 419/11/ഫവന് തതീയ്യതവ 04/10/2011

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  18%  പവഴപലവശ സഹവതസം കമതീകരവചസ ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.  39,09,229/-    രൂപയകട

കചലവപ തടസ്സത്തെവല് വയന  . 

3-40.(  ബവ  )   മൂന്കൂര് ലവകവ  ക്രമതീകരവച  .

സരകസ്ഥാര ഉതരവസ   ജവ.ഒ.(പവ)  നസം.  419/11/ഫവന് തതീയ്യതവ  04/10/2011  പ്രകസ്ഥാരസം മുന്കൂറുകള് കകപറവ  3
മസ്ഥാസതവനുള്ളവല്  കഫനല്  ബവല്  നല്കണകമനസം  മുന്കൂറവല്  നവനസം   കചലവഴവകസ്ഥാത  തുക

തവരവചടചവകലങ്കവല്   ആ  തുകയസ  തുക  മസ്ഥാറവയ  തതീയ്യതവ  മുതല്  തവരവചടക്കുന്ന തതീയ്യതവ  വകര  18%  പലവശ

ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാകണനസം നവഷ്കരഷവക്കുന.  നവരകദ്ദേശവച സമയതവനുള്ളവല് തുക കമതീകരവകസ്ഥാത പക്ഷസം മുഴുവന്

മുന്കൂറവനുസം  തുക  മസ്ഥാറവയ  തതീയ്യതവ  മുതല്  തവരവചടച  തതീയ്യതവ  വകര  പലവശ  ഇടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്
സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവ ല്  നവനസം  എടുതവട്ടുള്ള  തസ്ഥാകഴ  പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള്

നവരദ്ദേവഷ സമയതവനുള്ളവല് കമതീകരവചവടവല എന കസ്ഥാണുന.
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(i) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ  , പൂകക്കലാടപ 

ബവ.ആര്.
നസം.

സവ.
ബവ.വവ.നസം

ഉകദദലാഗസ്ഥകന  കപരുസം
ഉകദദലാഗകപരുസം

തുക കചക്കപ
നസം./തതീയ്യ

തവ

ക്രമതീകരവച
തതീയ്യതവ

പവഴ
പലവശ

1/15-16 1/1-15-16 രസ്ഥാജലകവ ആര. അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

13,000 736139
8/01/16

27/09/16 1755

2/15-16 2/1-15-16 കഡസ്ഥാ.ദവലതീപസ.  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

13,000 736140
8/01/16

30/9/16 1755

3/15-16 3/1-15-16 കഡസ്ഥാ.ബബവത,  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

13,000 736141
8/01/16

30/9/16 1755

4/15-16 4/1-15-16 കഡസ്ഥാ.ദവലതീപസ.  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

1,08,000 736142
8/01/16

30/9/16 14580

13/15-16 7-12-16 കഡസ്ഥാ.ദവലതീപസ.  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

3,27,495 736149
15/02/16

30/9/16 39299

14/15-16 കഡസ്ഥാ.സുകമസ്ഥാദസ  .  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

4,000 736150
15/02/16

30/9/16 480

ആകക 59624

(ii) ഡയറക്ടര് ഓഫപ എനര്പ്രണര് ഷവപപ

കമ
നസം.

 സവ.ബവ.വവ
നസം.

തുക ഉകദരസ്ഥാഗസകന കപരസ എടുത
തതീയ്യതവ

കമതീകരവച
തതീയ്യതവ

പവഴപലവശ

1  3/10/14-15 700000 കഡസ്ഥാ.ദവവസ്ഥാകരന്  നസ്ഥായര,
കപ്രസ്ഥാഫസര

24/10/14 31/3/15 54,542/-

2  4/11/14-15 1,25,000 കഡസ്ഥാ.ദവവസ്ഥാകരന്നസ്ഥായര 5/11/14 31/3/15 9,554/-

3  3/7/14-15 7,500 കഡസ്ഥാ.പവ.വവദര.,
അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര

10/7/14 28/11/15 1,872/-

4  23/3/15-16 250000 കഡസ്ഥാ.കക.അനവല്കുമസ്ഥാര 28/8/14 31/3/15 26,383

5  24/3/15-16  250000 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാരജ്ജസ ചസ്ഥാണവ 28/8/14 31/3/15 26,383

6  31/9/14-15 150000 യദുകൃഷ്ണ  എസസ,  ജനറല്
കസകടറവ  ,യൂണവകവഴവറവ
യൂണവയന്

17/9/14 28/2/15 12,058

ആകക 1,30,792
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(iii) ഐ.എല്.എഫപ.സവ പൂകക്കലാടപ.

ഫസ്ഥാസം ഓഫതീസവല്  തസ്ഥാകഴപറയന്ന  മുന്കൂറുകള് നവരദ്ദേവഷ സമയതവനുള്ളവല് കമതീകരവചവടവല. 

വക്കൗചര് കചക്കപ നസം. /തതീയ്യതവ ഉകദദലാഗസ്ഥന് തുക ക്രമതീകരവച
തതീയ്യതവ

ഈടലാകക്കണ
പലവശ

2/8/14-15 376785/20-8-14 കഡസ്ഥാ.സവ.ബസ്ഥാലുസസ്ഥാമവ 30000 8-5-2015 3832

3-8/14-15 376786/20-8-14 കഡസ്ഥാ.മഞ്ജു ശശവധരന് 25000 31-3-15 2737

(പണസം ഉപകയസ്ഥാഗവകസ്ഥാകത കകവശസം കവചസ മൂന്നസ മസ്ഥാസതവനുകശഷസം തവരവചടച)

4/8/14-15 376787/28-8-14 കഡസ്ഥാ.പവ.
കുടവനസ്ഥാരസ്ഥായണന്

10000 31-3-2015 1055

1-10/14-15 376792/1-10-14 കഡസ്ഥാ.അബ്ദുള് മുനതീര 40000 9-3-2015 3097

(പണസം ഉപകയസ്ഥാഗവകസ്ഥാകത കകവശസം കവചസ മൂന്നസ മസ്ഥാസതവനുകശഷസം തവരവചടച)

9/10/14-15 376800/24-10-14 സസ്ഥാമവക്കുടവ,  ഫസ്ഥാസം
സൂപരകവസര
കഗ്രേഡസ-2

1000 6-2-2015 52

2/12/14-15 376803/12-12-14 കഡസ്ഥാ.സൂബവന്
കക.കമസ്ഥാഹന്

5000 31/3/2015 286

6/3/14-15 376817/31-3-15 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാണ്
എബ്രഹസ്ഥാസം

50000 25-7-2015 2885

7/3/14-15 376817/31-3-15 ടവ 45000 25-7-2015 2596

ആകക 16540

മുന്കൂറുകള്  കവകവ  കമതീകരവചവരവല്  നവനസം  കമല്  പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന  പ്രകസ്ഥാരസം  പവഴപലവശയവനതവല്

2,06,956/-രൂപ  ഈടസ്ഥാകവ അടവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

3-41.   കസ്റ്റേലാര് പര്കചസപ നവയമങ്ങള   -   പലാലവയ്ക്കുനവല

കകരള  കസ്റ്റസ്ഥാര  പരകചസസ  മസ്ഥാനശ്വല്  2013(ജവ.ഒ.(പവ)  നസം.  3/2013/എസസ.പവ.ഡവ  തതീയ്യതവ  21/06/2013

കഭദഗതവ  ഉതരവസ  സ.ഉ  (പവ)  നസം.  07/2014/എസസ.പവ.ഡവ  തതീയ്യതവ  28/08/14)  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്

സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കുസം  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.  കസ്ഥാരരക്ഷമത,  മവതവരയതശ്വസം,  ഉതരവസ്ഥാദവതശ്വസം  എന്നവവ

ഉറപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കപസ്ഥാതു ആവശരങ്ങള്ക്കുള്ള വസ്ഥാങ്ങലുകള്  കശ്രഷ  മസ്ഥാതൃകകളുകട   മസ്ഥാനദണങ്ങള്കസ

അനുസൃതമസ്ഥായവ നടത്തുവസ്ഥാന് പ്രസ്തുത മസ്ഥാനശ്വല് നവരകദ്ദേശവക്കുന.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവല്  കസ്റ്റസ്ഥാര  പരകചസസ  നവയമസം  പസ്ഥാലവകസ്ഥാകത  വസ്ഥാങ്ങലുകള്

നടത്തുന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  ഒരു  ലക്ഷതവല്  കൂടുതല്  വവലവരുന്ന  വസ്ഥാങ്ങലുകള്  കടണര  നടപടവകളവലസ്ഥാകത

കകശ്വസ്ഥാകടഷന്  മുകഖന  വസ്ഥാങ്ങവക്കുന.    കകരള   കസ്റ്റസ്ഥാര  പരകചസസ  മസ്ഥാനശ്വല്  2013  ,  ഖണവക  7.7{  ജവ.ഒ(പവ)

3/2013/എസസ.പവ.ഡവ  തതീയ്യതവ  21/6/2013  }പ്രകസ്ഥാരസം  15,000/-രൂപയസ   മുകളവലുള്ള  വസ്ഥാങ്ങലുകള്  കശ്വകടഷന്

മുകഖനയസ്ഥായവരവകകണതുസം ,  1,00,000/-  രൂപകയസ്ഥാ അതവല് കൂടവയകതസ്ഥാ  ആയ എലസ്ഥാ പരകചസുകള്ക്കുസം കടണര
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ക്ഷണവകകണതുമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങളവല് പ്രസ്തുത നവബനനകള് പസ്ഥാലവകകപടുന്നവല.

പ്രസ്തുത  വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ  കടണര  കഫസ്ഥാറസം  വവല  ഇനതവലുസം   വസ്ഥാറസ  ഇനതവലുസം   സരകസ്ഥാരവകലകസ

ലഭവകകണവയവരുന്ന വരുമസ്ഥാനവുസം  നഷകപടുനണസ. കസ്റ്റഷനറവ ,  ഫരണവചര, കമ്പറ്റ്യൂടര തുടങ്ങവയ എലസ്ഥാ മുഖരമസ്ഥായ

വസ്ഥാങ്ങലുകള്ക്കുസം ഒരു വരഷകതക്കുള്ള   ആവശരകതസ്ഥാ  നവരണയസം  നടതസ്ഥാകതയസം  വവവവധ ഘടങ്ങളവല് വവവവധ

ഏജന്സവകളവല് നവനസം  കടണര/ കകശ്വസ്ഥാകട ഷന്  നടപടവകമങ്ങള് പസ്ഥാലവകസ്ഥാകതയസം  വസ്ഥാങ്ങുന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന. 

(i)തുമ്പൂര്മുഴവ കദലാറ്റവല് ബതീഡവസംഗപ കസ്റ്റേഷന്
(1) സവ.ബവ.വവ. നസം. 63/9/15-16/8-9-16 /1,98,000
M/s. ഫസ്ഥാസം ഡയറവ കപ്രവറസ ലവമവറഡസ, എടപള്ളവ, കകസ്ഥാചവയവല് നവനസം  കഷഫസ കടര വസ്ഥാങ്ങവയതസ.
(2) സവ.ബവ.വവ. നസം. 62/9/15-16/8-9-16 /2,62,500
M/s. ഫസ്ഥാസം ഡയറവ കപ്രവറസ ലവമവറഡസ, എടപള്ളവ, കകസ്ഥാചവയവല് നവനസം  cow dung de-watering machine  
വസ്ഥാങ്ങവയതസ.
 (3) സവ.ബവ.വവ. നസം . 35/15-16/ 12-01-2016 – 49,750/-രൂപ
പരവയസ്ഥാരസം സരവ്വതീസസ കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ ബസ്ഥാങ്കസ വളസം ഡവകപസ്ഥായവല് നവന്നസ രസ്ഥാസവളസം വസ്ഥാങ്ങവയതസ
(4) സവ.ബവ.വവ നസം. 89/15-16/ 30-9-2016- 20,000/-രൂപ
പരവയസ്ഥാരസം സരവ്വതീസസ കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ ബസ്ഥാങ്കസ വളസം ഡവകപസ്ഥായവല് നവന്നസ രസ്ഥാസവളസം വസ്ഥാങ്ങവയതസ

(ii) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസപ, പൂകക്കലാടപ

1. സവ.ബവ.വവ നസം.15 /5/14-15/ 28-5-14/ 1,29,950
ഫയരവസ്ഥാള് ഉപകരണങ്ങളുസം  അനുബന സസ്ഥാമഗ്രേവകളുസം  കടണര നടപടവകള് ഒഴവവസ്ഥാകവ  2  വരതരസ്ത  
ബവല്ലുകളവലസ്ഥായവ  (98,000+31,950) കകശ്വസ്ഥാകടഷന്  മുകഖന  വസ്ഥാങ്ങവ. 

2.  സവ.ബവ.വവ നസം.  100/3/14-15/31-3-15/  പ്രകസ്ഥാരസം  70,000  രൂപയകട  കസ്റ്റഷനറവ സസ്ഥാധനങ്ങള് ഒകര  
സസ്ഥാപനതവല് നവനസം വസ്ഥാങ്ങവ. 

3.  സവ.ബവ.വവ  നസം.  3/3-15-16/31-3-16/  83,000/-രൂപ,  സവ.ബവ.വവ  നസം.  5/9-15-16/30-9-16/  
28,500/-രൂപ, സവ.ബവ.വവ നസം.  11/9-15-16/  43,500/-രൂപ,  സവ.ബവ.വവ  നസം.   13/9-15-16/30-
9-16/ 28,897/- രൂപ എന്നവവ പ്രകസ്ഥാരസം  ആനവമല് ജനറവക്സസ  &  ബ്രതീഡവസംഗസ   ഡവപസ്ഥാരടസകമനവല്   
നടതവയ വസ്ഥാങ്ങലുകള്.
4.   സവ.ബവ.വവ  നസം.  14/9/16  –  29/9/16/  പ്രകസ്ഥാരസം  1,60,300/-രൂപയകട  റവകസരചസ  സസ്ഥാമഗ്രേവകള്  
വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ M/s. Eppendorf India ltd, കചകന്നയസ നല്കവയ തുക.(പസ്ഥാരസ്ഥാകസകറസ്ഥാളജവ വകുപസ)
5.   സവ.ബവ.വവ  നസം.  2/9/16  –  29/9/16/  പ്രകസ്ഥാരസം  40,075/-രൂപയകട  റവകസരചസ  സസ്ഥാമഗ്രേവകള്  
വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ M/s. Eppendorf India ltd, കചകന്നകസ നല്കവയ തുക. (പസ്ഥാരസ്ഥാകസകറസ്ഥാളജവ വകുപസ)

(iii) കസനര് കഫലാര് ഡയറവ സയന്സപ & കടകകലാളജവ, മണ്ണൂത്തെവ.

ക്രമ
നസം

സവ.ബവ.വവ
നസം. /തതീയ്യതവ

കചക്കപ നസം.
തതീയ്യതവ

തുക വലാങ്ങവയ സലാധനങ്ങളുകട വവവരസം/
സ്ഥലാപനത്തെവകന കപരപ

1 60/9/15-16 557773
30/9/16

1,48,458 ഉപകരണങ്ങള്  M/s.  Precision   Electronic
Services, Vadakkanchery 
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2 61/9/15-16 557774
30/9/16

45,150  ഉപകരണസം
M/s. CAN Engineering,Thrissur

3 70/9/15-16 943673
30/9/16

20,610 ഉപകരണസം
M/s. Upton Marketing olarikara 

4 62/9/16-17 943669
30/9/16

49,052 ഉപകരണസം
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

5 63/9/16-17 943669
30/9/16

51,940 ഉപകരണസം
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

6 65/9/16-17 943671
30/9/16

1,91,175 ഉപകരണസം
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

7 67/9/15-16 943672
30/9/16

1,60,770 ഉപകരണസം
M/s.  Precision   Electronic   Services,
Palakkara.

8 66/9/15-16 943671
30/9/16

69,226 ഉപകരണസം
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

9 50/9/16-17 943661
30/9/16

17,850 ഉപകരണസം
M/s. Stellar Digitech , Thrissur.

10 48/9/16-17 943659
30/9/16

47,499 ഉപകരണസം
M/s. IT zone Intercom, Thrissur.

11 31/9/15-16 943647
30/9/16

40,000 കരസ്ഥാമറ 
M/s. Colour house, Thrissur.

12 23/9/15-16 943641
30/9/16

40,145 HACCP PH. മതീറര
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

13 24/9/15-16 943641
30/9/16

18,475 GSM-Tester
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

14 25/9/15-16 943641
30/6/16

69,400 ഉപകരണസം
M/s. Scientific  Enterprises , Vytila

15 06/06/15-16 819635
4/6/16

81,479 ഗ്ലസ്ഥാസസ കവരഡസ 
M/s. Kavanal International, Kannur.

ആകക 10,51,229/-

(2)  2012  അഡവഷന്  ബവ.കടകസ  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്കസ  വയനസ്ഥാടവല്  എക്സറന്ഷന്  കടയവനവസംഗസ  കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ

കപസ്ഥാകുന്നതവനസ്ഥായവ    വസ്ഥാഹനസം  വസ്ഥാടകയസ   വവളവച വകയവല്  സവ.ബവ.വവ  നസം.  23/6-15-16/13-6-16  പ്രകസ്ഥാരസം

77,286/-  രൂപ നല്കവ. 29/5/16  നസ  12 pm  മുതല്  7/6/16-നസ  1.30 am  വകര  1406  കവ.മതീ യസ്ഥാത കചയതവനസ

തതീയ്യതവ കരഖകപടുതസ്ഥാത ടൂറവസ്റ്റസ-ടസ്ഥാക്സവ രശതീതവന അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ  തുക നല്കവയതസ. കടണര്/കകഡലാകടഷന്

നടപടവകള  സഡതീകരവചവടവല.  വസ്ഥാഹനസം  വസ്ഥാടകയസ  എടുതതവകനയസം തുക  നല്കവയതവകനയസം   മസ്ഥാനദണങ്ങള്

വരക്തമസ്ഥാക്കുന്ന  ഓഫതീസസ നടപടവകമസം ഇല.  കമല് സസ്ഥാഹചരരതവല്  77,286/-    രൂപയകട കചലവപ  തടസ്സത്തെവല്

വയ്ക്കുന  .
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(iv) ഇന്ഫലാസകപചര് ഡവലപപകമനപ വവസംഗപ

ക്രമ
നമ്പര്

സവ.ബവ.വവ നസം. /തതീയ്യതവ കചക്കപ നസം/
തതീയ്യതവ

തുക റവമലാര്ക്സപ

1 7/4/15-16
9/4/13

606744
9/4/13

1,91,776 M/s.  Adon Neon Calicut  -നസ  LED  കനയവസം
കബസ്ഥാരഡവകന   വവതരണവുസം  സസ്ഥാപനവുസം
(CV&AS Mannuthy  കസ കവണവ)  ഇനതവല്
നല്കവയ തുക

2 20/4/15-16
23/4/16

606770
10/9/15

32,855 'കലവലവസംഗസ ഇന്സകമനസസസ '  വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ
(എല്.ആര.എസസ  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ)
ഗവ.  എഞവനതീയറവസംഗസ   കകസ്ഥാകളജസ  തൃശൂര
കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ  കസസ്ഥാകസറവകസ
നല്കവയ തുക

3 19/8/15-16
25/8/15

924926
25/8/15

44,724 കസ്ഥാറവല്  ബ്രതീഡവസംഗസ  ഫസ്ഥാസം  ,
തുമ്പൂരമൂഴവയവകലകസ   5  എചസ.പവ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര
പമ്പസ  കസറസ  വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ  അസവസ്റ്റനസ
എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-II   മണ്ണൂതവകസ
നല്കവയ തുക

4 7/7/15-16
9/7/15

924900
9/7/15

71,000 പൂകകസ്ഥാടസ  ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസവകലകസ ഫരണവചര
വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ  മഹസ്ഥാരസ്ഥാജ  ഫരണവചര
തസ്ഥാമരകശരവകസ നല്കവയ തുക

5 9/9/15-16
15/9/15

924935
15/9/15

3,45,607 സവ.കക  ഫരണവചര  മസ്ഥാരടസ  കസ്ഥാലവകറവനസ
കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  ഏവവയന്  സയന്സസസ
ആനസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ,
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ   ഫരണവചര
വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ നല്കവയ തുക

6 1/11/15-16
3/11/15

924956
3/11/15

4,97,316 Hykon  India  Pvt  ltdതൃശൂരവനസ  കകസ്ഥാകളജസ
ഓഫസ  ഏവവയന്  സയന്സസസ  ആനസ
മസ്ഥാകനജസകമനസ,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ
കസസ്ഥാളസ്ഥാര  സതീറസ  കലറസ   വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ
നല്കവയ തുക

7 10/11/15-16
24/11/15

924964
24/11/15

4,69,633 സവ.കക  ഫരണവചര  മസ്ഥാരടസ  കസ്ഥാലവകറവനസ
കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  ഏവവയന്  സയന്സസസ
ആനസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ,
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ   ഫരണവചര
വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ നല്കവയ തുക

8 16/12/15-16
22/12/15

924978
22/12/15

32,060 സവ.കക  ഫരണവചര  മസ്ഥാരടസ  കസ്ഥാലവകറവനസ
കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  ഏവവയന്  സയന്സസസ
ആനസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ,
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ   കസമവനസ്ഥാര
ഹസ്ഥാളവകലകസ   കപസ്ഥാഡവയസം   വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ
നല്കവയ തുക

9 5/12/15-16 924968 1,52,000 M/s.Resonance Audio Calicut -നസ കകസ്ഥാകളജസ
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4/12/15 4/12/15 (+8000
(Retention)

ഓഫസ  ഏവവയന്  സയന്സസസ  ആനസ
മസ്ഥാകനജസകമനസ,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ  കസമവനസ്ഥാര
ഹസ്ഥാളവകലകസ   പവ.എ  സവസ്റ്റസം
സസ്ഥാപവചതവനസ  നല്കവയ തുക

10 4/1/15-16
14/1/16

632900
4/1/16

20,550 M/s.  Hykon  India  Pvt  ltdതൃശൂരവനസ   1kva
ഇന്കവരടര  -കന  വവതരണ  സസ്ഥാപനസം
ഇനതവല്  നല്കവയ  തുക  (ഗസ്റ്റസ  ഹസൗസസ
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ)

കനലാണ് പലാന്   -2015-16

11 5/12/15-16
3/12/15

500655
3/12/15

64,530 കവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട  കസകടറവകയറവല്
സവ.സവ.ടവ.വവ  സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ  Tekbios
business  solution   കകസ്ഥാചവകസ  നല്കവയ
തുക

12 14/12/15-16
10/12/15

577833
10/12/15

79,800 M/s.  Hykon  India  Pvt  ltdതൃശൂര  എന്ന
സസ്ഥാപനതവനസ   അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ
എഞവനതീയര മണ്ണൂതവയകട  ഓഫതീസവല്  5
കക.വവ.എ  ഇന്കവരടര  സസ്ഥാപവക്കുന്നതവനസ
നല്കവയ തുക

13 31/1/15-16
22/1/16

577859
22/1/16

32,829 Enquire  computers   എറണസ്ഥാകുളതവനസ
കമ്പറ്റ്യൂടര  വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ  (അസവസ്റ്റനസ
എഞവനതീയര   ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര
ഡവലപസകമനസ വവസംഗസ മണ്ണൂതവകസ  കവണവ)
നല്കവയ തുക

14 25/5/15-16
19/2/16

577878
19/2/16

31,600 Loyal advertising  & Screen's  വയനസ്ഥാടവനസ
യൂണവകവഴവറവയവകലകസ  '  sign  board  '
നല്കവയതവനസ അനുവദവച തുക.

15 12/10/15-16
16/10/15

924949
16/10/15

2,00,000 5എചസ.പവ  പമ്പസകസറസ   എചസ.ഡവ.പവ.ഇ
കപപസ എന്നവവ കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ ഏവവയന്
സയന്സസസ  ആനസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ,
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകലകസ  വസ്ഥാങ്ങവക്കുന്നതവനസ
അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-
പൂകകസ്ഥാടവനസ  നല്കവയ  തുക 

(v)ഇന്സക്ഷണല് ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം, മണ്ണൂത്തെവ.

ക്രമ
നമ്പര്

വക്കൗചര് നസം. തതീയ്യതവ തുക ഇനസം സ്ഥലാപനസം

1 13/30.9.15 40542 കകമവകല്സസ വസ്ഥാങ്ങവയതസ M/s. കകമവകല്സസ തൃശൂര

2 14/30.9.15 58119 കകമവകല്സസ വസ്ഥാങ്ങവയതസ M/s. കകമവകല്സസ തൃശൂര

3 15/30.9.15 51504 കകമവകല്സസ വസ്ഥാങ്ങവയതസ M/s. കകമവകല്സസ തൃശൂര

4 21/30.9.15 26103 ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ ഐറസംസസ കസ്ഥാല്ഗന്  സയനവഫവകസ
കകസ്ഥാചവ
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(vi) ബകയലാകകമവസവ ഡവപലാര്ടപകമനപ

ബകയസ്ഥാ കകമവസവ  വകുപവകല  2014-15,  2015-16  വരഷതവകല വവവവധ  വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടതവയതവല്  

തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുതവരവക്കുന്ന അപസ്ഥാകതകള് ഓഡവറവകന ശ്രദ്ധയവല്കപട്ടു.  

1.  സവ.ബവ.വവ നസം. 15/14-15/30-9-15 പ്രകസ്ഥാരസം "കസ്ഥാള്ഗണ് സയനവഫവകസ കമ്പനവ, എടപള്ളവ"യവല് നവനസം

1,36,658/-  രൂപയകട   ഡതീപസ  ഫതീസര  വസ്ഥാങ്ങവയതവല്,  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ   കഹഡവകന  ആവശരകതസ്ഥാ

റവകപസ്ഥാരടസ,  അകപക്ഷ,  കകശ്വസ്ഥാകടഷന്   അസംഗതീകസ്ഥാരസം,   പരകചസസ  കമവറവയകട  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  എന്നവവയസ

വവരുദ്ധമസ്ഥായവ  Power packing for 3 hours  നു പകരസം   Power packing for 6 hours  വസ്ഥാങ്ങവയതുമൂലസം

19,250/-  രൂപയകട അധവക കചലവുണലായവ.  പരകചസസ കമവറവയകട അസംഗതീകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥാകവ ഓഡവറവകന

അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.  

2.  സവ.ബവ.വവ നസം.  17/14-15/30.9.15  /46030 .  നമ്പര  CVAS/Pkd/VBC/Plan/17/2014  തതീയ്യതവ  30.9.15

പ്രകസ്ഥാരസം  യസ്ഥാതസ്ഥാ  കചലവവനതവല്  46,030/-  രൂപ  കചലവഴവചതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  വസ്ഥാഹനസം   വസ്ഥാടകയസ

എടുത  വകയവല്  36,930/-  രൂപയസം   ഇന്സവഡനല്,  ദവനബത  ഇനതവല്  3,505/-  രൂപയസം

കകപറവ.  യസ്ഥാതസ്ഥാ  ബവല്ലുകള്  നവരദ്ദേവഷ  കഫസ്ഥാറതവല്  സമരപവചവടവല.  യസ്ഥാതയസ  ദവനബത

അവകസ്ഥാശപടസ്ഥാനസ്ഥാകവല.  തസ്ഥാമസതവനുമസ്ഥാതകമ   ദവനബത   ലഭവക്കുകയള  .   യസ്ഥാതസ്ഥാബവല്ലുകള്

പുനയംഃപരവകശസ്ഥാധവചസ   അധവക  നല്കവയ  തുക  കണകസ്ഥാകവ  തവരവകക  ഈടസ്ഥാകവ   ഓഡവറവകന

അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.

3.  സവ.ബവ.വവ നസം. 13/15-16/31.3.16  പ്രകസ്ഥാരസം ഇന്ഡരന് കസൗണ്സവല് ഓഫസ അഗ്രേവകള്ചറല് റവകസരചസ

ഫണസ, പസ്ഥാന് ഫണസ എന്നവവ 50% വതീതസം വവനവകയസ്ഥാഗവചസ 87,000/-രൂപയസ  QRS  റതീകടയവല്, കകസ്ഥാഴവകകസ്ഥാടസ

നവനസം  2  എയര കണതീഷണറുകള് വസ്ഥാങ്ങവ.  കടണര/കകശ്വസ്ഥാകട ഷന്  നടപടവകമങ്ങള്  പസ്ഥാലവചതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന്നവല.

4. സവ.ബവ.വവ നസം. 20/15-16/4-5-16, സവ.ബവ.വവ നസം. 40/15-16/ 30.9.16 എന്നവവ പ്രകസ്ഥാരസം 1,38,456/രൂപ 

(69,273+69,273) M/s. കഹലവക്സസ കപ്രസ്ഥാ, വരകല എന്ന സസ്ഥാപനതവനസ  KAPA Express Extract Extraction

Kit (500 Reactions) വസ്ഥാങ്ങവയ  വകയവല് നല്കവ. 1,21,000/- രൂപയസ 5% വസ്ഥാറസ നല്കസ്ഥാകമന്നവരവകക, 14.5% 

വസ്ഥാറവനതവല് 17,545/- രൂപ  നല്കവ. 

5.  സവ.ബവ.വവ.  നസം   38/15-16/30-9-16   പ്രകസ്ഥാരസം  96,885/-  രൂപയവല്  (cost  of  programmable

chilling/heating  dry bath) വസ്ഥാറവനസ്ഥാസദമസ്ഥായ 78,908/- രൂപയസ 5% വസ്ഥാറസ നല്കസ്ഥാകമന്നവരവകക,    14.5%

വസ്ഥാറവനതവല് 11,441.65 രൂപ M/s.  വവഷന് സയനവഫവകവനസ  നല്കവ. 

          2003-കല കകരള വസ്ഥാറസ നവയമസം മൂന്നസ്ഥാസം കഷഡറ്റ്യൂളവല്  ഉള്കപട വസ്തുകള്കസ 5% വസ്ഥാറസ നല്കവയസ്ഥാല്

മതവ  (അതസ്ഥായതസ  6,050/-രൂപ).  മൂന്നസ്ഥാസം  കഷഡറ്റ്യൂളവകല  59  എ കസക്ഷന് പ്രകസ്ഥാരസം  "All  medical  and  

diagnostic  equipments  and  Hospital  instruments,  apparatus,  appliances,  tools  and  aids   used
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exclusively in medical, surgical, dental, Physiotherapy and Veterinary sciences and spares and parts

thereof” എന വവശദതീകരവകകപടവട്ടുണസ. 

ആയതവനസ്ഥാല്  അധവകമസ്ഥായവ നല്കവയ 9.5% വസ്ഥാറസ തുകയലായ   ആകക  18991/-  (   11495+7496)

രൂപ തവരവകക  ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.   അലസ്ഥാത പക്ഷസം  ആയതസ നവരവഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസകന  ഉതരവസ്ഥാദവ-

തമസ്ഥായവ  കണകസ്ഥാകവ ടവയസ്ഥാനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

കമല്കസ്ഥാരരതവല്  16-1-18  നസ നല്കവയ എന്കശ്വയറവകസ  (നമ്പര.10/14-15) 15/3/18  നസ നല്കവയ മറുപടവ

തൃപ്തവകരമല. വവശദമസ്ഥായ മറുപടവ നല്കകണതുസം അധവകമസ്ഥായവ നല്കവയ തുക തവരവചടകയണതുമസ്ഥാണസ.

(vii) സവ.എ.എസപ.എ.ജവ.ബവ, മണ്ണൂത്തെവ 

കസ്റ്റേലാര് പര്കചഴപ മലാനഡലവനപ വവരുദ്ധമലായവ തുക കചലവഴവച  .

Strengthening   Biotechnology  Research  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ   2015-16  -ല് ഉള്കപടുതവ  സവ.ബവ.വവ  നസം.
50/09-16 തതീയ്യതവ  19/09/2016 , 93/09-16 തതീയ്യതവ 30/09/2016 പ്രകസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാകമസം  3,23,505/-
, 37,000/-  രൂപ കചലവഴവചസ  ലവമവറഡസ  കടണര മുകഖന  Eppendorf India ltd ,  കചകന്ന  എന്ന
സസ്ഥാപനതവല് നവനസം Refrigerated Centrifuge -model 5804 (German Made) വസ്ഥാങ്ങവയവട്ടുണസ.

വസ്ഥാങ്ങല് സസംബനവചസ ഓഡവറവല് കകണതവയ അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.

1. സ.ഉ.(പവ)  നസം.3/2013/  എസസ.പവ.ഡവ  തതീയ്യതവ  21/06/2013  കഭദഗതവ  ഉതരവസ,  സ.ഉ.(പവ)
നസം.7/2014/എസസ.പവ.ഡവ.  തതീയ്യതവ   28/08/2014  എന്നവവ  പ്രകസ്ഥാരസം   1,00,000/-രൂപയവലധവകസം
മതവപ്പു വവലയള്ള  വസ്ഥാങ്ങലുകള് കടണര മുകഖനയസ്ഥായവരവകകണതുസം. ഇതവനസ്ഥായവ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന കടണര
കനസ്ഥാടതീസവല് കസ്റ്റസ്ഥാറുകളുകട  വവവരസം, കസസവഫവകകഷന്, വവതരണ കസ്ഥാലയളവസ, നവബനനകള്, മറസ
പ്രധസ്ഥാന വവവരങ്ങള് എന്നവവ ഉണസ്ഥായവരവകകണതുമസ്ഥാണസ. (ഖണവക 7.34)

വസ്ഥാങ്ങല് സസംബനവചസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ നസം. സവ.എ.എസസ.എ.ജവ.ബവ /08/2016 തതീയ്യതവ  25/07/2016
കടണര  കനസ്ഥാടതീസസ പ്രകസ്ഥാരസം  കുറഞ്ഞ തുക കശ്വസ്ഥാടസ കചയ M/s eppendrof India  Ltd, കചകന്ന എന്ന
സസ്ഥാപനസം സമരപവച  നസം. KER-0715-9.292  തതീയ്യതവ  5/8/16-കല കടണറവല്,  വരകവസംഗസ ചസ്ഥാരജസ,
കഫസ്ഥാരവസ്ഥാരഡവസംഗസ  ചസ്ഥാരജ്ജസ,  ഏയരകഫറസ  ചസ്ഥാരജസ,  ഇന്ഷശ്വറന്സസ  എന്നവവ  ഉള്കപകട,  4275
യൂകറസ്ഥായസ്ഥാണസ  കശ്വസ്ഥാടസ  കചയവട്ടുള്ളതസ.   10/08/2016  കല  വവനവമയ  നവരകസ  പ്രകസ്ഥാരസം   3,19,556/-
രൂപയസ്ഥാണസ (4275x74.75) നവരകസ കണകസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ. 
എന്നസ്ഥാല്  കശ്വസ്ഥാടസ  കചയ  തുകകസ  പകരസം  ബസ്ഥാങ്കസ  ചസ്ഥാരജസ  ഉള്കപകട  3,23,505/-  രൂപയസ്ഥാണസ
സസ്ഥാപനതവനസ   നല്കവയവട്ടുള്ളതസ.  3949/-  രൂപ  അധവകസം  നല്കവയതസ  കടണര നവബനനകസ
വവരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

2. കടണര  കനസ്ഥാടതീസവല്  പറയന്ന  ദൃഢതസ്ഥാകസ്ഥാലതവനുള്ളവല്  വവതരണകസ്ഥാരുമസ്ഥായവ  കരസ്ഥാര
ചമയസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ വസ്ഥാങ്ങല് നടതവയവട്ടുള്ളതസ.

3. ഉപകരണസം ഇറക്കുമതവ  കചയതവല് കസ്റ്റസംസസ  കവയറന്സസ ചസ്ഥാരജസ, ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാരകടഷന് ചസ്ഥാരജസ എന്നതീ
ഇനങ്ങളവലസ്ഥാണസ  37,000/-രൂപ  പുറകമ  കചലവഴവചവട്ടുള്ളതസ.  തുക  നവരവ്വഹണ  ഉകദരസ്ഥാഗസനസ്ഥായവ
കഡസ്ഥാ.  അരവവന്ദസ്ഥാക്ഷനസ  അഡശ്വസ്ഥാന്സസ്ഥായസ്ഥാണസ നല്കവയതസ.  ഇറക്കുമതവ സസംബനവച വരവസകളുസം,
കചലവുകളുസം ഒനസം തകന്ന  കടണര  കനസ്ഥാടതീസവല് ഉള്കപടവടവലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല് ഈയവനതവല് തുക
കചലവഴവചതസ  കമവവരുദ്ധമസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത, 37, 000/-രൂപ കചലവഴവചതവകന ഒരു കരഖയസം ഓഡവറവനസ
പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.
കടണര കനസ്ഥാടതീസവകല  നവബനനകള്കസ വവരുദ്ധമസ്ഥായവ  അധവകമസ്ഥായവ  കചലവഴവച    40,949/-   രൂപ
(37000+3949)    ഓഡവറ്റപ തടസ്സകപടുത്തുന  .
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3-42.    കകഡലാകടഷന്  നടപടവകകളലാഴവവലാക്കലാന്  ഒകര  സ്ഥലാപനത്തെവല്  നവനപ  പല
പ്രലാവശദങ്ങളലായവ വലാങ്ങവ  .

ബവ.
ആര്
നസം

സവ.ബവ.വവ നസം. /തതീയ്യതവ കചക്കപ നസം/
തതീയ്യതവ

തുക റവമലാര്ക്സപ

12/16
-17

04/7/16-17 306101 /  

30/7/16 

60,698/- ഓരകവഡസ സയനവഫവകസ  &  ഇകന്നസ്ഥാകവറവവസ
ഇന്തര  കപ്രവറവ  ലവമവറഡസ  ,  നസ്ഥാസവകവനസ
ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ   ആനവമല് എകശ്വതീപസകമനസസസ
വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ നല്കവയ തുക

.  

 കമല് സസ്ഥാപനതവല് നവന്നസ സസ്ഥാധനങ്ങള് 10 ദവവസതവനുള്ളവല്  5പ്രസ്ഥാവശരങ്ങളസ്ഥായസ്ഥാണസ  വസ്ഥാങ്ങവയതസ  .
വവശദ വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.  

1). 8/7/16 - 14939
2). 10/7/16 -14661
3). 12/7/16 - 12981
4). 14/7/16 - 12075
5). 17/7/16 - 6042

ആകക- 60,698
കകരള പരകചസസ  മസ്ഥാനശ്വല്  2013-  പ്രകസ്ഥാരസം  15,000/-  രൂപയസ  മുകളവലുള്ള  സസ്ഥാധനങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ

കശ്വകടഷന്  നടപടവകള്  സശ്വതീകരവകണകമന്ന   നവരകദ്ദേശസം   മറവകടക്കുന്നതവനസ്ഥാണസ   ഇതരസം  വസ്ഥാങ്ങലുകള്

നടതവയതസ . 

ഓകരസ്ഥാ  വരഷകതക്കുസം വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടത്തുന്നതവനുമുന്പസ കഴവഞ്ഞ മുന മുതല് അഞസ വരഷങ്ങളവകല

ഉപകയസ്ഥാഗസം   മുന്നവരതവ  ഓകരസ്ഥാ  വരഷവുസം,   ആവശരമസ്ഥായ  സസ്ഥാധനങ്ങളുകട   പടവക   വരഷസ്ഥാരസംഭതവനുമുന്പസ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണസം. പടവക തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള് കതസ്ഥാടടുത സസ്ഥാമ്പതവക വരഷകത   ആദര  മൂന്നസ  മസ്ഥാസകതകസ

കൂടവയള്ള ആവശരകത പരവഗണവകണസം. കഴവയന്നതുസം  ഏറവുസം വവലകുറവുള്ള  സതീസണവല്  സസ്ഥാധനങ്ങള്

വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന് ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

കൂടസ്ഥാകത,  സകപ  ഓരഡറുകള്  നല്കുന്നതവനു  മുന്പസ   ഓകരസ്ഥാ  വകുപദ്ധരക്ഷന്മസ്ഥാരുസം  മറ  വകുപ്പുകളവല്

മവചമസ്ഥായവ കവടക്കുന്ന സസ്ഥാധനങ്ങള്  ഉകണങ്കവല് ആയതസ  ഉപകയസ്ഥാഗകപടുതണസം.  അതവനസ്ഥായവ  ഓകരസ്ഥാ

വകുപദ്ധരക്ഷന്മസ്ഥാരുസം തങ്ങളുകട കകവശമുള്ള മവച കസ്റ്റസ്ഥാറവകന  ലവസ്റ്റസ മറസ വകുപ്പുകളവകലകസ  യഥസ്ഥാസമയസം

അറവയവക്കുവസ്ഥാന് സസംവവധസ്ഥാനമുണസ്ഥാകണസം.

ഈ ആവശരതവനസ്ഥായവ  ഒരു പരകചസവസംഗസ കമറവകയ  വകുപസ്ഥാദ്ധരക്ഷന് നവയമവകകണതുസം കമറവയകട

ശുപസ്ഥാരശ   പ്രകസ്ഥാരസം   വസ്ഥാങ്ങലുകള്  നടകതണതുമസ്ഥാണസ.  ഖണവക  7.4-ല്  നവഷ്കരഷവച   പ്രകസ്ഥാരസം  നവശവത
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മസ്ഥാതൃകയവല് കമവറവ സസ്ഥാക്ഷരപതസം  കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ്ഥാകണസം. കശ്വകടഷന്/കടണര  കനസ്ഥാടതീസുകള്

സരകസ്ഥാര കവബസകസറവലുസം, പതങ്ങളവലുസം  പരസരസം കചകയ്യണതുമസ്ഥാണസ.

കശ്വകട ഷനുകള്  സമരപവയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാള്  കുറഞ്ഞതസ  മൂന്നസ  കശ്വകടഷനുകകളങ്കവലുസം  സമരപവയണസം  എന്നസ

നവഷ്കരഷവചവട്ടുള്ളതവനസ്ഥാല്  (ഖണവക 7.31) കമല് വരഷങ്ങളവല് നടതവയവട്ടുള്ള 90% വസ്ഥാങ്ങലുകളവലുസം മൂന്നസ

കശ്വകടഷ നുകള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണുള്ളതസ. കശ്വകടഷന് കനസ്ഥാടതീസുകള് സരകസ്ഥാര കവബസകസറവലുസം പതങ്ങളവലുസം

പ്രസവദ്ധതീകരവകണസം  എന്ന നവബനന നവലനവല്ക്കുകമ്പസ്ഥാള് യൂണവകവഴവറവ  കവബസകസറവല് കപസ്ഥാലുസം പരസരസം

കചയ്യുനകണസ്ഥാ എന്നതസ  സസംശയസ്ഥാസദമസ്ഥാണസ. തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവട്ടുള്ള കശ്വകടഷന് കനസ്ഥാടതീസുകളവകലസ്ഥാന്നവലുസം  പ്രസ്തുത

വവവരസം കരഖകപടുത്തുന്നവല. പരകചസവസംഗസ  കമവറവ നവലവവലുകണങ്കവലുസം  വസ്ഥാങ്ങലുകള്കകസ്ഥാന്നവലുസം

കമവറവയകട സസ്ഥാക്ഷരപതസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നവല.

3-43.   ഒരു ഡവപലാര്ടപകമനവകന  അസംഗതീകരവച കടണര് പ്രകലാരസം മറ്റപ വകുപ്പുകള വലാങ്ങലുകള നടത്തുന  .
(i)കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസപ, പൂകക്കലാടപ

സരജറവ  &  കറഡവകയസ്ഥാളജവ ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ,  റതീചവസംഗസ  കവററവനറവ കവനവകല് കകസ്ഥാസംപക്സസ,  പൂകകസ്ഥാടവകന

2/3/16  തതീയ്യതവയവകല  നസം.  കക.വവ.എ.എസസ.യ/പവ.കക.റവ/റവ.വവ.സവ.സവ  39/2016  കശ്വകടഷകന

അടവസസ്ഥാനതവല് synthetic absorbable sutures  വസ്ഥാങ്ങവ . സവ.ബവ.വവ.നസം.9/3-15-16/31-3-16 പ്രകസ്ഥാരസം 45,346/-

രൂപ  കചലവഴവച. പ്രസ്തുത കകശ്വസ്ഥാകടഷന് സസംബനവച യസ്ഥാകതസ്ഥാരു കരഖയസം ഫയലവല് ലഭരമല. അതുകപസ്ഥാകലതകന്ന

മണ്ണൂതവയവകല  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ ഓഫസ സരജറവ ആനസ കറഡവകയസ്ഥാളജവയകട എസസ .യ.ആര.ജവ/എസസ .പവ.പവ-2015-

16/3(എ)28-6-16 നമ്പര കകശ്വസ്ഥാകടഷകന  അടവസസ്ഥാനതവലുസം ഈ യൂണവറവല്നവനസം സവ.ബവ.വവ നസം.5/9-15-16/22-

9-16 പ്രകസ്ഥാരസം 99,000/-രൂപയകട വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടതവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. 

ഇതു കൂടസ്ഥാകത സവ.ബവ.വവ.നസം.  ഡവ.വവ.എസസ .ആര  /എസസ.റവ.ആര/9/15-16/  തതീയ്യതവ  /31-3-16  പ്രകസ്ഥാരസം

"Establishment of Oxygen and Medical air supply pipe lines  to large animal theatre” എന്ന  പ്രവൃതവ,
കകരളസ്ഥാ  കമഡവകല്  സരവതീസസ  കകസ്ഥാരപകറഷകന   റണവസംഗസ   കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടവകന  അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ

നല്കവയവരവക്കുന്നതസ.  KMSCയമസ്ഥായള്ള പ്രസ്തുത റണവസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ,  കകരള  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല്

സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ ബസ്ഥാധകമുള്ളതസ്ഥാകവട്ടുള്ള ഉതരവുകളുകണങ്കവല്  ആയതസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ഇകസ്ഥാരരതവല്   ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  KMSCയമസ്ഥായവ  കനരവടസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  വവധ  കരസ്ഥാറുകളവലുസം  ഏരകപടതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന്നവല.

(ii)കണ്കടലാളര് ഓഫപ എക്സലാമവകനഷന്സപ

BR നമ്പര 24/15-16/2.12.15/ പ്രകസ്ഥാരസം 93000 രൂപയസ  M/s.കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണ് എനരജവ സവസ്റ്റസംസസ, തൃശൂരവല്

നവനസം യൂണവകലന്  3 KVA/96V  ഓണ്കലന് യ.പവ.എസസ.  -1  ,60AH/12V  ബസ്ഥാററവ  8  എണസം  എന്നവവ

കശ്വകടഷന്  വവളവകസ്ഥാകത  വസ്ഥാങ്ങവ.   എന്കശ്വയറവ   നമ്പര.  1/15-16/6.12.18  -കന   മറുപടവയവല്  11/3/15
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തതീയ്യതവയവകല  മണ്ണൂതവയവകല  കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ  കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ, ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ ഓഫസ

പസ്ഥാരസ്ഥാകസകറസ്ഥാളജവയകട  കകശ്വസ്ഥാകടഷന്  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ പ്രസ്തുത  വസ്ഥാങ്ങല് നടതവയകതന്നസ  അറവയവച.

വരക്തമസ്ഥായ  കടണര/കകശ്വസ്ഥാകടഷന്  നടപടവകമങ്ങള് പസ്ഥാലവചസ  കരസ്ഥാര  ഉടമ്പടവ  ചമയസ്ഥാതപക്ഷസം

പ്രസ്തുത വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ  നവയമപരമസ്ഥായ  നവലനവല്പുണസ്ഥാകുന്നതല  എന്നതവനസ്ഥാല്  മകറസ്ഥാരു  ഡവപസ്ഥാരട്ടുകമകനസ്ഥാ

നവരവഹണ  ഉകദരസ്ഥാഗസകനസ്ഥാ  ക്ഷണവച   കകശ്വസ്ഥാകടഷകന/കടണറവന  അടവസസ്ഥാനതവല്  ,പ്രസ്തുത  നവരകവല്

തകന്നയസ്ഥാകണങ്കവലുസം , വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടതസ്ഥാന് പസ്ഥാടുള്ളതല . 

3-44.   കററ്റപ കകലാണ്ടലാക്ടപ   /   റണവസംഗപ കകലാണപടലാക്ടപ
M/s. കൃഷ്ണ ഏജന്സതീസപ , കകലാഴവകക്കലാടപ 

M/s.  കൃഷ്ണ ഏജന്സതീസസ,  കകസ്ഥാഴവകകസ്ഥാടസ  എന്ന സസ്ഥാപനതവല് നവനസം  വരതരസ്ത സമയങ്ങളവല് കടണകറസ്ഥാ

കകശ്വസ്ഥാകടഷകനസ്ഥാ   ഇലസ്ഥാകത  കലവസകസ്റ്റസ്ഥാകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  കടകകസ്ഥാളജവ  യൂണവറസ,  കമകകസ്ഥാ  ബകയസ്ഥാളജവ,

ബകയസ്ഥാകകമവസവ   ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ,  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ   ഓഫസ  ഫസ്ഥാരമകകസ്ഥാളജവ  &  കടസ്ഥാക്സവകകസ്ഥാളജവ  എന്നവവയവല്

കകമവകല്സസ വസ്ഥാങ്ങവ.  ഉദസ്ഥായംഃ- സവ.ബവ.വവ  നസം.36/2015-16/31-3-16/58417,   സവ.ബവ.വവനസം.28/15-16/15-3-

16/38364, സവ.ബവ.വവ നസം.9/15-16/18-9-15/43737.  ഇകസ്ഥാരരതവല് 9-1-2018-നസ  നല്കവയ 8/14-15

നമ്പര എന്കശ്വയറവക്കുള്ള   മറുപടവയവല്  പദസ്ഥാരത്ഥങ്ങളുകട  നവരമസ്ഥാതസ്ഥാകളുമസ്ഥായസ്ഥാണസ  അലസ്ഥാകത

വവതരണകസ്ഥാരുമസ്ഥായല കററസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകവല് ഏരകപടവരുന്നകതനസം  M/s.  കൃഷ്ണ ഏജന്സതീസസ,  കകസ്ഥാഴവകകസ്ഥാടസ

എന്ന സസ്ഥാപനസം;  കനസസ കകമവകല്സസ കപ്രവറസ ലവമവറ ഡസ,  സവകസസ്ഥാ റവസരചസ  ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറതീസസ,

കമരകസ ആനസ ടസ്ഥാരസന്സസ എന്നവവയകട അസംഗതീകൃത വവതരണകസ്ഥാരസ്ഥാകണനസം  അറവയവച.  പ്രസ്തുത
സസ്ഥാപനങ്ങളുമസ്ഥായവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ നവയമപരമസ്ഥായ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകസചതവല് ബസ്ഥാദ്ധരതകള് ഇലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല് ഈ

വസ്ഥാദസം  ഓഡവറസ  അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.  വവവവധ  നവരമസ്ഥാതസ്ഥാകള്   നവരമവക്കുന്ന  രസ്ഥാസപദസ്ഥാരത്ഥങ്ങള്,  ഗ്ലസ്ഥാസസ

കവയറുകള്, പസ്ഥാസ്റ്റവകസ  കവയറുകള്  എന്നവവ  വവതരണസം  കചയ്യുന്നതവനസ  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല  അസംഗതീകൃത

വവതരണകസ്ഥാരുമസ്ഥായസ്ഥാണസ റണവസംഗസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടവല്  ഏരകപടുന്നതസ.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയമസ്ഥായവ

എഗ്രേവകമനവകലരകപട സസ്ഥാപനങ്ങളവല് നവനസം,  ഏരകപട  നവരകവലുസം  അസംഗതീകരവച   ഡവസസൗണസ

ഉറപ്പുവരുതവകകസ്ഥാണ്ടുസം മസ്ഥാതകമ പ്രസ്തുത സസ്ഥാധനങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന് കഴവയകയള. കമല്  വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ

ആസദമസ്ഥായവ  M/s.   കൃഷ്ണ ഏജന്സതീസസ,  കകസ്ഥാഴവകകസ്ഥാടസ   എന്ന സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ   യൂണവകവഴവറവയകട  റണവസംഗസ

കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ ഉകണങ്കവല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

നവലവവല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  വവവവധ  തരസം  വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ  "റണവസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ്ഥാണസ"

അനുവരതവകകണതസ  .  വവവവധ  വകുപ്പുകളവകല  /  കസ്റ്റഷനുകളവകല  വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ  പ്രകതരകസം  കരസ്ഥാറുകള്

ഏരകപടുതസ്ഥാകത കകന്ദ്രതീകൃതമസ്ഥായവ "റണവസംഗസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ സമ്പ്രദസ്ഥായസം" ഏരകപടുകതണതസ്ഥാണസ. 

M/s.  എ.ബവ. അകസലാസവകയറ്റപസപ 

ബവ.ആര നസം. 73/16-17, സവ.ബവ.വവ നസം. 12/9/16-17 തുക 29,978/- 

കമല് വസൗചര  പ്രകസ്ഥാരസം കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ  & ആനവമല്   സയന്സസസ  ,  മണ്ണൂതവയകട  കതീഴവല്
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പ്രവരതവക്കുന്ന സരജറവ & കറഡവകയസ്ഥാളജവ  ഡവപസ്ഥാരടസകമനവകന   2015-16   സസ്ഥാമ്പതവക  വരഷതവകല

'കവനവകല് ഇവസ്ഥാലതകവഷന് ഓഫസ ഇന്ഹകലഷന്  അനസ്തതീഷര ഇന് കസ്മെസ്ഥാള് റൂമവകനനസസസ'  എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന

ആവശരതവകലകസ്ഥായവ  29,978/-രൂപകസ “M/s.   എ.ബവ.  അകസസ്ഥാസവകയറസസസ  "  എന്ന സസ്ഥാപനതവല് നവനസം

ഡവസസൗണസ ഇലസ്ഥാകത കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സസ വസ്ഥാങ്ങവയവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപനതവകന  22/9/16-കല 0083

ഇന്കവസ്ഥായവസസ പ്രകസ്ഥാരസം   വസ്ഥാങ്ങവയ  ഒരു  കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സവനുസം    ഡവസസൗണസ  ലഭവചവടവല.    സസ്ഥാപനസം  

നല്കവയവരവക്കുന്ന കററസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ   എഗ്രേവകമനസ   പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കണ്സറ്റ്യൂമബവള്സസ  /കകമവകല്സസ  /

പസ്ഥാസ്റ്റവകസ /ഗ്ലസ്ഥാസസ  കവകയരസസ / ലസ്ഥാബസ കവകയരസസ എന്നവവയസ 5% ഡവസസൗണസ  പറഞ്ഞവട്ടുണസ. (കഗസ്ഥാള്ഡസ  വവന്

കമഡസ കകയര (ലവമവറഡസ), എസം.എസസ സരജവകല്സസ, രുദ്രസ്ഥാക്ഷസ ഫസ്ഥാരമസസസ& സരജവകകസ്ഥാ,  ദവ  രസ്ഥാമരസ്ഥാജു

സരജവകല്സസ  എന്നവവയകട  ഉല്പന്നങ്ങള്കസ്ഥാണസ ഡവസസ കസൗണസ ) .  കററസ കകസ്ഥാണ് ടസ്ഥാക്ടവല്
പരസ്ഥാമരശവകസ്ഥാത  ഉല്പന്നങ്ങള്   സസ്ഥാപനങ്ങളവല്   നവനസം  വസ്ഥാങ്ങവകസ്ഥാകത    കശ്വകടഷനവലൂകടകയസ്ഥാ

കടണറവലൂകടകയസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങവക്കുവസ്ഥാന് ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

3-45.   യലാതലാബത്തെകളക്കപ പ്രതവമലാസ   /  ലതമലാസ പരവധവ ബലാധകമലാക്കുനവല  .
ഉകദരസ്ഥാഗസരു കട  യസ്ഥാതസ്ഥാബതയസ  പ്രതവമസ്ഥാസ  /  കതമസ്ഥാസ  പരവധവ  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകവ  സരകസ്ഥാര  ഉതരവസ

പുറകപടുവവക്കുന.  ഓഡവറസ  കസ്ഥാലയളവവല്  ജവ.ഒ.(പവ)നസം.  74/2012/ഫവന്.തതീയ്യതവ  28/01/2012    ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പരവധവയസ്ഥാണസ  ബസ്ഥാധകസം.  എന്നസ്ഥാല്  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  കസ്റ്റഷനുകളവല്  പ്രസ്തുത  പരവധവ

പസ്ഥാലവകകപടുന്നവല. 

(i)കദലാറ്റവല്  ബതീഡവസംഗപ ഫലാസം, തൂമ്പൂര്മുഴവ

ക്രമ
നസം.

മലാസസം വക്കൗചര് നസം. /തവയ്യതവ തുക സതീലവസംഗപ
പ്രകലാരസം

അധവകസം
നല്കവയതപ

കപരപ :- ശ്രതീ.പവ.വവ. ജകയഷപ, കലാസ്സപ IV

1 ജനുവരവ 2015 19/4/15-16/13-4-15 1,350 2940 2310

2 കഫബ്രവരവ 2015 20/4/15-16/13-4-15 1,950

3 മസ്ഥാരചസ 2015 21/4/15-16/13-4-15 1,950

4 ജൂകല 2015 33/12/15-16/11-12-15 1,950 2940 2310

5 ആഗസ്റ്റസ 2015 34/12/15-16/11-12-15 1,050

6 കസപ്തസംബര 2015 35/12/15-16/11-12-15 2.250

7 ഒകക്ടസ്ഥാബര 2015 36/12/15-16/11-12-15 1950 2940
3,3608 ഡവസസംബര 2015 38/2/15-16/18-2-16 2400

9 ജനുവരവ 2016 39/2/15-16/18-2-16 1950

ആകക 16,800 8820 7,980
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(ii)ഡയറക്ടര് ഓഫപ എനര്പ്രണര്ഷവപപ  2015-16

ക്രമ നമ്പര് വക്കൗചര് നമ്പര് മലാസസം തുക മലാസപരവധവ
കഗ്രേഡസ 1

അധവകമലായവ
അനുവദവചതപ

I.ശ്രതീ.ടവ.പവ.കസതുമസ്ഥാധവന്, സസംരഭകതശ്വ വവജസ്ഥാപനവരസ്ഥാപന കകന്ദ്രസം  ഡയറക്ടര 

1 10/7-12-15 ജൂണ് 2015 3702 3500 202

2 11/7-12-15 ജൂകല 2015 5748 3500 2248

3 12/7-12-15 ആഗസ്റ്റസ 2015 3827 3500 327

4 13/7-12-15 കസപസറസംബര 2015 4824 3500 1324

5 18/18-12-15 നവസംബര 2015 5245* 3500 1745

*ആകക തുക 71995/-രൂപ കഫറസ ടവകറസ ഉള്പകട

6 25/24-2-16 ഡവസസംബര 2015 3500 147

5993.00

കമ
നമ്പര

മസ്ഥാസസം വസൗചര നസം/തതീയ്യതവ തുക പ്രതവമസ്ഥാസ
പസ്ഥാദവസ്ഥാരഷവക
സതീലവസംഗസ II(b)

അധവകസം
നല്കവയ തുക

II. തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക  കഡവരമസ്ഥാര

1 9/14 CBV.15-7/15/7.7.15 2190 1820 370

2 10/14 CBV.16-7/15/7.7.15 2400
5460 3703 11/14 CBV.17-7/15/7.7.15 1930

4 12/14 CBV.18-7/15/7.7.15 1500

ആകക 8020 7280 740

(iii) കസനര് കഫലാര് ആനവമല് ജനറ്റവക്സപ & ബതീഡവസംഗപ, മണ്ണൂത്തെവ.

കഡസ്ഥാ. ബവന്ദര എലവസബതസ , അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര
വക്കൗചര് നസം./തതീയ്യതവ യലാത നടത്തെവയ മലാസസം നല്കവ

യ തുക
സതീലവസംഗപ

പ്രകലാരസം തുക
അധവകസം

നല്കവയതപ

സവ.ബവ.വവ നസം. 1/6-15-16/23-6-16 കഫബ്രുവരവ 2016 2,973 2,100 873

സവ.ബവ.വവ നസം. 2/6-15-16/23-6-16  മസ്ഥാരചസ 2016 4163 2100 2063

സവ.ബവ.വവ നസം. 3/6-15-16/23-6-16 ഏപ്രവല് 2016 4093 2100 1993

സവ.ബവ.വവ നസം. 4/6-15-16/23-6-16 ഏപ്രവല് + കമയസ 2016 3428 2100 1328

ആകക 6257
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ഓഡവറസ  കുറവപ്പുകള്കസ നല്കവയ മറുപടവ അസംഗതീകരവകതകതല.  ജവ.ഒ.  പവ.  നമ്പര. 74/2012/ഫവന്.  തതീയ്യതവ
28/1/2012 പ്രകസ്ഥാരമുള്ള സതീലവസംഗസ ആണസ നഷസം തവടകപടുത്തുവസ്ഥാന് സശ്വതീകരവചവട്ടുള്ളതസ. 

(iv)ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ റവസര്ചപ കസ്റ്റേഷന്, തവരുവലാഴലാസംകുനപ

1.ശ്രതീ.നക്കൗഷലാദപ ടവ.പവ എല് .ഡവ.വവ അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം -19240/-

ക്രമ
നസം

യലാതലാബത്തെ ബവല് നസം. തുക ലകപറ്റവയ തുക
(അധവകലാര

പരവധവയകകത്തെ
യലാതകളക്കപ)

അനുവദനതീ
യമലായതപ

അധവകസം
ലകപറ്റവയതപ

1 CBV 59/7-14 Rs. 4492/- (3/14) 2400 980/month 3660

2 CBV 60/7-14 Rs. 1800/- (4/14) 1800 2940/mont
h

3 CBV 61/7-14 Rs. 5475/- (5/14) 2400

4 CBV 62/7-14 Rs. 5962/- (6/14) 2400 2940 4360

5. CBV 62/10-14 Rs. 6425/- (7/14) 2500

6. CBV 63/10-14 Rs. 5875/- (8/14) 2400

7. CBV 64/7-14 Rs. 6893/- (9/14) 2200 2940 3860

8. CBV 23/2-15 Rs. 6519/- (10/14) 2400

9. CBV 24/2/15 Rs. 7054/- (4/14) 2200

10. CBV 25/02-15 Rs. 7609/- 
(12/14)

2200 2940 3560

11. CBV 61/03-15Rs. 6830/- (1/15) 2100

12 CBV 62/03-15 Rs. 6677/- 
(2/15)

2200

15440

2. ശ്രതീ. സുന്ദരന് എന്.എല്.ഡവ.വവ അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം 19240

1 CBV 62/10-14 Rs. 6425/- 
(7/14)

1300 2940 1280

2 CBV 63/10-14 Rs. 5875/- (8/14) 1200

3 CBV 64/10-14 Rs. 6893/- 
(9/14)

1700

4 CBV 23/2-15 Rs. 6519/- (10/14) 2300 2940 3660

5 CBV 24/2/15 Rs. 7054/- (11/14) 2200

6 CBV 25/02-15 Rs. 7609/- 2100
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(12/14)

7 CBV 61/03-15Rs. 6830/- (1/15) 1900 980  /
month

2240

8 CBV 69/03-15 Rs. 6677/- 
(2/15)

2300

9 CBV 62/03-15 Rs. 6677/- (2/15 7160

(v)ഡയറക്ടര് ഓഫപ അക്കലാദമവകപ റവസര്ചപ

കമ 
നമ്പര

വസൗചര നസം., കചകസ നസം.& 
തതീയ്യതവ

മസ്ഥാസസം നല്കവയ തുക പ്രതവമസ്ഥാസ/കതമസ്ഥാ
സ 
സതീലവസംഗവകനകസ്ഥാള് 
കൂടുതല് നല്കവയ 
തുക

ശ്രതീ. ഇകസബസ്ഥാല് സവ.പവ. കസ്ഥാസസ IV

1. BR No.23/14-15
CBV No.23/4-14
Cheque-726508
            25/4/14

ജനുവരവ 14 1875
1137

2. BR No.24/14-15
CBV No.24/4-14
Cheque-726508
            25/4/14

കഫബ്രുവരവ 14 1125

3. BR No.29/14-15
CBV No.5/5-14
Cheque-726509
            6/4/14

മസ്ഥാരചസ 14 1287

4. CBV No.34/11-14
Cheque-278085
            25/11/14

ജൂകല 14 1364
839

5. CBV No.35/11-14
Cheque-278085
            25/11/14

ഓഗസ്റ്റസ 14 1350

6. CBV No.37/11-14
Cheque-278085
            25/11/14

കസപസറസംബര 14 1275

7. CBV No.36/11-14
Cheque-278085
            25/11/14

ഒകക്ടസ്ഥാബര 14 1875
403

8. CBV No.27/1-15
Cheque-278103

നവസംബര 14 914
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            21/1/15

9. CBV No.28/1-15
Cheque-278103
            21/1/15

ഡവസസംബര 14 764

10. CBV No.22/3-15
Cheque-278121
            12/3/15

ജനുവരവ 15 764
914

11. CBV No.23/3-15
Cheque-278121
            12/3/15

കഫബ്രുവരവ 15 1875

12. CBV No.15/4-15
Cheque-278130
            9/4/15

മസ്ഥാരചസ 15 1425

13. CBV No.12/11-15
Cheque-278187
            20/11/15

ജൂകല 15 1125
525

14. CBV No.13/11-15
Cheque-278187
            20/11/15

ഓഗസ്റ്റസ 15 675

15. CBV No.14/11-15
Cheque-278187
            20/11/15

കസപസറബര 15 1875

16. CBV No.15/11-15
Cheque-278187
            20/11/15

ഒകക്ടസ്ഥാബര 15 1200
225

17. CBV No.21/1-16
Cheque-605884
            19/1/16

നവസംബര 15 675

18. CBV No.22/1-16
Cheque-605884
            19/1/16

ഡവസസംബര 15 1500

ആകക 4043

പ്രതവമസ്ഥാസ/കതമസ്ഥാസ പരവധവയവല് അധവകരവചസ അനുവദവച 47,613/- രൂപ ബനകപട ഉകദരസ്ഥാഗസരവല് നവനസം 

തവരവകക ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-46.   യലാതലാപടവ  -   ദവവസകവതനക്കലാരനപ മുന്കൂറലായവ നല്കവ  .

1. സവ.ബവ.വവ നമ്പര. 3/4-15-16/2-4-16/ 20,000/-

2. സവ.ബവ.വവ നമ്പര. 10/2-14-15/24-2-15/ 35,000/-

ആകക. 55,000/-
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ദവവസ കവതനസ്ഥാടവസസ്ഥാനതവല് കജസ്ഥാലവ കചയ്യുന്ന  ശ്രതീ.  സുകരഷസ കുമസ്ഥാര കജ,  ടതീചവസംഗസ   അസവസ്റ്റനവനസ  ,
സൂചന(1) , (2) പ്രകസ്ഥാരവുസം  ശ്രതീ.സന്ദതീപസ .ബവ., ടതീചവസംഗസ  അസവസ്റ്റനവനസ   ഓള് അഖവകലന്തരസ്ഥാ സ്റ്റഡവ ടൂറവനുമസ്ഥായവ
യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ  മുന്കൂര അനുവദവച. ദവവസ കവതനസ്ഥാടവസസ്ഥാനതവല് കജസ്ഥാലവ കചയ്യുന്നവരകസ   യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ
മുന്കൂറസ്ഥായവ നല്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടവലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  ടൂര ആവശരതവകനസ്ഥാ അതുകപസ്ഥാലുള്ള  മറസ  ആവശരങ്ങള്കകസ്ഥാ  മുന്കൂര
ആവശരമസ്ഥായവ  വരുന്ന  കവളയവല് ബനകപട  ഡവപസ്ഥാരടസകമനവകന   സവരസം   കജസ്ഥാലവകസ്ഥാരുകടകയസ്ഥാ
ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  തലവകനകയസ്ഥാ കപരവല് മുന്കൂര നല്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ.   യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ  ഇനതവല്  നല്കവയ  മുന്കൂര
തുക, നസ്ഥാളവതുവകര  കഫനല് ബവല് സമരപവചസ കമതീകരവചവടവലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  മുന്കൂര തുക പൂരണമസ്ഥായസം  18%

വസ്ഥാരഷവക പലവശ  കണകസ്ഥാകവ തവരവകക   ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള്ള  നടപടവ    സശ്വതീകരവചസ  ഓഡവറവകന
അറവയവകകണതുമസ്ഥാണസ. (ജവ.ഒ.(പവ).നസം. 197/13/ഫവന്. തതീയ്യതവ 30/4/2013 ) 

3-47.  യലാതലാപടവ മുന്കൂര് ക്രമതീകരണസം ക്രമപ്രകലാരമല  .
കകലാകളജപ ഓഫപ ഡയറവ സയന്സപ & കടകകലാളജവ, മണ്ണൂത്തെവ

1.  സവ.ബവ.വവ നസം.  81,  89/9-15-16 /30.9.16  എന്നവവയവല് യസ്ഥാതസ്ഥാപടവയവനതവല്  18,069/-  രൂപ വതീതസം

(ആകക  36,138/-)  യഥസ്ഥാകമസം  കഡസ്ഥാ.ദവവര  എസം.പവ.,  ശ്രതീ.സുകരഷസ  കുമസ്ഥാര.കജ  (ദവവസ കവതനസം)  എന്നവവരകസ

മുന്കൂര കമതീകരവച വകയവല് നല്കവ.  മുന്കൂര 20,000/-രൂപ  വതീതസം  നല്കവ.  കമല്  ഉകദരസ്ഥാഗസര    മുന്കൂര

കമതീകരവചസ  38,069/- (20,000+18,069) പ്രകസ്ഥാരമുള്ള ബവല്ലുകള് സമരപവച.  ഓഡവറവനസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയ

യസ്ഥാതസ്ഥാപടവ ബവല്ലുകളവല് യസ്ഥാതസ്ഥാകചലവസ, ദവനബത, കമകലജസ അലവന്സസ  എന്നവവ

കണകസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ കമപ്രകസ്ഥാരമല. കടയവന് യസ്ഥാതകസ  കമകലജസ അലവന്സസ  അനുവദവചസ  നല്കവയതസ

ശരവയല.   യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്  അരഹതയള്ള  കസ്ഥാസസ  യസ്ഥാതകസ്ഥാണസ  തുക  കണകസ്ഥാകകണതസ.   തസ്ഥാമസതവനസ

കയസ്ഥാഗരമസ്ഥായതവലുസം കൂടുതലസ്ഥാണസ  ദവനബത കണകസ്ഥാകവയതസ.  അപസ്ഥാകതകള് പരവകശസ്ഥാധവചസ അധവകസം നല്കവയ

തുക കണകസ്ഥാകവ തവരവച പവടവചസ  ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.     ദവവസ കവതനകസ്ഥാര കസ  II  (b)

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കസ്ഥാറഗറവയവല് ഉള്പടുതവ യസ്ഥാതസ്ഥാകചലവസ  കണകസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

 2. Head:- 115-79-0002–6200 അഡശ്വസ്ഥാന്സസ കസറവല്കമനസയംഃ    കഡസ്ഥാ.ദവവര. എസം.പവ

കമല് ടൂറുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  കഹസ്ഥാടല്  ARPIT  PALACE,   നറ്റ്യൂഡല് ഹവ  എന്ന കഹസ്ഥാടലവല്  7/4/16  മുതല്

9/4/16 വകര തസ്ഥാമസവച. കചലവസ പതവക പ്രകസ്ഥാരസം  10  റൂമുകള്കസ 57,250/-രൂപയസ്ഥാണസ കചലവഴവചതസ.  എന്നസ്ഥാല്

കഹസ്ഥാടല് ബവല് പ്രകസ്ഥാരസം അഡശ്വസ്ഥാന്സസ ഇനതവലസ്ഥായവ 20,000/-രൂപ മസ്ഥാതകമ  അരപവതസ പസ്ഥാലസസ,  നറ്റ്യൂഡല്ഹവ

കകപറവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുനള.  ബസ്ഥാകവ  തുകയസ്ഥായ 37,250/- രൂപ കഹസ്ഥാടല് രസതീതസ   പ്രകസ്ഥാരസം   നല്കസ്ഥാന്

കശഷവക്കുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.  രസതീതസ ല ഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത പക്ഷസം  37,250/- രൂപയകട  കചലവസ ഓഡവറവല്

നവരസ്ഥാകരവക്കുന. ആയതസ ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം 18% പലവശ കണകസ്ഥാകവ തവരവകക

ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-48.    സര്ക്കലാര് വലാഹനത്തെവകല യലാത – സതീലവസംഗവല് അധവകരവചപ  തുക നല്കവ  .

ജതീവനകസ്ഥാരകസ  യസ്ഥാതസ്ഥാബത അനുവദവക്കുന്നതസ  സസംബനവചസ   ജവ.ഒ.(പവ)നസം.  74/2012/ഫവന്.തതീയ്യതവ

28/01/2012 ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം 01/07/2011 മുതല് തസ്ഥാകഴ  പറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ ഒരു ജവലയകട  ഭസ്ഥാഗവകമസ്ഥായ

ഭസ്ഥാഗകതയസ മസ്ഥാതസം  യസ്ഥാത നടത്തുന്ന വവവവധ കഗ്രേഡവലുള്ള  ഉകദരസ്ഥാഗസരകസ പരമസ്ഥാവധവ തുക
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അനുവദവകസ്ഥാനസ്ഥാവുക. 

   പ്രതവമസ്ഥാസ പരവധവ       (  പസ്ഥാദവസ്ഥാരഷവക പരവധവ  )

കഗ്രേഡസ-1വവഭസ്ഥാഗസം   1,610 രൂപ 4,830/- രൂപ

(അടവസസ്ഥാന ശമ്പളസം 25280/- രൂപയസ മുകളവല്)

കഗ്രേഡസ-2(എ) വവഭസ്ഥാഗസം   1,260 രൂപ 3,800/- രൂപ

(അടവസസ്ഥാന ശമ്പളസം 21240/- രൂപയസ മുകളവല്)

കഗ്രേഡസ-2(ബവ) വവഭസ്ഥാഗസം   980 രൂപ  2,940/- രൂപ

(അടവസസ്ഥാന ശമ്പളസം 13,900/- രൂപയസ മുകളവല്)

അകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  സരകസ്ഥാര വസ്ഥാഹനതവല് യസ്ഥാത നടത്തുന്ന ജതീവനകസ്ഥാരകസ  ,വസ്ഥാഹന കഡവരകസ  ഒഴവകക,

കമല് പരവധവയകട  50% തവല് അധവകസം തുക ലഭവക്കുവസ്ഥാന് അരഹതയവകലനസം വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. 

 (i)ടവ.വവ.സവ.സവ മണ്ണൂത്തെവ

 2014-15 , 2015-16 വരഷങ്ങളവല് കവററവനറവ  ആമ്പുകലററവ കവനവക്സസ, കചറുസംകുഴവ , മലമുകസ  ഭസ്ഥാഗകതകസ ദവവകസന

വകുപവകന കതീഴവകല  KL  08 P -5220  നസം.   ആമ്പുലന്സവല് യസ്ഥാത നടതവയ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ജതീവനകസ്ഥാരകസ

അനുവദനതീയമസ്ഥായ  പരവധവയവലുസം അധവകരവചസ യസ്ഥാതസ്ഥാബത അനുവദവചവട്ടുണസ 

(I) ശ്രതീ.വവ.വവ.ജയന് ., കലാസപ IV., അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം- 15,380/-രൂപ

ക്രമ
നമ്പര്

യലാത കചയ്ത മലാസസം അനുവദവച
തുക

അനുവദവക്കലാവുന തുക
1,470(പലാദവര്ഷ  പരവധവയകട
50%) 

റവമലാര്ക്സപ

1 മസ്ഥാരചസ-2014 2,100 രൂപ

അനുവദവചതസ-5,400രൂപ
അധവക തുക-3,930 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.21/4/14-15
                      21/4/14

2 ഏപ്രവല്- 2014 1,600രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.22/5/14-15
                      23/5/14

3 കമയസ- 2014 1,700രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.21/6/14-15
                      19/6/14

4 ജൂണ് - 2014 1,700രൂപ

അനുവദവചതസ - 3800 രൂപ
അധവക തുക- 2330 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.26/7/14-15
                     16/7/14

5 ജൂകല- 2014 400രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.20/8/14-15
                      12/8/14

6 ഓഗസ്റ്റസ- 2014 1,700രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.20/9/14-15
                      17/9/14

7 കസപസറസംബര- 2014 900 രുപ

അനുവദവചതസ- 5,100 രൂപ
അധവക തുക- 3,630 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.17/10/14-15
                      9/10/14

8 ഒകക്ടസ്ഥാബര - 2014 2100 രുപ സവ.ബവ.വവ.നസം.21/11/14-15
                      17/11/14

9 നവസംബര- 2014 2100 രുപ സവ.ബവ.വവ.നസം.18/12/14-15
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                       9/12/14

10 ഡവസസംബര- 2014 2300രൂപ

അനുവദവചതസ -5,380 രൂപ
അധവക തുക – 3,910 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.16/1/14-15
                      12/1/15

11 ജനുവരവ- 2015 2100 രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.16/2/14-15
                     11/2/15

12 കഫബ്രുവരവ- 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.23/3/14-15
                      24/3/15

13 മസ്ഥാരചസ - 2015 490 രൂപ

അനുവദവചതസ -2,450 രൂപ
അധവക തുക – 980 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.24/5/15-16
                      20/5/15

14 ഏപ്രവല്- 2015 980 രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.27/6/15-16
                   24/6/15

15 കമയസ- 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.28/6/15-16
                      24/6/15

16 ജൂണ്- 2015 980രൂപ

അനുവദവചതസ -2,940 രൂപ
അധവക തുക – 1,470 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.39/8/15-16
                      25/8/15

17 ജൂകല- 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.40/8/15-16
                   25/8/15

18 ആഗസ്റ്റസ- 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.16/12/15-16
                      2/12/15

19 കസപസറസംബര- 2015 980രൂപ

അനുവദവചതസ -2,940 രൂപ
അധവക തുക – 1,470 രൂപ

സവ.ബവ.വവ.നസം.16/12/15-16
                   2/12/15

20 ഒകക്ടസ്ഥാബര - 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.16/12/15-16
                      2/12/15

21 നവസംബര- 2015 980രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.25/1/15-16
                     19/1/16

ആകക അനുവദവച അധവകസം തുക 17,720 രൂപ 

(2) ശ്രതീ. പവ.ബവ. അനവല്കുമലാര്, ബസപ അറ്റണനപ, അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം -19,740 രൂപ

ക്രമ
ന

മ്പര്

യലാത കചയ്ത മലാസസം അനുവദവച തുക സവ.ബവ.വവ നസം/ തതീയ്യതവ അനുവദവക്കലാവുന തുക
1,470 (പലാദവര്ഷപരവധവയകട 50%) 

1 ഒകക്ടസ്ഥാബര - 2014 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15 അനുവദവചതസ   -2,940 രൂപ

അധവക തുക -1,470രൂപ2 നവസംബര- 2014 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

3 ഡവസസംബര- 2014 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15
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4 ജനുവരവ- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15 അനുവദവചതസ   -2,940 രൂപ

അധവക തുക -1,470രൂപ5 കഫബ്രുവരവ- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

6 മസ്ഥാരചസ - 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

7 ഏപ്രവല്- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15 അനുവദവചതസ   -2,940 രൂപ

അധവക തുക -1,470രൂപ8 കമയസ- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

9 ജൂണ്- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

10 ജൂകല- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15 അനുവദവചതസ   -2,460 രൂപ

അധവക തുക -990രൂപ11 ആഗസ്റ്റസ- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

12 കസപസറസംബര- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

13 ഒകക്ടസ്ഥാബര - 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15 അനുവദവചതസ   -2,940 രൂപ

അധവക തുക -1,470രൂപ14 നവസംബര- 2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

15 ഡവസസംബര-2015 980 സവ.ബവ.വവ നസം.33/7/15-16
                     23/7/15

ആകക അനുവദവച അധവകസം തുക 6,870 രുപ

(3) ശ്രതീ. ശങര നലാരലായണന് നലായര് , ലഡ്രൈവര്, അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം- 22,920/- രൂപ

ക്രമ
നമ്പ

ര്

യലാത കചയ്ത മലാസസം അനുവദവച
തുക

സവ.ബവ.വവ നസം/ തതീയ്യതവ അനുവദവക്കലാവുന തുക
3800/-(പലാദവര്ഷപരവധവയകട 50%) 

1 മസ്ഥാരചസ-2014 1,600 രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.21/4/14-15
                      21/4/15

അനുവദവച തുക  - 5,000 രൂപ
അധവക തുക   - 1,200 രൂപ

2 ഏപ്രവല്- 2014 1,300രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.22/5/14-15
                      23/5/14

3 കമയസ- 2014 2,100രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.21/6/14-15
                      19/6/14

4 ജൂണ് - 2014 1,100രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.26/7/14-15
                     16/7/14

അനുവദവച തുക   -4,870 രൂപ
അധവക തുക   - 1,070 രൂപ

5 ജൂകല- 2014 1,670രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.20/8/14-15
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                      12/8/14

6 ഓഗസ്റ്റസ- 2014 2,100രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.20/9/14-15
                      17/9/14

7 കസപസറസംബര- 2014 1,600 രുപ സവ.ബവ.വവ.നസം.17/10/14-15
                      9/10/14

അനുവദവച തുക   -5,600 രൂപ
അധവക തുക   - 1,800 രൂപ

8 ഒകക്ടസ്ഥാബര - 2014 2,100 രുപ സവ.ബവ.വവ.നസം.21/11/14-15
                      17/11/14

9 നവസംബര- 2014 1,900 രുപ സവ.ബവ.വവ.നസം.18/12/14-15
                       9/12/14

10 ഡവസസംബര- 2014 2,000രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.16/1/14-15
                      12/1/15

അനുവദവച തുക   5,060 രൂപ
അധവക തുക   - 1,260 രൂപ

11 ജനുവരവ- 2015 1,800 രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.16/2/14-15
                     11/2/15

12 കഫബ്രുവരവ- 2015 1,260രൂപ സവ.ബവ.വവ.നസം.23/3/14-15
                      24/3/15

ആകക അനുവദവച അധവകസം തുക 5,330 രൂപ

(4). കഡലാ. അ ഞ്ജു ഏലവയലാസപകബന്, അസവസ്റ്റേനപ കപ്രലാഫസര്  , അടവസ്ഥലാന ശമ്പളസം -21,600/- രൂപ

ക്രമ
നമ്പ

ര്

യലാത കചയ്ത മലാസസം അനുവദവച
തുക

സവ.ബവ.വവ നസം/ തതീയ്യതവ റവമലാര്ക്സപ

1 മസ്ഥാരചസ-2014 625 രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15
                     31/3/15

അനുവദവച തുക  - 3,145 രൂപ
അനുവദവകസ്ഥാവുന്നതസ- 1,890 രൂപ
അധവക തുക   - 1,255 രൂപ2 ഏപ്രവല്- 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15

                     31/3/15

3 കമയസ- 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15
                     31/3/15

4 ജൂണ് - 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15
                     31/3/15

അനുവദവച തുക   -3,780 രൂപ
അനുവദവകസ്ഥാവുന്നതസ- 1,890 രൂപ
അധവക തുക   - 1,070 രൂപ5 ജൂകല- 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15

                     31/3/15

6 ഓഗസ്റ്റസ- 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15
                     31/3/15

7 കസപസറസംബര- 2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15
                     31/3/15

അനുവദവച തുക   -2,520 രൂപ
അനുവദവകസ്ഥാവുന്നതസ- 1,260 രൂപ
അധവക തുക   - 1,260 രൂപ8 ഒകക്ടസ്ഥാബര-2014 1260രൂപ സവ  .  ബവ  .  വവ  .  നസം  .41/3/14-15

                     31/3/15

ആകക അനുവദവച അധവകസം തുക 4,405 രൂപ
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ആകക (1 മുതല് 4 വകര) - 34,325/- ബനകപട ഉകദദലാഗസ്ഥരവല് നവനസം തവരവകക ഈടലാകക്കണതലാണപ. 

(ii) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസപ, മണ്ണൂത്തെവ

2014-15 വരഷകത കനസ്ഥാണ്-പസ്ഥാന് കചലവുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ജതീവനകസ്ഥാരകസ
അനുവദനതീയമസ്ഥായ  സതീമയവലുസം അധവകരവചസ യസ്ഥാതസ്ഥാബത അനുവദവച.

1)   ശ്രതീ  .  പവ  .  ബവ  .   അനവല് കുമലാര്  ,   ബസപ അറ്റണനപ
അനുവദവച തുക - 12,400 (സവ.ബവ.വവ നസം. 135/4/14-15/ തതീയ്യതവ  8/4/2014
(5 മസ്ഥാസകതകസ) 
അനുവദവകസ്ഥാവുന്ന തുക – 2,450
(980x5=4900x50/100) 
അധവകസം നല്കവയ തുക- 9,950/-രൂപ
ടവയസ്ഥാനസ  2013 കസപസറസംബര  ,  ഒകക്ടസ്ഥാബര  ,  നവസംബര,  ഡവസസംബര  ,  2014  ജനുവരവ  മസ്ഥാസങ്ങളവല്  
കകസ്ഥാകളജസ  ബസവല്  (നസം. KL12G7753) L-H-M-H  കകസ്ഥാകസ്ഥാകലയസ  മുതല് കചമ്പുകസ്ഥാവസ  വകര നടതവയ  
യസ്ഥാതകസ്ഥാണസ    ബത  അനുവദവചവട്ടുള്ളതസ.  (ടവയസ്ഥാകന   അടവസസ്ഥാന  ശമ്പളസം   എതകയന്നസ   
ടവ.എ.ബവലവല് കരഖകപടുതവയവടവല.  എന്നസ്ഥാല് ടവയസ്ഥാന് കഗ്രേഡസ-2  (ബവ)യവല് ഉള്കപട ജതീവനകസ്ഥാരന്  
എന്ന നവലയവലസ്ഥാണസ  ടവ.എ അനുവദവചകതന്നസ   ബവലവല് വരക്തമസ്ഥാകവയതവകന അടവസസ്ഥാനതവലസ്ഥാണസ  
നഷസം നവരണയവചവട്ടുള്ളതസ.)

2).  ശ്രതീ  .  ജയന് കക  .  എസപ  .,   എചപ  .  ഡവ  .  വവ ലഡ്രൈവര്
അനുവദവച തുക - 15,400/-രൂപ (സവ.ബവ.വവ നസം. 136/4/14-15/ തതീയ്യതവ 8/4/2014)
(8 മസ്ഥാസകതകസ) 
അനുവദവകസ്ഥാവുന്ന തുക - 7,840/-   രൂപ
(980x8)
അധവകസം അനുവദവച തുക 7,560/-രൂപ

2013  ജൂകല,  ആഗസ്റ്റസ  ,  കസപ്തസംബര  ,  ഒകക്ടസ്ഥാബര,  നവസംബര,  ഡവസസംബര  2014  ജനുവരവ,  കഫബ്രുവരവ  
മസ്ഥാസങ്ങളവല്   KL12G7753  നസം  കകസ്ഥാകളജസ  ബസവല്  L.H.M.H  കകസ്ഥാകസ്ഥാകലയസ  മുതല് കചമ്പുകസ്ഥാവസ  വകര  
നടതവയ   യസ്ഥാതകസ്ഥാണസ    തുക  അനുവദവചവട്ടുള്ളതസ.  (ടവയസ്ഥാന്  കഗ്രേഡസ.2(ബവ)  യവല്  ഉള്കപട  
ജതീവനകസ്ഥാരന്  എന്ന  നവലയവലസ്ഥാണസ  ടവ.എ  അനുവദവചവട്ടുള്ളതുസം   നഷസം  നവരണയവചവട്ടുള്ളതുസം.  
അടവസസ്ഥാന ശമ്പളസം ടവ.എ ബവലവല് കരഖകപടുതവയവടവല)

3)   കഡലാ  .  ജയവര്ദ്ധനന് കക  .  കക  . ,   അകസലാസവകയറ്റപ കപ്രലാഫസര്

2013  ആഗസ്റ്റസ   മസ്ഥാസതവല്  മണ്ണൂതവ  മുതല്  പൂകകസ്ഥാടസ  വകരയസം   തവരവചസം  നടതവയ   
യസ്ഥാതസ്ഥാകള്കസ്ഥാണസ  തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം തുക അനുവദവചവട്ടുള്ളതസ.

ക്രമ നസം. സവ.ബവ.വവ നസം. /തതീയ്യതവ തുക

1 188/5/14-15
16/5/14

1,878/-രൂപ

2 189/5/14-15
16/5/14

2,003/-രൂപ

3 190/5/14-15
16/5/14

1,878/-

ആകക 5,759/-രൂപ

കഗ്രേഡസ  1  കസ്ഥാറഗറവയവല് ഉള്കപട ജതീവനകസ്ഥാരനസ രണവലധവകസം ജവലയവകലകസ നടതവയ യസ്ഥാതകസ  2520
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രൂപയസ്ഥാണസ പ്രതവമസ്ഥാസസം അനുവദവകസ്ഥാവുന്നതസ.  എന്നതവനസ്ഥാല് 
അധവകസം അനുവദവച തുക – 3,239/-രൂപ  (5,759-2,520)

കൂടസ്ഥാകത,  ഒരു  മസ്ഥാസതവല്  നടതവയ  യസ്ഥാതകള്കസ  ഒന്നവചസ   ഒരു  ബവലവല്   തുക
അനുവദവകകണതസ്ഥാകണന്ന നവബനന മറവകടന്നസ മൂന്നസ ബവലവലസ്ഥായവ തുക അനുവദവചവട്ടുള്ളതുസം കമ പ്രകസ്ഥാരമല.

സരകസ്ഥാര വസ്ഥാഹനതവകല യസ്ഥാതയസ സതീലവസംഗവല് അധവകരവചസ നല്കവയ യസ്ഥാതസ്ഥാബത 55,074/-രൂപ 
ബനകപട ഉകദരസ്ഥാഗസരവല് നവനസം തവരവകക ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

3-49.    പദ്ധതവ ധനസം  -   മവച തുകകളുകട  തവരവചടവപ സസംബനവചപ

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം പദ്ധതവ കസ്ഥാലയളവവനു കശഷസം മവചസം നവല്ക്കുന്ന

പസ്ഥാന്  ഫണസ  തുകകള്  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  പസ്ഥാന്  ഫണസ  അകസൗണവല്  തവരവചടചവട്ടുള്ളതവല്

അപസ്ഥാകതകളുള്ളതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന. 

(i)കദലാറ്റവല് ബതീഡവസംഗപ ഫലാസം, തുമ്പൂര്മുഴവ 

24/09/2016-ല്  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ   വവസംഗവല്  നവനസം  ലഭവച  തസ്ഥാകഴപറയന്ന

പ്രവൃതവകളുകട ഫണസ വവനവകയസ്ഥാഗ വവവരങ്ങളവല് നവനസം 32,268/-രൂപ  തവരവകക ലഭവചവട്ടുണസ.  ഇതവല്   8,113/-

രൂപ  മസ്ഥാതസം   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   പസ്ഥാന്  അകസൗണവല്   തവരവചടചതസ്ഥായവ

കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ.

കമ
നസം

പ്രവൃതവയകട കപരസ മവചസം റവമസ്ഥാരക്സസ

1 കറനകവഷന്  ഓഫസ  കസ്ഥാനതീന്  കസം
കസയവല്സസ കസൗണര

8,113 ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  പസ്ഥാന്
അകസൗണവല് തവരവചയച.

2 ഡതീകപനവസംഗസ  ദവ  ഓപണ്  കവല്  &
കപ്രസ്ഥാടക്ഷന് വവതസ  ആര.സവ.സവ

5,440

3 കപ്രസ്ഥാകവഡവസംഗസ  കഗറസ,  എന്ടന്സസ
ആനസ  പസ്ഥാരകവസംഗസ  കപയസസസ  ടു  ദ
കസ്ഥാനതീന് കസം കസയവല്സസ കസൗണര

5,830

4 കണ്സരകവഷന്  ഓഫസ  കലസ്ഥാകല്
കരസ്ഥാറവല് ഓഫസ കകരള

12,885

32,268

24,155/- രൂപയകട  തവരവചടവസ വവവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. മസ്ഥാതമല, 2015-16 വരഷകത കമസ്ഥാതസം പദ്ധതവ 

കചലവുകളവല് കശഷവച 7,48,543/- രൂപ 26-10-2016-ല്  ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട പസ്ഥാന് അകസൗണവല് 

തവരവചടചവട്ടുണസ. ഇതസ ഏകതസ്ഥാകക പദ്ധതവകളവല്  ബസ്ഥാകവ നവല്ക്കുന്ന തുകയസ്ഥാകണന്നതവകന ഇനസം തവരവചള്ള 

വവവരങ്ങള്  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 
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അതു കപലാകല തകന “Strategies  for  Improving  the  fodder  production  of  Kerala”  എന കപ്രസ്ഥാജക്ടുമസ്ഥായവ

ബനകപടസ  ബസ്ഥാകവ  നവല്ക്കുന്ന  1,30,206/-രൂപ   ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  പസ്ഥാന്  കഹഡവകലകസ  തവരവകക

അടവസ്ഥാകവ വവവരസം  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

(ii) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസപ, പൂകക്കലാടപ 

1. സസ്ഥാപനതവനസ  ആദര  അകലസ്ഥാടസകമനസ്ഥായവ  31/12/15-ല് ലഭവച  274.55  ലക്ഷസം  രൂപയവല്  ,ഫവനസ്ഥാന്സസ

ഓഫതീസറുകട   അകസൗണവല് കസസ്ഥാളരഷവപസ നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ നവലനവരതവയ 17.28  ലക്ഷസം രൂപ കൂടവ

ഉള്കപടുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ തുകയവല്,  വവനവകയസ്ഥാഗ  കശഷസം  ബസ്ഥാലന്സസ  നവല്ക്കുന്ന തുകയകണങ്കവല്,

ആയതവകന സസംബനവച കണകസ റതീ ഫണസ കചകയ്യണ തുകയകട  വവവരങ്ങള് അടങ്ങവയ കസ്റ്ററസകമനവല്

ഉള്കപടുകതണതസ്ഥാണസ. ഉള്കപടുതസ്ഥാത പക്ഷസം, റതീകടയസന് കചയ തുകയവല് ബസ്ഥാലന്സസ നവല്ക്കുന്ന  തുക

മസ്ഥാതകമ  അടുത  വരഷകത  അകലസ്ഥാടസകമനവല്  ഉള്കപടുതവ  പതീന്നതീടുള്ള  വരഷകത  കസസ്ഥാളരഷവപസ

നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ  റതീകടയസന്  കചയ്യസ്ഥാവ.   എന്നസ്ഥാല്  ഇതസ  സസംബനവച  വവവരങ്ങള്  ഒനസം

കശഖരവയസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ റതീ ഫണസ കസ്റ്ററസകമനസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ.

2. റതീ  ഫണസ സസംബനവച കസ്റ്ററസകമനസ  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  111-89-0003-6144  കഹഡസ ഓഫസ  അകസൗണവല്

64.33  ലക്ഷസം  രൂപയസ്ഥാണസ  ആകക അകലസ്ഥാടസ  കചയവരവക്കുന്നതസ.  ഈ അകസൗണസ  കഹഡ്ഡവകല   കചലവസ

53,11,253/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  കശഷവക്കുന്ന 11,21,747/-രൂപയസ പകരസം  10,93,747/-  രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ റതീ ഫണസ

കചയവട്ടുള്ളതസ.   റതീ  ഫണസ  കചയ്യസ്ഥാന്  കശ ഷവക്കുന്ന  28,000/- രൂപ  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   പസ്ഥാന്

അകസൗണവല് തവരവചടയ്ക്കുന്നതവനുള്ള  നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

3. കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസ , പൂകകസ്ഥാടവകന വസ്ഥാരഷവക കണകസ പ്രകസ്ഥാരസം 2014-

15  വരഷകത മുന്ബസ്ഥാകവ  (-) 11,64,494/-രൂപയസ്ഥാണസ.  കനഗറതീവസ സസംഖര വരസ്ഥാനുള്ള കസ്ഥാരണസം വരക്തമല.

കൂടസ്ഥാകത ഡതീന്,  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  കവററവനറവ  ആനസ  ആനവമല് സയന്സസ,  പൂകകസ്ഥാടവകന  എസസ.ബവ.റവ,

കല്പറയവലുള്ള  അകസൗണവല്  30/4/14  നുള്ള ബസ്ഥാലന്സസ  22,68,586/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കമല്

തതീയ്യതവയവല് കസ്ഥാശസ്ഥാകസ്ഥാത കചകസ തുക  29,33,131/- രൂപയസ്ഥാണസ. അകസൗണവല്  മതവയസ്ഥായ

പണമവലസ്ഥാകത അധവകമസ്ഥായവ 6,64,545 രൂപയ്ക്കുള്ള  കചകസ നല്കവയതവനസ  കസ്ഥാരണസം  വരക്തമല.

തുടര  വരഷങ്ങളവല്   പണസം  വരസ്ഥാകമനള്ള  പ്രതതീക്ഷയവല്  അകസൗണവലുള്ളതവലുസം  കൂടുതല്  തുക

കചലവഴവകസ്ഥാന് കഴവയവല. ശരവയസ്ഥായ രതീതവയവല് അകസൗണസ സസംബനമസ്ഥായ രജവസ്റ്ററുകള്

സൂക്ഷവകസ്ഥാതതുസം ബസ്ഥാങ്കസ  അകസൗണസ  റതീകണ്സവലവകയഷന് നടതസ്ഥാതതുസം ഗസൗരവമസ്ഥായവ

കസ്ഥാകണണതസ്ഥാണസ. ഭരണസമവതവ, ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര എന്നവവരുകട ശ്രദ്ധ ഇകസ്ഥാരരതവല്

ക്ഷണവക്കുന.
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(iii) ഇന്സക്ഷണല് ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം കകലാസംപക്സപ

ഹസ്ഥാചറവ  യൂണവറസ  പ്രവരതന സജ്ജമസ്ഥാക്കുന്നതവനുകവണവ  വസൗചര  നസം.  2/തതീയ്യതവ.  15/03/15  പ്രകസ്ഥാരസം

75,000/- രൂപയകട എസ്റ്റവകമറസ       ഐ.ഡവ വവസംഗസ എഞതീനവയര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവരുന.  എന്നസ്ഥാല് പ്രവ ൃതവ

സസംബനവചസ കശ്വകടഷന് ക്ഷണവചവടവല. ഓഡവറവനസ്ഥായവ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയ   ഫയലുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക  73,580/-

രൂപയകട   കരഖകളുസം  വവനവകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാക്ഷരപതവുസം   ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.   ബസ്ഥാകവ  തുക  1420/-  രൂപ പസ്ഥാന്

ഫണവകലയസ തവരവചടചസ വവവരസം ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

(iv) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ & ആനവമല് സയന്സസപ, മണ്ണൂത്തെവ.

(എ  )  കപലാതു അപലാകതകള
(1) 30/9/2015 നസ അവസസ്ഥാനവച  2014-15 വരഷകത  പസ്ഥാന് ഫണസ വവനവകയസ്ഥാഗതവല് റതീ അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന്

2015 നവസംബറവനു കശഷമസ്ഥാണസ നടതവയതസ.

(2)  വവവവധ  ഡവപസ്ഥാരടസകമന്റുകളവല്  നവനസം  റതീ  അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസം  കചലവഴവകസ്ഥാനവകശഷവച

തുകയകട  തവരവചടവസ്ഥായസം  വന്ന തുകയകടയസം  ആയതസ  ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട  അകസൗണവകലകസ

തവരവചടചതവകനയസം  വവവരങ്ങള് ലഭരമല.

(3) കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് അകസൗണസ കറനസ അകസൗണസ്ഥായവ തുടരുന.

(4) ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   30/9/15  തതീയ്യതവയവകല   കക.വവ.എ.എസസ.യ/എഫസ.ഡബത/എ.എഫസ.ഒ-

III/6084/2014(vii) നമ്പര ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2014-15 വരഷകത  പസ്ഥാന് ഫണസ റതീ അകലസ്ഥാടസകമനസ പ്രകസ്ഥാരസം

3.40 ലക്ഷസം രൂപ നവരവഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസനസ്ഥായ പ്രവന്സവപല് ഇന്കവസ്റ്റവകഗറര, സവ.ഐ.എല്.സവ.എസസ

-കന  67216631843  നമ്പര അകസൗണവകലകസ  കനരവടസ  നല്കവ.  ആയതസ  കസ്റ്റഷകന  വസ്ഥാരഷവക വരവു

കചലവു കണകവല് പ്രതവഫലവചതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല. 

(  ബവ  )  പദ്ധതവ കലാലയളവവനപ കശഷസം തുക അക്കക്കൗണവല് സൂക്ഷവചപ വവനവകയലാഗവച  :-
ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ഓഫസ  ഡയറവ  സയന്സവകന  2015-16  വരഷകത   പദ്ധതവ  കചലവുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം

കമകകസ്ഥാബവയന് കഫരകമനര, എയര കസംപ്രസര, സ്റ്റതീസം ജനകററര എന്നതീ ഉപകരണങ്ങള്  "സതീ കജനവക്സസ (ഇന് ഡര)

കപ്രവറസ ലവമവറഡസ "എന്ന സസ്ഥാപനതവല് നവനസം വസ്ഥാങ്ങവയവട്ടുണസ.  ഫയല് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്   ഈ

വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടതവയവട്ടുള്ളതസ  30/12/2016-ലസ്ഥാണസ  .  2015-16   വരഷകത  പദ്ധതവ  കചലവുകള്കസ  സരകസ്ഥാര

അനുവദവച  ദതീരഘതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  30/09/2016 വകര മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  പദ്ധതവ   അവസസ്ഥാനവചസ   3

മസ്ഥാസതവനസ  കശഷസം  കചലവസ നടതവയതസ   സസംബനവചസ ലഭരമസ്ഥാകവയ  വവശദതീകരണതവല്,   ചുരുകസം

നവരമസ്ഥാതസ്ഥാകള് മസ്ഥാതസം  വവതരണസം കചയ്യുന്ന  കഹവവ ഉപകരണസം  ആയതവനസ്ഥാല് പ്രവരതന ക്ഷമത ഉറപസ

വരുകതണതുകണനസം അനര സസംസസ്ഥാനത്തുനവന്നസ എതവകകണതവനസ  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം

വന്നതവനസ്ഥാലസ്ഥാകണനസം  അറവയവചവട്ടുണസ. ഈ മറുപടവ അസംഗതീകരവകതകതല.  സതീ  കജനവക്സസ   (ഇന്ഡര)

കപ്രവറസ  ലവമവറഡസ എന്ന സസ്ഥാപനസം കചകന്നയവലസ്ഥാണസ  പ്രവരതവക്കുന്നതസ. സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ

ബനകപടസ  കതവടപസ്ഥാടുകള് ആദരസം  നടതവയവട്ടുള്ളതസ  5/11/2016-ലുസം സതീ കജനവക്സവല് നവനസം   7/11/2016-ല്
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മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ഒരു മസ്ഥാസതവനകസം  എകറ്റ്യൂപസകമനസ  എതവചതരസ്ഥാകമന്നസ   മറുപടവ  ലഭവചവട്ടുള്ളകതനസം  കസ്ഥാണുന.

സരകസ്ഥാര  മസ്ഥാരഗ്ഗ നവരകദ്ദേശങ്ങള്കസ  വവരുദ്ധമസ്ഥായവ  പസ്ഥാന്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  അവസസ്ഥാനവചസ  3  മസ്ഥാസങ്ങള്ക്കൂടവ

അകസൗണവല്  5,99,980/- രൂപ  സൂക്ഷവചതസ  ശരവയസ്ഥായ  നടപടവയല.  കചലവപ  തുക     5,99,980/-    രൂപ

ഓഡവറ്റവല് തടസ്സകപടുത്തുന  . 

(3)   വവനവകയലാഗവക്കലാത്തെ തുക തവരവചടയ്ക്കുനതവല് കലാലതലാമസസംള  -
 ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ഓഫസ  കവററവനറവ   അനസ്ഥാടമവ  &  ഹവകസ്റ്റസ്ഥാളജവയകട   2014-15  വരഷകത  പസ്ഥാന്

കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് 114-89-0003-6129 എന്ന കഹഡവല്  സങസതനവസംഗസ ഓഫസ ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  എന്ന

പ്രവൃതവകസ്ഥായവ ഒരു ലക്ഷസം രൂപ ലഭരമസ്ഥാക്കുകയസം   2014-15 വരഷതവല് യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രവൃതവയസം

നവരവ്വഹവകസ്ഥാകത  2015-16 വരഷതവല് (5/5/16) തവരവചടചതസ്ഥായസം  കസ്ഥാണുന. കചലവഴവകസ്ഥാത പസ്ഥാന് ഫണസ

തുകകള്    അതസ്ഥാതസ സസ്ഥാമ്പതവക  വരഷസം കഴവഞ്ഞസ  30 ദവവസതവനകസം  തവരവചടകയണതസ്ഥാണസ.  വകുപസ തലവന്

5/1/18 നസ നല്കവയ  മറുപടവയവല്  13/11/15-നസ മുന്   ഡവപസ്ഥാരടസകമന്റുസ  തലവനവല് നവനസം  ചസ്ഥാരകജ്ജടുതസ

പവന്നതീടസ്ഥാണസ പ്രസ്തുത കസ്ഥാരരസം മനസവലസ്ഥാകവയകതനസം  ഉടന് തകന്ന  തുക തവരവചടയ്ക്കുകയണസ്ഥായകതനസം കഹഡസ

ഓഫസ ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  അറവയവച. തുടര  വരഷങ്ങളവല് ഇതരസം വതീഴ്ചകള് വരസ്ഥാകത  ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

(4)  പലാന് ഫണപ ലവകവ ക്രമതീകരവച

ബവ.ആര നസം.  5/16-17,  സവ.ബവ.വവ  നസം.  18/9/16-17  തുക  35,500/-   'കവററവനറവ  പബവകസ   കഹല്തസ

ഡവപസ്ഥാരടസകമനവകന  കസങസകതനവസംഗസ  ഓഫസ ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജവ റവസരചസ' എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ

'പവ.സവ.ആര വരകസ കസ്റ്റഷന്'  വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനുകവണ  നടപടവകമങ്ങള്  സശ്വതീകരവചവരുന.  M/s.കഗ്ലസ്ഥാബല് വവസംഗസസസ

കടകകനസ്ഥാളജതീസസ, കകസ്ഥാചവ  എന്ന സസ്ഥാപനസം മസ്ഥാതസം  കകശ്വസ്ഥാകടഷനവല് പകങ്കടുക്കുകയസം,  35,500/-രൂപ

സസ്ഥാപനതവനസ  കകമസ്ഥാറുന്നതവനുള്ള എലസ്ഥാ നടപടവകളുസം  സശ്വതീകരവകചങ്കവലുസം   ടവ സസ്ഥാപനസം വളകര കവകവ

'പവ.സവ.ആര വരകസ കസ്റ്റഷന്' നല്കസ്ഥാനസ്ഥാവവല  എന്നസ  അറവയവക്കുകയസം   കചയ.   31/10/2016-നകസം

കചലവഴവകസ്ഥാത   പസ്ഥാന്ഫണസ  ,  മണ്ണൂതവ  കകസ്ഥാകളജവകന    പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലകസ  തവരവചടകണകമന്ന

നവരകദ്ദേശമുണസ്ഥായവരുകന്നങ്കവലുസം ആയതസ ഇവവകട പസ്ഥാലവകകപടവടവല.  കചലവഴവകസ്ഥാത 35,500/-രൂപ 23/1/2018-

നസ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ തവരവചടചതസ. അതസ്ഥായതസ ഒരു വരഷസം കഴവഞ്ഞതവനുകശഷമസ്ഥാണസ തുക തവരവചടവസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ.

തുക  കമതീകരവക്കുന്നതവനസ വന്ന കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതവനസ 12% പവഴപലവശ ഈടസ്ഥാകവ വവവരസം അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

(v) കകലാകളജപ ഓഫപ ഡയറവ സയന്സപ & കടകകലാളജവ, മണ്ണൂത്തെവ

 2015-16 വരഷസം  ആകക ലഭവച അകലസ്ഥാടസകമനസ  153.16  ലക്ഷസം  രൂപയസ്ഥാണസ.  ഇതവല്  3.36  ലക്ഷസം

രൂപ എസം.കടകസ വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്കസ കസസ്ഥാളരഷവപസ  നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ   ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   

അകസൗണവല് നവലനവരതവയവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല്  പദ്ധതവ  വരഷസം  അവസസ്ഥാനവക്കുകമ്പസ്ഥാള്  പസ്ഥാന്ഫണസ

മവചസം നവല്കുന്ന തുക  ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട   പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലയസ   റതീ  ഫണസ  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള്

ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസവല്  കമല്  പറഞ്ഞ  പ്രകസ്ഥാരസം   റതീകടയസന്  കചയ  തുകയകട   ബസ്ഥാലന്സസ  വവവരങ്ങള്
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ഉള്കകസ്ഥാള്ളവക്കുന്നവല. റതീകടയസന്  കചയ തുകയവല് സസ്ഥാമ്പതവക വരഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം  കശഷവക്കുന്ന തുകയകട കണകസ

ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട   ഓഫതീസവല്  നവനസം   ലഭരമസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ?  തുടര  വരഷങ്ങളവല്   കസസ്ഥാളരഷവപസ

നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ  റവകടയസന്  കചയ്യുന്ന  തുകയവല്  പ്രസ്തുത   ബസ്ഥാലന്സസ  കൂടവ  ഉള്കപടുതവ   തന്വരഷകത

അകലസ്ഥാടസകമനവല് കുറവസ  കചയസ കണകസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവട്ടുകണസ്ഥാ ?  എന്നതീ വവവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല. റവകടയസന്

കചയ തുകകയ സസംബനവച വവവരങ്ങള് ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസവല് നവനസം  കശഖരവചസ   റതീഫണസ  കസ്റ്ററസകമനസ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-50.   പലാന് ഫണപ  ബലാലന്സപ   -   കനലാണ് പലാന് കഹഡവല് തവരവചടച  .

സവ.ബവ.വവ നസം.  59/09-16  പ്രകസ്ഥാരസം  5,50,000/-രൂപ നവരമസ്ഥാണ പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ അസവസ്റ്റനസ

എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  കഡവലപസകമനസ  വവസംഗവനസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  കചയവട്ടുണസ.

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ  വവസംഗവല്  നവനസം ലഭരമസ്ഥാകവയ വവനവകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാക്ഷരപത പ്രകസ്ഥാരസം ടവ

തുകയവല്  60,470/-  രൂപ ബസ്ഥാലന്സസ വന്നതസ   ഡയറക്ടര,  കസനര കഫസ്ഥാര അഡശ്വസ്ഥാന്സസ ഡസ  സ്റ്റഡതീസവകന

കപരവല് നല്കവയവട്ടുണസ.  23/06/2017-കല  സവ.എസസ.എ.ജവ.ബവ/ 49/2015- സ്ഥാസം നമ്പര ഓഫതീസസ നടപടവകള്

പ്രകസ്ഥാരസം ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട  കപരവലുള്ള കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന്  അകസൗണസ്ഥായ  67255285884-കലയസ ടവ തുക

തവരവചടചതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  പസ്ഥാനവല്  മവചസം  വരുന്ന  തുക  കനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന്  അകസൗണവകലയസ   മസ്ഥാറവയതസ

സസംബനവചസ   വവശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  നല്കവയ  ഓഡവറസ  അകനശ്വഷണതവനസ   (നസം.1/25.10.17)

ലഭരമസ്ഥാകവയ മറുപടവയവല് ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട  കനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന് അകസൗണസ്ഥായ 67255285884 കലയസ്ഥാണസ

തുക ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയവട്ടുള്ളകതനസം  30/10/2017-കല  സവ.എസസ.എ.ജവ.ബവ 49/2016- സ്ഥാസം നമ്പര കതസ പ്രകസ്ഥാരസം

ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട  പസ്ഥാന് അകസൗണവകലയസ തുക മസ്ഥാറണകമന്നസ ആവശരകപടവട്ടുകണനസം അറവയവച.

കമല്  വവഷ യസം  പരവകശസ്ഥാധവചസ  അകസൗണ്ടുകളവല്  ആവശരമസ്ഥായ  കമതീകരണസം   നടത്തുന്നതവനുള്ള  തുടര

നടപടവകള് സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.
   ഇന്ഡദന് കക്കൗണ്സവല് ഓഫപ അഗവകളചറല് റവസര്ചപ ഗലാനപ  :

ഇന്ഡരന് കസൗണ്സവല് ഓഫസ അഗ്രേവകള്ചറല് റവസരചസഗ്രേസ്ഥാനവനതവല്  ലഭവക്കുന്ന തുകകള് കസ്റ്ററസ പസ്ഥാന്

ഫണസ അകസൗണസ എന്ന ഒറ അകസൗണവലൂകടയസ്ഥാണസ ടസ്ഥാന്സസ്ഥാക്ഷന് കചയവരുന്നതസ. ഗ്രേസ്ഥാനവനതവല് 2015-16

വരഷസം മവചസം വന്ന തുകകള് ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട  കസന്ടല് ഫണസ അകസൗണവല് തവരവചടകയണതവനസ

പകരസം പസ്ഥാന് ഫണസ അകസൗണവലസ്ഥാണസ തവരവചടചവട്ടുള്ളതസ. ഏതസ്ഥാനുസം ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

എസം.ബവ.നസം. 149/15-16 46,000/-   കചകസ നസം. 485242/ 19-12-2015 

എസം.ബവ.നസം. 137/15-16 75,715/-     കചകസ നസം. 485239/ 7-12-2015 
ആകക - 1,21,715/-

ഐ.സവ.എ.ആര മസ്ഥാനദണങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം  തന് വരഷസം  മവചസം  നവല്ക്കുന്ന തുകകള് ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസറുകട

കസന്ടല് ഫണസ അകസൗണവല് തവരവചടകയണതസ്ഥാണസ.
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3-51.   എസപ  .  എല്  .   ഐ  . /   ജവ  .  ഐ  .  എസപ  .   അസംഗതഡകമടുക്കലാത്തെതപ

 കകരള  കവററവനറവ  &  ആനവമല് സയന്സസസ യൂണവകവഴവറവ സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ   അദ്ധരസ്ഥായസം  VI   കസക്ഷന്  185

പ്രകസ്ഥാരസം   യൂണവകവഴവറവ  ജതീവനകസ്ഥാരകസ  കക.എസസ.ആര ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.  കക.എസസ.ആര  പസ്ഥാരടസ  1  റൂള്  22  A

പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വതീസവല്  പ്രകവശവചസ  ഒരു  വരഷതവനുള്ളവല്   ജതീവനകസ്ഥാര   എസസ.  എല്.  ഐ

അസംഗതശ്വകമടുകകണതുസം എസസ.എല്.ഐ  അസംഗതശ്വമുള്ളവരക്കുമസ്ഥാതകമ  ഇന്കവകമനസ  അനുവദവകകണതുമുള. റൂള്

22 b പ്രകസ്ഥാരസം 10.09.1984 കലസ്ഥാ അതവനുകശ ഷകമസ്ഥാ  സരവ്വതീസവല്  പ്രകവശവച  മുഴുവന് ജതീവനകസ്ഥാരുസം ജവ.ഐ.എസസ.

അസംഗതശ്വകമടുകകണതസ്ഥാണസ.  12-01-2004  കല  ജവ.ഒ.(പവ)  25/04/ഫവന്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  യൂണവകവഴവറവ

ജതീവനകസ്ഥാരുസം കമല് പദ്ധതവകളവല് അസംഗതശ്വകമടുകകണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കകരള കവററവനറവ ആനസ   ആനവമല്

സയന്സസസ  യൂണവകവഴവറവയവകല  ജതീവനകസ്ഥാര ആരുസം തകന്ന  ഗ്രൂപസ ഇന്ഷശ്വറന്സസ/ കസ്റ്ററസ കലഫസ ഇന്ഷശ്വറന്സസ

എന്നവവയവല്   അസംഗതശ്വകമടുതവടവല.  ആയതവനസ്ഥാല്  ബസ്ഥാദ്ധരസരസ്ഥായ  മുഴുവന്  ജതീവനകസ്ഥാകരയസം  കമല്

ഇന്ഷശ്വറന്സസ പരവധവക്കുള്ളവല് അസംഗതശ്വകമടുപവകസ്ഥാനുള്ള നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

3-52.   കമഡവക്കല് റതീഇകമ്പഴപകമനപ   -   ചടങ്ങള പലാലവക്കുനവല  .

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കമഡവകല്  റവഇസംകപഴസകമന്റുമസ്ഥായവ  ബനകപട്ടുള്ള  ചടങ്ങള്  പസ്ഥാലവക്കുന്നവല.  ആവശരമസ്ഥായ

സസ്ഥാഹചരരങ്ങളവല്  ബനകപട  ഡ വ.എസം.ഒ, ഡവ.എചസ.എസസ, എന്നവവരവല് നവനസം റതീ ഇകമ്പഴസകമനവനുള്ള അരഹത

പരവകശസ്ഥാധന നടതവ അസംഗതീകരവചവസ്ഥാങ്ങുന്നവല. 

ഉദസ്ഥാഹരണസം തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

 1. BR No.48/14-15.  CBV No. 24/15-14 

  കചകസ നസം.  726516  - 16239/-

 14/5/14  

  2. BR No. 49/14-15. CBV No. 25/5-14

കചകസ നസം. 726516  -  4912

  14/5/14 

കമല്  വസൗചറുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ശ്രതീമതവ.  ഗതീത.എസം.ഒ,  സൂപ്രണവനസ   കമഡവകല്  റതീ  ഇകമ്പഴസകമനസ

അനുവദവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. 

1.  പ്രസ്തുത റതീ  ഇകമ്പഴസകമനസ  അകപക്ഷയവകന്മല് ചവകവത  നടതവയ ആശുപതവകള് യഥസ്ഥാകമസം സസ്ഥായവ

കഹസ്ഥാസവറല്, ഒലവകകസ്ഥാടസ  ,  ദവയ  ഡയബറവകസ  കസനര  ,  മണസ്ഥാരകസ്ഥാടസ  എന്നവവയസ്ഥാണസ.

ജവഒ(പവ)നസം.144/2013/എചസ &  എഫസ.  ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ  തതീയ്യതവ  22/04/13  പ്രകസ്ഥാരസം  (കഹല്തസ  ആനസ  ഫസ്ഥാമവലവ

കവല്കഫയര (ജവ) ഡവപസ്ഥാരടസകമനവകന ഉതരവസ)  പ്രകസ്ഥാരസം കമഡവകല് റതീ ഇകമ്പഴസകമനവനസ്ഥായവ ഗവണ്കമനസ

അസംഗതീകരവച കപ്രവറസ കഹസ്ഥാസവറലുകളവല് കമല് ആശൂപതവകള് ഉള്കപടതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല.

2.  കമല്  അകപക്ഷകയസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  സമരപവച  എസന്ഷരസ്ഥാലവറവ  സരടവഫവകറവല്  ജവലസ്ഥാ  കമഡവകല്
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ഓഫതീസര  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതണകമനണസ  .  എന്നസ്ഥാല്  ടവ  സരടവഫവകറവല്  കമഡവകല്  അറന്ഡനസ്ഥാണസ

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവയവട്ടുള്ളതസ. 

3.ചവകവത  നടതവയ  സശ്വകസ്ഥാരര  ആശുപതവകളവകലകസ  കരസ്ഥാഗവകകള  റഫര  കചയകകസ്ഥാണ്ടുള്ള ശൂപസ്ഥാരശ

കതസ (ഒ.പവ.ടവകറവല് ജവലസ്ഥാ കമഡവകല് ഓഫതീസര കസൗണരകസന് കചയതസ) ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവടവല.

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്കസ  കമഡവകല്  റതീ  ഇകമ്പഴസകമന്റുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  ഏകതീകൃത  ചടങ്ങള്

നവലവവലുകണങ്കവല്  ആയതസ  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം  സരകസ്ഥാര  നവരകദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരമുള്ള

കമഡവകല് റതീ ഇകമ്പഴസകമനസ ചടങ്ങള് അനുവരതവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-53.   രജവസ്റ്റേറുകളുകട സൂക്ഷവപപ
സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവവവധ  കസ്റ്റഷനുകളവല്  നടതവയ  പരവകശസ്ഥാധനയവല്  രജവസ്റ്ററുകളുകട  സൂക്ഷവപസ

സസംബനവചസ തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം നറ്റ്യൂനതകള്  കസ്ഥാണുന. 
(i) കവറ്ററവനറവ കവനവക്സപ പൂകക്കലാടപ

  കസകറ്റ്യൂരവറവ കഡകപസ്ഥാസവറസ രജവസ്റ്റര,  ഇ.എസം.ഡവ രജവസ്റ്റര,  കടണര രജവസ്റ്റര  എന്നവവ  എഴുതവ

സൂക്ഷവക്കുന്നവല. 

(ii) ഇന്ഫലാസകപചര് കഡവലപപകമനപ വവസംഗപ

കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  (ജവ.ഒ.(പവ)നസം. 108/14 /എ.ഡവ/തതീയ്യതവ 14/05/2014) കകസ്ഥാസസ

70(കജ)  പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   മുഴുവന്  സസ്ഥാവര  ജസംഗമ  ആസ്തവകളുകട   വവവരവുസം  കരഖകപടുതവയ

(പുതവയതസ്ഥായവ  ആരജ്ജവചവ  ഉള്കപകട)  ആസവ  രജവസ്റ്റേര്  സൂക്ഷവകകണതസ  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  ഡവലപസകമനസ

വവസംഗവകന ചുമതലയസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് നവലവവല് ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ വവസംഗവല് അപ്രകസ്ഥാരകമസ്ഥാരു ആസ്തവ

രജവസ്റ്റര സൂക്ഷവക്കുന്നവല. 

വവവവധ  മരസ്ഥാമതസ  വരക്കുകളവല്  നവനസം  ആദസ്ഥായ  നവകുതവ,  മൂലരവരദ്ധവത  നവകുതവ,  കകടവട  നവരമസ്ഥാണ

കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ കക്ഷമനവധവ വവഹവതസം എന്നതീ ഇനങ്ങളവല് പവടവക്കുന്ന തുകയകട  വവവരങ്ങള് അടങ്ങവയ ഒരു

ഗവണ്കമനപ ഡഡ്യൂസപ രജവസ്റ്റേര്  പരവപസ്ഥാലവക്കുന്നവല.   2014-15, 2015-16 വരഷങ്ങളവല്  ആദസ്ഥായ നവകുതവ ഇനതവല്

എത തുക ഈടസ്ഥാകവയവട്ടുകണകന്നസ്ഥാ,  എത തുക ഒടുക്കു വരുതവയവട്ടുകണകന്നസ്ഥാ പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന് കഴവയസ്ഥാകത

വരുന. അതസ്ഥാതസ ഫയലുകളവല്  ഗവണ്കമനസ  ഡറ്റ്യൂസസ  അടചസ ചലസ്ഥാന് സൂക്ഷവക്കുന്ന  പതവവുസം ഇല.  ഗവണ്കമനസ

ഡറ്റ്യൂസസ  ഇനങ്ങളവല് ഓകരസ്ഥാ വരഷവുസം  എത തുക ഈടസ്ഥാകവ അടവസ വരുതവയവട്ടുകണന്നസ (വരക്കുകള് പ്രകതരകസം

കസ്ഥാണവചസ) ഉറപസ വരുത്തുന്നതവനസ കഴവയന്ന വവധതവല് രജവസ്റ്റര  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ  സൂക്ഷവകകണതുസം   ഡറ്റ്യൂസസ

അടവസ കരഖകള് ഫയല് കചയസ സൂക്ഷവക്കുകയസം കചകയ്യണതസ്ഥാണസ.

സസ്ഥാപനതവകന   വരവസ-കചലവസ  വവവരസം  വരക്തമസ്ഥായവ  കരഖകപടുതവകകസ്ഥാണ്ടുള്ള  കദലാഷപ  ബുക്കപ  എഴുതവ

സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ.  ആയതസ  നവലവവല്  സൂക്ഷവക്കുന്നവല.  തന്മൂലസം   സവര  നവകക്ഷപമടകമുള്ള  പല

ഇടപസ്ഥാടുകളുകടയസം  കൃതരമസ്ഥായ  വവവരസം ഓഡവറവനസ പരവകശസ്ഥാധവകസ്ഥാന് സസ്ഥാധവചവടവല.

(iii)  കസനര്  കഫലാര്  വണ് കഹല്ത്തെപ   എഡഡ്യൂകക്കഷന്  അഡഡക്കസവ,  റവസര്ചപ   ആനപ   കടയവനവസംഗപ   കസനര്  

(കകലാഹര്ടപ) 

118



അഡശ്വസ്ഥാന്സുകള് യഥസ്ഥാസമയസം  കമതീകരവക്കുന്നതവനസ്ഥായള്ള  മുന്കൂര് രജവസ്റ്റേര് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല. 

(iv) ഫവനലാന്സപ ഓഫതീസപ

1. അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന് കണ്കടസ്ഥാള്  രജവസ്റ്റര , രജവസ്റ്റര കഫസ്ഥാര അണ് ഡവസസകബഴഡസ കപ എന്നവവ  എഴുതവ

സൂക്ഷവക്കുന്നവല.

2. അഡശ്വസ്ഥാന്സസ രജവസ്റ്റര പൂരണമല. 

4.  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്ററുകള്  -  വവതരണസം,  നതീകവയവരവപസ  എന്നവവ  സസംബനവച  വവവരങ്ങള്

കരഖകപടുത്തുന്നവല.

5. മസ്ഥാസ്റ്റര ഇന്കുമ്പന്സവ രജവസ്റ്റര  എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല.

6. എലസ്ഥാ  വരവു കചലവുകളുസം (ബസ്ഥാങ്കവസംഗസ  സസംബനവച  കചകസ/  ഡവ.ഡവ.ഇടപസ്ഥാടുകള്  ഉള്കപകട)

കരസ്ഥാഷസ ബുകവല് കരഖകപടുത്തുന്നവല.  ജവ.ഒ.(പവ) 319/2013/ ഫവന് / 12-06-2003  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

നവരകദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമസ്ഥായവ ടവ.ആര 7A കരസ്ഥാഷസ ബുകസ എഴുതവ സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ.

(v) ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം & കഫലാഡര് റവസര്ചപ  കഡവലപപകമനപ  സതീസം, മണ്ണൂത്തെവ.

1. യ.ഡവ.എഫസ & എഫസ.ആര.ഡവ.എസസ -ല് 19-01-2011-നു കശഷസം മരങ്ങളുകട  എണകമടുതവടവല. കൂടസ്ഥാകത ഹസ്ഥാരഡസ

വുഡസ  മരങ്ങളുകട  പരവകശസ്ഥാധന  10/06  -നു കശഷവുസം  കതങ്ങുകളുകട  കണകകടുപസ   24-9-1997  നു കശഷവുസം

നടതവയവടവല.  ആയതവനസ്ഥാല് ഓകരസ്ഥാ ഇനതവലുസം  നവലവവല് എത മരങ്ങളുകണന്നതവകന  കണകസ  (ഭസൗതവക

പരവകശസ്ഥാധന നടതവയതവനു കശഷസം ) ടതീ രജവസ്റ്റേറവല് ലഭരമല.

2.  ഫസ്ഥാമവകന അധതീനതയവലുള്ള ഭുമവ,  കകടവടസം,  ഫരണവചര,  കമ്പറ്റ്യൂടര തുടങ്ങവയ  ആസ്തവകളുകട  വവവരങ്ങള് ഇനസം
തവരവചസ  എഴുതവയ ആസവ രജവസ്റ്റേര് എഴുതവ  സൂക്ഷവക്കുന്നതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല.  

(vi) പക്കൗളടവ & ഡക്കപ ഫലാസം , മണ്ണൂത്തെവ

1.കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര ,  മുട ഉല്പസ്ഥാദനസം, കശഖരണസം എന്നവവ സസംബനവച രജവസ്റ്റര നവശവത മസ്ഥാതൃകയവലുസം

ഉതരവസ്ഥാദകപടവരുകട  അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാടസ കൂടവയസം എഴുതവ സൂക്ഷവകകണതസ്ഥാണസ. 

2.ഫതീ ഡസ കണ്സസംപസഷന് രജവസ്റ്റര പൂരണമല. 

 3.വസ്ഥാക്സവകനഷന് രജവസ്റ്റര എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല. 

എഗപ കഡയയവ കലക്ഷന് രജവസ്റ്റേര്  -  സൂക്ഷവപവകല  വതീഴ്ചകള

ഫസ്ഥാമവകല  വവവവധ  കൂടുകളവല്  നവനസം  ദവവകസന  ലഭവക്കുന്ന  മുടയകട  എണസം   കരഖകപടുത്തുന്ന  ഓഡവറവനസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയ  അനസൗകദരസ്ഥാഗവക  "എഗസ  കഡയ യവ  കലക്ഷന്"  രജവസ്റ്ററവല്   വരസ്ഥാപകമസ്ഥായ  കവട്ടുസം  തവരുത്തുസം

നടതവയതസ്ഥായസം  ഈ രജവസ്റ്റര  ഉതരവസ്ഥാദവതകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര ആരുസം തകന്ന  സസ്ഥാക്ഷ രകപടുതവയതസ്ഥായസം

കസ്ഥാണുന്നവല.   20-9-2014 -കല രജവസ്റ്റര  വവവരങ്ങള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് വവവവധ കൂടുകളവല്  നവനസം 2666  മുട

ലഭവചതസ്ഥായവ   കസ്ഥാണുനകവങ്കവലുസം  ആകക  2626  മുട  കവടവകയന്നസ്ഥാണസ  കരഖകപടുതവയവട്ടുള്ളതസ.   അതസ്ഥായതസ  മുട

കശഖരണസം സസംബനവചസ ആരുസം തകന്ന  ഒരു കമല്കനസ്ഥാടസം  വഹവക്കുന്നവല എനസം ഒരു ആധവകസ്ഥാരവകതയസം  ആ

രജവസ്റ്ററവനവല എനസം മനസവലസ്ഥാകുന. കമല് വവഷയവുമസ്ഥായവ  ബനകപട  ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവ നസം. 3-നസ ഇതുവകര

മറുപടവകയസ്ഥാനസം ലഭവചവടവല.
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ഫസ്ഥാമവകല  2014-15  വരഷ കത ആകക വരുമസ്ഥാനമസ്ഥായ 1,26,19,041/-  രൂപയവല് 21,76,885/-  രൂപ മുട വവല്പനയവല്

നവന്നസ്ഥാണ് ലഭരമസ്ഥായവട്ടുള്ളതസ.  കമല് പറഞ്ഞ വവവധസം  മുട കശഖരതവകന  ശരവയസ്ഥായ  വവവരസം പ്രതവഫലവക്കുന്ന

കരഖകള് സൂക്ഷവകസ്ഥാതതസ മൂലസം വരുമസ്ഥാനകചസ്ഥാരച ഉണസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധരതയകണന്നസ ഓഡവറവല് വവലയവരുത്തുന.

(vii)ഓഫതീസപ ഓഫപ ദവ രജവസ്റ്റേലാര്

അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന് കണ്കടസ്ഥാള് രജവസ്റ്റര,  രജവസ്റ്റര കഫസ്ഥാര അണ് ഡവസസകബഴസഡസ കപ,  ഇന്കുമ്പന്സവ

രജവസ്റ്റര  എന്നവവ എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല. ബവല് രജവസ്റ്ററുകള്,  കരസ്ഥാഷസ ബുകസ എന്നവവഉതരവസ്ഥാദകപട ഉയരന്ന

ഉകദരസ്ഥാഗസര  പരവകശസ്ഥാധവചസ സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നവല. കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററുകള്   സസ്ഥാമ്പതവക  വരഷതവകന

അവസസ്ഥാനതവല് ഭസൗതവക പരവകശസ്ഥാധന നടത്തുന്നവല.

(viii) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ , പൂകക്കലാടപ.

ഇന്കുമ്പന്സവ രജവസ്റ്റര,  അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന് കണ്കടസ്ഥാള് രജവസ്റ്റര, കസകറ്റ്യൂരവറവ രജവസ്റ്റര,

ഇ.എസം.ഡവ/കടണര രജവസ്റ്റര, കപ്രസ്ഥാജക്ടസ രജവസ്റ്റര,  എന്നവവ എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുന്നവല.

(ix) കകലാകളജപ ഓഫപ കവറ്ററവനറവ ആനപ ആനവമല് സയന്സസപ , മണ്ണൂത്തെവ

(1)  കഡകപലാസവറ്റപ രജവസ്റ്റേര് സൂക്ഷവക്കുനവലള  - 
വവവവധയവനസം പരകചസുകളുമസ്ഥായവ ബനകപടസ  ലഭവക്കുന്ന ഇ.എസം.ഡവ,  കസകറ്റ്യൂരവറവ കഡകപസ്ഥാസവറസ എന്നതീ

നവകക്ഷപങ്ങള്  കഡകപസ്ഥാസവറസ രജവസ്റ്ററവല്  കരഖകപടുതവ  സൂക്ഷവക്കുന്നവല.  മുന് വരഷങ്ങളവല്

കസകറ്റ്യൂരവറവ  കഡകപസ്ഥാസവറസ  ഇനതവല് ലഭവചതുസം  എന്നസ്ഥാല് റതീ-ഫണസ കചയ്യകപടസ്ഥാകത  അവകശഷവക്കുന്നതുമസ്ഥായ

നവകക്ഷപങ്ങളുകട  വരഷസം തവരവചള്ള  കണകസ ലഭവക്കുന്ന രതീതവയവല് നവകക്ഷപ  രജവസ്റ്റര  എഴുതവ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകകണതുസം  ആയതസ  കമലുകദരസ്ഥാഗസന് സസ്ഥാക്ഷരകപടുകതണതുമസ്ഥാണസ.  കമല്  സൂചവപവച  വവധസം  രജവസ്റ്റര

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്    മൂന്നസ  വരഷസം മുന്പുള്ള റതീ ഫണസ കചയ്യകപടസ്ഥാത നവകക്ഷപങ്ങള് മുതല് കൂട്ടുന്നതവനുള്ള

തുടര നടപടവകള് സശ്വതീകരവകസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ  (അവലസംബസം കകരള ഫവനസ്ഥാന്ഷരല് കകസ്ഥാഡസ നസം. 1  ആരടവകവള്

282).  കൂടസ്ഥാകത,  കസകറ്റ്യൂരവറവ കഡകപസ്ഥാസവറസ ഇനതവല് ലഭവക്കുന്ന തുകകള് റതീ  -  ഫണസ കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള്,  ഒറവജവനല്

രസതീതസ വസ്ഥാങ്ങവ   കരസ്ഥാന്സല് കചയസ ഫയലവല് സൂക്ഷവക്കുകകയസ്ഥാ /ഒറവജവനല് രസതീതസ  ബനകപടവരവല് നവനസം

നഷമസ്ഥാകുന്ന സസ്ഥാഹചരരതവല് ഇന്കഡമവറവ കബസ്ഥാണസ എഴുതവ വസ്ഥാങ്ങവ സൂക്ഷവക്കുകകയസ്ഥാ   കചയ്യസ്ഥാകത  തുക  റതീ

ഫണസ കചയ വരുന്നതുസം ശരവയസ്ഥായ നടപടവയല.

(2)  കസ്റ്റേലാക്കപ രജവസ്റ്റേറുകളുകട സൂക്ഷവപപ 
കമ്പഡ്യൂടര് ഹലാര്ഡപ കവയര്   /   കസലാഫപ കവയര്   -  പ്രകതദക കസ്റ്റേലാക്കപ രജവസ്റ്റേര് സൂക്ഷവക്കുനവലള  -

ഗവണ്കമനസ  സരക്കുലര നസം. 86/2010/ഫവന് തതീയ്യതവ  24/9/10  പ്രകസ്ഥാരസം കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് ഉപകയസ്ഥാഗവക്കുന്ന

ഓഫതീസുകളവല്  കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുകട  ഹസ്ഥാരഡസ  കവയറവനുസം  ,  കസസ്ഥാഫസ  കവയറവനുസം  പ്രകതരക   കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്ററുകള്

സൂക്ഷവകണസം  എന്നസ  നവഷസ കരഷവചവട്ടുള്ളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് നവലവവല്  ഒരു  വകുപവലുസം,  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫതീസവലുസം

ആയതസ പസ്ഥാലവക്കുന്നവല. 

പലാന് കപ്രലാജക്ടുകളവകല കസ്റ്റേലാക്കപ രജവസ്റ്റേറുകളുകട സൂക്ഷവപപ സസംബനവചപള  -
പസ്ഥാന്  ഫണസ  ഉപകയസ്ഥാഗവചസ  വവവവധ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്കസ്ഥായവ  കമ്പതടര  ഉള്കപകട  വരഷസംകതസ്ഥാറുസം  നവരവധവ

സസ്ഥാമഗ്രേവകള്  വസ്ഥാങ്ങവയ്ക്കുനണസ.  തുടരചയസ്ഥായവ  നടപവലസ്ഥാക്കുന്ന  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളസ്ഥാകണങ്കവല്  കപസ്ഥാലുസം  അതസ്ഥാതസ
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വരഷകതകസ പ്രകതരക കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര എഴുതവ സൂക്ഷവക്കുയസ്ഥാണസ കചയ വരുന്നതസ. കസ്റ്റസ്ഥാകസ സസംബനവച മുഴുവന്

വവവരങ്ങളുസം   കരഖകപടുതവയ   കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്റര  ഒരു  വകുപവലുസം  സൂക്ഷവക്കുന്നവല.  തന്മൂലസം  നവരവ്വഹണ

ഉകദരസ്ഥാഗസര സലസംമസ്ഥാറുന്ന മുറകസ  ശരവയസ്ഥായ മുഴുവന് കസ്റ്റസ്ഥാകസ  വവവരങ്ങളുസം  ലഭരമലസ്ഥാകത വരവകയസം  അകത

സസ്ഥാധനസം   വതീണ്ടുസം  വസ്ഥാങ്ങവകകണ  അവസയവകലക്കുസം,  കസ്റ്റസ്ഥാക്കുകള്  നഷകപടസ്ഥാല്  കണ്ടുപവടവയസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത

അവസയവകലക്കുസം നയവക്കുന്നതസ്ഥാണസ.  ആയതവനസ്ഥാല് വവവവധ വരഷങ്ങളവല് പസ്ഥാന് കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്കസ്ഥായവ വവവവധ

വകുപ്പുകളവല് വസ്ഥാങ്ങവയവട്ടുള്ള സസ്ഥാമഗ്രേവകള് മുഴുവന് ഉള്കപടുതവ ഇനസം തവരവചസ കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ സൂക്ഷവകകണതുസം   പുതവയതസ്ഥായവ   വസ്ഥാങ്ങുന്ന  കസ്റ്റസ്ഥാക്കുകളുകട   വവവരസം  പ്രസ്തുത   രജവസ്റ്ററവല്

കരഖകപടുകതണതുമസ്ഥാണസ.

3-54.   കസ്റ്റേലാക്കവല് കചര്ത്തെവടവല – കചലവപ തുക തടസ്സകപടുത്തുന  . 

(i)  സവ.ഡവ.എസപ.ടവ. മണ്ണൂത്തെവ.
Research on fermented  & functional Dairy products,  എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടുമസ്ഥായവ ബനകപടസ സവബവവവ.നസം.

03/06/15-16 (കചകസ നസം.819632/4-6-16) പ്രകസ്ഥാരസം  M/s. കപലവകണ് എന്ന സസ്ഥാപനതവല്  നവനസം   5496/-

രൂപയപ കകമവകല്സസ വസ്ഥാങ്ങവയവരുന. കകമവകല്സവകന   കസ്റ്റേലാക്കപ രജവസ്റ്റേര് , സസ്ഥാപനസം തുക കകപറവയ വവവരസം

എന്നവവ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവല. കചലവസ തടസതവല് വയ്കുന. 

കൂടസ്ഥാകത,  2015-16  വരഷകത പദ്ധതവ കചലവുകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് തസ്ഥാകഴപറയന്ന വസ്ഥാങ്ങലുകളുമസ്ഥായവ

ബനകപട കശ്വകടഷന്/കടണര ഫയലുകള്, കസ്റ്റസ്ഥാകസ  രജവസ്റ്റര  ,  കസകതരവറവ  കഡകപസ്ഥാസവറസ   ഇനതവല്

ലഭരമസ്ഥായ തുകയകട വവവരസം , സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ ചമചവട്ടുള്ള എഗ്രേവകമന്റുകള് എന്നവവ ഓഡവറവനസ  നല്കവയവടവല. 

ക്രമ നസം സവ.ബവ.വവ.നസം തുക കചക്കപ
നസം/തതീയ്യതവ

ഇനസം

1 19/9-15 1,52,400 557744
25.09.15

കബകനസ്ഥാക്കുലര കമകകസ്ഥാകസസ്ഥാപസ 

2 22/9-15 1,38,438 557747
29.09.15

കസംപറ്റ്യൂടര പ്രവകനഴസ  .യ.പവ.എസസ 

3 63/9-15 1,20,950 557776
30.09.15

ഫരണവചര 

4 40/9-15 63,348 557760
30.09.15

കഡസസ കടസ്ഥാപസ കസംപറ്റ്യൂകടഴസ 

5 81/9-15-16 2,47,290 -- ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ   ഓഫസ  ഡയറവ
എ ഞവനതീയറവസംഗവകലയസ  ആവശരമസ്ഥായ
സസ്ഥാധനങ്ങള് 

6 79/9-15-16 82,618 943680
30.09.15

ഇലകകസ്ഥാണവകസ കവയവസംഗസ ബസ്ഥാലന്സസ 

7 18/4-15-16 99,264 716036 
21.04.16

കടസകമസ്ഥാ ഡല്സസ 
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8 19/9-15-16 73,000 716037
09.15

എല്സവ.ഡവ കപ്രസ്ഥാജക്ടര 

ആകക 9,77,308

  ആകക 982804/- (5496+977308) 

(ii) Instructional Livestock  Farm Complex 2015-16

തസ്ഥാകഴ പറയന്ന വസ്ഥാങ്ങലുകളുമസ്ഥായവ ബനകപട കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്റര പരവകശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകവയവല. 

ക്രമ നസം വക്കൗചര് നസം. തതീയ്യതവയസം തുക ഇനസം റവമലാര്ക്സപ

1 24/30.9.15 28,250 5000  ലവറര  വസ്ഥാടര  ടസ്ഥാങ്കസ
വസ്ഥാങ്ങവയതസ

2 8/30.9.15 42,900 കഡസസ  കടസ്ഥാപസ  കസംപറ്റ്യൂടര,
പ്രവനര   എന്നവവ
വസ്ഥാങ്ങവയതസ

3 9/30.9.15 1,18,033 ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
എകശ്വനപസകമനസസസ

4 13/30.9.15 25,000 യ.പവ.എസസ  &  പവ.സവ.ഇ
കമഷതീന് വസ്ഥാങ്ങവയതസ

5 21/30.9.15 26,103 ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
എകശ്വനപസകമനസസസ

6 14/30.9.15 58,119 ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
എകശ്വനപസകമനസസസ

7 15/30.9.15 51,504 കകമവകല്സസ

8 40,542 ലസ്ഥാകബസ്ഥാറടറവ
എകശ്വനപസകമനസസസ

9 9/22.7.15 98,838 സസപസറവസംഗവള്   വവതസ
അക്സസറതീസസ

ആകക 4,89,289

കമല്  പറഞ്ഞ കരഖകളുകട  അഭസ്ഥാവതവല്  കചലവു  തുക      14,72,093/-  (5496  +  9,77,308  +  4,89,289)     രൂപ
തടസ്സത്തെവല് വയന  . 

3-55.   സര്വ്വകലലാശലാല സ്റ്റേലാറ്റഡ്യൂടവനപ വവരുദ്ധമലായവ ചതീഫപ എഞവനതീയര് നവയമനസം.
 കകരള കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ഒന്നസ്ഥാസം  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടവകല  അദ്ധരസ്ഥായസം 2

ഖണവക  64  പ്രകസ്ഥാരസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവകസനസ്ഥാസൂതണവുസം വകുപ്പുകള് തമവലുള്ള നയരൂപതീകരണവുസം

നവരവ്വഹവകകണതസ 'ഡയറക്ടര, ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ' ആണസ. കകടവട നവരമസ്ഥാണവുസം ഉപകരണങ്ങളുകട

കമല്കനസ്ഥാടവുകമലസ്ഥാസം അകദ്ദേഹതവകന ചുമതലയവല്കപടുന.
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എന്നസ്ഥാല്  ഇതവനസ  വവരുദ്ധമസ്ഥായവ  2014-15  വര ഷതവല്,  ഈ  വവഭസ്ഥാഗതവകന  കമധസ്ഥാവവയസ  "ചതീഫസ

എഞവനതീയര"  എന്നസ്ഥാണസ  കപരസ  നല്കവയവരവക്കുന്നതസ.  (കകരള  ജല  അകതസ്ഥാറവറവയവല്  സൂപ്രണവസംഗസ

എഞവനതീയറസ്ഥായവരവകക,   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  കണ്സള്ടവസംഗസ  എഞവനതീയറസ്ഥായവ   മസ്ഥാതൃവകുപവകന

അനുമതവയവലസ്ഥാകത  01.11.20103  മുതല് നവയമവകകപട ശ്രതീ.  സണവകതസ്ഥാമസസ എന്നയസ്ഥാകള ചതീഫസ എഞവനതീയറസ്ഥായവ

നസ്ഥാമകരണസം കചയ്യുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.)

ഈ വവഷയതവല് 09.06.2015-നസ ബവ/226/15  നമ്പറസ്ഥായവ നല്കവയ അകനശ്വഷണതവനസ  02.12.2015  കല.

കക.വവ.എ.എസസ.യ  /ഐ.ഡവ.ഡബറ്റ്യൂ/119/2012  നമ്പറസ്ഥായവ  നല്കവയ  മറുപടവയവല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ

20.05.2014-നസ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ നവലവവല് വന്നതസ എനസം അതവനു മുമ്പസ  കണ്സല്ടനസ  എഞവനതീയര എകന്നസ്ഥാ ചതീഫസ

എഞവനതീയര  എകന്നസ്ഥാ  ആയവരുന നസ്ഥാമകരണസം  എനസം പറയന.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല   നവയമസം  78(2)  വകുപസ

പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രസ്ഥാരസംഭ   പ്രവരതനങ്ങള്കസ  കവസസ  ചസ്ഥാന്സലരകസ   അനുകയസ്ഥാജരകമന്നസ  കരുതുന്ന തസ്തവകകളവല്

നവയമനസം നടതസ്ഥാവുന്നതസ പരമസ്ഥാവധവ  ഒരു വരഷകതയസ  (സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാരസംഭസം മുതല് )  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്

രണസ വരഷസം പവന്നവട കശഷസം നടതവയ നവയമനതവനസ കമല് വകുപവകന പവന്ബലമവല.  ആയതവനസ്ഥാല്  മറുപടവ

ത ൃപ്തവകരമല. ഇതസ അസംഗവകരവചസ്ഥാല് കപസ്ഥാലുസം 20/05/2014-നസ കശഷസം പ്രസ്തുത തസ്തവകയവല് സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്

ഉകദരസ്ഥാഗസര  ഭരണ  നവരവ്വഹണസം  നടത്തുന്നതസ  നവയമതവകനതവരസ്ഥാണസ.  ഭസ്ഥാവവയവല്  ഇതരസം

അപസ്ഥാകതകളുണസ്ഥാകസ്ഥാകത ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-56.   മരലാമത്തെപ പ്രവൃത്തെവകള മറ്റപ ഏജന്സവകള മുകഖന നടപലാക്കുനതപ  .

കവററവനറവ കഹസ്ഥാസവറല്, കകസ്ഥാകസ്ഥാലയവല്, Strengthening of four Hospitals- എന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടവല്

1,77,917/- രൂപയകട അറകുറപണവകള്, മറ പ്രവൃതവകള് എന്നവവ നടതവയവട്ടുണസ.  ഇതവല്  25,000/-

രൂപയകട പ്രവൃതവ  മസ്ഥാതകമ ഐ.ഡവ.വവസംഗസ , മണ്ണൂതവകസ നല്കവയവട്ടുള.  ബസ്ഥാകവ തുക  26  തവണകളസ്ഥായവ

സസ്ഥാപനതവകല  അറകുറപണവകള്കസ്ഥായവ വവനവകയസ്ഥാഗവചവട്ടുണസ.   ഈ പ്രവ ൃതവകകളലസ്ഥാസം  കശ്വകടഷന്  

നടപടവകകളസ്ഥാനസം  ഇലസ്ഥാകത കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര കനരവടസ ഏല്പവക്കുകയസ്ഥാണസ  കചയതസ.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതവകള്  ഏകറടുതസ  നടത്തുന്നതവനസ്ഥായസ്ഥാണസ  എഞവനതീയറവസംഗസ  വവഭസ്ഥാഗസം

രൂപതീകരവചവട്ടുള്ളതസ. വവശദമസ്ഥായ എസ്റ്റവകമറസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ  കടണര/ കശ്വകടഷന് നടപടവകളവലൂകട  ഐ.ഡവ.വവസംഗവകല

എ ഞവനതീയരമസ്ഥാരുകട  കമല് കനസ്ഥാടകതസ്ഥാകടയസ്ഥാണസ ഓകരസ്ഥാ സസ്ഥാപനതവലുസം  മരസ്ഥാമതസ  പണവകള്

പൂരതവയസ്ഥാകകണതസ.

3-57. VAT   ഇനത്തെവല് നഷസം 

 വസ്ഥാണവജര  നവകുതവ  കമതീഷണറുകട  സരക്കുലര  നസം.  15179/DPI/LSGD  തതീയ്യതവ  30/10/2007    പ്രകസ്ഥാരസം

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരവല് നവന്നസ  ഈടസ്ഥാകകണ  വസ്ഥാറസ'  4%  ആകണന്നവരവകക  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന പ്രവൃതവകളവല് നവന്നസ  3%

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ വസ്ഥാറസ ഈടസ്ഥാകവയവരവക്കുന്നതസ.
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കമ
നസം

പ്രവൃതവ/വസൗചര
നസം./തതീയ്യതവ

മൂലരസം ഈടസ്ഥാകവയ
നവകുതവ (വസ്ഥാറസ)

ഈടസ്ഥാകകണ
തസ

കുറവസ

1 ഓഡവകറസ്ഥാറവയതവകലകസ
വഴവ 7/09/-14-15

14,36,815 43,104 57,472 14,368

2 കപസ്ഥാളവ കസ്ഥാരബകണറസ ഷതീറസ
കസ്ഥാനതീന്  6/04-14-15 6,99,201 20,976 27,968 6,992

3 കസ്ഥാനതീന്  റവകനസ്ഥാകവഷന്
1/06 14-15

14,50,846 58,032 72,540 14,508

4 കപയവനവസംഗസ ഗസ്റ്റസ ഹസൗസസ,
ഭരണ വവഭസ്ഥാഗസം 1/05-14-15 6,56,940 19,078 26,277 6,569

5 ഓഡവകറസ്ഥാറവയതവനസ
മുമ്പവല്   കപസ്ഥാളവ
കസ്ഥാരബകണറസ  ഷതീറസ  5/06
14-15

9,80,393 29,412 39,216 9,804

6 വതീഡവകയസ്ഥാ
കകസ്ഥാണ്ഫറന്സസ
സസൗകരരകമസ്ഥാരുകല്  7/02
14-15

3,38,355 13,535 16,918 3,384

ആകക 55,625/-

കമല് പ്രവൃതവകള്കസ 3% വസ്ഥാറസ ഈടസ്ഥാകവയതസ സരകസ്ഥാര ഉതരവസ ശ്രദ്ധയവല്കപടസ്ഥാതതവകന തുടരന്നസ്ഥാകണന്ന  

മറുപടവ തൃപ്തവകരമല. 55,625/- രൂപ സരകസ്ഥാരവകലകസ അടവസ്ഥാകവ വവവരസം ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ.

3-58.   കലയപസണ് കജലാലവയലായവ അനധവകൃത  നവയമനസം
 കകരള കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ചതീഫസ എഞവനതീയറുകട  28/01/2014-കല നസം.എ.ഇ.ഇ./പവ.കക.ടവ  /

441/13 ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം കക.സുകലമസ്ഥാന്, ഷവസംന മന്സവല് ,കല്പറ എന്നയസ്ഥാകള വവവവധ ഓഫതീസുകളവല് മസ്ഥാസ്റ്റര

പസ്ഥാനുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  കലയസസണ് കജസ്ഥാലവ   കചയ്യുന്നതവനുസം  ബസ്ഥാററവ  കസ്ഥാര  പ്രവരതവപവക്കുന്നതവനുസം  ദവവസസം

469/-  രൂപ നവരകവല് നവയമവചവരവക്കുന.  കവററവനറവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  നവയമസം  78(2)  പ്രകസ്ഥാരസം  അനവവസ്ഥാരര

ചുമതല  നവരവ്വഹണതവനസ   കവസസ  ചസ്ഥാന്സലരകസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാരസംഭതവല്  6  മസ്ഥാസസം  മുതല്  ഒരു

വരഷകതയസ തസ്തവകകള് സൃഷവകസ്ഥാന് വരവസയണസ.  എന്നസ്ഥാല്  3  വരഷതവനസ  കശഷസം,  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടവല് ഇലസ്ഥാത

തസ്തവക സൃഷവചതസ ഈ വരവസയകട  പരവധവയവല് വരവകയവല.  ഈ നവയമനതവനസ കപസ്ഥാതു സസ്ഥാപനതവല്

പസ്ഥാലവകകണ ഒരു മസ്ഥാനദണവുസം  പസ്ഥാലവചവടവല. വരക്തവതസ്ഥാല്പരര പ്രകസ്ഥാരസം നവയമവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.

മസ്ഥാസ്റ്റര പസ്ഥാന് നവരമവതവയകട ആരകവകടക്ടസ കണ്സള്ടനസ  ആയവ നവയമവച 'കവസം ആരടസ ' ബസ്ഥാസംഗ്ലൂര  എന്ന

സസ്ഥാപനവുമസ്ഥായവ  വച കരസ്ഥാര പ്രകസ്ഥാരസം എലസ്ഥാ വവധ അസംഗതീകസ്ഥാരങ്ങളുസം കരഖകളുസം  അനുമതവകളുസം വസ്ഥാകങ്ങണതസ
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അവരുകട  കജസ്ഥാലവയസ്ഥാണസ.  അകസ്ഥാരരതവനസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  മകറസ്ഥാരു  നവയമനസം  നടകതണതവല.  മസ്ഥാതവുമല

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ നവയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായവ  ലഭവകകണ  കസ്ഥാരരങ്ങള്കസ കലയസസണ്  പ്രവൃതവയകട ആവശരമവല.

 തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണവച പ്രകസ്ഥാരസം  നല്കവയ കചലവസ  83,951/- രൂപ ഓഡവറവല് അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.

ഏപ്രവല് 2014 21 ദവവസസം Rs. 9,849

കമയസ 2014 25 ദവവസസം Rs.11,725

ജൂണ്2014 24 ദവവസസം Rs.11,256

ജൂകല 2014 24 ദവവസസം Rs.11,256

ആഗസ്റ്റസ 2014 21 ദവവസസം Rs.9,849

കസപസറസംബര 2014 21 ദവവസസം Rs.9,849

ഒകക്ടസ്ഥാബര 2014 22 ദവവസസം Rs.10,318

നവസംബര  2014 21 ദവവസസം Rs.9,849

ആകക Rs.83,951/-

3-59.   ഇകനണതീസപ കഹലാസ്റ്റേല് നവര്മലാണസം
ഫയല് നസം.- കക.എ.യ-എ 10/3403/04-15

കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഐ.ഡവ.ഡബറ്റ്യൂ/11/200/2011
വസൗചര നസം. 120/14-15 തതീയ്യതവ 18/10/2014 Rs. 3,04,262/-

ഇകനണതീസസ  കഹസ്ഥാസ്റ്റല്  നവരമസ്ഥാണതവല്  കകരള  കസ്ഥാരഷവക  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  നവന്നസ  കരസ്ഥാര

സമ്പസ്ഥാദവചസ പ്രവൃതവ  ആരസംഭവച കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടരകസ പ്രസ്തുത കസ്ഥാലകത കശഷവക്കുന്ന തുകയസ്ഥാണസ കമല്  പ്രകസ്ഥാരസം

കവററവനറവ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല  നല്കവയവരവക്കുന്നതസ.

82/04-05  നമ്പറസ്ഥായവ ഡയറക്ടര  ,  ഫവസവകല് പസ്ഥാന്റുമസ്ഥായവ  9  മസ്ഥാസസം കകസ്ഥാണസ  പൂരതവയസ്ഥാകസ്ഥാന് കരസ്ഥാര

ചമച  ശ്രതീ.  അനൂപസ  അകശസ്ഥാകസ  ,  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര  2010  ലുസം  പ്രവൃതവ   പൂരതതീകരവകസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  കസ്ഥാരഷവക

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  17/03/2010-കല  എ 10/13403/  04-05  ഉതരവസ   പ്രകസ്ഥാരസം   കരസ്ഥാര  റദ്ദേസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവ.

കശഷവക്കുന്ന   കജസ്ഥാലവകള്   തവടകപടുതവ  പുതവയ  കരസ്ഥാറവനസ  ശ്രമമസ്ഥാരസംഭവക്കുകയസം  കചയ.   സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല

വവഭജനകശഷസം   സപവകമനറവ    കരസ്ഥാര  2011-ല്  പുതുകവ  നല്കവ.  നവരവധവ  സമയ  ലസംഘനങ്ങളുണസ്ഥായവട്ടുസം

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനതവകര നടപടവ ഒനസം ഉണസ്ഥായവടവല.

യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്  കസ്ഥാരഷവക  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവല്  നവന്നസ  നല്കകണ  പ്രവ ൃതവമൂലരസം   അവര

കണകസ്ഥാകവയതവല് നവന്നസ വ രതവചലവചസ കഫനല് ബവല് നല്കവയതുമൂലസം തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം അധവക തുക

നല്കസ്ഥാനവടയസ്ഥായവ.
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കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കകവശമുള്ള സ്റ്റതീല് 2003 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @ Rs. 54.5 1,09,163

5892.6 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം സവമനസ വവല @ Rs. 3.6/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 21,213

69.05 ഘന മതീറര റബവള് (അളവു പുസ്തകസം 4131 കപജസ 7) 21,232

3450 ഇഷവക (അളവു പുസ്തകസം 4131 കപജസ 9) 12,110

പവഴ 30.09.2007- 30.12.2009 വകര
31.12.2009 -17.03.2010 വകര

2,55,000
25,333

പുനരസ്ഥാരസംഭവച കശഷസം  വരുതവയ വതീഴ്ചയസ പവഴ 15,000

അസംഗതീകൃത മസ്ഥാതൃകയവല് നവന്നസ വരതവചലവചതവനസ  പവടവച വയസ്ഥാന് ആവശരകപട തുക
(സബസ കമവറവ റവകപസ്ഥാരടസ പ്രകസ്ഥാരസം)

1,00,000

ആകക 5,59,051

ചതീഫസ എഞവനതീയറുകട  15.12.2015 കല  കക.വവ.എ.എസസ.യ /11/200/2011 നടപടവകമതവല് 200 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

സ്റ്റതീലവകന  വവലയസ്ഥായവ  1,09,000/-  രൂപ    ഈടസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ളതസ്ഥായവ  അസംഗതീകരവക്കുകയസം  കക്ഷമനവധവ  വവഹവതസം

12,619/-  സരകസ്ഥാരവകലകസ ഒടുകവയതസ്ഥായസം  അറവയവചവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇതവനു പുറകമ,  കമല് പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന

69.05  ഘന  മതീറര  റബവള്,  3450  ഇഷവക,   പവഴ,  തുടങ്ങവയ  മറസ  റവകവറവകകള  സസംബനവച  മറുപടവ

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  ബനകപട  ഫയല്  പരവകശസ്ഥാധവചസ  സശ്വതീകരവച  തുടര  നടപടവകളുകട  വവവരസം

അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-60.    മരലാമത്തെപ പ്രവ ൃത്തെവകളവല് എക്സപടലാ  /  എക്സസ്സപ ഐറ്റസം അനുവദവയലുസം    ,    കലാലലാവധവ ദതീര്ഘവപവചപ
നല്കലുസം

കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  എഞവനതീയറവസംഗസ  വവഭസ്ഥാഗതവകന  2015-16  വരഷകത  മരസ്ഥാമത്തു

പണവകളുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര,  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-I,  പുകകസ്ഥാടസ,

അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-II,  മണ്ണൂതവ  എന്നവവര  നടപവലസ്ഥാകവയ  പ്രവൃതവകളുകട   കരഖകള്

പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  90% കജസ്ഥാലവകളവലുസം  നവലവവലുള്ള എസ്റ്റവകമറവകല  ഇനങ്ങള് കൂടുതലസ്ഥായവ  കചയ്യുന്നതവനസ്ഥായവ
എക്സസസ  ഐറസം  കചരക്കുകയസം   നവലവവലുള്ള  ഇനങ്ങള്ക്കു പുറകമ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം   ഇനങ്ങള്  എക്സസടസ്ഥാ  ഐറമസ്ഥായവ

കചരക്കുകയസം  കചയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന. സസ്ഥാകങ്കതവകജസ്ഥാനമുള്ള  എഞവനതീയറവസംഗസ വവഭസ്ഥാഗസം  ഓകരസ്ഥാ പ്രവൃതവയസം
പഠവചസ  ആവശരകത   വവലയവരുതവ  എസ്റ്റവകമറകള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതസ്ഥാണസ  ഇതവനു  കസ്ഥാരണസം  എന്നസ  ഓഡവറസ

വവലയവരുത്തുന.    എസ്റ്റവകമറകള് റതീകസ്ഥാസ്റ്റു  കചയ്യുകകയസ്ഥാ  റവകവസസ  കചയ്യുകകയസ്ഥാ  കചയ്യുന്നവല.  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ
തലവന്മസ്ഥാരുകടയസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരുകടയസം അഭവപ്രസ്ഥായതവനനുസൃതമസ്ഥായവ എസ്റ്റവകമറവലുസം  പ്രവൃതവയവലുസം  മസ്ഥാറങ്ങള്

വരുത്തുന്നതസ  അഭവകസ്ഥാമരമല.  ഇതുകൂടസ്ഥാകത  മവകവസ്ഥാറുസം   എലസ്ഥാ  പ്രവൃതവകളവലുസം   കഫന്  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാകതയസം
നസ്ഥാമമസ്ഥാതമസ്ഥായ  കഫന് ഈടസ്ഥാകവകകസ്ഥാണ്ടുസം പ്രവൃതവയകട പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകസ ദതീരഘവപവച

നല്കുന്നതസ്ഥായവ   കസ്ഥാണുന.  ഇതസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  പ്രവ ൃതവകള്  കൃതരസമയതസ   പൂരതതീകരവകസ്ഥാകത
നതീണ്ടൂകപസ്ഥാകുന്നതവനുസം   കഫന്  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാതതവലൂകട  പവഴയവനതവല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ലഭവകകണ  തുക

ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകുന്നതവനുസം കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന.  ഓകരസ്ഥാ പ്രവരതവയകടയസം ആവശരകതകള് ശരവയസ്ഥായവ വവശകലനസം കചയസ
എസ്റ്റവകമറകള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ  പ്രവരതവകള്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവക്കുള്ളവല്തകന്ന  പൂരതതീകരവക്കുന്നതവനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ

നടപടവകള്  സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.

126



3-61. Modification of Experimental Animal Shed-   അപലാകതകള

ഫയല് നസം. കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഐ.ഡവ.ഡബറ്റ്യൂ/438/തതീയ്യതവ 20/06/2014

എസ്റ്റവകമറസ തുക 16,00,000 (എഗ്രേവകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം)

എഗ്രേവകമനസ പവ.എ.സവ 13,98,645

എഗ്രേവകമനസ  നസം. തതീയ്യതവ 7/CE-2014-15, dated 20/06/2014

നവരവ്വഹണസം ചതീഫസ എഞവനതീയര

അനുവദവച തുക 14,37,359 ( സവ.ബവ.വവ നസം. 43/15-16 തതീയ്യതവ 25/06/15
കചകസ നസം. 924892/ 25-06-15)

16  ലക്ഷസം രൂപയകട എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ  പസ്ഥാകതസ്ഥാളജവ വകുപസ,  മണ്ണൂതവയകട    " Modification of

experimental  animal  shed  for  Veterinary  Anatomy  &  Histology”  എന്ന  പ്രവൃതവയസ്ഥായവ   20/06/14-നസ

,പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ 60 ദവവസമസ്ഥായവ കണകസ്ഥാകവ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ സലസം കകമസ്ഥാറവ.  (അതസ്ഥായതസ

19/08/14-വകര).  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറുകട   റവകപസ്ഥാരടസ  പ്രകസ്ഥാരസം   10/05/2015  നസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്   പ്രവൃതവ  സമയസം   ദതീരഘവപവച  നല്കുവസ്ഥാന്  അകപക്ഷ നല്കുന്നതസ.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  പ്രവൃതവ

പൂരതതീകരവക്കുന്നതസ  12/05/2015  നസ്ഥാണസ.  (എസം.ബുകസ  കപജസ  നസം.  42  എസം.ബുകസ  നസം.  160/14-15  അസവസ്റ്റനസ

എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര   സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവയതസ).  മുഴുവന് പ്രവൃതവയസം   പൂരതതീകരവച  കശഷസം  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര  മുകഖന  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  ദതീരഘവപവച  നല്കുവസ്ഥാന്

അകപക്ഷവക്കുന്നതസ  .   പ്രവൃതവ  നടക്കുന്ന  കവളയവല്  3,85,010/-രൂപയകട  എക്സസടസ്ഥാ  ഐറസം   കൂടവകചരത്തു.

ആയതവലൂകട  ആകക PAC യകട 11.21% വരദ്ധനയണസ്ഥാകയങ്കവലുസം  എസ്റ്റവകമറസ  റവകവസസ കചയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല.

അതുകപസ്ഥാകല  ഭരണസ്ഥാനുമതവ/സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ എന്നവവ റവകവസസ   കചയവല.

19/08/14  മുതല്  4/5/15  വകര  8.1/2   മസ്ഥാസകത ദതീരഘതീകരണസം ഉണസ്ഥാകുകയസം  3%  കഫന് ഈടസ്ഥാകസ്ഥാകമന്നസ

അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര  ശുപസ്ഥാരശ കചകയങ്കവലുസം , ദതീരഘതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ   ആകക  3

മസ്ഥാസസം മസ്ഥാതമസ്ഥായവ കണകസ്ഥാകവ  എക്സവകറ്റ്യൂടവവസ എഞവനതീയര  1% കഫന്  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാന്   ഉതരവവടതസ

ഓഡവറസ  അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.  (Accepted  PAC-13,98,645.  പവഴ  3%=41,959.00.  ഈടസ്ഥാകവയതസ  1%  =14,000

ബസ്ഥാകവ=27,959.00).  പവഴയവനതവല്  ബസ്ഥാകവ  വരുന്ന  27,959/-രൂപ  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാന്  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകവ യൂണവകവഴവറവ ഫണവല് കചരകകണതസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത കമല് അപസ്ഥാകതകള്കസ

വവശദതീകരണസം ലഭരമസ്ഥാകകണതുമസ്ഥാണസ. 

3-62.   കസയവല്സപ കക്കൗണര്  /  കകഫറ്റതീരവയ  /  എ  .  ടവ  .  എസം കക്കൗണര് നവര്മലാണസം  ,   മണ്ണൂത്തെവ   -   ഉകദ്ദേശ ലക്ഷദസം

ലകവരവചവല  . 

മണ്ണൂതവ കരസ്ഥാസംപസവല് 55 ലക്ഷസം രൂപ വകയവരുതവ  പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലയളവസ 4 മസ്ഥാസസം നവജകപടുതവ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ ശ്രതീ.കക.എസസ. സതതീഷുമസ്ഥായവ  07/04/15 തതീയ്യതവയവല്  01/സവ.ഇ/15-16  നമ്പറസ്ഥായവ
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ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര കഡവലപസകമനസ   കരസ്ഥാറവകലരകപട്ടു. എന്നസ്ഥാല് 7 മസ്ഥാസകത  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  കഴവഞ്ഞസ  12/11/2015

നസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  സലസം കകമസ്ഥാറവ നല്കവയതസ.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ഭസ്ഥാഗത്തുനവനണസ്ഥായ ഈ വതീഴ്ചയസ

കസ്ഥാരണകമന്തസ്ഥാകണനസം കസ്ഥാരണകസ്ഥാര ആകരനസം  വരക്തമല. സലസം  കകമസ്ഥാറവയ  തതീയ്യതവയനുസരവചസ

പൂരതതീകരണ തതീയ്യതവ 11/03/16  ആയവരുന. പ്രസ്തുത തതീയ്യതവയവല് നവനസം വതീണ്ടുസം 4 മസ്ഥാസകതകസ കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘവപവച നല്കവ. കകരളസ്ഥാ പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ മസ്ഥാനശ്വല്  2012 (റവകവസസഡസ)  പസ്ഥാരടസ  .  11  കസക്ഷന് 2112-1(  സ.ഉ.

(പവ)13/12/പവ. ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ/1-2-12 ) പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു  പ്രവ ൃതവയകട  പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  ദതീരഘതീകരണസം

ഒറതവണ ഒറവജവനല് സമയതവകന  25%  അധവകരവകസ്ഥാന് പസ്ഥാടവല എന പറയന.  എന്നസ്ഥാല് ഈ പ്രവ ൃതവ

100%   സമയവുസം  കമവവരുദ്ധമസ്ഥായവ  ദതീരഘവപവച  നല്കവയതവനസ   വവശദതീകരണസം   നല്കകണതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത

ആദരകത  മൂന്നസ മസ്ഥാസസം വകരയള്ള ദതീരഘതീകരണതവനസ പവ.എ.സവ.യകട  1%  കഫന് ഈടസ്ഥാക്കുന്നതവനസ  പകരസം

(പവ.എ.സവ. -49,95,189. കഫന് 1%= 49,952/-)  കവറുസം  18,000/- രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ഈടസ്ഥാകവ കസ്ഥാണുന്നതസ. 

കമല് പ്രവൃതവയകട  14/01/16 -കല ഒന്നസ്ഥാമകത  പസ്ഥാരടസ ബവല് നല്കവയതവനുകശഷസം  കഫസ്ഥാര പസ്ഥാനവല്

മസ്ഥാറസം  വരുതവ.  എന്നസ്ഥാല്  അതവനനുസൃതമസ്ഥായവ   എസസററവകമറസ  റവകവസസ   കചയ്യുകകയസ്ഥാ  റവകവസസഡസ

ഭരണസ്ഥാനുമതവ/സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ  വസ്ഥാങ്ങുകകയസ്ഥാ  കചയവല. കസ്ഥാരണസം വരക്തമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ഈ പ്രവൃതവയമസ്ഥായവ ബനകപടസ കണ്സല്ടന്സവ ചസ്ഥാരജ്ജവനതവല് “M/s.  ഡവകസന് ഫസ്ഥാക്ടറവ സവവവല്

കഡസ്ഥായവസംഗസസസ,  തൃശൂര  "  എന്ന  സസ്ഥാപനതവനസ   14,856/രൂപ  നല്കവ.   കണ്സല്ടന്സവകയ

ഏരകപടുതവയതവനുള്ള  കസ്ഥാരണസം, അവരകസ  നല്കവയ പ്രവൃതവകള്, കചയ കജസ്ഥാലവ, കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  തുടങ്ങവയ

വവവരങ്ങള്  ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവവവധ കരസ്ഥാമ്പസുകളവകല വവവവധ നവരമസ്ഥാണ

പ്രവരതനങ്ങളുകട ആരകവകടകസ കണ്സല്ടനസ്ഥായവ  “M/s.  കവസം ആരടസ, ബസ്ഥാസംഗ്ലൂരവകന" നവയമവക്കുകയസം തുക

നല്കവ വരുന്നതുമസ്ഥാണസ  (ഫയല് കക.വവ.എ.എസസ.യ/  ഐ.ഡവ ഡബറ്റ്യൂ  /ജനറല്  /14/2012).    കമല് പ്രവൃതവ

നസ്ഥാളവതുവകര  പൂരതതീകരവചസ  ഉകദ്ദേശവച  രതീതവയവല്  പൂരണകതസ്ഥാതവല്   പ്രവരതന ക്ഷമമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  എ.റവ.എസം

കസൗണര കസവനസം ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  കചയവടവല. 

വവശദതീകരണസം ആവശരകപടസ നല്കവയ എന്കശ്വയറവയ്ക്കുള്ള മറുപടവയവല് പ്രസ്തുത കജസ്ഥാലവ 'M/s കവസം ആരടസ "

മുകഖന നവരവഹവകസ്ഥാതതവനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  'M/s.  സപ്ത ആരകവകടക്ടസ  '  കന ഏല്പവചകതന്നസ അറവയവച.  'M/s  കവസം

ആരടസ  "  എന്തുകകസ്ഥാണസ പ്രവൃതവ നവരവഹവചവല എന്നതവനസ കസ്ഥാരണസം വരക്തമസ്ഥാകവയവടവല.  കൂടസ്ഥാകത തുടകതവല്
ബവല്ഡവസംഗസ  കപരമവറസ  ലഭവക്കുന്നതവനുള്ള കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  കൂടവ  പരവഗണവചസ്ഥാണസ  പവഴ  ഈടസ്ഥാകവയതവല്  ഇളവസ

അനുവദവചവട്ടുള്ളകതന്ന  അസവ.എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയറുകട  മറുപടവ  അസംഗതീകരവകതകതല.  പ്രസ്തുത
കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  ഒഴവവസ്ഥാകവ  സലസം  കകമസ്ഥാറവയ  തതീയ്യതവ  മുതലുള്ള  കസ്ഥാലയളവസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  പവഴ

നവശവയവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ ഓഡവറസ പരവഗണവചവട്ടുള്ളതസ  .  ആയതവനസ്ഥാല് പവഴയവനതവല് ബസ്ഥാകവ വരുന്ന 31,952/-

രൂപയകടയസം   കണ്സല്ടന്സവ ചസ്ഥാരജ്ജവനതവല്  മകറസ്ഥാരു ഏജന്സവകസ   നല്കവയ  14,856/-  രൂപയകടയസം

(ആകക  46,808/-)കചലവപ  ഓഡവറ്റപ  നവരലാകരവക്കുന.  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസനവല്  നവനസം  ഈടസ്ഥാകവ
ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 
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3-63.    കകലാകളജപ   ഓഫപ  കവറ്ററവനറവ  ആനപ  ആനവമല്  സയന്സപ    ,  മണ്ണൂത്തെവയവകല   കപയവനവസംഗസം

അനുബന കജലാലവകളുസം   -   അപലാകതകള

പ്രവൃതവയകട കപരസ  - Painting  and  connected  works  to  the  Veterinary
college  building  and  exterior  walls  of  Animal
Science block

എസ്റ്റവകമറസ തുക - 42.565 ലക്ഷസം

കടണര തതീയ്യതവ - 30/4/14

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് - ശ്രതീ.എ.മുഹമദസ

സശ്വതീകരവച PAC - 39,26,003.00

കരസ്ഥാര ഉടമ്പടവ നസം - 01/CE/2014-15/16-5-14

AS & TS നസം. - No.KVASU/DAR/R1/1930/2013- 21/12/13

കമല് പ്രവൃതവയമസ്ഥായവ ബനകപട അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുതവരവക്കുന.

ഇന്ഡരന് കസൗണ്സവല് ഓഫസ അഗ്രേവകള്ചറല് റവസരചസ ഫണവനതവല്  2012-13  വരഷസം  15  ലക്ഷസം

രൂപയസം   2013-14  വരഷസം   90.78  ലക്ഷസം  രൂപയസം   കമല്  പ്രവൃതവക്കുള്പകട    കസ്റ്റഷനസ  ലഭവചവട്ടുണസ.

ഭരണസ്ഥാനുമതവ, സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ  എന്നവവ ലഭരമസ്ഥാകവയ  ഡയറക്ടര ഓഫസ അകസ്ഥാഡമവകസ ആനസ റവസരചവകന

21/12/13  ഉതരവവകല  ഐറസം   നമ്പര  5(i),5(ii),5(iii)  എന്നതീ  നവബനനകള്  പസ്ഥാലവചവടവല.  5(i)  പ്രകസ്ഥാരസം

വവഭസ്ഥാവനസം കചയ ഇനങ്ങളവല്  മസ്ഥാതസം തുക  കചലവഴവകകണതുസം 5(ii) പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രസ്തുത പ്രവൃതവയകട  പസ്ഥാന്,

എസ്റ്റവകമറസ എന്നവവ ഇന്ഡരന് കസൗണ്സവല് ഓഫസ അഗ്രേവകള്ചറല് റവസരചസ അസംഗതീകരവചവരവകകണതുസം  5(iii)

പ്രകസ്ഥാരസം 2013-14-ല് തകന്ന  തുക വവനവകയസ്ഥാഗവചവരവകകണതുമസ്ഥാണസ. പ്രവൃതവയകട  പൂരതതീകരണ കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘതീകരണസം  ഇന്ഡരന്  കസൗണ്സവല്  ഓഫസ  അഗ്രേവകള്ചറല്  റവസരചസ  -കന  അറവയവചവടവല.   മൂലധന

നവകക്ഷപസം  ഉകണങ്കവല്  കചയ കജസ്ഥാലവ വവവരസം ഇന്ഡരന് കസൗണ്സവല് ഓഫസ അഗ്രേവകള്ചറല് റവസരചസ -കന

അറവയവചവരവകണസം എന്ന നവബനനയസം പസ്ഥാലവകകപടവടവല. 

കപയസറവസംഗസ  പ്രവൃതവയവല്,  സതീലവസംഗവനസ  2  കകസ്ഥാടസ   കപസ്ഥാരകയനസം  ജനലുകള്ക്കുസം   വസ്ഥാതവലുകള്ക്കുസം

സ്ക്രൈസ്ഥാപവസംഗുസം ഒരു അധവക കകസ്ഥാട്ടുസം  കവണകമനസം  കവറസ  വസ്ഥാഷസ  കചയ ഉപരവതലതവനസ സ്ക്രൈസ്ഥാപവസംഗുസം  2  കകസ്ഥാടസ

കപയവനവസംഗുസം  ആവശരമസ്ഥാകണനമുള്ള  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  10/10/2014 -കല നവരകദ്ദേശസം  മസ്ഥാനവചസ എക്സസടസ്ഥാ ഐറമസ്ഥായവ

പ്രസ്തുത ഇനസം ഉള്കപടുതവ. കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  കതവകന  അടവസസ്ഥാനതവല്  സസ്ഥാകങ്കതവക  പരവ  ജസ്ഥാനമുള്ള

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ  വവസംഗസ എസ്റ്റവകമറവല് മസ്ഥാറസം വരുതവയതസ അഭവകസ്ഥാമരമല. കഫനല് ബവലവല്

8 എക്സസടസ്ഥാ ഐറസം ഉള്കപടുതവ   തുക നല്കവകയങ്കവലുസം  എസ്റ്റവകമറസ റവകവസസ കചയവല.

3-64.   വലാര്ഷവക കണക്കപ തയ്യലാറലാക്കുനതവകല അപലാകതകള

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ  വവസംഗവകന 2015-16 വരഷകത  വസ്ഥാരഷവക കണക്കുകളുകട പരവകശസ്ഥാധനയവല്
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കകണതവയ അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.

1.  ചതീഫസ  എഞവനതീയറുകട  കതീഴവലുള്ള അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര,  പൂകകസ്ഥാടസ  ;  അസവസ്റ്റനസ

എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ   എഞവനതീയര  -I,  II  മണ്ണൂതവ   എന്നതീ   നവരവ്വഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസരകസ   പസ്ഥാന്,  കനസ്ഥാണ്-പസ്ഥാന്

ഫണ്ടുകള്   ചതീഫസ  എഞവനതീയര   മുകഖന   നല്കുകയസ്ഥാണസ  കചയവരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്    ഇവരകസ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം, വകുപ്പുകളവല് നവനസം ചതീഫസ എഞവനതീയര  മുകഖനയലസ്ഥാകത

കനരവട്ടുസം   വവവവധ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   തുക  ലഭരമസ്ഥാകുനണസ.  ആയതസ  ചതീഫസ  എഞവനതീയറുകട   ഓഫതീസസ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ  വവസംഗവകന വസ്ഥാരഷവക  കണകവല് ഉള്കപടവടവല.

2. അസവ സ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയരമസ്ഥാരുകട വസ്ഥാരഷവക വരവു-കചലവു പതവകയവല് പസ്ഥാന് /കനസ്ഥാണ്

പസ്ഥാന്   വവവരങ്ങള്  കൃതരമസ്ഥായവ   അകസൗണ്ടു  കചയവടവല.  തന്മൂലസം   ചതീഫസ  എഞവനതീയറുകട  ഓഫതീസവല്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയവട്ടുള്ള വരവസ-കചലവസ കണകസ പൂരണമല. ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ  വവസംഗസ മുകഖന നടത്തുന്ന

പ്രവൃതവകള്കസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല മുഴുവന് കസ്റ്റഷനുകളുസം വകുപ്പുകളുസം നല്കുന്ന തുക  ചതീഫസ  എഞനതീയര

മുകഖനയസ്ഥാകവയസ്ഥാല് ഈ കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മ പരവഹരവകസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ.

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ  വവസംഗവകലകസ,  കസ്റ്ററസ പസ്ഥാന്,  കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് ഫണ്ടുകള്കസ പുറകമ  , EFC,

RIDF (NABARD),  RKVY, ICAR ഗ്രേസ്ഥാനസ, ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട  കസഷരല് ഗ്രേസ്ഥാനസ, സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വവവവധ

വകുപ്പുകളവല്  നവനസം,   കസ്റ്റഷനുകളവല്  നവനസം   വവവവധ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   ലഭരമസ്ഥായവട്ടുള്ള  വരവുകള്,

ഡവ.എ.ആര,  രജവസസ്ഥാര  എന്നവവര നല്കുന്ന തുക എന്നവങ്ങകന  വവവവധ ഇനങ്ങളവലസ്ഥായവ വരഷസ്ഥാവരഷസം തുക

വരവുകണങ്കവലുസം   നസ്ഥാളവതുവകരയസം  ലഭരമസ്ഥാകുന്ന ഫണ്ടുകളുകട  ഇനസം  തവരവചള്ള വരവസ  ,കചലവസ  ,നതീകവയവരവപസ

തുകകളുകട   കണകസ  സൂക്ഷവക്കുന്ന പതവവവല.  വവവവധ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ  ഏതവനതവല് എത തുകയസ്ഥാണസ

ലഭരമസ്ഥായവട്ടുള്ളകതന്ന  വവവരസം  ഫയലവലുസം  കൃതരമസ്ഥായവ  ലഭരമല.  തന്മൂലസം മവച തുക അതസ്ഥാതസ  കഹഡവകലകസ/

വകുപ്പുക ളവകലകസ/  കസ്റ്റഷനുകളവകലകസ   തവരവചടവസ്ഥാകവയവട്ടുകണസ്ഥാകയന്നസ   പരവകശസ്ഥാധവക്കുവസ്ഥാന്  ഓഡവറവനസ

കഴവഞ്ഞവടവല.

വവവവധ  ഇനങ്ങള് തവരവചസ  ഓകരസ്ഥാ   വരഷവുസം  ലഭരമസ്ഥാകുന്ന തുകകളുകട  വരവസ,  കചലവസ,  നതീകവയവരവപസ

വവവരസം  കരഖകപടുതവകകസ്ഥാണസ,  'അകപ്രസ്ഥാപ്രവകയഷന് കണ്കടസ്ഥാള്'  രജവസ്റ്ററുകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ   സൂക്ഷവകകണതുസം

വവവവധ  പ്രവൃതവകള്കസ്ഥായവ   തുക  ലഭരമസ്ഥായതവകനയസം   വരയസം  കചയ്യുന്നതവകനയസം  പ്രവൃതവ

പൂരതതീകരവചതവകനയസം  വവവരസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  'കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  രജവസ്റ്ററുകള്  'തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ

സൂക്ഷവകകണതുമസ്ഥാണസ.

ഐ.ഡവ.വവസംഗസ,  ചതീഫസ  എഞവനതീയരകസ  ലഭരമസ്ഥായവട്ടുള്ള  വവവവധ  പസ്ഥാന്,  കനസ്ഥാണ്-പസ്ഥാന്  ഫണ്ടുകളുകടയസം

അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയരമസ്ഥാരകസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വവവവധ കസ്റ്റഷനുകളവല് നവനസം, വകുപ്പുകള്

മുകഖനയസം,  കനരവട്ടുസം  ലഭരമസ്ഥായവട്ടുള്ള 2015-16  വരഷകത  വരവസ കചലവുകള് ഉള്കപടുതവ കൃതരമസ്ഥായ വസ്ഥാരഷവക

കണകസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.
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3-65.   കഹലാഴപ  -  ലറഡവസംഗപ സ്കൂള ഗക്കൗണപ   -   ഭരണലാനുമതവയവല് അധവകരവചപ പ്രവൃത്തെവ നടപലാക്കവ  .

02/08/2014  -കല  32-ാസ്ഥാമതസ  കബസ്ഥാരഡസ  ഓഫസ   മസ്ഥാകനജസകമനവകന  കയസ്ഥാഗതതീരുമസ്ഥാനമനുസരവചസ,

ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ  ഫണസ, ഇ.എഫസ.സവ ഗ്രേസ്ഥാനസ എന്നവവ ഉപകയസ്ഥാഗവചസ നടപവലസ്ഥാകവയ കഹസ്ഥാഴസ കറഡവസംഗസ  സ്കൂള്

ഗ്രേസൗണസ നവരമസ്ഥാണസം എന്ന പദ്ധതവയസ  ഭരണസ്ഥാനുമതവ നല്കവയവട്ടുള്ളതസ  8,00,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഈ

പ്രവൃതവയസ സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ, കചലവസ എന്നവവ  യഥസ്ഥാകമസം  9,70,000/-രൂപയസം  9,21,486/-രൂപയസം   ആണസ .
ഭരണസ്ഥാനുമതവ   തുകയവല്   അധവകരവചസ   സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവയസം  കചലവുസം   നടതവയതസ  സസംബനവചസ

വവശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  നല്കവയ ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവയസ  (4/22.02.2018) നല്കവയ മറുപടവയവല്, ബഹ

കവസസ ചസ്ഥാന്സലറുകടയസം  കഹസ്ഥാഴസ  കറഡവസംഗസ   കബവനുകവണവ  രൂപതീകരവച  കഹകലവല്  കമറവ

അസംഗങ്ങളുകടയസം  ചതീഫസ എഞവനതീയറുകടയസം   നവരകദ്ദേശങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരസം   അസവസ്റ്റനസ  എഞവനതീയര

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ  എസ്റ്റവകമറസ്ഥാണസ  9,70,000/-  രൂപകയന്നസ അറവയവച.  മറുപടവയവല്  ഭരണസ്ഥാനുമതവ  8,00,000/-  രൂപ

തകന്നയസ്ഥാകണന്നസ വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.  അസവസ്റ്റനസ  എ ഞവനതീയര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ എസ്റ്റവകമറനുസരവചസ  പുതുകവയ

ഭരണസ്ഥാനുമതവ വസ്ഥാങ്ങവയവടവല. ആകയസ്ഥാല് ടവ മറുപടവ അസംഗതീകരവകതകതല. പുതുകവയ ഭരണസ്ഥാനുമതവ വവവരങ്ങള്

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള  നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

3-66.   കകലാകളജപ ഓഫതീസപ പൂകക്കലാടവകന   4-  ാലാസം നവലയവകല  കലാസ്സപ റസം നവര്മലാണസം   -    അപലാകതകള

(a).  കരലാറുകലാരനവല് നവനപ ലഫന് ഈടലാക്കവയതവല് കുറവപ

“Construction of class  room in the  Fourth  floor of Academic Block 1 at Kerala  Veterinary and Animal

Sciences University” എന്ന പദ്ധതവയമസ്ഥായവ ബനകപട  ഫയല് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് വരകവകന സമയസം

ദതീരഘവപവച നല്കവയതവനസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനവല് നവനസം മതവയസ്ഥായ പവഴ ഈടസ്ഥാകവയവടവകലന്നസ കസ്ഥാണുന.

വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  ചുവകട കചരക്കുന.

എസ്റ്റവകമറസ കററവല് നവനസം 14% above കകശ്വസ്ഥാടസ കചയ ശ്രതീ. അബ്ദുള് മുതലവബവകന കടണര   അസംഗതീകരവചസ

16/05/2014-ല് ടവയസ്ഥാനസ കസലക്ഷന്  കനസ്ഥാടതീസസ നല്കവ.  60 ദവവസകത  പൂരതതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

അനുവദവചവട്ടുള്ള (26/05/14 മുതല് 26/7/14 വകര ) ഈ വരകവനസ കരസ്ഥാര കവചവട്ടുള്ളതുസം  കസറസ  ഹസ്ഥാന്ഡസ

ഓവര കചയവട്ടുള്ളതുസം 26/05/2014-ല് തകന്നയസ്ഥാണസ. (എഗ്രേവ.നസം.03/CE/14-15 തതീയ്യതവ 26/05/2014). കരസ്ഥാര കവചസ

6 മസ്ഥാസസം കഴവഞ്ഞവട്ടുസം  പണവ പൂരതതീകരവചവടവകലനസം  നസ്ഥാളവതുവകരയസ്ഥായസം   പൂരതതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘവപവച   നല്കുന്നതവനസ   അകപക്ഷ  നല്കവയവടവകലനസം   15/02/2015  നുള്ളവല്   പ്രവൃതവ

പൂരതതീകരവകസ്ഥാത  പക്ഷസം  കരസ്ഥാര   റദ്ദേസ  കചയ്യുന്നതസ്ഥാകണനസം  21/01/2015-കല

കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഐ.ഡവ. ഡബറ്റ്യൂ/374/2014-10  നസം.  കതസ   പ്രകസ്ഥാരസം  ചതീഫസ   എഞവനതീയര  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന

അറവയവചവട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് 18/07/2014 കലയസം 27/10/2014 കലയസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന   വരകസ  ദതീരഘവപവച

നല്കുന്നതവനുള്ള  അകപക്ഷ ഫയലവല് കചരതവട്ടുമുണസ.  കമല് സസ്ഥാഹചരരതവല് കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന അകപക്ഷയകട

നവജസവതവ  ഓഡവറവല്   വരക്തമസ്ഥാകുന്നവല.  രണസ  പ്രസ്ഥാവശരമസ്ഥായവ  വരകസ  ദതീരഘവപവചതവനസ  കഫന്

ഈടസ്ഥാകവയവട്ടുകണങ്കവല്  2- സ്ഥാസം തവണ കഫന് ഈടസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  കകരള കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനശ്വല് കസക്ഷന് 2112-

പ്രകസ്ഥാരസം  എഗ്രേതീഡസ  പവ.എ.സവയകട  (39,30,003/-രൂപ) 2% പവഴ ചുമകതണവയവരുന. എന്നസ്ഥാല് പവഴ ഇനതവല്
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രണസ്ഥാസം തവണയസം  25000/- രൂപ മസ്ഥാതകമ  ഈടസ്ഥാകവയവട്ടുള. 

(b).  അസംഗതീകരവച ഡലാറ്റലാഷതീറ്റവല് വദതദലാസസം വരുത്തെവ കടണര് കഷഡഡ്യൂള  ,    എസ്റ്റേവകമറ്റപ  ഇവ തയ്യലാറലാക്കവ യതുമൂലസം  

അധവക കചലവപ

അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര പരവകശസ്ഥാധവചസ അസംഗതീകരവച നല്കവയ ഡസ്ഥാറസ്ഥാഷതീറസ  പ്രകസ്ഥാരസം

തസ്ഥാകഴപറയന്ന ഐറങ്ങളുകട  കററവല് വരതരസ്ഥാസകപടുതവയസ്ഥാണസ എസ്റ്റവകമറസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ കടണര കഷഡറ്റ്യൂളവകനസ്ഥാപസം

നല്കവയവട്ടുള്ളതസ. വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചരക്കുന.

ഐ
റ്റസം
നസം.

വവവരണസം അസംഗതീകരവച
ഡലാറ്റലാഷതീറ്റപ
പ്രകലാരസം
നവരക്കപ

കടണര്
കഷഡഡ്യൂള
പ്രകലാരസം
നവരക്കപ

എസം.ബുക്കപ
പ്രകലാരസം നവരക്കപ

1 6 Vibrated RCC 1:1:5:3 using 20 mm
broken  stone  including  all  form
work,  watering   curing  etc
complete  but  excluding  cost  of
reinforcement  for lintels, beams,
sunshade,etc  complete  in  the
fourth floor

194/10dm3 200/10dm3 200/10dm3

2 7 Vibrated  RCC 1:1:5:3  using  20mm
broken  stone  including  all  form
work,  watering   curing  etc
complete  but  excluding  cost  of
reinforcement  for lintels, beams,
sunshade,etc complete in the fifth
floor

200/10dm3 205/10dm3 205/10dm3

3 8 Vibrated  RCC 1:1:5:3  using  20mm
nominal  size  broken  stone  to
proper gradients lines and levels
machine mixed,  including all form
work  watering  curing  etc
complete  including  cost,
conveyance load lift of all material
labour  etc  but  excluding  cost  &
labour   for  steel  reinforcement
for column in fourth floor.

228/10dm3 236/10dm3 236/10dm3

4 9 Vibrated  RCC 1:1:5:3  using  20mm
nominal  size  broken  stone  to
proper gradients lines and levels
machine mixed,  including all form
work  watering  curing  etc
complete  including  cost,
conveyance load lift of all material
labour  etc  but  excluding  cost  &
labour   for  steel  reinforcement

236/10dm3 245/10dm3 245/10dm3
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for column in fifth floor.

5 60 Providing platform with 18mm thick
best  quality  checkered  marine
plywood  fixed  on  existing
structural support using bolts and
nuts  with  washes   as  per  the
direction of department officers

3225/m2 3784/m2 3784/m2

കമല് അപസ്ഥാകതകളവകന്മല് വവശദതീകരണസം ആവശരകപടസ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവയസ  (എന്കശ്വയറവ

നസം.7/24.02.2018)  നസ നല്കവയ മറുപടവയവല് കമല് ഐറങ്ങളവല് അധവക കചലവസ വന്നവടവലസ്ഥാകയനസം  പ്രവൃതവ

എതയസം  കപകടന്നസ പൂരതതീകരവക്കുവസ്ഥാന് ഡവപസ്ഥാരട്ടുകമനവകന   ഭസ്ഥാഗത്തുനവനസം  കകസ്ഥാടുതവട്ടുള്ള   കനസ്ഥാടതീസസ

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ അസവസ്റ്റനസ എഞവനതീയറുകട കതസ  എനസം വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ. ടവ മറുപടവ അസംഗതീകരവകതകതല.

ആകയസ്ഥാല്  കമല്  പ്രവൃതവയകട  അസംഗതീകരവച  എസ്റ്റവകമറസ   ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ഷതീറവല്   നവനസം   വരതവയസ്ഥാനസം

വരുതവയതുമൂലമുള്ള അധവക കചലവസ കണകസ്ഥാകവ ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയറവല്

നവനസം ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-67.   അകപ്രലാചപ കറലാഡപ നവര്മലാണസം  ,   തവരുവലാഴലാസംകുനപ   -   പ്രവൃത്തെവ നടത്തെവപവകല അപലാകതകള

ബഹ.  കകരളസ്ഥാ ഗവരണറുകട   സന്ദരശനവുമസ്ഥായവ ബനകപടസ  അടവയന്തര സശ്വഭസ്ഥാവകതസ്ഥാകട  നടതസ്ഥാന്

ഉകദ്ദേശവചസ  എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ   കടണര  വവളവചസ   നല്കവയതസ്ഥാണസ   തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകല  അകസ്ഥാഡമവകസ

കബസ്ഥാകവകലക്കുള്ള അകപ്രസ്ഥാചസ കറസ്ഥാഡസ നവരമസ്ഥാണസം. 875 മതീറര കറസ്ഥാഡസം 200 മതീറര എരതണ് കഡയവനുസം  ഉള്കപട

15,30,000/-  രൂപയകട എസ്റ്റവകമറസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവയ പ്രസ്തുത പ്രവൃതവ  15/10/14 നസ  കടണര വവളവചസ  15%  ഉയരന്ന

നവരകവല് 27/11/14 നസ 16/സവ.ഇ/14-15 നമ്പര ഉടമ്പടവ  പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ   നല്കവ.  27/11/14  നസ

ഉടമ്പടവ ഒപ്പുവചകവങ്കവലുസം 2 മസ്ഥാസസം കഴവഞ്ഞസ  27/1/15 നസ്ഥാണസ സലസം  കകമസ്ഥാറവയതസ.  സലസം

കകമസ്ഥാറുന്നതവനുള്ള  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതവനസ കസ്ഥാരണസം വരക്തമല. സലസം കകമസ്ഥാറവകവട്ടുന്നതവനസ്ഥായവ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  2

തവണ അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര, മണ്ണൂതവകയ സമതീപവചതസ്ഥായവ കരഖകളവല് വരക്തമസ്ഥാണസ.

യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്  26/1/15  നസ  പൂരതതീകരവകകണതസ്ഥായ  പ്രസ്തുത പ്രവൃതവ  ആദരഘടതവല്  30/05/15

വകരയസം  പവന്നതീടസ  30/9/15, 31/1/16 എന്നതീ തതീയ്യതവകള് വകരയസം ദതീരഘവപവച നല്കവ.  ആദര  ഘട

ദതീരഘതീകരണതവല്   കഫന് ഈടസ്ഥാകവയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന്നവല.  ബഹ.കകരള  ഗവരണറുകട  സന്ദരശനതവകന

പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരസം  കണകവകലടുതസ  അടവയന്തര സശ്വഭസ്ഥാവകതസ്ഥാകട   കജസ്ഥാലവ  ഏകറടുകതങ്കവലുസം   2  മസ്ഥാസസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  നവശയവച കജസ്ഥാലവകസ സലസം കകമസ്ഥാറസം  കചയ്യുന്നതവനസ   തകന്ന  യൂണവകവഴവറവയകട  ഭസ്ഥാഗത്തു

നവനസം  2 മസ്ഥാസകത അകസ്ഥാരണമസ്ഥായ അനസ്ഥാസ  ഉള്കപകട  ആകക  15  മസ്ഥാസതവനുകശഷമസ്ഥാണസ

പൂരതതീകരവചതസ. നവസംബര 19 -ല് ബഹ. ഗവരണറുകട സന്ദരശന  കവളയവല്  പ്രവൃതവ  അപൂരണമസ്ഥായവ

തുടരന. കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതവനസ   മുഖരകസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥായവ പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന    കസ്ഥാലവരഷസം,  മരങ്ങള്  മുറവകല്

എന്നവവ മുന്കൂടവ കസ്ഥാണുന്നതവല് വതീഴ്ച  സസംഭവവച.  കൂടസ്ഥാകത  അടവയന്തര പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരമവലസ്ഥാത മകറസ്ഥാരു   പ്രവൃതവ
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( 317 മതീറര കറസ്ഥാഡസടസ്ഥാറവസംഗസ) എക്സസടസ്ഥാ ഐറമസ്ഥായവ ഉള്കപടുതവ.

കമല് പ്രവൃതവയകട കലവലവസംഗസ ഫതീല്ഡസ ബുകസ, കപജസ നമ്പര 40 പ്രകസ്ഥാരസം  കഫനല് കലവല്സസ ചതീഫസ

കടകവകല് എക്സസ്ഥാമവനര  അകലങ്കവല്  ചതീഫസ എഞവനതീയര  അസംഗതീകരവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നവല. 

കമല് വവഷയതവല് വരക്തമസ്ഥായ വവശദതീകരണസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതുസം കഫന് ഈടസ്ഥാകകണ  കസ്ഥാരരതവല്

ആയതസ ഈടസ്ഥാകവ  അറവയവകകണതുമസ്ഥാണസ. 

3-68.   ടതീചവസംഗപ കവറ്ററവനറവ കവനവക്കല് കകലാസംപക്സപ  ,   മണ്ണൂത്തെവയകട  നവര്മലാണസം  -   അപലാകതകള 

12,24,96,326/- രൂപയകട ഭരണസ്ഥാനുമതവ  നമ്പര DAR/R2/3379/2014(ii)/27/4/12  പ്രകസ്ഥാരസം  ലഭരമസ്ഥാകവയ

കമല് പ്രവൃതവ കഡകപസ്ഥാസവറസ വരകസ്ഥായവ ബവ.എസസ .എന്.എല് -കന ഏല്പവച. (എഗ്രേവകമനസ

നമ്പര.33/EE/BSNL/CD/TSR/2014-15).  കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം  ഓഫസ അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗസ പ്രകസ്ഥാരസം 33.1/3%  തുക

ആദരസം തകന്ന  കഡകപസ്ഥാസവറസ ആയവ നല്കകണതുസം തുടരന്നസ  ബസ്ഥാകവ തുക രകണസ്ഥാ മൂകന്നസ്ഥാ   ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള്-

കമന്റുകളസ്ഥായവ   ആവശരകപടുന്നതവനനുസരവചസം   നല്കവയ  തുകയകട   വവനവകയസ്ഥാഗ  സരടവഫവകറസ

ബവ.എസസ.എന്.എല് എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനനുസരവചസം  നല്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ.  കമല്

പ്രവൃതവയമസ്ഥായവ ബനകപടസ വവവവധ ഘടങ്ങളവല് കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകസ നല്കവയ തുകകള്,  നവയമപ്രകസ്ഥാരസം വരുതവയ

കവഴവവുകള്, കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  ഉപകദശക സമവതവ മവനവടസസസ, റവവറ്റ്യൂ മതീറവസംഗുകളുകട  മവനവടസസസ,  പൂരതതീകരണ

വവവരങ്ങള്  എന്നവവ  ഓഡവറവനസ  ലഭരസ്ഥാകവയവടവല.  ബവ.എസസ.എന്.എല്  കന  6/12/14  തതീയ്യതവയവകല  22(20)

(A)EEBSNL/CD/TCR/2014-15  1294   കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവൃതവ  പുകരസ്ഥാഗതവയവല  (0%)  എന്നസ  അറവയവചവട്ടുസം

കതസ്ഥാടടുത  ദവവസസം  തകന്ന  585  ലക്ഷതവകന   രണസ്ഥാസം  ഗഡ  തുക  നല്കവ.  ഇതസ  കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം  ഓഫസ

അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗവകന  ലസംഘനവുസം  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട തസ്ഥാല്പരരങ്ങള്കസ  നവരകസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ.  പദ്ധതവ

ദതീരഘതീകരണസം, പൂരതതീകരണസം തുടങ്ങവയ വവവരങ്ങളുസം ആവശരമസ്ഥായ വവശദതീകരണവുസം ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-69.   മരലാമത്തെപ പ്രവൃത്തെവയകട  കലാലലാവധവ ദതീര്ഘതീകരണസം  -   കപലാതുമരലാമത്തെപ  മലാനഡല് മലാനദണങ്ങള

കൃതദമലായവ പലാലവക്കകപടുനവല  .

കകരള  കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനശ്വല്  2012,  ഖണവക-2112-ല്  മരസ്ഥാമതസ    പ്രവൃതവയകട  പൂരതതീകരണ

കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ ദതീരഘവപവക്കുന്നതസ സസംബനവച മസ്ഥാനദണങ്ങള് പരസ്ഥാമരശവക്കുന.  പ്രവ ൃതവയകട   പൂരതതീകരണ

കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  ദതീരഘവപവകകണവവരുകമ്പസ്ഥാള്,  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര മുന്കൂടവ  അകപക്ഷ സമരപവകകണതുസം, ദതീരഘതീകരണ

കസ്ഥാരണസം  എഞവനതീയര  വവശദമസ്ഥായവ   റവകപസ്ഥാരടസ  കചകയ്യണതുമസ്ഥാണസ.   കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  പവഴവവനസ്ഥാല്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘതീകരണസം വന്നവട്ടുകണങ്കവല്  ആയതവനസ  നവശവത  പവഴ ചുമകതണതസ്ഥാണസ. ഇതരതവലുള്ള ദതീരഘതീകരണസം

ആവശരമസ്ഥായവ   വരുകമ്പസ്ഥാള്  ഒറതവണ  ഒറവജവനല്    സമയതവകന    25%-ല്  കൂടുതല്  ദതീരഘതീകരണസം

നല്കസ്ഥാവുന്നതല. കൂടസ്ഥാകത  പരമസ്ഥാവധവ ദതീരഘതീകരണസം ആകക സമയതവകന   50%-ല് അധവകരവകസ്ഥാവുന്നതുമല.

ഒറവജവനല്   സമയതവകന   പൂരതതീകരണതവനുമുന്പസ    കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര  ദതീരഘതീകരണതവനസ  അകപക്ഷ

സമരപവകസ്ഥാതപക്ഷസം  തുടരന നടത്തുന്ന പ്രവൃതവകള്  അനധവകൃതമസ്ഥായവ കണകസ്ഥാകകണതുസം, ആയതവനസ തുക

നല്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടവലസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ഈ മസ്ഥാനദണങ്ങള്  ഐ.ഡവ.വവസംഗസ, പൂകകസ്ഥാടസ, ഐ.ഡവ.വവസംഗസ, മണ്ണൂതവ
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എന്നവവവടങ്ങളവല് കൃതരമസ്ഥായവ  പസ്ഥാലവകകപടുന്നവല. ഏതസ്ഥാനുസം ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

1) പ്രവൃതവയംഃ- Renovation of Meat Technology lab at Mannuthy.

 പ്രവൃതവ നടതവയ ഓഫതീസസ- ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര ഡവലപസകമനസ വവസംഗസ, പൂകകസ്ഥാടസ

   BR No: 27/04/15-16,  CBV No: 27/4/15-16,   CB No: 23/15-16

   Cheque No. 606788 /  29/4/15 ,  കചലവഴവച തുക – 25,07,923

30/9/14-നസ   ചമച   എഗ്രേവകമനസ   പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവൃതവ  29/12/14  നസ  90  ദവവസസം  കകസ്ഥാണസ

പൂരതവയസ്ഥാകകണവയവരുന.   എന്നസ്ഥാല്  28/2/15  നസ്ഥാണസ  പ്രവൃതവ   പൂരതതീകരവചതസ  .  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘവപവക്കുന്നതവനസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര  അകപക്ഷ നല്കവയതസ  9/1/15  നസ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  25/1/15  വകര കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘവപവകണകമന്ന അകപക്ഷയവല്  28/2/15  വകര   അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര  -11  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘവപവച നല്കവയവട്ടുണസ. ഇതസ ഒറവജവനല്  സമയതവകന 50%-ല് കൂടൂതലസ്ഥാണസ. 

2) പ്രവൃതവയംഃ- Construction of an additional toilet block & repairs to the existing toilets at ULF, College

of Veterinary and Animal Science, Mannuthy.

പ്രവൃതവ  നടതവയ  ഓഫതീസസ   അസവസ്റ്റനസ  എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞവനതീയര-2,  ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര

ഡവലപസകമനസ വവസംഗസ, മണ്ണൂതവ.

സവ.ബവ.വവ നസം. 3/4-15, കചകസ നസം. 447420 /   16/4/15, കചലവഴവച തുക-2,96,195/-

1/8/14-കല എഗ്രേവകമനസ പ്രകസ്ഥാരസം പ്രവൃതവ  രണസ മസ്ഥാസസം കകസ്ഥാണസ പൂരതതീകരവകകണവയവരുന. എന്നസ്ഥാല് 13/3/15-

നസ്ഥാണസ  പ്രവൃതവ പൂരതതീകരവചതസ. 5 മസ്ഥാസതവല്  അധവകസം കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ ദതീരഘവപവച കകസ്ഥാടുതവട്ടുണസ. കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

ദതീരഘതീകരണസം നല്കണകമന്നസ  യഥസ്ഥാസമയസം  അകപക്ഷവചവടവലസ്ഥാകയന്നസ ഫയലവല് കസ്ഥാണുന. കരഖകള്  പ്രകസ്ഥാരസം

കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ ദതീരഘതീകരണസം ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  നല്കവയ  തതീയ്യതവ വയസ്ഥാത അകപക്ഷയവല്,

പ്രവൃതവ  പൂരതതീകരവകസ്ഥാതതവനുള്ള   കസ്ഥാരണസം  എഞവനതീയര   എഴുതവ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവയവടവല.  3%  പവഴ

ചുമതവ  പ്രവൃതവ പൂരതവയസ്ഥാകസ്ഥാന് കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  ദതീരഘവപവച നല്കുക മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ   കചയവരവക്കുന്നതസ.   ഇതസ

സസംബനവചസ   നല്കവയ  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ  നസം.2/  23/03/2018   നസ  നല്കവയ  മറുപടവയവല്

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കുകവണവ  നടത്തുന്ന  എലസ്ഥാ  കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതവകളുകടയസം   കസ്ഥാലകദരഘരസം

നവശയവക്കുന്നതവല്   പലകപസ്ഥാഴുസം   ഫണസ   ഉപകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്നതവകല   സമയപരവധവയസം,  അടവയന്തര

സസ്ഥാഹചരരങ്ങളുമസ്ഥാണസ പരവഗണവകകണവ വരുന്നകതന്നസ മറുപടവ നല്കവയവട്ടുണസ.

ഈ സസ്ഥാഹചരരതവല് കകരള കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനശ്വല് 2012, ഖണവക 2112-കല മസ്ഥാനദണങ്ങള്  പസ്ഥാലവചസ

മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതവകള്  പൂരതവയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരമസ്ഥായ നടപടവകമങ്ങള്  സശ്വതീകരവകകണതുസം ഭസ്ഥാവവയവല്

ഇകസ്ഥാരരങ്ങള് ശ്രദ്ധവകകണതുമസ്ഥാണസ.

3-70.   പ്രവൃത്തെവയകട കലാലലാവധവ ദതീര്ഘതീകരണസം  -   പവഴ കൃതദമലായവ ഈടലാക്കവയവല  .

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  ഡവലപസകമനസ  വവസംഗസ,  പൂകകസ്ഥാടവകന  2015-16   വരഷകത  Renovation  of  Meat

Technology lab at Mannuthy എന്ന പ്രവൃതവയകട   ഓഡവറവല് കണ അപസ്ഥാകത ചുവകട കചരക്കുന.
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BR No. 27/4/15-16, CBV No. 27/4/15-16, CB No. 23/15-16, Cheque No. 606788  29/4/15

കമല്  പ്രവൃതവക്കുകവണവ   25,07,923/-  രൂപ  ആകക  കചലവഴവച.  30/9/14-നസ  ചമച  എഗ്രേവകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം

29/12/14-നസ  പൂരതവയസ്ഥാകകണവയവരുന്ന  പ്രവ ൃതവ, 28/2/15-വകര   അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര -2

ദതീരഘവപവച നല്കവയവട്ടുണസ.  ഇതവനസ   15,000/-രൂപ  പവഴയസം   ചുമതവയവട്ടുണസ.  കമല് പ്രവൃതവ ഭസ്ഥാഗവകമസ്ഥായവ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന   പവഴവുമൂലമസ്ഥാണസ  ദതീരഘവപവക്കുന്നകതന്നസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതവയവട്ടുണസ.   കകരള  കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ

മസ്ഥാനശ്വല്  2012,  ഖണവക  2112-1 പ്രകസ്ഥാരസം  ആദര കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ ദതീരഘതീകരണസം  നല്കുകമ്പസ്ഥാള് ആയതവനുള്ള പവഴ

എഗ്രേതീ ഡസ PAC യകട 1%, മവനവമസം 1000- മസ്ഥാക്സവമസം 50,000/- രൂപ ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല് കമല് പ്രവ തവയകട  എഗ്രേതീഡസ PAC യകട  1% പവഴ ഈടസ്ഥാകവയവടവല.

പ്രവൃതവയകട  എഗ്രേതീഡസ PAC - 29,51,808

ഈടസ്ഥാകകണവയവരുന്ന പവഴ - 29,518.08

(1% of agreed PAC) - 15000

ഈടസ്ഥാകവയ പവഴ കുറവസ - 14518/-

പവഴ ഈടസ്ഥാകവയതവലുള്ള കുറവസ്ഥായ  14518/-രൂപ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനവല് നവകന്നസ്ഥാ  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസനവല്

നവകന്നസ്ഥാ ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-71.  എഞവനതീയറവസംഗപ വവഭലാഗത്തെവകന ഘടന പരവഷ്കരണത്തെവകന ആവശദകത

കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   എഞവനതീയറവസംഗസ   വവഭസ്ഥാഗതവകന  പ്രവരതനസം   പരവകശസ്ഥാധവചസ

വവലയവരുതവയതവല്   നവലവവലുള്ള  ഘടനയസം   സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണുസം   പഠനവവകധയമസ്ഥാകവ   പരവഷ്കരണസം

നടകതണതസ്ഥാകണന്നസ കസ്ഥാണുന.  നവലവവല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ആസസ്ഥാനമസ്ഥായ പൂകകസ്ഥാടസ  , ഡയറക്ടര  ഓഫസ

ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  ഡവലപസകമനസ വവസംഗസ (എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര) -കന  കതീഴവല്  അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ

എഞവനതീയര-1, അസവസ്റ്റനസ എഞവനതീയര - 2 (ദവവസകവതനസം),  1 കടകവകല്  അസവസ്റ്റനസ  ,

(ദവവസകവതനസം) , 2 ഓവരസതീയര (ദവവസ കവതനസം) , 1 ഓഫതീസസ അറനനസ  (ദവവസ  കവതനസം)

എന്നവങ്ങകനയസം മണ്ണൂതവ  കരസ്ഥാസംപസവല്  2  അസവസ്റ്റനസ എക്സവകറ്റ്യൂടതീവസ എഞവനതീയര,2  എക്സവകതടതീവസ

എഞവനതീയര (ദവവസ കവതനസം), 2ഓഫതീസസ അറനനസ  (ദവവസ കവതനസം)  എന്നവങ്ങകനയമസ്ഥാണസ  സ്റ്റസ്ഥാഫസ  ഉള്ളതസ.

ധനവവനവകയസ്ഥാഗസം  സസംബനവച കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  2012-13  മുതല്  2015-16  വകര  61.51  കകസ്ഥാടവ  രൂപ

മരസ്ഥാമതസ കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട എഞവനതീയറവസംഗസ വവഭസ്ഥാഗസം മുകഖന കചലവഴവചവട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത

മറസ  ബൃഹതസ  പദ്ധതവകള്കസ്ഥായവ  സവ.പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ,  ബവ.എസസ.എന്.എല്,  കക.എസസ.സവ.സവ.  തുടങ്ങവയ

നവരവ്വഹണ ഏജന്സവകള്കസ  ഏല്പവച  കകസ്ഥാടുക്കുന്ന  അവസരതവല്  ആയതവകന  കമല്കനസ്ഥാടസം,  പുകരസ്ഥാഗതവ

എന്നവവ  വവലയവരുത്തുന്നതുസം  ഈ  വവഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ.  കസ്റ്റഷനുകള്  തമവലുള്ള  അകലസം,  കജസ്ഥാലവയകട  വരസ്ഥാപ്തവ,

സമയബനവതമസ്ഥായവ  എഞവനതീയറവസംഗസ  പ്രവൃതവകള് പൂരതതീകരവകസ്ഥാന് കഴവയസ്ഥാതതസ,   സസ്ഥാകങ്കതവക വവഭസ്ഥാഗസം

ജതീവനകസ്ഥാരുകട  അപരരസ്ഥാപ്തത എന്നവവ പരവഗണവചസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  38  കസ്റ്റഷനുകളവലുമുള്ള വവവവധ

സവവവല്,  ഇലകവകല് കജസ്ഥാലവകള് സമയബനവതമസ്ഥായവ  നടപവലസ്ഥാക്കുന്നതവനസ ഇന്ഫസ്ഥാസകസചര  ഡവലപസകമനസ
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വവസംഗവകന  ഘടന, സ്റ്റസ്ഥാഫസ  പസ്ഥാകറണ് എന്നവവ  പരവഷ്കരവകകണതസ  അനവവസ്ഥാരരമസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത  വവഷയസം

ബഹ.കവസസ ചസ്ഥാന്സലര, കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ എന്നവവരുകട ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.

3-72. കമലാബവലലകസഷന് അഡഡലാന്സപ നല്കവ - പ്രവൃത്തെവ ആരസംഭവചവടവല.

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ   കതീഴവല്  "Development   of  Integrated  Business  Centre  at  Mannuthy   and

Development of University Veterinary Hospital Complex  at Kokkala” എന്ന  പ്രവൃതവകസ്ഥായവ  15,00,000/-രൂപ

കണ്സള്ടവസംഗസ  ഫതീസസ്ഥായവ 14/03/2015-കല 38-ാസ്ഥാമതസ   കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ  മതീറവസംഗവല് അസംഗതീകരവച.

ഇതവന്   പ്രകസ്ഥാരസം  01/04/2015-നസ  കകരള  കവററവനറവ   ആനസ   ആനവമല്  സയന്സസസ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസം

നവരവ്വഹണ  ഏജന്സവയസ്ഥായ   M/s.  Inkel  ltd.,   കകസ്ഥാചവനുസം  തമവലുണസ്ഥാകവയ   'കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം    ഓഫസ

അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗസ' പ്രകസ്ഥാരസം കമസ്ഥാബവകലകസഷന് അഡശ്വസ്ഥാന്സസ്ഥായവ  സവ.ബവ.വവ. നസം. 22/15-16 തതീയ്യതവ 28/04/15

പ്രകസ്ഥാരസം  (കചകസ നസം. 606787/28.04.15 ) 1,51,686  നല്കവ.  എന്നസ്ഥാല് നസ്ഥാളവതുവകരയസം പ്രവൃതവ ആരസംഭവചവടവല.

പ്രവ ൃതവയകട  നവലവവകല  സവതവവവവരസം  ലഭരമല.  കമസ്ഥാബവകലകസഷന് അഡശ്വസ്ഥാന്സസ നല്കവ മൂനവരഷസം

പവന്നവടവട്ടുസം   പ്രവൃതവ  ആരസംഭവകസ്ഥാതതവനസ   കസ്ഥാരണസം  വരക്തമല.  ഓഡവറസ  കസ്ഥാലയളവവലുസം  പ്രവൃതവ

ആരസംഭവചവടവലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  കമസ്ഥാബവകലകസഷന്  അഡശ്വസ്ഥാന്സസ്ഥായവ  നല്കവയ  1,56,686/-  രൂപ  18%

പലവശകയസ്ഥാടുകൂടവ തവരവകക ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

3-73.  “Construction  of  class  room in  the  second level  of  clinical  complex   at  kerala

veterinary and animal sciences university” എന വര്ക്കുമലായവ  ബനകപട അപലാകതകള

           16/05/2014-ല്  കരസ്ഥാര  ചമച  പ്രവൃതവ  60 ദവവസതവനകസം  (16/07/2014)-ല്

പൂരതതീകരവകകണതസ്ഥായവരുന. എന്നസ്ഥാല് വരകസ  പൂരതതീകരവചസ  കചകസ കമഷര കചയവരവക്കുന്നതസ  26/06/2015-

ല്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  16/12/2015-കല  കക.വവ.എ.എസസ .യ/ഐ.ഡവ. ബറ്റ്യൂ/375/2014- സ്ഥാസം  നമ്പര  ഓഫതീസസ  നടപടവ

കമങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം  16/07/2014-ല് പൂരതതീകരവകകണ പ്രവൃതവ  4  പ്രസ്ഥാവശരമസ്ഥായവ  30/06/15 വകര ദതീരഘവപവചസ

നല്കവയതസ്ഥായവ വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.  ഏകകദശസം 1  വരഷകതസ്ഥാളസം  ദതീരഘതീകരണസം അനുവദവചതസ കമപ്രകസ്ഥാരമല.

കകരള കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനശ്വല്  ജവ.ഒ.പവ  13/2012,  പവ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡവ  /തതീയ്യതവ  1/2/2012  കസക്ഷന് 2112  പ്രകസ്ഥാരസം

പൂരതതീകരണതവനുള്ള സമയ ദതീരഘതീകരണസം   ഒറതവണ ഒറവജവനല്  സമയതവകന  25%  അകലങ്കവല്  6

മസ്ഥാസസം  ഏതസ്ഥാകണസ്ഥാ കുറവസ  അതവല് അധവകരവകസ്ഥാന് പസ്ഥാടവലസ്ഥാകയനസം  പരമസ്ഥാവധവ ദതീരഘതീകരണസം ഒറവജവനല്

പൂരതതീകരണ  സമയതവകന  50%തവല്  അധവകരവകസ്ഥാന്  പസ്ഥാടവലസ്ഥാകയനസം  പൂരതതീകരണ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന   പവഴവുമൂലസം  ദതീരഘവപവകകണ ഘടതവല്  പവഴ  ഈടസ്ഥാകവ   ദതീരഘവപവകസ്ഥാകമനസം   വരവസ

കചയ്യുന. കൂടസ്ഥാകത, 16/07/2014-ല് കരസ്ഥാര കവച പ്രവ ൃതവയകട കസറസ 16/05/2015-ലസ്ഥാണസ ഹസ്ഥാന്ഡസ ഓവര കചയ

നല്കവയവട്ടുള്ളകതന്നസ  ചതീഫസ  എഞവനതീയര ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങളവല് കരഖകപടുതവയവട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇതസ

സസംബനവച   യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കരഖകളുസം  ഫയലവല്  ഉള്കകസ്ഥാള്ളവചവടവല.  മസ്ഥാതമല,  എക്സസറന്ഷനുള്ള  അകപക്ഷ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് നല്കസ്ഥാതതവനസ്ഥാല് കരസ്ഥാര  റദ്ദേസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  നടപടവ  സശ്വതീകരവക്കുകമന്നസ  അറവയവചസ   4/7/2014-ലുസം

15/01/2015-ലുസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ കക.വവ.എ.എസസ.യ/ഐ.ഡവ.ഡബറ്റ്യൂ  /375/2014  പ്രകസ്ഥാരസം  കതസ നല്കവയവട്ടുണസ.
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ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങളുസം   ഫയലവകല  കരഖകളുസം   വരതരസ്തമസ്ഥായവരവക്കുന്നതവല്  നവനസം   യഥസ്ഥാരത്ഥതവല്

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ ദതീരഘതീകരണതവനസ്ഥായവ അകപക്ഷ നല്കവയവടവലസ്ഥാകയന്നസ  വരക്തമസ്ഥാണസ.

3-74. അക്കലാദമവക്കപ കബലാക്കപ ഉദപഘലാടനവുമലായവ ബനകപട പ്രവൃത്തെവയവകല നഡ്യൂനതകള

ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ റവസര്ചപ  കസ്റ്റേഷന് , തവരുവലാഴലാസംകുനപ.

പ്രവൃതവയകട  കപരസ  -  പശുകതസ്ഥാ ഴുതസ , കപയവനവസംഗസ ; കരസ്ഥാനതീന്, പമ്പസ ഹസൗസസ എന്നവവയകട അറകുറപണവ. 
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്              - ശ്രതീ.എസം.ജമസ്ഥാല്, പവ.ഡബത.ഡവ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര.

പ്രവൃതവമൂലരസം          - 6,92,500/-

                                       
(-) IT      6925/-

  KCWWF     6925/-

 VAT  20775/-  

34,625/

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അനുവദവച തുക  - 6,57,875/- (6,92,500-34,625/-)

      പസൗള്ടവ സയന്സസ കകസ്ഥാകളജവകന അകസ്ഥാദമവകസ കബസ്ഥാകസ ഉദസഘസ്ഥാടനസം കചയ്യുന്നതവനസ്ഥായവ  19.02.2015  നസ

ബഹ.മുഖരമനവയകട  സന്ദരശനതവകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ  നടതവയ  കമല്  പ്രവൃതവയവകല  അപസ്ഥാകതകള്  ചുവകട

കചരക്കുന.

1.  29.01.2015 നസ തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ കസ്റ്റഷനവല് കവചസ നടന്ന കവസസ ചസ്ഥാന്സലറുകട  മതീറവസംഗവല് കവചസ പ്രസ്തുത

പ്രവൃതവ  കചലവസ  RIDF/EFC  ഗ്രേസ്ഥാനവല്  നവനസം  കചലവഴവകസ്ഥാനസ്ഥാണസ  തതീരുമസ്ഥാനവചവരുന്നതസ.   എന്നസ്ഥാല്

കനസ്ഥാണ്പസ്ഥാനവല് നവനമസ്ഥാണസ തുക കചലവഴവചതസ.

2.   ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ  പ്രവൃതവക്കുസം  പ്രകതരകസം  കകശ്വസ്ഥാകടഷന്  ക്ഷണവച.  എലസ്ഥാ  പ്രവൃതവയസം  ഏകറടുതതസ  ഒരു

കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടറസ്ഥാണസ.

3.  പ്രവൃതവകസ എസം ബുകകസ്ഥാ,  കകഫനല് ബവകലസ്ഥാ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാകത കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര കകശ്വസ്ഥാടസ കചയ മുഴുവന് തുകയസം

നല്കുകയസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായതസ.

കമല് അപസ്ഥാകതകള്കസ വവശദതീകരണസം ആവശരമസ്ഥാണസ.  6,57,875/-   രൂപ തടസ്സസം കചയ്യുന  .

3-75  .   ദവവസ കവതനത്തെവല് നവയമനസം   -   അധവക തുക നല്കവ
സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  തവരുവനന്തപുരത്തുള്ള  കലയസസണ്  ഓഫതീസവല്  ദവവസകവതനസ്ഥാടവസസ്ഥാനതവല്

ഓഫതീസസ അറനനസ  ആയവ നവയമവതയസ്ഥായ ശ്രതീമതവ സവ. രത്നമയസ പ്രതവമസ്ഥാസസം 3900/- രൂപ നവരകവല് കവതനസം

നല്കവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന. ജവ.ഒ(എസം.എസസ) നമ്പര 1208/2013 ജവ.എ.ഡവ. തതീയ്യതവ 03/05/2013 കമ നമ്പര 2-കല
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കകസ്ഥാളസം  4,5  നസ വവകധയമസ്ഥായവ  പരമസ്ഥാവധവ  3900/-രൂപ വവനവകയസ്ഥാഗവകസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് കമ നമ്പര 3(i)

പ്രകസ്ഥാരസം പ്രതവമസ്ഥാസസം, ഒ.എയസ  നല്കസ്ഥാവുന്ന ഏറവുസം കൂടവയ പ്രതവമസ്ഥാസകവതനസം  3000/- രൂപയസ്ഥാണസ. കമ നമ്പര 3

കന  (i),(ii),(iii)  എന്നതീ  3  ഇനങ്ങളവലുസം  കൂടവ   പരമസ്ഥാവധവ  3900/-  വവനവകയസ്ഥാഗവകസ്ഥാന് കഴവയൂ.   ആയതവനസ്ഥാല്

ഇകസ്ഥാരരതവല് 2014-15 , 2015-16 വരഷങ്ങളവല് തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരസം  കവതന ഇനതവല് അധവകസം നല്കവയ

18,900/-  രൂപയകട  കചലവപ  നവരലാകരവക്കുന.  ആയതസ  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസനവല്  നവനസം   തവരവകക

ഈടസ്ഥാകവ യൂണവകവഴവറവ ഫണവല് മുതല് കൂകടണതസ്ഥാണസ.

കചലവസ സസംബനവച വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന

കമ
നമ്പര 

മസ്ഥാസസം വസൗചര നസം. തതീയ്യതവ തുക അധവകസം
നല്കവയതസ

1 4/14 CBV .14-5/17 9/05/14 3900 900

2 5/14 CBV .16-6/14 17/06/14 3900 900

3 6/14 CBV .20-7/14 31/07/14 3900 900

4 7/14 CBV .18-8/14 13/08/14 3900 900

5 8/14 CBV .6-10/14 01/10/14 3900 900

6 9/14 CBV .12-11/14 13/11/14 3900 900

7 10/14 CBV .14-11/14 14/01/15 3900 900

8 11/14
CBV .16-1/17

7800 1800

9 12/14

10 1/15 CBV .66-2/15 13/02/15 3900 900

11 2/15 CBV .21-3/15 28/03/15 3900 900

12 3/15 CBV .10-4/17 20/04/15 3900 900

13 4/15 CBV .12-6/15 11/06/15 7800 1800

14 5/15

15 6/15 CBV .15-7/15 16/07/15 3900 900

16 7/15 CBV .16-8/15 11/08/15 3900 900

17 8/15 CBV .4-9/15 9/09/15 3900 900

18 9/15 CBV .6-11/15 11/11/15 3900 900

19 10/15 CBV .17-11/15 11/11/15 3900 900

20 11/15 CBV .26-12/15 11/12/15 3900 900

21 12/15 CBV .21-1/16 19/01/15 3900 900

81,900 18,900
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3-76. ഇന്കസം ടലാക്സപ  പവടവചവല - 15,571/- രൂപയകട നഷസം

ലവസപ ചലാന്സലറുകട ഓഫതീസപ
ഇന്കസം  ടസ്ഥാക്സസ  ആക്ടസ  ,  1961,  കസക്ഷന്  194  സവ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടസ  അടവസസ്ഥാനതവല് കസവനസം

നല്കുന്ന സസ്ഥാപനതവകലയസ കവതനസം നല്കുന്ന കവളയവല് ഉറവവടതവല് നവനസം  2%  ടസ്ഥാക്സസ   ഈടസ്ഥാകകണതുണസ.

എന്നസ്ഥാല് കസകതരവറവ  ജതീവനകസ്ഥാരക്കുള്ള കവതനമവനതവല് കകരള എക്സസ  സരവ്വതീസസ  ലതീഗവനു നല്കവയ തസ്ഥാകഴ

പറയന്ന കചലവുകളവല് നവനസം ഇന്കസം ടസ്ഥാക്സസ ഈടസ്ഥാകവയവല.  

വസൗചര നസം. തുക ഈടസ്ഥാകകണ  ഇന്കസം
ടസ്ഥാക്സസ 2% നവരകവല്

2/3-4-14 65100 1302

6/6-5-14 63000 1260

8/9-6-14 65100 1302

9/2-7-14 63000 1260

15/5-8-14 65100 1302

6/2-9-14 59850 1197

18/7-10-14 63000 1260

17/13-11-14 65100 1302

8/3-12-14 63000 1260

10/1-1-15 65100 1302

2/9-2-15 74000 1480

7/3-3-15 67200 1344

ആകക 15,571

കമ ല് തുക 15,571/- രൂപ ഈടസ്ഥാകവ കകന്ദ്ര സരകസ്ഥാരവകലയസ  അടവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-77.   ആദലായനവകുതവ   -   സര്വ്വകലലാശലാല ഫണവല് നവനസം പവഴകയലാടുക്കവ  .

2014-15  വരഷകത  ആദര  പസ്ഥാദതവകല   ആദസ്ഥായനവകുതവ  ഫയല്  കചയ്യസ്ഥാന്  കവകവയതവനസ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണവല് നവനസം സവ.ബവ.വവ 54/8-14 പ്രകസ്ഥാരസം 2,800 /- രൂപ പവഴ അടചവട്ടുണസ. ആദസ്ഥായനവകുതവ

റവകടണ് കൃതരമസ്ഥായവ ഫയല് കചകയ്യണതസ ഓഫതീസസ തലവകന വരക്തവപരമസ്ഥായ ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥാകയസ്ഥാല്  ടവ തുക

കചലവവനുതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ   ഉകദരസ്ഥാഗസന്  ശ്രതീ.കക.പവ.ശ്രതീകുമസ്ഥാര,  രജവസസ്ഥാറവല്  നവനസം  ഈടസ്ഥാകവ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലഫണവല് ഒടുകകണതസ്ഥാണസ.
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3-78.   ജതീവനക്കലാര്ക്കപ മവല്കക്കഴപ അലവന്സപ നല്കുനതപ
യൂണവകവഴവറവ  ബഫകലസ്ഥാ  ഫസ്ഥാസം,  യ.എല്.എഫസ  &  എഫസ.ആര.ഡവ.എസസ.,മണ്ണൂതവ   എന്നവവവടങ്ങളവല്

കറവകസ്ഥാരസ്ഥായ ഫസ്ഥാസം ജതീവനകസ്ഥാരകസ  2014-15  സസ്ഥാമ്പതവക വരഷസം  ഓകരസ്ഥാ മസ്ഥാസവുസം മവല്കകഴസ അലവന്സസ്ഥായവ

വരതരസ്ത അളവവല് പസ്ഥാല് നല്കവയവട്ടുണസ. യൂണവകവഴവറവ ബഫകലസ്ഥാ ഫസ്ഥാമവല് 442 ലവററുസം കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവല്

966.5 ലവററുസം ആണസ നല്കവയതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നതസ. 

മവല്കകഴസ  അലവന്സസ  അനുവദവചതവനസ  ആധസ്ഥാരമസ്ഥായ  ഉതരകവസ്ഥാനസം  തകന്ന  ഓഡവറവനസ

ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  ഉതരവവകന   പവന്ബലമവലസ്ഥാകത   മവല്കകഴസ  അലവന്സസ  അനുവദവചതസ   സസംബനവചസ

വരക്തമസ്ഥായ വവശദതീകരണസം  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ജതീവനക്കലാര്ക്കപ കസഷദല് അലവന്സപ   /  ഔടപ കസ്റ്റേഷന് അലവന്സപ

 കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  റവസരചസ  കസ്റ്റഷന്,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകല  ജതീവനകസ്ഥാരകസ  ശമ്പളകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  ഔടസ

കസ്റ്റഷന് അലവന്സസ  ,  കസഷരല് അലവന്സസ എന്നവവ അനുവദവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന.  വവശദ വവവരങ്ങള് ചുവകട

കചരക്കുന.  ഔടസ  കസ്റ്റഷന് അലവന്സവനതവല്  31,423/-  രൂപയസം  കസഷരല് അലവന്സവനതവല്  10,831/-

രൂപയസം നല്കവയവട്ടുണസ. പ്രസ്തുത അലവന്സുകള് അനുവദവക്കുന്നതുമസ്ഥായവ ബനകപടസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ തലതവല്

തതീരുമസ്ഥാനങ്ങള് ഉകണങ്കവല് അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-79.  Packages  of  Practice    പ്രകലാരമുള്ള  നവര്കദ്ദേശങ്ങള  ,    പ്രവര്ത്തെനസം  ഇവ
ഫലപ്രലാപവലകവരവക്കുനവല  .

കനകുടവകളക്കപ പലാല് നല്കുനതപ  'പലാകക്കജപ  ഓഫപ പ്രലാക്ടതീസപ' പ്രകലാരമല

1).  യൂണവകവഴവറവ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവല് 4 ദവവസസം  മുതല് 3  മസ്ഥാസ വകര പ്രയമുള്ള കനകുടവകള്കസ  പസ്ഥാല്

കകസ്ഥാടുതവരവക്കുന്നതസ   പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ  പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ  പ്രകസ്ഥാരമല.  ഒരു ദവവസസം കന കുടവകള്കസ   അനുവദവച

പസ്ഥാലവകന അളവസ ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായവ  ചുവകട കചരക്കുന്ന (01-05-2014 -ല് കകസ്ഥാടുത പസ്ഥാലവകന അളവസ)

ക്രമ നസം കനകുടവകളുകട പ്രലായസം എണസം പലാകക്കജപ ഓഫപ
പ്രലാക്ടതീസസപ പ്രകലാരസം

കകലാടുകക്കണ  പലാലവകന
അളവപ

കകലാടുത്തെ
പലാലവകന അളവപ

മവല്ക്കപ
ഡവസവബഡ്യൂഷന്

രജവസ്റ്റേര് പ്രകലാരസം

1 4 ദവവസസം മുതല് 2 ആഴ്ച 4 12 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം (4x3)  

47.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
2 2 ആഴ്ച മുതല് 4 ആഴ്ച 7 24.5 @ 3.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

3 4 ആഴ്ച മുതല് 6 ആഴ്ച 12 48 @ 4/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

4 6 ആഴ്ച മുതല് 8 ആഴ്ച 5 17.25 @ 3.25 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

5 8 ആഴ്ച മുതല് 10 ആഴ്ച 5 13.75 @ 2.75 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

6 10 ആഴ്ച മുതല് 12 ആഴ്ച 3 9.75 @ 3.25 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

125.25 ഗ്രേസ്ഥാസം 47.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
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ഇകസ്ഥാരരസം  സസംബനവചസ  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ  നസം.  11/14-15 നസ  മറുപടവയവല് ഫസ്ഥാമവകന  23-01-2012-കല

ജവ./48/12  ഉതരവവകന  അടവസസ്ഥാനതവല്  കനകുടവകളുകട   ശരതീരഭസ്ഥാരതവനുസം  പ്രസ്ഥായതവനുസം

അടവസസ്ഥാനമസ്ഥാകവയസ്ഥാണസ  പസ്ഥാല്  നല്കുന്നകതന്നസ്ഥാണസ  അറവയവചവട്ടുള്ളതസ.  എന്നസ്ഥാല്  മവല്കസ   ഡവസവബറ്റ്യൂഷന്

രജവസ്റ്റര പരവകശസ്ഥാധവചതവല് കനകുടവകളുകട  പ്രസ്ഥായകമസ്ഥാ  ശരതീര ഭസ്ഥാരകമസ്ഥാ കരഖകപടുതവയവടവല.         

2)   കപ്രലാഡക്ഷന് കറഷന് കണക്കലാക്കുനതവകല ലവരുദ്ധദസം  .     

യൂണവകവഴവറവ  കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവലുസം ബഫകലസ്ഥാ  ഫസ്ഥാമവലുസം രണസ രതീതവയവലസ്ഥാണസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷന് 

കണകസ്ഥാക്കുന്നതസ. യൂണവകവഴവറവ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവല് മുന് മസ്ഥാസകത  ആകക പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനസം  കണകസ്ഥാകവ  3 

കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാലവനസ  1 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  കസ്ഥാലവതതീറ എന്ന കണകവലുസം ബഫകലസ്ഥാ  ഫസ്ഥാമവല് 4 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം പസ്ഥാലവനസ 1 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  

കസ്ഥാലവതതീറ എന്ന കണകവലുമസ്ഥാണസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷനസ്ഥായവ നല്കുന്നതസ.

ബഫകലസ്ഥാ ഫസ്ഥാമവല് ഏപ്രവല് മസ്ഥാസസം കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷന് കണകസ്ഥാകവയതവല് കതറപറവയതസ്ഥാകണനസം

കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവല് നല ഗുണകമന്മയള്ള പചപ്പുല്ലുസം  കചറുപ്രസ്ഥായതവല് നല അളവവല് തതീറയസം കകസ്ഥാടുതതു

കസ്ഥാരണസം പശുവവകന വളരച അതവകന ജനുസവസവകനസ്ഥാത വലുപസം  ആയതു കകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  3  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാലവനസ

1.കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  എന്ന കണകവല് കുറചസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷന് നല്കവയതനസം അറവയവചവരവക്കുന. എന്നസ്ഥാല് ഫസ്ഥാമവകല

പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനസം , പ്രതതതസപസ്ഥാദനസം  എന്നവവയകട  വന് കുറവുസം ഫസ്ഥാമവകല  3 മുതല് 6 മസ്ഥാസതവല്കപട 6 കനകുടവകള്

ക്ഷതീണവതരുസം  തതീറ  കഴവകല്  കുറവുള്ളവ രുമസ്ഥാകണനള്ള   വസ്തുതയസം  ഫസ്ഥാസം  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകട  വസ്ഥാദകത

ഖണവക്കുന്നതസ്ഥാണസ.

 പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ  പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓകരസ്ഥാ കറവപശുവവനുസം അതസ  ഉല്പസ്ഥാദവപവക്കുന്ന  205  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

പസ്ഥാലവനസ  1  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  തതീറ എന്ന കണകവല് കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷന് നല് കകണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ

ഫസ്ഥാമവലുസം, ബഫകലസ്ഥാ  ഫസ്ഥാമവലുസം  കതസ്ഥാട്ടു മുന്മസ്ഥാസകത  കമസ്ഥാതസം പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനതവകന  (കറവപശുവവകനയസം, കറവ

വറവയ പശുവവകനയസം  പസ്ഥാല്) അടവസസ്ഥാനതവല് യഥസ്ഥാകമസം  2.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാലവനസ 1 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 3 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാലവനസ

1  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  കസ്ഥാലവതതീറയസ്ഥാണസ അടുത മസ്ഥാസസം  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  കറഷനസ്ഥായവ നല്കുന്നതസ.  ഓകരസ്ഥാ കനകസ്ഥാലവക്കുസം

അതവകന അരഹതകപട അടുത മസ്ഥാസസം കപ്രസ്ഥാഡ ക്ഷ ന്  കറഷന്   ലഭവകണകമങ്കവല്  ഓകരസ്ഥാ കനകസ്ഥാലവയകടയസം

ഓകരസ്ഥാ  ദവവസകതയസം   പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനസം   പ്രകതരകസം   കരഖകപടുതവ  ആയതവനനുസരവചസ   അന്നകത തതീറ

കണകസ്ഥാകവ നല്കുകയസ്ഥാണസ  ശസ്ഥാസതീയവുസം യക്തവുമസ്ഥായതസ.

3)   ഡയറ്റപ രജവസ്റ്റേര് പരവകശലാധവചതവല് കകണത്തെവയ അപലാകതകള
യൂണവകവഴവറവ  കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവകന ഡയറസ രജവസ്റ്റര പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  കനകസ്ഥാലവകകള  വവവവധ

ഗ്രൂപ്പുകളസ്ഥാകവ തവരവചതവല് വരതരസ്ഥാസസം കസ്ഥാണുന.  ഉദസ്ഥാ:-  കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ   രജവസ്റ്റര പ്രകസ്ഥാരസം   01/04/2014-നസ

ആകകയള്ള  287  കനകസ്ഥാലവകളവല് മൂന്നസ മസ്ഥാസതവനുസം  6  മസ്ഥാസതവനുസം ഇടയവല് പ്രസ്ഥായമുള്ളവ  16  എണമസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല്  അന്നകത  ഡയറസ  രജവസ്റ്റര  പ്രകസ്ഥാരസം  ആയതസ  10  എണകമന്നസ   കണകസ്ഥാകവ  1.5  കവഗ്രേസ്ഥാസം  വതീതസം

തതീറയസ്ഥാണസ  (കസ്ഥാഫസ സ്റ്റസ്ഥാരടര)  നല്കവയവട്ടുള്ളതസ.  ബസ്ഥാകവയള്ള  6  കനകുടവകകള  "മൂന മസ്ഥാസതവല് തസ്ഥാകഴ"  എന്ന

ഗ്രൂപവല്കപടുതവ  1/2  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  വതീതസം തതീറയസ്ഥാണസ നല്കവയതസ.  ഈ 6  കുടവകള് അല്പസം ക്ഷതീണവതരുസം  തതീറ
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കഴവകല് കുറവുള്ളവയമസ്ഥായതുകകസ്ഥാണസ അകത ഗ്രൂപവല് തകന്ന  നവരതവ ആവശരതവനസ തതീറ കകസ്ഥാടുത്തു എന്നസ്ഥാണസ

അധവകൃതരുകട മറുപടവ.  എന്നസ്ഥാല് ഈ 6  കുടവകളുകട  ആകരസ്ഥാഗരസവതവകയ  സസംബനവചസ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു വവവരവുസം

ഡയറസ രജവസ്റ്ററവല് കരഖകപടുതവയവടവല. എന്നതവല്   നവനസം കനകസ്ഥാലവകളുകട  ആകരസ്ഥാഗര സവതവ യഥസ്ഥാസമയസം

പരവകശസ്ഥാധവക്കുന്നവല എന്നസ ഓഡവറസ അനുമസ്ഥാനവക്കുന.

4)   കനകലാലവകളക്കപ തതീറ്റ നല്കുനതപ പലാകക്കജപ ഓഫപ പ്രലാക്ടതീസസപ പ്രകലാരമല  .
യൂണവകവഴവറവ  കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവല് കനകസ്ഥാലവകള്കസ കസ്ഥാലവതതീറ നല്കുന്നതസ പസ്ഥാകകജസ

ഓഫസ  പ്രസ്ഥാക്ടതീസസ   പ്രകസ്ഥാരമല.  ഉദസ്ഥായംഃ-  01/04/2014-ല്   ഫസ്ഥാമവലുണസ്ഥായവരുന്ന  287  കനകസ്ഥാലവകള്കസ

നല്കവയ തതീറയകട വവശദ വവവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന.

ക്രമ
നസം

പവ.ഒ.പവ പ്രകലാരസം പരമലാവധവ നല്കകണതപ  ഡയറ്റപ രജവസ്റ്റേര് പ്രകലാരസം
നല്കവയതപ

ഇനസം അളവപ കവ.ഗലാസം  കവ.ഗലാസം

1 കറവപശു 1) 86 @ 1.25 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
2)  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  കറഷന്
(കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം/2.5  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
പസ്ഥാല്
3)  പ്രഗ്നനസ അലവന്സസ  (1
കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  കസ്ഥാലവതതീറ +1/2
കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  ഊരജ്ജദസ്ഥായക
തതീറ

1) 86x2=172 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
2)  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  കറഷന്
*22940.7/31x3=2246.6
കവഗ്രേസ്ഥാസം
3)  മസ്ഥാരചസ   15-നസ  കശഷസം
പ്രസവവചതസ- 12 എണസം അവയസ
@ 2 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം= 24 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം
പ്രഗ്നന്സസ  അലവന്സസ-
6 മസ്ഥാസകമസ്ഥാ  അതവല് കൂടുതകലസ്ഥാ
ഗരഭവണവയസ്ഥായവയസ  20x2kg=
40kg

2 കറവ വറവയ പശു 49x@1.25 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം=
65 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  (കമയവനന്സസ
തതീറ)

46x1=49 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

3 20 മസ്ഥാസതവനസ മുകളവല് പ്രസ്ഥായമുള്ളവ 46@2.5=115 46x3.5=161

4 15-20 മസ്ഥാസസം പ്രസ്ഥായമസ്ഥായവ 40@2.5=90 40x3.5=140

5 9-15 മസ്ഥാസസം പ്രസ്ഥായമസ്ഥായവ 21@2.1=44.1 21x3=63

6 6-9 മസ്ഥാസസം പ്രസ്ഥായമസ്ഥായവ 13@2-26 13x2.5=32.5

7(a) 20-24 ആഴ്ച @1.5kg to 2 kg 10x1.5=15

b 12-20 ആഴ്ച @ 1.25 to 1.5kg കസ്ഥാഫസ സ്റ്റസ്ഥാരടര

c 12-16 ആഴ്ച @  1 to 1.25 kg 

d 10-12 ആഴ്ച 600 gm to 800 gm

e 8-10 ആഴ്ച 500-600gm

f 6-8 ആഴ്ച 400-500 gm 22x0.5=11
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g 4-6 ആഴ്ച 250 gm-400 gm കസ്ഥാഫസ സ്റ്റസ്ഥാരടര

h 2-4 ആഴ്ച 100 gm-250 gm

* കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കറഷന് - കതസ്ഥാട്ടു മുന്മസ്ഥാസകത 3 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാലവനസ 1 കവകലസ്ഥാ ഗ്രേസ്ഥാസം  കസ്ഥാലവതതീറ എന്ന കണകവല്

പവ.ഒ.പവ പ്രകസ്ഥാരസം  4 വരഷതവല് തസ്ഥാകഴയള്ള കനകസ്ഥാലവകള്കസ ആദര പ്രസവതവനസ 1  കവ.ഗ്രേസ്ഥാമുസം  രണസ്ഥാമകത

പ്രസവതവനസ 1/2 കവ.ഗ്രേസ്ഥാമുസം  കസ്ഥാലവതതീറ വളരച അലവന്സസ്ഥായസം  നല്കകണതസ്ഥാണസ പസ്ഥാകകജസ ഓഫസ പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ

പ്രകസ്ഥാരസം  250  കവ.ഗ്രേസ്ഥാമവല് കൂടുതല് ഭസ്ഥാരമുള്ള കമ നമ്പര  1  മുതല് 4  വകര ഗണതവല്കപടുന്ന കനകസ്ഥാലവകള്കസ

ഓകരസ്ഥാ 50  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം അധവക തൂകതവനുസം 500  ഗ്രേസ്ഥാസം  അധവക കസ്ഥാലവതതീറ നല്കകണതസ്ഥാണസ.  കനകസ്ഥാലവകളുകട

പ്രസ്ഥായതവകനയസം  അതസ്ഥാതു  സമയകത   അവസയസം   കവററവനറവ  കഡസ്ഥാക്ടരമസ്ഥാര  പരവകശസ്ഥാധവചതവകന

അടവസസ്ഥാനതവല് കവണസം  യഥസ്ഥാരത്ഥതവല് നല്കകണ തതീറ കണകസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല് കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവകല കനകസ്ഥാലവകള്കസ  തതീറ  നല്കുന്നതവല് ഓ  ഡവറവനസ  കബസ്ഥാധരകപട

കസ്ഥാരരങ്ങള് ഇപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

മണ്ണൂതവ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഫസ്ഥാമവകല കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ രജവസ്റ്ററവകലസ്ഥാ  ഡയറസ രജവസ്റ്ററവകലസ്ഥാ കനകസ്ഥാലവകളുകട
അതതു സമയകത  ഭസ്ഥാരകമസ്ഥാ ആകരസ്ഥാഗര സവതവകയസ്ഥാ  കരഖകപടുത്തുകകയസ്ഥാ ഈ വവവരങ്ങള് കരഖകപടുതവയ  

ഏകതങ്കവലുസം രജവസ്റ്റര ഓഡവററവനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ കചയവടവല. 20 മസ്ഥാസതവല്  തസ്ഥാകഴയള്ള  കന കുടവകള്കസ 

പവ.ഒ.പവ പ്രകസ്ഥാരസം  11 പ്രസ്ഥായ ഗ്രൂപ്പുകളസ്ഥാകവ  തവരവചസ  വവവവധ അളവവലുള്ള തതീറയസ്ഥാണസ നല്കകണതസ. എന്നസ്ഥാല്  

ഫസ്ഥാമവല് ഈ കനകുടവകളുകട   4 ഗ്രൂപസ്ഥാകവ  തവരവചസ്ഥാണസ തതീറ നല്കവയവട്ടുള്ളതസ. ഓകരസ്ഥാ വവഭസ്ഥാഗതവലുസംകപട 
കനകസ്ഥാലവകളുകട വവവരങ്ങള്  പ്രകതരകസം  രജവസ്റ്ററവല് എഴുതവ സൂക്ഷവചസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ  അവയസ അരഹതകപടതുസം 

നല്കകണതുമസ്ഥായ തതീറ എതയസ്ഥാകണനസം  ആയതസ നല്കുനകവനസം ഉറപ്പു വരുതസ്ഥാന് കഴവയൂ. എന്നസ്ഥാല് 

അതരതവകലസ്ഥാരു രജവസറര  ഓഡവറവനസ  പരവകശസ്ഥാധനയകസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയവടവല.

5)   ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ   ഫലാമവകലയസം  ബഫകലലാ  ഫലാമവകലയസം  പലാലുല് പലാദനസം  ,   പ്രതഡ്യൂല്പലാദന  -  ക്ഷമത വളകര 
കുറവപ

 കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവല്  2014-15  വരഷസം ശരസ്ഥാശരവ  ഉസം  ബഫകലസ്ഥാ   ഫസ്ഥാമവല്  ശരസ്ഥാശരവ  100  ഉസം

കനകസ്ഥാലവകകളയസ്ഥാണസ പരവപസ്ഥാലവചവട്ടുള്ളതസ. പവ.ഒ.പവ പ്രകസ്ഥാരസം  ഫസ്ഥാമവകല കനകസ്ഥാലവകളവല് 80% കനകസ്ഥാലവകള്

ഒരു വരഷസം  പ്രസവവകകണതുസം അവയകട  പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനസം  ഒരു കറവകസ്ഥാലകതകസ (305 ദവവസസം) 2500 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

ആകവണതുമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  2014-15  വരഷസം   ഫസ്ഥാമവല്  240  പ്രസവങ്ങള്  (300-കന  80%)  കവണവടതസ   110

പ്രസവങ്ങള് മസ്ഥാതകമ നടന്നവട്ടുള. ബഫകലസ്ഥാ ഫസ്ഥാമവകന   കസ്ഥാരരതവല് 80 പ്രസവങ്ങള് നടകകണവടതസ ( 100-കന

80%)  32  പ്രസവങ്ങകള  നടന്നവട്ടുള.  പസ്ഥാലുല്പസ്ഥാദനതവകന  കസ്ഥാരരതവല് പവ.ഒ.പവ  പ്രകസ്ഥാരസം  കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ

ഫസ്ഥാമവല് 6 ലക്ഷസം  പസ്ഥാല് (240x2500)  ലഭവകകണവടതസ  274056. 3  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  പസ്ഥാല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ലഭവചവട്ടുള്ളതസ.

ബഫകലസ്ഥാ ഫസ്ഥാമവല് രണസ ലക്ഷസം കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം പസ്ഥാല് (80x 2500  ലഭവകകണവടതസ  38278.7  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം പസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ

ലഭവചവട്ടുള.
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3-80.   തലാല്ക്കലാലവക കതലാഴവലലാളവകളക്കപ    H.T.A   അനുവദനതീയമല  .

ഫസ്ഥാമവകല കസ്ഥാഷശ്വല് കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  സ.ഉ.(പവ)156/2012/കൃഷവ തതീയ്യതവ  17/06/2012  (2009  ശമ്പള

പരവവരതന ഉതരവസ)   പ്രകസ്ഥാരസം  എചസ.ടവ.എ അനുവദനതീയമകലങ്കവലുസം  തസ്ഥാകഴപറയന്ന  തുകകള് എചസ.ടവ.എ

ആയവ അനുവദവചവട്ടുണസ.

മലാസസം പുരുഷകതലാഴവലലാ
ളവകള

സതീകതലാഴവലലാളവ
കള

4/14 2621/- 2503/- 13924

5/14 1858/- 2155/-

6/14 2487/- 2300/-

7/14 2852/- 1955/- 15430

8/14 2870/- 2000/-

9/14 3212/- 2541/-

10/14 3000/- 2315/- 5315

18960 15769

ആയതവനസ്ഥാല് 34669/- രൂപ ബനകപടവരവല് നവനസം  ഈടസ്ഥാകവ യൂണവകവഴവറവ ഫണവകലകസ 

അടവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

3-81.   പദ്ധതവ ലക്ഷദങ്ങളക്കപ  വവരുദ്ധമലായവ തുക കചലവഴവച

കസനര് കഫലാര് ലലവപകസ്റ്റേലാക്കപ കഡ വലപപകമനപ    &   കപലാളവസവ റവസര്ചപ കസ്റ്റേഷന്   ,  തവരുവനന്തപുരസം  .

“Capacity Building Programme for various stakeholders of livestock sector” എന്ന പദ്ധതവയകട  കചലവസ

കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധവചതവല് തസ്ഥാകഴപറയസം  പ്രകസ്ഥാരസം  നറ്റ്യൂനതകള്  സസംഭവവചവട്ടുണസ.  2015-16  വരഷസം

നടപവലസ്ഥാകവയ ഈ പദ്ധതവ , CLDPR കന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ പ്രവരതവക്കുന്ന റതീജവണല് റവസരചസ  & കടയവനവസംഗസ കസനര

മുഖസ്ഥാന്തവരസം നടപവലസ്ഥാകവയതസ്ഥാണസ.

1. ബവല് നസം. 770517 പ്രകസ്ഥാരസം 1,19,600/-രൂപ (ഡവ. ഡവ നസം. 069180/ 29.09.2016) പവന്വലവചസ  ഡയറക്ടര

ജനറല്  ,  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ  ഓഫസ  മസ്ഥാകനജസകമനസ  ഇന്  ഗകവണന്സവകന  കപരവല്,   യൂണവകവഴവറവ   ടതീചവസംഗസ

ഫസ്ഥാകല്റവകള്കസ ഭരണ തലതവല് കഴവവുകള് വരദ്ധവപവക്കുന്നതവനുസം ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങള്  ,  പഠന

രതീതവകള് എന്നവവ  കമചകപടുത്തുന്നതവനുമുള്ള കടയവനവസംഗസ നടത്തുന്നതവനസ്ഥായവ  നല്കവയവട്ടുണസ.   

2.  ബവല്  നസം.  770466  പ്രകസ്ഥാരസം   കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഇന്കസക്ടരമസ്ഥാരകസ  കസംപറ്റ്യൂടര  കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവസംഗവല്

കടയവനവസംഗസ നല്കുന്നതവനസ്ഥായവ  68,700 /-രൂപ കൂടവ ഡയറക്ടര ജനറല് ,  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ ഇന്

ഗകവണന്സവകന കപരവല്,  ഡവ.ഡവ. ആകവ നല്കവയവട്ടുണസ.

റതീജവണല് റവസരചസ & കടയവനവസംഗസ  കസനറവകന  ഉകദ്ദേശലക്ഷരസം  വവവവധ കസ്റ്റകസ കഹസ്ഥാള്കഡഴവനസ, കലവസ

145



കസ്റ്റസ്ഥാകസ  സസംബനവച  കടയവനവസംഗസ  ,  വരകസ  കഷസ്ഥാപ്പുകള്,  കപസ്ഥാസവറവ  ബവല്ഡവസംഗസ   കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകള് എന്നവവ

നടത്തുകയസ്ഥാകണന്നവരവകക, കമല് കചലവുകള് കമപ്രകസ്ഥാരമലസ്ഥാതവകയന്നസ ഓഡവറസ വതീക്ഷവക്കുന. 

കമ നസം. 1 പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കചലവസ , ടതീചവസംഗസ ഫസ്ഥാകല്റവകള്കസ  പഠന രതീതവ   കമചകപടുത്തുന്നതവനുസം

ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങള്  കമചകപടുത്തുന്നതവനുസം   ഭരണപരമസ്ഥായ   കഴവവുകള്  വരദ്ധവപവകസ്ഥാനുസം  മസ്ഥാതസം

ഉകദ്ദേശവചവട്ടുള്ളതസ്ഥാണസ. കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  സസംബനവച  കടയവനവസംഗവകന ഗണതവല്  ഇതസ ഉള്കപടുന്നവല.

കമ  നസം.2  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  കചലവസ  ,   കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഇന്കസകരമസ്ഥാരകസ   കസംപറ്റ്യൂടര  കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവല്

കടയവനവസംഗസ  കകസ്ഥാടുക്കുന്നതവനുകദ്ദേശവചസ്ഥാണസ. കമല്പറഞ്ഞ ഉകദരസ്ഥാഗസര മൃഗസസംരക്ഷണ വകുപവന  കതീഴവല് കജസ്ഥാലവ

കചയ വരുന്നതവനസ്ഥാല് ,പ്രസ്തുത വകുപവല് നവന്നസ്ഥാണസ ഇവരകസ കടയവനവസംഗസ നല്കകണതസ. 

കമല് വവഷയസം ശ്രദ്ധയവല്കപടുതവ നല്കവയ ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവയസ  (നസം.2/13/04/2018)  ലഭരമസ്ഥാകവയ

മറുപടവയവല്,  ക്ഷ തീര  കരഷകര,  പസൗള്ടവ  കരഷകര,  സസംരഭകര,  ഉല്പസ്ഥാദന  –  വവതരണ    കമഖലയവല്

പ്രവരതവക്കുന്നവര, മൃഗസസംരക്ഷണ കമഖലയവല് പ്രവരതവക്കുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസര, കവററവനറവ

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  അദ്ധരസ്ഥാപക-അനദ്ധരസ്ഥാപകവവഭസ്ഥാഗസം  ജതീവനകസ്ഥാര തുടങ്ങവയവകരലസ്ഥാസംതകന്ന  കസ്റ്റകസ-

കഹസ്ഥാള്ഡര എന്ന പദതവല് ഉള്കപടുന്നതവനസ്ഥാല് കചലവസ  സസ്ഥാധൂകരവകസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാകണന്നസ  അറവയവചവട്ടുണസ.

ഫസ്ഥാകല് റവ കടയവനവസംഗസ  നടകതണതസ യൂണവകവഴവറവ ഭരണവവഭസ്ഥാഗതവകന  ചുമതലയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കമല്

ടയവനവസംഗസ  സസംബനവച  നവരകദ്ദേശങ്ങള്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ സമരപവക്കുകകയസ്ഥാ,  ഭരണസ്ഥാനുമതവ

ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ കചയ്യസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ   കചലവസ  നടതവയവരവക്കുന്നതസ.   യൂണവകവഴവറവ  ഫസ്ഥാകല്റവകള്കസ

പഠനരതീതവ  ,ഭരണപരമസ്ഥായ  കഴവവസ   എന്നവവ  കമചകപടുത്തുന്നതവനുള്ള കടയവനവസംഗസ    യൂണവകവഴവറവ  ഭരണ  

വവഭസ്ഥാഗതവകന  ചുമതലയവല്  മസ്ഥാതസം കപടതവനസ്ഥാലുസം,  കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ ഇന്കസക്ടരമസ്ഥാര സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

വവഭസ്ഥാഗതവല് ഉള്കപടവടവലസ്ഥാതതവനസ്ഥാലുസം, ഈ മറുപടവ അസംഗതീകരവകതകതല.

ആകയസ്ഥാല്,  കമല് കചലവുകള്കസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ തലതവല് സസ്ഥാധൂകരണസം വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാതപക്ഷസം കചലവഴവച

തുക  (1,88,300/-)  ഉതരവസ്ഥാദകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസകന  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായവ  തവടകപടുതവ  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  നടപടവ

സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

3-82.   ഇപലാകക്കലാണ്   2015
ഏവവയന് സയന്സസ  ,  തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നവകന  2015-16  വരഷകത ഓപകറഷണല് എക്സസകപന്സസ എന്ന

പദ്ധതവയകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ   19/11/2015  നസ  ഇപസ്ഥാകകസ്ഥാണ്  2015  എന്ന കപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാസം  നടത്തുകയസം തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന

രതീതവയവല് 105082/- രൂപ കചലവഴവക്കുകയസം കചയ. 

ബവ.ആര.നമ്പര 19/15-16 59110.00 കചകസ നമ്പര.188806/9.3.2016

ബവ.ആര.നമ്പര 18/15-16 45972.00 കചകസ നമ്പര.188806/9.3.2016

ആകക 105082.00
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ഫവനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട നടപടവകമങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം പദ്ധതവയമസ്ഥായവ ബനകപട കചലവുകള് 104-99-0001-6506

എന്ന കഹഡവല് നവനസം കചലവഴവക്കുന്നതവനസ്ഥായവ ഡയ രക്ടര ഓഫസ അകസ്ഥാഡമവകസ ആനസ റവസരചസ കസ്റ്റഷനവകലകസ

(അകസൗണസ  നമ്പര  67235902551)  100000/-  രൂപ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര  കചയ.  ആയതസ  ഡവ.എ.ആര  1/12/2015  നസ

ഇപസ്ഥാകകസ്ഥാണവകന ഓരഗകനസവസംഗസ  കസകടറവയകട  SBT    ഒല്ലൂകരയവകല  അകസൗണസ  നമ്പര  67324350687

കലകസ  18/12/2015  നസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയ  (കചകസ   നമ്പര  910498/1.12.2015).  എന്നസ്ഥാല് കമല് പദ്ധതവ   കചലവസ

കസ്റ്റഷകന പസളസ്ഥാന് ഫണസ കചലവവല് നവന്നസ്ഥാണസ കചലവഴവചതസ്ഥായവ കസ്ഥാണുന്നതസ. പ്രസ്തുത ടസ്ഥാന്സ്ഫര കചയ തുക കമല്

കചലവവകലകസ  കമതീകരവചവട്ടുകണങ്കവല്  വവവരസം  അറവയവകകണതുസം  ഇകലങ്കവല്  കമതീകരവചസ  വവവരസം  

ഓഡവറവകന അറവയവകകണതുമസ്ഥാണസ. 105082/-   രൂപയകട കചലവപ തടസ്സകപടുത്തുന  . 

3-83.    എഴുത്തുകലാര്ക്കപ  കഹലാണകററവയസം    /  കറലായല്റ്റവ  നല്കവയതപ  സര്വ്വകലലാശലാല  ഉത്തെരവവനപ
വവരുദ്ധസം

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   14/08/2014-കല   കക.വവ.എ.എസസ.യ/  ഡവ.ഇ/  165/2011  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

1,07,175/- രൂപ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  പ്രസവദ്ധതീകരണങ്ങളവല് പ്രസവദ്ധകപടുതവയ കലഖനങ്ങള്കസ കറസ്ഥായല്റവ  ആയവ

നല്കവയവരവക്കുന.

10.03.2014-കല ജവ.എ/ഡവ  - 257/2014  ഉതരവവല് കഫബ്രുവരവ  26-കല കബസ്ഥാരഡസ ഓഫസ മസ്ഥാകനജസകമനസ

തതീരുമസ്ഥാന പ്രകസ്ഥാരസം പ്രസവദ്ധതീകരണങ്ങളവല് നവനള്ള വരുമസ്ഥാനസം  /  ലസ്ഥാഭതവല് നവന്നസ മസ്ഥാതകമ കഹസ്ഥാണകററവയസം

നല്കസ്ഥാവ എന്നസ വരവസ കചയ്യുനണസ. 

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  പ്രസവദ്ധതീകരണങ്ങളുകട  വവറവരവസ  സസംബനവച  കണക്കുകള്,

പ്രസവദ്ധതീകരണങ്ങളുകട   വരവസ  -  കചലവുകള്  സസംബനവച വസ്ഥാരഷവക  കണകസ  എന്നവവ പ്രസ്തുത വവഭസ്ഥാഗസം

നവരബനമസ്ഥായസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകവ ഓഡവറവനസ ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 

3-84.   ആസ്ഥലാനത്തെവനപ കവളവയവല് അനുമതവയവലലാത്തെ  പ്രവര്ത്തെന വവഭലാഗസം തുടരുന  .

 സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുകട  പ്രവരതന രൂപകരഖ പ്രകസ്ഥാരസം ഡയറക്ടര  എനരപ്രണരഷവപസ  വവഭസ്ഥാഗതവനസ

ആസസ്ഥാനതവനസ   പുറതസ  പ്രവരതന  വവഭസ്ഥാഗങ്ങളവല.  എന്നസ്ഥാല് മണ്ണൂതവയവല്   പ്രസവദ്ധതീകരണ വവഭസ്ഥാഗസം,

ഡവസ്റ്റന്സസ കലണവസംഗസ  വവഭസ്ഥാഗസം  എന്നവവയകട പ്രവരതനതവനസ്ഥായവ  ഓഫതീസുസം ജതീവനകസ്ഥാരുസം  തുടരന വരുന.

ധനകസ്ഥാരര  വകുപവകന  പരവകശസ്ഥാധനസ്ഥാവവഭസ്ഥാഗസം   തവരുവനന്തപുരതസ  കലയസസണ്  ഓഫതീസുമസ്ഥായവ  ബനകപടസ

നടതവയ  നവരതീക്ഷണസം  ഇവവകടയസം   ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.   (നസം.  52313/പവ.യ   ബവ-1  /2012  /ധന  .  തതീയ്യതവ

07/05/2013. കസ്ഥാണുക)

ഇതവനസ്ഥായവ  തസ്ഥാകഴപറയന്ന ഇനങ്ങളവലസ്ഥായവ  2014-15  വരഷതവല് കചലവഴവച  തുകയകട   വവവരങ്ങള് ചുവകട

കചരക്കുന.
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കമ നമ്പര ഇനസം തുക

1 കവതനസം 335250

2 കവദതതവ 34264

3 കടലകഫസ്ഥാണ് 19783

4 പതസം 4556

5 കകബവള് 3960

ആകക 3,97,813

ഡയറക്ടര ഓഫസ  എനരപ്രണരഷവപസ   വവഭസ്ഥാഗതവനസ  കഹഡസകശ്വസ്ഥാരകടഴവനു പുറത്തു പ്രവരതവക്കുന്ന പ്രവരതന

വവഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥായ പ്രസവദ്ധതീകരണ വവഭസ്ഥാഗസം,  ഡവസ്റ്റന്സസ കലണവസംഗസ  വവഭസ്ഥാഗസം  എന്നവവ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നവയമസം,

സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  എന്നവവയവല്  നവഷ്കരഷവചവടവലസ്ഥാതതവനസ്ഥാലുസം  അധവക  സസ്ഥാമ്പതവക  ബസ്ഥാദ്ധരത  ഉണസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥാലുസം,

സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആസസ്ഥാനകതകസ മസ്ഥാറന്നതവനുള്ള നടപടവകള് സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-85.    ഓര്ഗലനകസഷണല് സകപലാര്ടപ  കഫലാര് കണ്വതീനവസംഗപ  കസമവനലാര്സപ    ,    കകലാണ്ഫറന്സസപ
ആനപ സചപ കപ്രലാഫഷണല് മതീറ്റവസംഗപസപ  -   പദ്ധതവയവകല  പലാളവചകള

ഡയറക്ടര് ഓഫപ എനര്പ്രണര്ഷവപപ 2014-15- 
പദ്ധതവയകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ  സവ.ബവ.വവ.നമ്പര 5/14 പ്രകസ്ഥാരസം 4,25,000/- രൂപ കഡസ്ഥാ.പവ.ഐ.  ഗതീവരഗ്ഗതീസസ  3/5/14-

നസ  മുന്കൂര  എടുക്കുകയസം  ആയതവല്  3,86,374/-  രൂപ കചലവഴവചസ  8/5/14,  9/5/14  എന്നതീ തതീയ്യതവകളവല്

കജസ്ഥാബസ  കഫയര  നടത്തുകയമുണസ്ഥായവ.  ഇതു സസംബനവച  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവ  നസം. 4/14-15 (സതീരവയല് നസം.3)

നസ  മറുപടവയസ്ഥായവ   93   വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്കസ     കജസ്ഥാലവ  ലഭവചകവനസം  അതവല്  എസം.എസസ.  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുസം

ഉള്കപടുനകവനസം  അറവയവചവട്ടുണസ.   എന്നസ്ഥാല് തങ്ങള്കസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രകയസ്ഥാജനവുസം  ഉണസ്ഥായവല എനള്ള

മണ്ണൂതവ  കവററവനറവ  കകസ്ഥാകളജവകല  31 എസം.എസസ ആനസ  എസം.എസവ.സവ വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകട   24/05/20104-കല

പരസ്ഥാതവയസം  തമവലുള്ള കവരുദ്ധരസം   വരക്തമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  ആയതവനസ്ഥാല്  കജസ്ഥാലവ  ലഭവച  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകളുകട

വവവരസം ഉള്കപട പ്രസ്തുത പദ്ധതവയകട മുഴുവന് കരഖകളുസം ഓഡവറവനസ നല്കകണതസ്ഥാണസ.  

3-86.  യൂണവകവഴവറ്റവ യൂണവയന് ഫണപ  -   കഹലാണററവ ടഷറര് അക്കക്കൗണപ  -   സസംബനവചപ  .
   2014-2015 കല കകരള കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല യൂണവയകന  വവവവധ

പ്രവരതനങ്ങള്കസ ലക്ഷകണകവനസ രൂപ  കനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന് /   പസ്ഥാന്  അകസൗണ്ടുകളവല് നവനസം  കചലവഴവചതസ്ഥായവ

കസ്ഥാണുന.  യൂണവകവഴവറവ യൂണവയന് ഫതീയകട സൂക്ഷവപസ സസംബനവച എന്കശ്വയറവയസ ,  യൂണവകവഴവറവ യൂണവയന്

ഫതീയകട സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടറവ കകസ്റ്റസ്ഥാഡവയന് ഡയറക്ടര ഓഫസ എനരപ്രണരഷവപസ  ആകണനസം വവദസ്ഥാരത്ഥവകളവല് നവനസം

വവവവധ  കകസ്ഥാകളജുകള്  അഡവഷന്  സമയതസ  ഇടസ്ഥാക്കുന്ന  യൂണവകവഴവറവ  യൂണവയന്  ഫണസ,  കകസ്ഥാകളജുകള്

യഥസ്ഥാസമയസം  ഫവനസ്ഥാന്സസ  ഒസ്ഥാഫതീസറുകടയസം  തുടരന്നസ  കഹസ്ഥാണററവ  ടഷററുകടയസം  അകസൗണവകലകസ

അയക്കുന്നതവനുള്ള കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം മൂലമസ്ഥാണസ  യൂണവയകന  വവവവധ പ്രവരതനങ്ങള്കസ  പ്രസ്തുത അകസൗണവല്

(67183330373)  പണമവലസ്ഥാതകതനസം  തന്മൂലസം    കനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന്  /    പസ്ഥാന്   അകസൗണ്ടുകളവല്  നവനസം
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കചലവഴവചകതനമസ്ഥാണസ  മറുപടവ  നല്കവയതസ.  2014-2015  കസ്ഥാലയളവവകല  യൂണവകവഴവറവ  യൂണവയന്  ഫണവകന

ഡവ.സവ.ബവ കണകസ  ആവശരകപകടങ്കവലുസം ലഭവചവല.  2014-15,  15-16  കസ്ഥാലയളവവകല യൂണവകവഴവറവ  യൂണവയന്

ഫണസ  അകസൗണവല് വന്നതവകനയസം യൂണവകവഴവറവ യൂണവയന് ആവശരതവനസ്ഥായവ കചലവഴവച പസ്ഥാന് /  കനസ്ഥാണ്

പസ്ഥാന് തുകകള് റതീ ഇകമ്പഴസ കചയതവകനയസം വവവരങ്ങള് ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-87.   സ്ഥവരസം കതലാഴവലലാളവകളക്കപ നല്കവയ അധവക ശമ്പളസം തവരവചപ പവടവകക്കണതപ  .
"ശമ്പളമവലസ്ഥാകതയള്ള  അവധവയവല്"  പ്രകവശവച  സവരസം കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവകള്കസ  ,സവ.ബവ.വവ.  3/5/15-16

തതീയ്യതവ പ്രകസ്ഥാരസം ഏപ്രവല് മസ്ഥാസതവല്  അധവക ശമ്പളസം  നല്കവയവട്ടുണസ. വവശദ വവവരസം  ചുവകട കചരക്കുന.

കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാ
ളവയകട
കപരസ

അടവ
സസ്ഥാന
ശമ്പളസം

80%
ഡവ.എ

എചസ.
ആര.എ

എചസ
.  ടവ.എ

കതസ്ഥാഴവ
ല്

ദവനങ്ങ
ളസ  

LOPയവ
ല്  ആയ
ദവവസങ്ങ
ളുകട
എണസം

 കകസ്ഥാടു
ത
ശമ്പളസം

കകസ്ഥാടു
കകണവ
യവരുന്ന
ശമ്പളസം

അധവ
കസം
നല്കവ
യ തുക

ശ്രതീമതവ.
ബവന.സവ

9440 7552 250 200 30 10 17442 11628 5814

ശ്രതീ.
ബസ്ഥാബു. ഒ

9496 7597 250 200 31 3 17543 15844 1699

ആകക 7513

കമല് പ്രകസ്ഥാരസം അധവകമസ്ഥായവ നല്കവയ തുക തവരവകക ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. 
3-88. ഡതീനവനപ കമലാലബല് കഫലാണ് വലാങ്ങവയതപ

കകലാകളജപ ഓഫപ ഡയറവ സയന്സപ   &   കടകകലാളജവ  ,   മണ്ണൂത്തെവ

സവ.ബവ.വവ. നസം. 80/09/14-15
കചകസ നസം.    223060 / 30/09/2014 / 15660/-രൂപ 

കമല് വസൗചര പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കചലവവല് കമസ്ഥാകബല് കഫസ്ഥാണ് വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ്ഥായവ 14,900/- രൂപ കചലവഴവചവട്ടുണസ.
ഡതീനവകന  ഓഫതീസസ ആവശരതവനസ്ഥായവ  കമസ്ഥാകബല്  കഫസ്ഥാണ് വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട അനുമതവ

വവവരസം  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.  ഇതസ സസംബനവച  ഓഡവറസ എന്കശ്വയറവ  (1/14- 15,11/4/15)  നല്കവകയങ്കവലുസം

മറുപടവ   ലഭവചവടവല.    വവശദവവവരസം  കരഖകള് സഹവതസം  ഓഡവറവനസ  നല്കകണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം

14,900/-രൂപ പ്രസ്തുത ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം ഈടസ്ഥാകവ വവവരസം ഓഡവറവകന അറവയവകകണതസ്ഥാണസ. 

3-89  .      എസം  .  എസപ കകലാഴവകന   (  ലവല്ഡപ ലലഫപ സ്റ്റേഡതീസപ  )   കലാസുകള പതീചവ കഫലാറസ്റ്റേപ റവസര്ചപ 

ഇന്സ്റ്റേവറ്റഡ്യൂടവല് കവചപ  നടത്തുന.

യൂണവകവഴവറവകസ  കതീഴവല്  ടസ്ഥാകക്സസ്ഥാണമവ,  ഇകകസ്ഥാളജവ  തുടങ്ങവയ  വവഷയങ്ങള്  കകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യസ്ഥാന്

കയസ്ഥാഗരതയള്ള  അദ്ധരസ്ഥാപകരുണസ്ഥായവരവകക,  പൂകകസ്ഥാടസ  കവററവനറവ യൂണവകവഴവറവയകട  കതീഴവലുള്ള  കവല്ഡസ

കലഫസ സ്റ്റഡതീസസ  കകന്ദ്രതവകന  എസം.എസസ.ഇന് കവല്ഡസ  കലഫസ സ്റ്റഡതീസസ എന്ന കകസ്ഥാഴവകല

വവദ്ധരസ്ഥാരത്ഥവകള്കസ  മസ്ഥാസങ്ങള്  നതീളുന്ന കസ്ഥാസുകള്  തൃശൂര  ജവലയവകല പതീചവയവകല   കകരള  കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ

റവസരചസ  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടവല് കവചസ്ഥാണസ നടത്തുന്നതസ. ഇതവകലകസ ഭതീമമസ്ഥായ   സസംഖര  കഹസ്ഥാണകററവയസം,
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ഹസ്ഥാള്, തസ്ഥാമസസം, ഭക്ഷണസം തുടങ്ങവയ ആവശരങ്ങള്കസ്ഥായവ കകരള കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ  റവസരചസ  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടവനസ  നല്കവ

വരുന. ഈ കസനറവകന  ഭസൗതവക സസ്ഥാഹചരരസം കമചകപടുതവകകസ്ഥാണ്ടുസം  മതവയസ്ഥായ രതീതവയവല്

അദ്ധരസ്ഥാപകകര     നവയമവചകകസ്ഥാണ്ടുസം       കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായവ ഈ കസനര പ്രവരതവക്കുകയസ്ഥാകണങ്കവല്   ഇതരസം

പസ്ഥാകഴ്ചലവസ  ഒഴവവസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാവുകയസം  യൂണവകവഴവറവകസ കതീഴവലുള്ള  മവകച സസ്ഥാപനമസ്ഥായവ ഉയരതസ്ഥാനുസം സസ്ഥാധവക്കുസം.

പ്രസ്തുത  കകസ്ഥാഴസ   ആരസംഭവചതവകനയസം  ICAR/UGC  മസ്ഥാനദണങ്ങള്  പസ്ഥാലവചതവകനയസം   അസംഗതീകസ്ഥാരസം

ലഭരമസ്ഥായതവകനയസം   വവവരങ്ങള്  ലഭരമല.  പ്രസ്തുത  കകസ്ഥാഴസ   യൂണവകവഴവറവയകട   കപ്രസ്ഥാകസക്ടസവല്

ഉള്കപടുതവയവട്ടുള്ളതുസം   കകസ്ഥാഴസ  പസ്ഥാസസ്ഥായവകര  ICAR  കനയസം  UGC  യകടയസം  തുടര പരതീക്ഷകളവല്  (NET,

Ph.D യവകല) പകങ്കടുക്കുന്നതവനസ കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായവ കണകസ്ഥാക്കുകയസം കചയവട്ടുണസ.

ഡയറക്ടര ഓഫസ  അകസ്ഥാഡമവക്സസ & റവസരചവകന 02/08/2011-കല  KVASU/DAR/R2/127/2011 നമ്പര

ഉതരവു പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ     കസനര കഫസ്ഥാര കവല്ഡസ കലഫസ  സ്റ്റ ഡതീസസ, പൂകകസ്ഥാടസ  നവലവവല് വന്നതസ.

MS(WLS)കന  ആദര ബസ്ഥാചസ 2011-ല്     ഒകക്ടസ്ഥാബര 10 നസ    ആരസംഭവക്കുകയസം    മവകച പഠനതവനസ്ഥായവ   കകരള

കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ റവകസരചസ  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ, പതീചവ, തൃശൂരുമസ്ഥായവ  2012 October 30 നസ ഒരു  കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം  ഓഫസ

അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗവല്  ഏരകപടുകയസം  കചയ.  തുടരന്നസ 2014 വരഷതവല്  യൂണവകവഴവറവ   ഓഫസ

എഡവന്ബരഗസ,  U.K.യമസ്ഥായവ   Academic Collaboration നസ  കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം ഓഫസ അണരസ്റ്റസ്ഥാനവസംഗവല്

ഏരകപട്ടു.  സസംസസ്ഥാനതല  കടയവനവസംഗസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുസം  കസമവനസ്ഥാറുകളുകട  സസംഘടവപവക്കുകയസം  "ഏഷരന്

എലവഫനസ  സകപസ്ഥാരട്ടുമസ്ഥായവ"  കചരന്നസ ഇനരനസ്ഥാഷണല് കടയവനവസംഗസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുസം  സസംഘടവപവക്കുന്നതവനസ 

സസ്ഥാധവച.   കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ,  നസ്ഥാഷണല്  /  ഇനര  നസ്ഥാഷണല്   സസംരസംഭങ്ങളുമസ്ഥായവ   കചരന്നസ

പ്രവരതനങ്ങള്  കസ്ഥാഴ്ചവയസ്ഥാന്     കഴവയകയസം      യൂണവകവഴവറവ          ഓഫസ  കസ്ഥാള്ഗറവ,         കസ്ഥാനഡ

കപസ്ഥാലുള്ള   സസ്ഥാപനതവല് വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്കസ  റവസരചസ കചയ്യുന്നതവനസ അവസരസം ലഭവക്കുകയസം കചയ. 

ഈ  സസ്ഥാപനതവല്  മുഴുവന്  സമയ  കജസ്ഥാലവയസ്ഥായവ   ഉകദരസ്ഥാഗസരവല.  കരസ്ഥാറടവസസ്ഥാനതവല്  രണസ

സതീനവയര റവസരചസ ഓഫതീസരമസ്ഥാരുസം  മൂന്നസ അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസരമസ്ഥാരുസം  ഓഫതീസസ കജസ്ഥാലവകള്കസ്ഥായവ

ദവവസ കവതനതവല് കജസ്ഥാലവകചയ്യുന്ന ഒരു അസവസ്റ്റന്റുമസ്ഥാണുള്ളതസ.  മുഴുവന് സമയസം കജസ്ഥാലവ  കചയ്യസ്ഥാനുള്ള കൂടുതല്

സ്റ്റസ്ഥാഫവകന നവകയസ്ഥാഗവചസ  കസ്റ്റഷകന  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള   നടപടവകള് ഊരജവതമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ഈ കസ്റ്റഷകന  പ്രവരതന മവകവവകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവ  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ഔന്നതരസം കകവരവക്കുന്നതവനസ

കഴവഞ്ഞവട്ടുണസ.  4  വവദരസ്ഥാരത്ഥവകള്  GATE പരതീക്ഷയസം ഒരു വവദരസ്ഥാരത്ഥവ  CSIR NET  പരതീക്ഷയസം വവജയവച.    25

കപരകസ   Ph.D കപസ്ഥാലുള്ള ഔന്നതരങ്ങളവല് എതസ്ഥാന് കഴവഞ്ഞവട്ടുണസ. കസ്റ്റഷനവല് ഭസൗതവക സസ്ഥാഹചരരങ്ങള്

കമചകപടുതവ അദ്ധരസ്ഥാപക- അനദ്ധരസ്ഥാപക  തസ്തവകകള് സരകസ്ഥാര അനുമതവകയസ്ഥാകട   സൃഷവചസ  മവകവവകന

കകന്ദ്രമസ്ഥാകവ മസ്ഥാകറണതുസം അതുവഴവ കകരള  കഫസ്ഥാറസ്റ്റസ  റവകസരചസ  ഇന്സ്റ്റവററ്റ്യൂടസ   കപസ്ഥാലുള്ള സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ

നല്കവ വരുന്ന ഭതീമമസ്ഥായ കചലവുകള് നവയനവകകണതുമസ്ഥാണസ.
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3-90.   തതീറ്റ സലാധനങ്ങളുകട  വലാങ്ങലുസം വവതരണവുസം അപലാകതകള

ഇന്സക്ഷണല് ലലവപ കസ്റ്റേലാക്കപ ഫലാസം കകലാസംപക്സപ  ,   പൂകക്കലാടപ

(i)   വലാര്ഷവക ആവശദകത നവര്ണയവക്കുനതപ  ശരവയല  :-

ഫസ്ഥാമുകളവകല  വവവവധ ഇനസം  ജതീവവകള്കസ ഒരു വരഷതവല് ആവശരമസ്ഥായവ വരുന്ന തതീറ സസ്ഥാധനങ്ങള്

കണകസ്ഥാകവ  വസ്ഥാങ്ങുകയസ്ഥാകണങ്കവല് മവകച  സസ്ഥാധനങ്ങള്  മവതമസ്ഥായ  വവലയസ  ലഭവക്കുസം. എന്നസ്ഥാല് ഈ സസ്ഥാധരത

പ്രകയസ്ഥാജനകപടുത്തുന്നവല. വസ്ഥാരഷവക ആവശരകത തവടകപടുത്തുനകണങ്കവലുസം  കൃതരതയവല. 60 ടണ് കവകകസ്ഥാല്

തവടകപടുതവയകപസ്ഥാള് വസ്ഥാങ്ങവയതസ  135  ടണ്,  മുതവര  2000  കവകലസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമവനസ   പകരസം  5200 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  ,  പസൗള്ടവ

ഫതീഡസ  39300  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം   വസ്ഥാങ്ങവയകപസ്ഥാള്   ആയതവനസ  ആവശരകത   തവടകപടുതവയവല.  ബഡസജറവല്

വകയവരുതവയതവലുസം  ഏകറ  തുക ഈ ഇനതവല്  കചലവഴവചതസ്ഥായവ   കസ്ഥാണുന.  വവവവധ പദ്ധതവകളവല്

കചലവഴവക്കുന്നതസ്ഥാകണങ്കവല്  കപസ്ഥാലുസം  ബജറവല്  പ്രകതരകസം   വകയവരുതസ്ഥാതവരവക്കുന്നതസ  ബജറവസംഗസ   എന്ന

സസ്ഥാമ്പതവക നവരണയ  സസംവവധസ്ഥാനകത തകന്ന   അപ്രസക്തമസ്ഥാക്കുന.

(ii)   കടണര് നടപടവകള സഡതീകരവക്കുനവല  .

പൂകകസ്ഥാടസ  ഫസ്ഥാമവകലകസ  മസ്ഥാതമസ്ഥായവ  വരഷതവല്   ഒരു  കകസ്ഥാടവ  രൂപയവകലകറ  തുക  തതീറ  സസ്ഥാധനങ്ങള്

വസ്ഥാങ്ങുന്നതവനസ്ഥായവ   കചലവഴവക്കുന്നതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.   പരകചയസസസ  മസ്ഥാനശ്വല്   ഖണവക  7.7  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു

ലക്ഷതവല്  അധവകരവച   തുകയ്ക്കുള്ള   വസ്ഥാങ്ങലുകള്കസ  കടന്ഡര   വവളവകണസം.  10

ലക്ഷതവലധവകരവക്കുയസ്ഥാകണങ്കവല്  വവപുലമസ്ഥായ  പതപരസരസം  നല്കവ  കവണസം കടന്ഡര  ക്ഷണവക്കുവസ്ഥാന്.

പതപരസരസം  നല്കവയതവകന പകരപ്പുകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയസം  കചയവല.

നവലവവകല വവല പ്രകസ്ഥാരസം  കണകസ്ഥാകവയ  തുകയനുസൃതമസ്ഥായവ  കടന്  ഡര  കഫസ്ഥാമവകന  വവല നവശയവക്കുവസ്ഥാന്

മസ്ഥാനശ്വല്  ഖണവക  7-24  -ല്  പറയന  (പരമസ്ഥാവധവ  1500/-  ,  കുറഞ്ഞതസ    400)  എന്നസ്ഥാല് കടന്   ഡര  കഫസ്ഥാസം

വവറതവകനകയസ്ഥാ , തുക ഈടസ്ഥാകവയതവകനകയസ്ഥാ   വവവരങ്ങള്  പരവകശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായവല.

കടന്ഡര തുകയകട  1%  നവരതദ്രവരമസ്ഥായവ  നല്കണസം.  ഇതസ  കടന്ഡറവകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം സമരപവകസ്ഥാത കടന്ഡറുകള്

നവയമപരമലസ്ഥാതതവനസ്ഥാല്  തള്ളവകളകയണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കടന്ഡര  സമരപവചകശഷസം   ,  കരഖകപടുതവയ

നവരകവനസ്ഥാനുപസ്ഥാതവകമസ്ഥായവ  നവരതദ്രവരസം  വസ്ഥാങ്ങവയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുന.  ഇതസ  അനുവദനതീയമല.  സശ്വതീകരവകസ്ഥാത

കടന്  ഡറുകളവകല  നവരതദ്രവരസം 45 ദവവസതവനകസം  തവരവച നല്കണസം.

(iii)   കസ്റ്റേലാക്കുസം വവതരണവുസം

വരതരസ്ത  ഇനസം  ജതീവവകള്കസ  നല്കകണ  വവവവധ  ഇനസം  തതീറ  സസ്ഥാധനങ്ങകളലസ്ഥാസം  ഒരു   രജവസ്റ്ററവല്

കരഖകപടുതവ   ദവവകസന  ഓകരസ്ഥാ  വവഭസ്ഥാഗതവനുസം  നല്കുകകയസ്ഥാ  ,  ഒരു  നവശവത  കസ്ഥാലയളവവകലകസ  ഒന്നവച

നല്കുകകയസ്ഥാ  കചയ്യുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ  കണ്ടു വരുന്നതസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  നല്കുന്നതവനസ  വളരത്തു മൃഗങ്ങളുകട ശസ്ഥാരതീരവക

ആവശരസം,  എണസം  തുടങ്ങവയവ കണകസ്ഥാക്കുന്നവല. ഒരു നവശവത അളവസ തതീറ തുടരചയസ്ഥായവ നല്കുന്നതസ്ഥായവടസ്ഥാണസ

കസ്ഥാണുന്നതസ.  യഥസ്ഥാരത്ഥതവല് ജതീവവകള്കസ  നല്കുന്ന തതീറയകട  വവവരങ്ങളല രജവസററവല്  കരഖകപടുത്തുന്നതസ

എന്നസ കസ്ഥാണുന.  ചവല ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള്  തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന 11-4-2014-നസ  കകരള ഫതീഡസസസ കസ്ഥാലവതതീറ  542
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കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  നല്കവയതസ്ഥായവ   കരഖകപടുതവയവരവക്കുന.  ഇകന്ന  ദവവസസം  കലവസകസ്റ്റസ്ഥാകസ   രജവസ്റ്റര പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

കനകസ്ഥാലവകളുകട വവവരസം ചുവകട കചരക്കുന.  അവയ്ക്കു കനകര പസ്ഥാകകജസ ഓഫസ പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ ശുപസ്ഥാരശ കചയ്യുന്ന

തതീറയകട കണക്കുസം നല്കവയവരവക്കുന.

കനകസ്ഥാലവകളുകട വവവരസം എണസം പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ  പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ  പ്രകസ്ഥാരസം
നല്കകണവയവരുന്ന  തതീറയകട അളവസ

1 6 മസ്ഥാസതവല് തസ്ഥാകഴ പ്രസ്ഥായമുള്ളവ 14 ഇവയസ കസ്ഥാഫസ സ്റ്റസ്ഥാരടറസ്ഥാണസ നല്കുന്നതസ

2(i) 6  മസ്ഥാസതവനു  മുകളവല്   20  മസ്ഥാസസം   വകര
പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ സങ്കര ഇനസം കനകസ്ഥാലവകള്

38 ഇവയസ കസ്ഥാഫസ സ്റ്റസ്ഥാരടറസ്ഥാണസ നല്കുന്നതസ

(ii) കവചര 13 38 X2.1 = 80 കവഗ്രേസ്ഥാസം

(iii) ബഫകലസ്ഥാ 2 2X2.1=4.2 കവഗ്രേസ്ഥാസം

97.2 കവഗ്രേസ്ഥാസം

3 20 മസ്ഥാസതവനു മുകളവല് പ്രസ്ഥായമുള്ളവ

(i)  ഗരഭവണവകള് 24 24 X2.25=54 കവഗ്രേസ്ഥാസം

(ii) കറവയള്ളവ 38 38X 1.25+232.5/2.5-140.5

(iii) കറവ വറവയതസ 54 54 X 1.25=67.5

262 കവഗ്രേസ്ഥാസം

2.5 ലവറര പസ്ഥാലവനസ 1 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം തതീറ അധവകസം എന്ന കണകവല് പസ്ഥാല് അളവവനസ കണകസ്ഥാകവയ തതീറ

ആകക 359.2- 360 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

ഇപ്രകസ്ഥാരസം   360  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം  മസ്ഥാതസം തതീറ നല്കകണതവനസ   പകരസം  542  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം   തതീറ  നല്കവയതവകന

കസ്ഥാരണസം  അകനശ്വഷവചതവനസ  മൃഗങ്ങളുകട  ശരതീരഭസ്ഥാരസം കണകസ്ഥാകവയസ്ഥാണസ  തതീറ നല്കുന്നകതനസം ,  പചപ്പുലവകന

അഭസ്ഥാവസം   കസ്ഥാരണസം  അധവകസം  തതീറ  നല്കസ്ഥാന്  കമലധവകസ്ഥാരവ  വസ്ഥാകസ്ഥാല്  നവരകദ്ദേശവച  എനസം   വവശദതീകരണസം

നല്കവയവരവക്കുന.  കൂടസ്ഥാകത  "സ്റ്റഡവ  ഓണ് കസ്ഥാഫസ  റവയറവസംഗസ   ഇന് വയനസ്ഥാടസ ”  എന്ന പദ്ധതവക്കു കതീഴവല്  20

മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള  തതീറയസം ഇതവലുള്കപടുകമന്നസ വരക്തമസ്ഥാകവയവരവക്കുന.

മൃഗങ്ങളുകട   ശരതീരഭസ്ഥാരസം  20  മസ്ഥാസസം  വകര  വരദ്ധവക്കുന്നതവനസ്ഥാനുപസ്ഥാതവകമസ്ഥായസ്ഥാണസ  പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ

പ്രസ്ഥാക്ടതീസസവല് തതീറ കമകപടുതവയവട്ടുള്ളതസ.   സര വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയവകല  പഠന പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫസ്ഥാസം  എന്ന

നവലയവല്   പസ്ഥാകകജസ  ഓഫസ  പ്രസ്ഥാക്ടതീസസസ  കസ്ഥാലവകമസ്ഥായവ  പരവഷ്കരവകകണതവനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ   അടവസസ്ഥാന

വവവരങ്ങള് കശഖരവകകണ ഫസ്ഥാസം എന്ന നവലയ്ക്കുസം  പരവകശസ്ഥാധവചതവല് മറുപടവയവല് സൂചവപവച  കപസ്ഥാകല മൃഗങ്ങളുകട

ശരതീരഭസ്ഥാരസം  കരഖകപടുതവയതസ്ഥായവ  ഒരു  കരഖയസം   ഓഡവറവനസ   ലഭവക്കുകയണസ്ഥായവല.  ഫസ്ഥാമവല്   ഓകരസ്ഥാ

കനകസ്ഥാലവക്കു  കനകരയസം   വവവരങ്ങള്   കരഖകപടുത്തുവസ്ഥാന്  സസൗകരരകപടുതവയവട്ടുകണങ്കവലുസം

കരഖകപടുതവയതസ്ഥായവ  കണവല.  പചപ്പുലവകന  കുറവസ   നവകതസ്ഥാന്   എപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  തതീറ   വരദ്ധനവസ

നവരകദ്ദേശവചതസ  എന്നസ വരക്തമല.  പ്രകതരക പദ്ധതവകള്കസ കതീഴവല് നല്കുന്ന തതീറ, ഫസ്ഥാമവകല കപസ്ഥാതു തതീറയമസ്ഥായവ

ബനവപവക്കുന്നതുസം അവസസ്ഥാനവപവകകണതസ്ഥാണസ.
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അനുവദവകസ്ഥാവുന്ന വരതവയസ്ഥാനങ്ങള് കുറചസ്ഥാല് കപസ്ഥാലുസം  150  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം തതീറ ദവനസം പ്രതവ അധവകസം  നല്കവ

വരുന്നതസ്ഥായവ  ഓഡവറസ വവലയവരുത്തുന. 

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  2015  ജൂകല,  2015  മസ്ഥാരചസ  മസ്ഥാസങ്ങളവല്  പന്നവകള്കസ  നല്കവയ   തതീറകളുകട   വവവരസം

പരവകശസ്ഥാധവചതവലുസം  കപസ്ഥാരുതകകടുകള് കസ്ഥാണുന.

ജൂകല മസ്ഥാരചസ 2015

1 മഞ്ഞകചസ്ഥാളസം 2600 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 2340 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @ 26/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

2 കഗസ്ഥാതമ്പസ തവവടസ 780 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 765 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @ 25.5/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

3 കസസ്ഥായസ്ഥാബതീന് 420 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 360 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @ 59/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

4 നവലകടല പവണസ്ഥാകസ 110 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 495 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @52/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

5 ഉണകമതീന് 100 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 450 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം @ 52/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

6 ഉപസ 20 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം 22 @ 9/കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

ആകക 4030 4432

തതീറ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ  സസ്ഥാമഗ്രേവകള്  വവതരണസം  കചയതവനസ    അനുപസ്ഥാതകമസ്ഥാനസം  കസ്ഥാണുന്നവല.

ഇകസ്ഥാലയളവവകല  പന്നവകളുകട വവവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ പറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

ജൂകല 2014 മസ്ഥാരചസ 2015

മുതവരന്ന കപണ് 29 32

ആണ് 5 5

കുടവകള് 7 71
പവ.ഒ.പവ 2010 പ്രകസ്ഥാരസം മുതവരന്നവരകസ 2 മുതല് 3 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം വകരയസം കുടവകള്കസ 0.5 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം തതീറയമസ്ഥാണസ

ശുപസ്ഥാരശ  കചയവട്ടുള്ളതസ.എങ്കവല്  2014  ജൂകല മസ്ഥാസതവല് ദവനസം പ്രതവ  100  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം കവചസ  3000  കവ.ഗ്രേസ്ഥാമുസം

മസ്ഥാരചവല് 120  കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം പ്രകസ്ഥാരസം 3600 കവ.ഗ്രേസ്ഥാമുസം മതവയസ്ഥാകുസം ഇതവല് അധവകരവച നല്കവയതവനസ  (1030 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം

+832 കവ.ഗ്രേസ്ഥാസം)  മറുപടവ  ഒനസം  നല്കുകയണസ്ഥായവല   .  ഘടകങ്ങള്  കചരതസ  മവശ്രവതമസ്ഥായസ്ഥാണസ   തതീറ

നല്കുന്നകതങ്കവല് ഘടകങ്ങള്  ഉല്പസ്ഥാദവപവച   മവശ്രവതസം  കസ്റ്റസ്ഥാകവകലടുതസ  വവതരണസം  കസ്ഥാണവകകണതസ്ഥാണസ.

മവശ്രവതതവകന   നവരകസ  യഥസ്ഥാകസം  31/-ഉസം   34/  ഉസം  എന്നസ  കസ്ഥാണുന.  

3-91.   ഫതീഡപ വലാങ്ങവയ ഇനത്തെവല്  -   അധവക കചലവപ   26,580/-   രൂപള  -
AICRP on Poultryf for eggs,  മണ്ണൂത്തെവയവല്  സവ.ബവ.വവ നസം. 35/6-15  പ്രകസ്ഥാരസം  3,80,516/-രൂപ ഫതീഡസ

വസ്ഥാങ്ങവയതവകന വവലയസ്ഥായവ റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണസ പസൗള്ടവ കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ നല്കവയവട്ടുണസ. (കചകസ നസം. 502735/ 12-

06-2015)   ടവ  തുക  31-03-2015-കല  തസ്ഥാകഴപറയന്ന വവവവധ ഇന്കവസ്ഥായസസുകള് പ്രകസ്ഥാരസം    ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര

വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ  വവലയസ്ഥായവടസ്ഥാണസ നല്കവയവട്ടുള്ളതസ.
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ഇന്കവസ്ഥായസസസ
നസം/തതീയ്യതവ

വസ്ഥാങ്ങവയ സസ്ഥാധനസം / തൂകസം ഇന്കവസ്ഥായസസസ
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കററസ 

തുക

5714/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/3700 kg 24 kg 88,800

5715/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/7200 kg 23 kg 1,65,600

5716/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/1350 kg 22 kg 29,700

5713/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/ 2400 kg 25 kg 60,000

5717/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/466 kg 26 kg 12,116

108/31-03-15 ചവകന് കഗ്രേസ്ഥാവര/972 kg 25 kg 24,300

ആകക 3,80,516

ഒകര  തതീയ്യതവയവല്  ഒകര  സസ്ഥാധനസം  വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ  വരതരസ്ത   നവരക്കുകള്  ചുമതവ  ഇന്കവസ്ഥായസസസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുകയസം ആയതനുസരവചസ  തുക 3,80,516/-രൂപ നല്കുകയസം കചയതസ ശ്രദ്ധയവല് കപടുതവ  വവശദതീകരണസം

ആവശരകപടസ  നല്കേവയ  ഓഡവറസ  എന്കശ്വയറവയസ  (നസം.  4/14-03-18),  ഓകരസ്ഥാ  ഇന്കവസ്ഥായസസവലുസം  പ്രകതരക

ഗുണനവലവസ്ഥാരതവലുള്ള ഫതീഡസ വസ്ഥാങ്ങവയതവനസ്ഥാലസ്ഥാണസ കററസ വരതരസ്ഥാസകപടവരവക്കുന്നകതന്ന  മറുപടവ നല്കവയവട്ടുണസ.

ഒകര ദവവസകത ഒകര ഐറസം  സസ്ഥാധനങ്ങള്കസ്ഥായള്ള ഇന്കവസ്ഥായസസസ ആകയസ്ഥാല് ഈ അധവക കചലവസ ഓഡവറവല്

അസംഗതീകരവക്കുന്നവല.   കുറഞ്ഞ കററസ  കകശ്വസ്ഥാടസ  കചയ ഇന്കവസ്ഥായസസസ  അനുസരവചസ  (കവകലസ്ഥായസ  22/-രൂപ നവരകസ)

26,580/-രൂപയകട അധവക കചലവസ ഉണസ്ഥായവട്ടുണസ. ടവ തുക  കചലവവനുതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസനവല് നവനസം

തവരവകക  ഈടസ്ഥാകവ  പസ്ഥാന് ഫണവല് ഒടുകസ വരുകതണതസ്ഥാണസ.

3-92 .   കുഴല് കവണര് നവര്മലാണസം  -   ധനനഷസം
കഗലാടപ   &  ഷതീപപ ഫലാസം

ഫസ്ഥാമവകല ജലദസൗരലഭരതയസ പരവഹസ്ഥാരസം  കസ്ഥാണുന്നതവനസ്ഥായവ കകരള ഗ്രേസൗണസ  വസ്ഥാടര ഡവപസ്ഥാരട്ടുകമന്റുമസ്ഥായവ

ബനകപടസ  2013-14 വരഷതവല് 1,750/- രൂപ സരകവയ്ക്കുസം 21,740/- രൂപ കുഴല് കവണര നവരമസ്ഥാണതവനുമസ്ഥായവ

വവനവകയസ്ഥാഗവച. പൂരതതീകരണ റവകപസ്ഥാരടവല് 400 LPH  കവള്ളസം ഉറപ്പു നല്കവയവരുകന്നങ്കവലുസം ഈ  കുഴല് കവണര

വറവവരളുകയസം  ഈ പ്രകദശതവനസ '  Shallow well'  ആണസ ഉചവതകമന്നസ  ഉപകദശസം നല്കവ  ഗ്രേസൗണസ  വസ്ഥാടര

ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  രണസ്ഥാമകത കവണര കൂടവ കുഴവച. ആയതവനസ 6,104/- രൂപ കചലവഴവച. 3000 LPH  കവള്ളസം ഉറപ്പു

നല്കവയ ടവ കവണറുസം   വരഷസം മുഴുവനുസം ജല ലഭരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവനസ  ഉതകവയവല.  ഈ സസ്ഥാഹചരരതവല് 

യൂണവകവഴവറവയവകല  മറസ സസ്ഥാദ്ധരതകള്  പരവകശസ്ഥാധവകസ്ഥാകത  ഗ്രേസൗണസ  വസ്ഥാടര  

ഡവപസ്ഥാരടകമനവകനസ്ഥാടസ വതീണ്ടുസം   പുതവയ  കവണര   കുഴവക്കുന്നതവനുള്ള  എസ്റ്റവകമറസ   ആവശരകപട്ടു

വരുത്തുകയസം 14/11/2016 നസ ഡവ.ഡവ. നമ്പര 478213 പ്രകസ്ഥാരസം  3,20,000/രൂപ   നല്കുകയസം കചയ. 14/11/16

നസ തുക നല്കവകയങ്കവലുസം നസ്ഥാളവതുവകര  പ്രവൃതവ ആരസംഭവചവടവല. കലവസകസ്റ്റസ്ഥാകസ  ഫസ്ഥാമവലുള്ള  ജല ലഭരത 

കുറവസ്ഥായ ഒരു കവണറവല് നവനസം   കവള്ളസം  പമ്പസ കചയസ  നവരമവകസ്ഥാനുകദ്ദേശവക്കുന്ന  ടസ്ഥാങ്കസ,

കപപസ  കലന് എന്നവവ വഴവ ഫസ്ഥാമവല് മുഴുവനസ്ഥായസം  ജല ലഭരത ഉറപ്പുവരുത്തുകയസ്ഥാണസ ലക്ഷരസം എന്നസ

ഫസ്ഥാസം തലവന് അഭവപ്രസ്ഥായകപട്ടു. ഈ സസ്ഥാഹചരരതവല്  നവലവവകല  കവണര ആഴസം വരദ്ധവപവചസ  ജല
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 ലഭരത ഉറപ്പു വരുതവ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  വവതരണകയസ്ഥാഗരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ യൂണവകവഴവറവ  എഞവനതീയറവസംഗസ

വവസംഗവകന  ഏല്പവക്കുന്ന കസ്ഥാരരസം പരവഗണവകകണതസ്ഥാണസ. ഓഡവറസ  കുറവപവനസ  നല്കവയ  മറുപടവയവല്

11/7/2017 നസ കകരള ഭൂജല വകുപവല് നവനസം 320000/- രൂപ തവരവകക വസ്ഥാങ്ങവയതസ്ഥായസം പ്രസ്തുത തുക ഉപകയസ്ഥാഗവചസ

ഫസ്ഥാമവനസ  സമതീപത്തുള്ള  നസ്ഥാലസ  മുറവ  സമുചയതവകല  കവണറവല്  നവനസം  ജലസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനുള്ള  അറകുറ

പണവകള്ക്കുസം ബസ്ഥാകവ തുക ഫസ്ഥാമവകല കൂടുകളുകട നവതീകരണതവനുസം ഉപകയസ്ഥാഗവചതസ്ഥായസം അറവയവച. 320000/-

തവരവകക ലഭവചതവകന വവവരങ്ങള്, തുടരന്നസ ഈ തുക കചലവഴവചതവകന വവവരങ്ങള് എന്നവവ കരഖകള് സഹവതസം

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടപടവ സശ്വതീകരവകകണതസ്ഥാണസ.

3-93.    ഡവ  .  ആര്  .  ഡവ  .    ഒ  .    കപ്രലാജക്ടപള  -  “  Development  of  Affordable  Bio  degradable  dermal
substitutes and further  utilisation of these as scaffolds in creating tissue engineered
skin”-  നടത്തെവപവകല അപലാകതകളള  -

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ.  യകട “  Development of Affordable Bio - degradable dermal substitutes and further

utilisation of these as scaffolds in creating tissue engineered skin” എന്ന റവസരചസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ്ഥായവ 27/2/2012-

കല  ERIP  /ER/1004532/M/01/  1410/DRDO   നമ്പര ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം   ഡയറക്ടര,   ER&IPR   151.73 ലക്ഷസം

രൂപയകട  ഗ്രേസ്ഥാനസ അനുവദവചതരവസ്ഥായവ.  കഡസ്ഥാ.  പവ  കുടവനസ്ഥാരസ്ഥായണന്,  കപ്രസ്ഥാഫസര  &  കഹഡസ  ,

ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ ഓഫസ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കടകകസ്ഥാളജവ , കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല്

സയന്സസസ , മണ്ണൂതവയകട   പ്രവന്സവപല്   ഇന്കവസ്റ്റവകഗറരഷവപവല്,  കജ.എസം.എസം.സവ,  തൃശൂരവകല

കഡസ്ഥാ.പ്രശസ്ഥാന്തസ  വരകവ, കഡസ്ഥാ.വവ.എന്. വസ്ഥാസുകദവന്, അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര , ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ  ഓഫസ കലവസ

കസ്റ്റസ്ഥാകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് കടകകസ്ഥാളജവ, മണ്ണൂതവ എന്നവവര കകസ്ഥാ-ഇന്കവസ്റ്റവകഗറരമസ്ഥാരസ്ഥായവട്ടുള്ള  3 വരഷകപ്രസ്ഥാജക്ടവല്

കമസ്ഥാതസം തുക കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ , മണ്ണൂതവയകട  കപരവലുസം

കജ.എസം.എസം.സവ കസ വകയവരുതവയ  തുക കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ കവററവനറവ ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ  ,  

മണ്ണൂതവ മുഖസ്ഥാന്തവരവുസം  നല്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ  നവരകദ്ദേശസം   നല്കവയവട്ടുള്ളതസ.   കമസ്ഥാതസം  കചലവസ    തുകയകട

കചലവസ കസ്റ്ററസകമനസ, വവനവകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാക്ഷരപതസം, ഫണസ വവനവകയസ്ഥാഗ പുകരസ്ഥാഗതവ, കഫനല്   കകസ്ഥാഷര

റവകപസ്ഥാരടസ, ഓഡവറസ യൂടവകലകസഷന് സരടവഫവകറസ  എന്നവവ കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്കടകകസ്ഥാളജവ,

തൃശൂരവകന  ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥാകണന്നസ  പ്രസ്തുത  കതവല്  വരക്തമസ്ഥാകവയവട്ടുണസ.   വവവവധ  ഇനങ്ങളവലസ്ഥായവ

കജ.എസം.എസം.സവ യസ  50 ലക്ഷസം  രൂപയസ്ഥാണസ നതീകവ വചവട്ടുള്ളതസ. 29/3/15-നസ   അവസസ്ഥാനവക്കുന്ന   പ്രസ്തുത

കപ്രസ്ഥാജക്ടവനസ 29/3/15 തതീയ്യതവയവകല  ERIP/ER/1004532/M/01/1410 നസം ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം 29/3/16  വകര  

നവലവവകല  ഫണസ ഉപകയസ്ഥാഗവചസ   എക്സസകറന്ഷനുസം   നല്കവയവട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന

ഓഡവറവനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകവയ  കരഖകള് പരവകശസ്ഥാധവചസ  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന അപസ്ഥാകതകള്  /  നവരകദ്ദേശങ്ങള്

ശ്രദ്ധയവല്കപടുത്തുന.

i. കജ.എസം.എസം.സവ.സവ,  തൃശൂരവനസ  ,  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ കവററവനറവ  ആനസ ആനവമല് സയന്സസസ,  മണ്ണൂതവ

മുഖസ്ഥാന്തവരസം   നല്കവയ  50  ലക്ഷസം  രൂപയകട  വവനവകയസ്ഥാഗ  വവവരങ്ങള്  ഓ ഡവറവനസ  ലഭരമസ്ഥാകവയവടവല.
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ഡവ.ആര. ഡവ.ഒ  ഡയറക്ടറുകട   13/6/16  തതീയ്യതവയവകല   കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം   കകസ്ഥാ-ഇന്കവസ്റ്റവകഗറര  ,

കജ.എസം.എസം.സവ കയസ്ഥാടസ  2,13,569/-  രൂപയകട  കചലവവനസ  കസ്ഥാരണസം കസ്ഥാണവക്കുന്നതവനുസം അതവല് തകന്ന

ഓവര  കഹഡസ   ചസ്ഥാരജ്ജവനതവല്  അധവകമസ്ഥായവ   കചലവഴവച  34,569/-   രൂപ  തവരവചടയ്ക്കുന്നതവനുസം

നവരകദ്ദേശവചവട്ടുണസ.

ii. സതീനവയര  റവസരചസ  കഫകലസ്ഥാകളുകട  1/10/14  മുതല്  29/3/15  വകരയള്ള സസ്ഥാലറവ  റവവവഷന് അരവയര

തുകയസ്ഥായ   1,19,678/-  രൂപ  12/4/16  തതീയ്യതവയവകല   നമ്പര    ERIP/ER/1004532/M/01/1410  കതസ

പ്രകസ്ഥാരസം  ഉതരവസ്ഥാകുകുയസം  28/3/16 നസ തുക റവലതീസസ  കചയ്യുകയസം കചയ. 22/9/15 തതീയ്യതവയവകല കമല്

നമ്പര  ഉതരവവല് 1/10/14-മുതല് 29/3/15 വകരയള്ള ശമ്പള കുടവശവക (റവകവസസഡസ കസയവല്) മസ്ഥാതകമ

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ ഫണവല് നവനസം കചലവഴവകസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള  എന്നസ നവഷസ കരഷവചവട്ടുണസ.  പകക്ഷ 28/3/16

തതീയ്യതവയവകല  ബവ.ആര നസം.  124/15-16 പ്രകസ്ഥാരസം  1,10,000/- രൂപയസം  126/15-16  പ്രകസ്ഥാരസം  1,05,172/-

രൂപയസം  ഏപ്രവല് 2015  മുതല് കഫബ്രുവരവ  2016  വകരയള്ള സസ്ഥാലറവ റവവവഷന്  കുടവശവകയവനതവല് 2

സതീനവയര  റവസരചസ  കഫകലസ്ഥാകള്കസ  നല്കവയവട്ടുണസ.    ഇതസ  ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ  നവരകദ്ദേശങ്ങള്കസ

വവരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത   കചലവവനസ  ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ  യവല്  നവനസം  അനുവസ്ഥാദതവനസ്ഥായവ  പ്രവന്സവപല്

ഇന്കവസ്റ്റവകഗറര  7/9/15 നസ MPM/LPT/55(a)/12 നമ്പര ആയവ ഡവ.ആര.ഡവ.ആര   ഡയറക്ടരകസ  കതസ

നല്കവയതസ്ഥായവ  കസ്ഥാണുനകണങ്കവലുസം  നസ്ഥാളവതുവകര അനുമതവ ലഭവചതസ്ഥായവ   കസ്ഥാണുന്നവല.  ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ

യവല്  നവനസം  പ്രസ്തുത   കചലവവനുള്ള  അനുമതവ  എതയസം   കവഗതവല്  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതവനസ

ശ്രദ്ധവകകണതസ്ഥാണസ.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം  ആയതസ  നവരവഹണ  ഉകദരസ്ഥാഗസകന  ഉതരവസ്ഥാദവതമസ്ഥായവ

കണകസ്ഥാകവ നവരസ്ഥാകരവക്കുന്നതസ്ഥാണസ. 

iii. കകരള കവററവനറവ  &  ആനവമല് സയന്സസസ സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ആക്ടസ, 2010  കസക്ഷന് 44,45  എന്നവവ

പ്രകസ്ഥാരസം സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണവകന സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടറവ ഓഡവറസ കചകയ്യണതസ കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡവറസ വകുപസ

(മുമ്പസ  കകരള  കലസ്ഥാകല്  ഫണസ  ഓഡവറസ  വകുപസ)  ആണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കവററവനറവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

അധവകസ്ഥാരവകളുകടകയസ്ഥാ  ഡവ.ആര.ഡവ.ഓയകടകയസ്ഥാ, കരഖസ്ഥാമുലമുള്ള  അനുമതവയവലസ്ഥാകത  കമല് കപ്രസ്ഥാജക്ടവകന

'Account  preparation  and  Audit  '  നസ്ഥായവ   'Abraham  &  Jose'   എന്ന ചസ്ഥാരകടഡസ  അകസൗണനവകന

നവയമവക്കുകയസം  തസ്ഥാകഴ പറയന്ന രതീതവയവല് തുക കചലവഴവക്കുകയസം കചയ.

വക്കൗചര് നസം തതീയ്യതവ തുക കചലവവനസം  കചക്കപ നസം. /തതീയ്യതവ

ബവ.ആര. നസം. 3/13-14 6/7/13 3360 ഓഡവറസ ഫതീ 186057
6/7/13

ബവ.ആര. നസം. 6/15-16 5/5/15 5610 ഓഡവറസ ഫതീ --

ബവ.ആര. നസം. 92/15-16 22/12/15 2280 ഓഡവറസ ഫതീ --

ബവ.ആര. നസം. 5/16-17 24/6/16 2860 ഓഡവറസ ഫതീ --

ആകക 14,110
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അനുമതവയവലസ്ഥാകതയസം  അധവകസ്ഥാരമവലസ്ഥാകതയസം കചലവഴവച  14,110/- രൂപയകട കചലവസ നവരസ്ഥാകരവക്കുന.

പ്രസ്തുത  തുക  ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസരവല്  നവനസം  തവരവച  പവടവകകണതസ്ഥാണസ.  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഭരണസമവതവയകട ശ്രദ്ധ ക്ഷണവക്കുന. 

  3-94.നബലാര്ഡപ   

 04-03-2011  കല   എല്.ബവ./  എസസ.പവ.ഡവ./9118/ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ.-1/ആ  ര.ഐ.ഡവ.എഫസ  XVI

കകരള/115/പവ.എസസ.സവ/2010-11  നസം കതസ പ്രകസ്ഥാരസം   സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ 4,225.60 ലക്ഷസം രൂപ നബസ്ഥാരഡവല്

നവനസം  കലസ്ഥാണ് അനുവദവചവട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത  29-03-2012  കല ഗവ.ഉതരവസ  ജവ.ഒ.(ആര.റവ.)നസം.749/12  എ.ഡവ./

പ്രകസ്ഥാരസം  222.40  ലക്ഷസം  രൂപ  ഗവ.ല്  നവനള്ള  ധനസഹസ്ഥായവുസം  ലഭവചവട്ടുണസ.  കമല്പറഞ്ഞ  ഫണ്ടുകള്

ഉപകയസ്ഥാഗകപടുതവ  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  മണ്ണുതവ,തവരുവവഴസ്ഥാസംകുന്നസ,പൂകകസ്ഥാടസ  കരസ്ഥാമ്പസുകളവലസ്ഥായവ

14 കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് നടപവലസ്ഥാക്കുന്നതവനസ  21-02-2012  കല ഡവ.എ.ആര കന കക.വവ.എ.എസസ.യ. /ഡവ.എ.ആര /ആര

2/98/2012(1)  ഓഫതീസസ  നടപടവകമങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ഭരണസ്ഥാനുമതവ,സസ്ഥാകങ്കതവകസ്ഥാനുമതവ  ഇവ  നല്കവയവട്ടുണസ.

നബസ്ഥാരഡവന കലസ്ഥാണ് അനുവദവചകകസ്ഥാണ്ടുള്ള 01-04-2010 കല കതസ പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രസ്തുത വരക്കുകള് ആരസംഭവചസ  31-

03-2014 നുള്ളവല്  പൂരതതീകരവകണകമനസം  തുക  പവന്വലവചസ   2  വരഷകത  കഗ്രേസസ  പവരവയഡസ  ഉള്പകട

7 വരഷമസ്ഥാണസ കലസ്ഥാണവകന കസ്ഥാലസ്ഥാവധവകയനസം അറവയവചവട്ടുണസ.          

  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ആര  ഐ  .ഡവ.എഫസ  അകസൗണസ്ഥായ  67141128274  പരവകശസ്ഥാധവചതവല്  ,കലസ്ഥാണ്

അനുവദവചതുസം തുക കചലവഴവചതുസം സസംബനവച വവശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴപറയസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

ഗഡുക്കള തുക ഉത്തെരവപ നമ്പര്

I 4,25,00,000/- ജവ.ഒ.ആര.റവ.നസം 749/12/എ.ഡവ. തതീ.29-03-2012

II 12,18,38,000/- ജവ.ഒ.ആര.റവ.നസം 749/12/എ.ഡവ. തതീ.04-05-2013

III 9,58,67,000/- ജവ.ഒ.ആര.റവ.നസം 987/14/എ.ഡവ. തതീ.07-06-2014

IV 7,43,56,000/- ജവ.ഒ.ആര.റവ.നസം 1629/14/എ.ഡവ. തതീ.03-09-2014

V 4 ,39,99,500/- ജവ.ഒ.ആര.റവ.നസം 749/12/എ.ഡവ. തതീ22-01-2016

ആകക 37,85,60,500

    
കചലവപ 

2012-13                      9,45,92,333/-
2013-14                      9,85,70,069/-
2014-15                      5,27,48,150/-
2015-16                      9,77,00,000/-

 ആകക കചലവസ           34,36,10,552/- 

 നതീകവയവരവപസ     3,49,49,948/-( പലവശ ഉള്പകട പസ്ഥാസസ ബുകസ പ്രകസ്ഥാരസം 3,51,29,285/- രൂപ)
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31-03-2019  ല് കലസ്ഥാണ് കസ്ഥാലസ്ഥാവധവ  അവസസ്ഥാനവക്കുന്നതവനസ്ഥാല്  സരവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകസ കലസ്ഥാണ് തവരവചടവസ
ഭസ്ഥാവവയവല്  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥാകസ്ഥാതവവധസം   കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്  എതയസം  കവഗസം  പൂരതതീകരവക്കുന്നതവനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ
ന ടപടവകള് സശ്വതീകരവക്കുന്നതവനസ   ഭരണവവഭസ്ഥാഗതവകന  അടവയന്തവര ശ്രദ്ധപതവകയണതസ്ഥാണസ.

ഭലാഗസം   4

ധനകലാരദ വവശകലനവുസം ഓഡവറ്റപ പ്രതദവകലലാകനവുസം

4-1  (എ)  വലാര്ഷവക കണക്കുകള പ്രകലാരമുള്ള സലാമ്പത്തെവക സ്ഥവതവ . 2014-15

മുന്ബസ്ഥാകവ 51,32,59,993*

വരവപ

പസ്ഥാന് 11,00,00,000

കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 49,18,10,000

കക.എസസ.സവ.എസസ.റവ.ഇ 45,27,111

എ.എചസ.ഡവ 12,87,000

ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ 17,02,23,000

ഐ.സവ.എ.ആര 1,37,47,000

മറസ ഇ.എ.പവ. കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് 30,45,743

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ 23,17,828

ഇ.എഫസ.സവ 83,74,000

എ.ഐ.എന്.പവ 10,83,000

ആര.കക.വവ.കവ 1,00,00,000

കജ.ആര.എഫസ / 
എസസ.ആര.എഫസ

14,73,702

ഇകനണല് റസതീപസറസ 15,19,79,165

അകബറസകമനസ 1,33,55,457

ടസ്ഥാന്സ്ഫര കകഡവറസ ടു 
എഫസ.ഒ

15,51,98,862

മറസ വരവുകള്  2,14,27,918
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 ബസ്ഥാങ്കസ പലവശ 3,27,39,209

എന്.ടവ.എസസ. 7,22,301 1,19,33,11,296

ആകക വരവപ 1,70,65,71,289

കചലവപ

പസ്ഥാന്+ കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 1,05,41,73,210

 മറസ വവതസഡസ്ഥാവല്സസ 64,41,398

മറസ കസ്റ്റഷനുകളവകലകസ 
റവ.ഡവ. കചയ തുക

25,27,99,120

ഫവക്സഡസ കഡകപസ്ഥാസവറസ 
(ഇ.എ.പവ 
&ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ)

12,91,92,842

കപന്ഷന് 
&ഡവ.സവ.ആര.ജവ

7,52,44,412

ആകക കചലവപ 1,53,05,44,846

നതീക്കവയവരവപപ 17,60,26,443

*2013-14 വരഷകത ഓഡവറസ റവകപസ്ഥാരടസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള മുന്ബസ്ഥാകവയസ്ഥാണസ ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകവയവ 
ട്ടുള്ളതസ. ഇതവനസ വസ്ഥാരഷവക കണക്കുമസ്ഥായള്ള വരതരസ്ഥാസസം ഖണവക 3-22 ല് 
പ്രതവപസ്ഥാദവചവരവക്കുന. 

4-1  (ബവ)  വലാര്ഷവക കണക്കുകള പ്രകലാരമുള്ള സലാമ്പത്തെവക സ്ഥവതവ . 2015-16

മുന്ബസ്ഥാകവ 17,60,26,443*

വരവപ

പസ്ഥാന് 28,00,00,000

കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 65,41,51,000

കക.എസസ.സവ.എസസ.റവ.ഇ 26,86,106

എ.എചസ.ഡവ 7,51,000

ഐ.സവ.എ.ആര. 2,25,33,536

കജ.ആര.എഫസ / 
എസസ.ആര.എഫസ

78,000

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ 1,19,678
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ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ 4,39,99,500

ആര.കക.വവ.കവ 4,00,00,000

മറസ ഇ.എ.പവ. കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് 40,06,280

ഇകനണല് റസതീപസറസ 17,23,67,505

അകബറസകമനസ 87,78,394

ടസ്ഥാന്സ്ഫര കകഡവറസ ടു 
എഫസ.ഒ

28,42,05,299

മറസ വരവുകള്  5,57,32,824

 ബസ്ഥാങ്കസ പലവശ 3,80,45,538 1,60,74,54,660

ആകക വരവപ 1,78,34,81,103

കചലവപ

പസ്ഥാന്+ കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 1,19,13,21,043

 ഐ.സവ.എ.ആര. 1,89,28,482

മറസ കസ്റ്റഷനുകളവകലകസ 
റവ.ഡവ.കചയ തുക

19,20,36,131

ഇ.എ.പവ 22,43,756

ബസ്ഥാങ്കസ ചസ്ഥാരജ്ജസ 47,623

ഫവക്സഡസ കഡകപസ്ഥാസവറസ (
ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ & 
കപന്ഷന്, ഐ.ആര )

3,29,10,739

കപന്ഷന് 
&ഡവ.സവ.ആര.ജവ

8,02,57,521

ആകക കചലവപ 1,51,77,45,295

നതീക്കവയവരവപപ 26,57,35,808

*2014-15 വരഷകത കമല് പറഞ്ഞവരവക്കുന്ന   പ്രകസ്ഥാരമുള്ള മുന്ബസ്ഥാകവയസ്ഥാണസ 
ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകവയവട്ടുള്ളതസ. ഇതവനസ വസ്ഥാരഷവക കണക്കുമസ്ഥായള്ള വരതരസ്ഥാസസം ഖണവക 3-22 ല് 
പ്രതവപസ്ഥാദവചവരവക്കുന. 
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 4-2 (എ)  സ്ഥവര നവകക്ഷപങ്ങള 2014-15
 മുന്ബസ്ഥാകവ      26,90,90,909

  നവകക്ഷപസം         58,99,146

  ആകക   26,31,91,769

പവന്വലവച തുക  9,88,06,232

 നതീകവയവരുപസ തുക 16,43,85,531

 നതീകവയവരവപവകന വവശദസ്ഥാസംശസം
ക്രമ
നസംപ

ര്

സ്ഥവരനവകക്ഷപസം
നടത്തെവയവരവക്കു

ന ബലാങപ
അക്കക്കൗണപ

നസംപര്

കഡകപലാസവറ്റപ
തതീയതവ

കലാലയളവപ തുക പലവശ കലാലലാവധവ

1. 67192091138 07/08/2012 2 വര്ഷഷ,11 
മമാസഷ

1,80,656 9% 07/07/2015

2. 67192097684 07/08/2012 2 വര്ഷഷ,11 
മമാസഷ

1,82,479 9% 07/07/2015

3 67197176517 25/09/2012 52,45,342

4 67202902718 29/11/2012 90,00,000

5 67202902821 29/11/2012 20,00,000

6 67202898564 29/11/2012 90,00,000

7 67240511322 24/08/2013 51,68,342

8 67283189187 04/07/2014 90,00,000

9 67283187883 04/07/2014 90,00,000

10 67283189290 04/07/2014 90,00,000

11 67283189427 04/07/2014 90,00,000

12 67283190352 04/07/2014 58,67,000 02.10.2014

13 67296960544 08/10/2014 60,00,000 08.10.2015

14 67296959878 08/10/2014 90,00,000 08.10.2015

15 67296960373 08/10/2014 90,00,000 08.10.2015

16 67299492049 29/10/2014 6,00,00,000 29.10.2015

17 67303683474 03/12/2014 60,00,000 03.12.2015
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18 67262328876 29/01/2014 7,56,374

19 67270626871 27/03/2014 9,85,338

  ആകക 16,43,85,531

  
 4-2 (ബവ)  സ്ഥവര നവകക്ഷപങ്ങള 2015-16

 മുന്ബസ്ഥാകവ      16,43,85,531

  നവകക്ഷപസം         23,72,93,310

  ആകക   40,16,78,841

പവന്വലവച തുക 26,70,53,515

 നതീകവയവരുപസ തുക 13,46,25,326

 നതീക്കവയവരവപവകന വവശദലാസംശസം
ക്രമ
നസംപ

ര്

സ്ഥവരനവകക്ഷപസം
നടത്തെവയവരവക്കു

ന ബലാങപ
അക്കക്കൗണപ

നസംപര്

കഡകപലാസവറ്റപ
തതീയതവ

കലാലയളവപ തുക പലവശ കലാലലാവധവ

1. 67192091138 07/08/2012 2 വര്ഷഷ, 11 
മമാസഷ

1,80,656 9% 07/07/2015

2. 67192097684 07/08/2012 2 വര്ഷഷ, 11 
മമാസഷ

1,82,479 9% 07/07/2015

3 67197176517 25/09/2012 52,45,342

4 67240511322 24/08/2013 51,68,342

5 67262328876 29/01/2014 7,56,374

6 67270626871 27/03/2014 9,85,338

7 67283190352 04/07/2014 58,67,000

8 67296960544 08/10/2014 60,00,000

9 67296959878 08/10/2014 90,00,000

10 67296960373 08/10/2014 90,00,000

11 67303683474 03/12/2014 60,00,000

12 67305345342 15/12/2014 11,69,226

13 67322609522 13/05/2015 50,00,000 12/07/2015
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14 67322609588 13/05/2015 60 ദവവസസം 50,00,000 12/07/2015

15 67339241093 09/10/2015 50,00,000

16 67339241355 09/10/2015 50,00,000

17 67339241424 09/10/2015 50,00,000

18 67339241526 09/10/2015 50,00,000

19 67339241593 09/10/2015 51,59,830

20 67348118193 01/01/2016 99,00,000

21 67348119174 01/01/2016 99,00,000

22 67350701339 25/01/2016 31,10,739

23 67350439188 21/01/2016 90,00,000

24 67350612803 22/01/2016 90,00,000

25 67350340075 20/01/2016 90,00,000

 ആകക 13,46,25,326

 4-3. (എ) ഓഡവറ്റപ ചലാര്ജ്ജപ     2014-15

വസ്ഥാരഷവക കണകസ പ്രകസ്ഥാരസം 
ആകക വരവസ

1,19,33,11,296

കുറയ്ക്കുക

കനസ്ഥാണ് പസളസ്ഥാന് ഗ്രേസ്ഥാനസ വരവസ 49,18,10,000

പസളസ്ഥാന് ഫണസ 11,00,00,000

മറസ ഡവപസ്ഥാരടസകമന്റുകളവല് 
നവനള്ള വരവസ 

1287000

ഐ.സവ.എ.ആര ഗ്രേസ്ഥാനസ 13747000

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ 2317828

ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ(NABARD) 17,02,23,000

ഇ.എഫസ.സവ 83,74,000

കക.എസസ.സവ.എസസ.റവ.ഇ 45,27,111

എന്.ടവ.എസസ. 7,22,301

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ 23,17,828

എ.ഐ.എന്.പവ 10,83,000

ആര.കക.വവ.കവ 1,00,00,000
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കജ.ആര.എഫസ / 
എസസ.ആര.എഫസ

14,73,702

മറസ ഇ.എ.പവ. കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് 30,45,743

അകബറസകമനസ 1,33,55,457

ടസ്ഥാന്സ്ഫര കകഡവറസ ടു എഫസ.ഒ 15,51,98,862

മറസ വരവുകള്  2,14,27,918

ആകക 1008592922

ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ 
കണകസ്ഥാക്കുന്നതവനസ 
പരവഗണവകസ്ഥാവുന്ന വരവസ

18,47,18,374

2014-15 വരഷകത ഓഡവറസ 
ചസ്ഥാരജ്ജസ 1%

18,47,184*

2013-14 വരഷസം ഒടുകവയ 
ഓഡവറസ  ചസ്ഥാരജ്ജസ

ഇല

31-03-2014 നസ 
ഒടുക്കുവസ്ഥാനവകശഷവക്കുന്ന 
ഓഡവററസ ചസ്ഥാരജ്ജസ

95,33,720

31-03-2015 നസ 
ഒടുക്കുവസ്ഥാനവകശഷവക്കുന്ന 
ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ

1,13,80,904

* റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണവല് നവനള്ള വരുമസ്ഥാനസം വസ്ഥാരഷവക കണകവല് ഉള്കപടുതവയവടവലസ്ഥാ- 
തതവനസ്ഥാല് പ്രസ്തുത വരുമസ്ഥാനസം ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ കണകസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ പരവഗണവചവടവല. 

 4-3. (ബവ) ഓഡവറ്റപ ചലാര്ജ്ജപ     2015-16

വസ്ഥാരഷവക കണകസ പ്രകസ്ഥാരസം 
ആകക വരവസ

1,60,74,54,660

കുറയ്ക്കുക

പസ്ഥാന് 28,00,00,000

കനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 65,41,51,000

കക.എസസ.സവ.എസസ.റവ.ഇ 26,86,106

എ.എചസ.ഡവ 7,51,000

ഐ.സവ.എ.ആര. 2,25,33,536
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കജ.ആര.എഫസ / 
എസസ.ആര.എഫസ

78,000

ഡവ.ആര.ഡവ.ഒ 1,19,678

ആര.ഐ.ഡവ.എഫസ 4,39,99,500

ആര.കക.വവ.കവ 4,00,00,000

മറസ ഇ.എ.പവ. കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് 40,06,280

അകബറസകമനസ 87,78,394

ടസ്ഥാന്സ്ഫര കകഡവറസ ടു എഫസ.ഒ 28,42,05,299

മറസ വരവുകള്  5,57,32,824

ആകക 1,81,78,67,703

ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ 
കണകസ്ഥാക്കുന്നതവനസ 
പരവഗണവകസ്ഥാവുന്ന വരവസ

21,04,13,043

2015-16 വരഷകത ഓഡവറസ 
ചസ്ഥാരജ്ജസ 1%

21,04,130*

2014-15 വരഷസം ഒടുകവയ 
ഓഡവറസ  ചസ്ഥാരജ്ജസ

ഇല

31-03-2015 നസ 
ഒടുക്കുവസ്ഥാനവകശഷവക്കുന്ന 
ഓഡവററസ ചസ്ഥാരജ്ജസ

1,13,80,904

31-03-2016 നസ 
ഒടുക്കുവസ്ഥാനവകശഷവക്കുന്ന 
ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ

1,34,85,034

* റവകവസ്ഥാള്വവസംഗസ ഫണവല് നവനള്ള വരുമസ്ഥാനസം വസ്ഥാരഷവക കണകവല് ഉള്കപടുതവയവടവലസ്ഥാ- 
തതവനസ്ഥാല് പ്രസ്തുത വരുമസ്ഥാനസം ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ കണകസ്ഥാക്കുന്നതവനസ്ഥായവ പരവഗണവചവടവല.

ആകക കുടവശവകയസ്ഥായ ഓഡവറസ ചസ്ഥാരജ്ജസ 1,34,85,034/- രൂപ “0070-60-110-99” ഓഡവറസ 
ചസ്ഥാരജ്ജസസ എന്ന ശതീരഷകതവല് ടഷറവയവല് ഒടുകവ അസല് കചലസ്ഥാന് ഡയറക്ടര ,കകരള 
സസംസസ്ഥാന ഓഡവറസ ,തവരുവനന്തപുരസം-695033എന്ന വവലസ്ഥാസതവല് അയചകകസ്ഥാടുകകണതസ്ഥാണസ.

4-4.ഓഡവറ്റപ പ്രതദവകലലാകനസം.
ക്രമ

നമ്പര്
ഇനസം തുക

1 തടസകപടുതവയ കചലവു തുക 7,97,58,360

165



2 വരവവനങ്ങളുകട നഷസം  ഇല

3 നവരസ്ഥാകരവച കചലവു തുക 16,89,438

4 കകന്ദ്ര സരകസ്ഥാരവനുണസ്ഥായ നഷസം 26,151

5 സസംസസ്ഥാന സരകസ്ഥാരവനുണസ്ഥായ നഷസം 55,625

6 മറ ഫണ്ടുകള് / കബസ്ഥാരഡകള് എന്നവവയ്ക്കുണസ്ഥായ 
നഷസം

ഇല

എ) യൂണവകവഴവറ്റവ ഫണവനുണലായ വദക്തമലായ നഷസം.

ഖണവക 
നമ്പര് 

വരവു നഷസം നവരലാകരവച തുക നകഷലാത്തെരവലാദവയകട കപരുസം 
ഉകദദലാഗകപരുസം

സ്ഥവരസം കമല്വവലലാസസം

13 4,35,194 കഡസ്ഥാ. സവസവലസ്ഥാമ കജസ്ഥാരജ്ജസ, 
ഡതീന്, കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ 
കവററവനറവ & ആനവമല് 
സയന്സസസ, മണ്ണൂതവ.

18 85,584 ശ്രതീമതവ. ടതീസസ്ഥാകമസ്ഥാള്, 
കപ്രസ്ഥാഫസര & കഹഡസ, 
കവററവനറവ എപവഡകമസ്ഥാളജവ & 
പ്രവവനതീവസ കമഡവസവന്

29 280 കഡസ്ഥാ. കക.വവജയകുമസ്ഥാര, ഡതീന്, 
കകസ്ഥാവസ്ഥാസസ, പൂകകസ്ഥാടസ.

63551 കഡസ്ഥാ. കക.വവജയകുമസ്ഥാര, ഡതീന്, 
കകസ്ഥാവസ്ഥാസസ, പൂകകസ്ഥാടസ.

32 (i) 27,363 കഡസ്ഥാ. ഗസംഗസ്ഥാകദവവ. പവ. കപ്രസ്ഥാഫ &
കഹഡസ, ഐ.എല്.എഫസ.സവ, 
പൂകകസ്ഥാടസ

33 2,577 കഡസ്ഥാ. പവ. രസ്ഥാസംനസ്ഥാഥസ, കണ്കടസ്ഥാളര
ഓഫസ എക്സസ്ഥാമവകനഷന്സസ 

40 (ബവ) 1755 രസ്ഥാജലകവ  ആര.  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

55634 കഡസ്ഥാ.ദവലതീപസ.  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

1755 കഡസ്ഥാ.ബബവത,  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

480 കഡസ്ഥാ.സുകമസ്ഥാദസ  .  അസവസ്റ്റനസ
കപ്രസ്ഥാഫസര

64096 കഡസ്ഥാ.ദവവസ്ഥാകരന്  നസ്ഥായര,
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കപ്രസ്ഥാഫസര

1,872 കഡസ്ഥാ.പവ.വവദര.,
അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര

26,383 കഡസ്ഥാ.കക.അനവല്കുമസ്ഥാര

26,383 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാരജ്ജസ ചസ്ഥാണവ

12,058 യദുകൃഷ്ണ  എസസ,  ജനറല്
കസകടറവ  ,യൂണവകവഴവറവ
യൂണവയന്

3832 കഡസ്ഥാ.സവ.ബസ്ഥാലുസസ്ഥാമവ

2737 കഡസ്ഥാ.മഞ്ജു ശശവധരന്

1055 കഡസ്ഥാ.പവ. കുടവനസ്ഥാരസ്ഥായണന്

3097 കഡസ്ഥാ.അബ്ദുള് മുനതീര

52 സസ്ഥാമവക്കുടവ, ഫസ്ഥാസം സൂപരകവസര
കഗ്രേഡസ-2

286 കഡസ്ഥാ.സുബവന് കക.കമസ്ഥാഹന്

5481 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാണ് എബ്രഹസ്ഥാസം

41 (vi) 5 18,991 ബകയസ്ഥാകകമവസവ  ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ,
പൂകകസ്ഥാടസ

41 (vii) 37,000 കഡസ്ഥാ.  ടവ.വവ.  അരവവന്ദസ്ഥാക്ഷന്,
ഡയറക്ടര , CASAGB, മണ്ണൂതവ.

45 7980 ശ്രതീ.പവ.വവ. ജകയഷസ, കസ്ഥാസസ IV

5993 ശ്രതീ.ടവ.പവ.കസതുമസ്ഥാധവന്,
സസംരഭകതശ്വ  വവജസ്ഥാന
വരസ്ഥാപന കകന്ദ്രസം  ഡയറക്ടര 

740 തസ്ഥാല്കസ്ഥാലവക   കഡവരമസ്ഥാര,
സസംരഭകതശ്വ  വവജസ്ഥാന വരസ്ഥാപന
കകന്ദ്രസം

6257 കഡസ്ഥാ.  ബവന്ദര  എലവസബതസ  ,
അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര

15440 ശ്രതീ.നസൗഷസ്ഥാദസ ടവ.പവ എല് .ഡവ.വവ 
കഡവര

7160 ശ്രതീ.  സുന്ദരന്  എന്.എല്.ഡവ.വവ
കഡവര

4043 ശ്രതീ. ഇകസബസ്ഥാല് സവ.പവ. കസ്ഥാസസ 
IV

46 20000+ 18% 
പലവശ

ശ്രതീ.സുകരഷസ കുമസ്ഥാര  കജ,  ടതീചവസംഗസ
അസവസ്റ്റനസ, ദവവസ കവതനസം
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35000+ 18% 
പലവശ

ശ്രതീ.സന്ദതീപസ.ബവ.,ടതീചവസംഗസ
അസവസ്റ്റനസ, ദവവസ കവതനസം

47 37,250 + 
പലവശ

കഡസ്ഥാ.ദവവര. എസം.പവ

48 (i) 17720 ശ്രതീ.വവ.വവ.ജയന് ., കസ്ഥാസസ IV.

6870 ശ്രതീ.  പവ.ബവ.  അനവല്കുമസ്ഥാര,

ബസസ അറണനസ, 

5330 ശ്രതീ. ശങ്കര നസ്ഥാരസ്ഥായണന് നസ്ഥായര ,

കഡവര

4405 കഡസ്ഥാ.  അ ഞ്ജു  ഏലവയസ്ഥാസസകബന്,

അസവസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര

58 83,951 ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ
എ ഞവനതീയര

61 27,959 ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ
എ ഞവനതീയര

62 46,808 ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ
എ ഞവനതീയര

70 14,518 ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ
എ ഞവനതീയര

72 1,56,686 + 18% 
പലവശ

ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ
എ ഞവനതീയര

75 18,900 + 
പലവശ

കഡസ്ഥാ. ബവ.അകശസ്ഥാകസ, 
ഐ.എ.എസസ, കവസസ 
ചസ്ഥാന്സലര

77 2,800 ശ്രതീ.കക.പവ.ശ്രതീകുമസ്ഥാര, രജവസസ്ഥാര

80 13924 കഡസ്ഥാ. എ. കണന്

15430 കഡസ്ഥാ. കക.എ.ബവന.

5315 കഡസ്ഥാ. ഗസംഗസ്ഥാകദവവ. പവ.

81 1,88,300 കഡസ്ഥാ. അനു കജസ്ഥാരജ്ജസ, കകസ്ഥാ-
ഓരഡവകനറര , CLDPR, TVM

87 5814 ശ്രതീമതവ. ബവന.സവ, സവരസം 
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ

1699 ശ്രതീ. ബസ്ഥാബു. ഒ, സവരസം 
കതസ്ഥാഴവലസ്ഥാളവ

88 14,900 കഡസ്ഥാ.  ഗവരതീഷസ  വരമ,  ഡതീന്,
സവ.ഡവ.എസസ.ടവ., മണ്ണൂതവ
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91 26,580 കഡസ്ഥാ. അനവത.പവ., സതീനവയര 
സയനവസ്റ്റസ 

93 14,110 കഡസ്ഥാ.  പവ  കുടവനസ്ഥാരസ്ഥായണന്,
കപ്രസ്ഥാഫസര  &  കഹഡസ  ,
ഡവപസ്ഥാരടസകമനസ ഓഫസ കലവസ
കസ്റ്റസ്ഥാകസ   കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്
കടകകസ്ഥാളജവ, മണ്ണൂതവ.

ആകക ഇല 16,89,438

ബവ)  തടസ്സകപടുത്തെവയ തുക

ഖണവക നമ്പര് തടസകപടുതവയ തുക ഉതരവസ്ഥാദവയസ്ഥായവരുകട കപരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

6 10,00,000 കഡസ്ഥാ. കജസ്ഥാരജ്ജസ ചസ്ഥാണവ, അസവ.കപ്രസ്ഥാഫസര

25 61,22,813 കസ്റ്റഷന് കമധസ്ഥാവവകള് (ഖണവക ശ്രദ്ധവക്കുക)

26 6,57,95,062 ശ്രതീ. സണവ. കക. കതസ്ഥാമസസ ചതീഫസ എ ഞവനതീയര

40 (എ) 39,05,229 ഖണവകയവല് പരസ്ഥാമരശവച ഉകദരസ്ഥാഗസര

41 (iii) 77,286 കഡസ്ഥാ. ഗവരതീഷസ വരമ, ഡതീന് , കസനര കഫസ്ഥാര ഡയറവ സയന്സസ
& കടകകസ്ഥാളജവ, മണ്ണൂതവ. 

41 (vi) 4, 5 18,991 കഡസ്ഥാ. കക. വവജയകുമസ്ഥാര, ഡതീന്, കകസ്ഥാവസ്ഥാസസ, പൂകകസ്ഥാടസ.

41 (vii) 3949 കഡസ്ഥാ. ടവ.വവ.. അരവവന്ദസ്ഥാക്ഷന്, ഡയറക്ടര , CASAGB, മണ്ണൂതവ.

49 (iv) (ബവ) 5,99,980 കപ്രസ്ഥാഫസര & കഹഡസ, ഡവപസ്ഥാരട്ടുകമനസ ഓഫസ ഡയറവ സയന്സസ,
കകസ്ഥാവസ്ഥാസസ മണ്ണൂതവ. 

54 (i) 982804 കഡസ്ഥാ. ഗവരതീഷസ വരമ, ഡതീന് , കസനര കഫസ്ഥാര ഡയറവ സയന്സസ
& കടകകസ്ഥാളജവ, മണ്ണൂതവ. 

54 (ii) 489289 കഡസ്ഥാ. വവ.ദവലതീപസ, കപ്രസ്ഥാഫസര & കഹഡസ, ILFC, പൂകകസ്ഥാടസ

74 6,57,875 കസ്റ്റഷന് കഹഡസ , കലവസ കസ്റ്റസ്ഥാകസ റവസരചസ കസ്റ്റഷന്, 
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ 

82 1,05,082 കഡസ്ഥാ. എ. ജലസ്ഥാലുദ്ദേതീന്, കസഷരല് ഓഫതീസര, ഏവവയന് 
സയന്സസ, തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ  

ആകക 7,97,58,360
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സവ) കകന്ദ്രസര്ക്കലാരവനുണലായ നഷസം.

ഖണവക നമ്പര് നഷസം

34(i) 10,580

76 15,571

ആകക 26,151

ഡവ)  സസംസ്ഥലാന സര്ക്കലാരവനുണലായ നഷസം.

ഖണവക നമ്പര് നഷസം

57 55,625

ആകക 55,625

ഇ) മറ്റപ ഫണകള / കബലാര്ഡുകള എനവവയ്ക്കുണലായ നഷസം.

ഇല.

എഫപ) കൂടുതല് അകനഡഷണസം ആവശദമലായവ.

ഖണവക
നമ്പര്

ഓഡവറ്റപ പരലാമര്ശസം ഉത്തെരവലാദവയലായ ഉകദദലാഗസ്ഥന്

3 കലവസ  കസ്റ്റസ്ഥാകസ  റവസരചസ  കസ്റ്റഷന്,
തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ  -  വരവസ  കചലവസ
കരഖകളവല്  35,84,720/-രൂപയകട
കമകകടസ

കഡസ്ഥാ.എ.കണന്.  അകസസ്ഥാസവകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര  &

കസ്റ്റഷന് കഹഡസ , തവരുവസ്ഥാഴസ്ഥാസംകുന്നസ.

10 ഹസ്ഥാചറവ കവസ്റ്റസ ഡവകസസ്ഥാസല് പസ്ഥാനസ
പ്രവരതന സജ്ജമല

കഡസ്ഥാ.എസസ.  ഹരവകൃഷ്ണന്,  അസവ.കപ്രസ്ഥാഫസര  &

പ്രവന്സവപല്  ഇന്കവസ്റ്റവകഗറര,  കസനര  കഫസ്ഥാര

അഡശ്വസ്ഥാന്സസഡസ  സ്റ്റഡതീസസ  ഇന്  പസൗള്ടവ  സയന്സസ,

മണ്ണൂതവ. 

കജലായവനപ ഡയറക്ടര്
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