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േകരള ഫിഷറീസ് -സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കളിേ���
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
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2010 െല േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല നിയമം, വ��് 65, 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ �കാരം
�റെ��വി��ത്

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

ഓ ഡി�് നട��തിന് �മതലെ��                                 }             �ീമതി.മിനിേമാൾ െക.ജി.

ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം                                             േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�◌ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ഓഡി�ി�
വിേധയമാ�ക��ായി. 09.03.2017 �തൽ 31.01.2018 വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി ലഭി� വരവ്, പിൻവലി�ൽ,
ഒ��ൽ എ�ിവ�ം പരിേശാധി�. സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� �ാൻ, േനാൺ �ാൻ �ാ�കൾ,
എ�ിവയാണ് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയത്.

ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

ഓ ഡി�ിന് വിനിേയാഗി�
സമയം

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

16.8.2017
�തൽ
3.4.2018
വെര

1. �ീമതി. എസ്. എൽസ�, ഓഡി�് ഓഫീസർ
2.�ീ.��ൺ.പി.ജ .സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ
3. �ീമതി. മീന.എൻ., സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ
4. �ീമതി. േലഖ പി.െക., ഓഡി�ർ

സർ�കലാശാല അധികാരികൾ

1. ൈവസ്ചാൻസലർ

1. �ീ.പി.മാരപാ��ൻ IAS - 01.04.2016 - 31.5.2016 (മ�� തുറമുഖ വകു�് െസ�ക�റി-ൈവ�
ചാൻസലറുെട ചുമതല)

2.�ി.ആർ .രാമച�ൻ            –         1.6.2016    – 31.3.2017    

2. േ�ാ-ൈവസ്ചാൻസലർ

േഡാ.പ��മാർ .െക. - 01.04.2016 - 31.03.2017

3. രജി�ാർ

േഡാ.വി.എം.വി�ർ േജാർജ് - 01.04.2016 - 31.03.2017

4. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീ.പി.േജാബി േജാർജ് - 01.04.2016 - 31-03.2017

റിേ�ാർ�ിെ� ഉ�ട�ം

ഈ റിേ�ാർ�ിൽ 4 ഭാഗ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�ി���ം ഓേരാ ഭാഗ�ി�ം താെഴ െകാ��ിരി�� വിവര�ൾ
േചർ�ി���മാ��.



ഭാഗം -1 : െപാ� അവേലാകനം

ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ�� െപാ�വായ വിവര��െട അവേലാകന�ം നിർേ�ശ��ം.
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രസീത് പരിേശാധനയി�ം സർ�കലാശാല�െട വരവ് ഇന��െട ഓഡി�ി�ം കെ��ിയ അപാകതകൾ,
�മേ��കൾ, മ�് ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ, ഓഡി�് �പാർശകൾ.

ഭാഗം-3 : െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓ ഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവിവര�ൾ
    2010 െല േകരള ഫീഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല നിയമം അ�ശാസി�� �കാരമാണ്
ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല �ാപിതമായത്. 01.04.2011 �തൽ പന�ാട് ഫിഷറീസ് േകാേളജ് �ഖ�
കാര�ാലയമായി �വർ�ി��. സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് 11/2013 ൽ �റെ��വി�.

    നിലവിൽ 7 ��കളിലായാണ് സർ�കലാശാല �വർ�ി��ത്. അവ താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.



1. �ൾ ഓഫ് അക�ാകൾ�ർ & ബേയാെടേ�ാളജി

2. �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി റിേസാ�് മാേനജ്െമ�് & ഹാർെവ�് െടേ�ാളജി

3. �ൾ ഓഫ് അക�ാ�ിക് �ഡ് േ�ാഡ�്സ് & െടേ�ാളജി

4. �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�്

5. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

6. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി

7. �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് & എ��ണർഷി�്

        ഈ ��കൾ �ടാെത ��ൈവ�ിൽ ഫിഷറീസ് േ�ഷ�ം �വർ�ി���്.

    ഇവ� �റെമ പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം പര�രാഗതമായ
അറി�ക�െട േശഖരണ�ി�മായി പ�ി�് ക��ൻ െചയർ �ാപി�് �വർ�ി��.

1-2   വി�ാനവ�ാപന�പവർ�ന�ൾ
സർവകലാശാല�െട �ാപനല���ളിൽ ഉൾെ�� വി�ാനവ�ാപന�വർ�ന��െട 2016-17
വർഷെ��ം നിലവിൽ നട�െകാ�ിരി��വ�െട�ം സം�ി�ം �വെട േചർ��.

I (1)�ാമം ദെ���ൽ പ�തി-

പ�തി നട�ിലാ��തി� �േ�ാടിയായി മൽസ�കർഷകർ�ായി പരിശീലനപരിപാടികൾ
നട�ക��ായി. ��ജലമൽസ��ഷി, ഓ�ജലമൽസ��ഷി, ���ഷി, െപൻകൾ�ർ, വനാമി
െച�ീൻ�ഷി എ�ീ േമഖലകളിലാണ് പരിശീലനം സംഘടി�ി�ത്. ��ണി�റ, അ�കാരനഴി,
��ളം എ�ിവിട�ളിെല �ാമ�ളാണ് നിലവിൽ ദെ���ി��ത്. േമൽ�ല�ളിൽ മൽസ�ാധി�ിത
വിഭവസർേ� നട�ിവ��.

(2). �ട് മൽസ��ഷി

���ി�റ�് ര�് െസൻറ് �ല�് െഫ�വരി 2017 �തൽ 500 കാളാ�ി മൽസ��െള ��കളിൽ
നിേ�പി�് വളർ�ി വ��. കായേലാര�േദശ�ളിൽ ലഭ�മാ�� െച��ി�െട ���െള
മൽസ���കളിൽ നിേ�പി�് കർഷകർ വ�ാപകമായി �ഷി െച���്. ഇതി� േവ�� സാേ�തിക
ഉപേദശം ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയാണ് നൽ��ത്. കരിമീൻ����െട ലഭ�ത�� �ല�ളിൽ
മൽസ���കൾ �ാപി�് അതിൽ ���െള നിേ�പി�് മ� �ല�ളിേല�്
എ�ി��തി�േവ�ി ��ണി�റ വലിയകാട് ര�് മൽസ���കൾ �ാപി�് ���െള വിതരണം
െച���്.

��ൈവ�് RMP കനാലി� സമീപം താമസി�� പിേ�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ജന��െട
ഉ�മന�ി�േവ�ി സമീപ ജലേ�ാത�കളിൽ ���ഷി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

കാ�ാമാടം���ിെല കാളാ�ി �ട് �ഷി വഴി ഏകേദശം ഒ�രകിേലാ�ാം വീതം ����
മൽസ��െള കർഷകർ�് ലഭി�ക��ായി. രാജ�െ� ഏ��ം മിക� �ട്മൽസ�കർഷകർ��
അവാർഡ് �േദശെ� മൽസ�കർഷകർ�് ലഭി�ക��ായി.

(3). േപാളികൾ�ർ



മൽസ��ഷി ൈവവിധ�വൽ�രണ�ിൻെ◌റ ഭാഗമായി ��ളം പ�ായ�ിെല െതരെ���
കായേലാര�േദശ�ളിൽ മാ�കാ �ട് �ഷി, െപൻകൾ�ർ എ�ിവ െച�വ��. കരിമീനിെന�ടാെത
കരിമീൻ-വ�, കരിമീൻ -വളെവ എ�ി�െന േപാളികൾ�ർ രീതിയി�ം മൽസ��ഷി െച���്.

(4). മൽസ�െ�ാഴിലാളി �ീ ശാ�ീകരണം

�ീ ശാ�ീകരണ�വർ�ന��െട ഭാഗമായി അ�കാരനഴി പ�ായ�ിെല �ീകൾ�ായി
ഏകദിനശിൽ�ശാല സംഘടി�ി�ക�ം സംഘ�ൾ �പീകരി�ക�ം െച�.
മൽേസ�ാൽ�ാദനരംഗെ� �തനമാർ��െള�റി�ം �ല�വർ�ിേതാൽ����െട
നിർ�ാണെ��റി�ം പരിശീലനം നൽകി െതാഴിൽ ഭ�ത ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(5). ക��ണി�ി േറഡിേയാ േ�ഷൻ �ാപി�ൽ

മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ�ം മൽസ�കർഷകർ�ം �തനരീതിയി�� മൽസ��ഷിരീതികെള�റി�ം
കടലിൽ മൽസ�ലഭ�ത�� �ല�െള��ി അറി� ലഭി��തി�ം മൽസ�ബ�ന�മായി ബ�െ��
മ� വിവര�ൾ നൽ��തി�മായി ഒ� ക��ണി�ി േറഡിേയാേ�ഷൻ �ട��തി��
ൈലസൻസി�േവ�ി Ministry of Information and Broadcasting-ൽ അേപ� സമർ�ി�ി��്.

(6). വിദ�ാർ�ിക�െട ശാ�ീകരണം

സർവകലാശാലയിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �വർ�ി പരിചയ�ം അേതാെടാ�ം തെ� അവ�െട കഴി�ം
ആ�വിശ�ാസ�ം വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ി �ൾ ഓഫ് അക�ാകൾ�ർ & ബേയാെടേ�ാളജി, �ൾ
ഓഫ് അക�ാ�ിക് �ഡ് േ�ാഡ�്സ് ആൻറ് െടേ�ാളജി, �ൾ ഓഫ് ഓഷൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി
എ�ീ ��കളിെല വിദഗ്ധർ േചർ�് സംേയാജിത മൽസ��ഷി, ���ഷി, െപൻകൾ�ർ, വനാമി െച�ീൻ
�ഷി, അല�ാരമൽസ��ഷി, അക�ാേപാണി�്, �ല�വർ�ിേതാൽ����െട നിർ�ാണം എ�ിവയിൽ
പരിശീലനം നൽ��തിേനാെടാ�ം, �ാേയാഗികപരിശീലനം എ� നിലയിൽ ഗി�് തിലാ�ിയ, കട് ല,
േരാ�, �ഗാൽ �ട�ിയ മൽസ��െള സർവകലാശാലയിൽ തെ� �ഷി െച�് വിതരണം നട�ി
വ��.

(7). കൺസൾ�ൻസി സർവീസസ്.

സർവകലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ് & എൻറർ�ണർഷി�് 2012-13 വർഷ�ിൽ ഫീൽഡ്
കൺസൽ�ൻസി സർവീസ് ആരംഭി�ി��്. 1952-2016 കാലഘ��ിെല ഇ��യിെല മൽസ�സ��്,
െമാ�ം മൽേസ�ാൽ�ാദനം, ഉൾനാടൻ മൽേസ�ാൽ�ാദനം, കടൽ മൽേസ�ാൽ�ാദനം, െച�ീൻ
െമാേ�ാൽ�ാദനം �ട�ിയവെയ��ി�� വിശദവിവര��ം, �ത�മായ കണ�ക�ം ഈ െസൻററിൽ
ലഭ�മാണ്. െടലേഫാൺ വഴി�ം സംശയനിവാരണം നട���്.

(8). എ�ിബിഷ�കളിൽ പ�ാളി�ം.

വിവിധ ജല�ഷിരീതികെള�റി�� മാ�കക�ം വിവിധ മൽസ�ബ�നയാന��െട മാ�കക�ം വിവിധ
മൽസ�േരാഗ�െള��ി�ം അവ�െട നിവാരണമാർ��െള�റി�റി��തി��
�സി�ീകരണ��മാണ് എ�ിബിഷനിൽ �ദർശി�ി��ത്. �ടാെത സർവകലാശാല നട�� വിവിധ
േകാ�കെള�റി�ം ഗേവഷണ�െള�റി��� വിവര�ൾ െപാ�ജന�ളിേലെ��ി��തി��
�സി�ീകരണ��ം �ാ�കൾ വഴി വിൽ�ന നട�ാ��്.

(9). അേക�റിയം, മ�സിയം

േകരള�ിെല ��ജലമൽസ��ൾ, ഓ�ജലമൽസ��ൾ, കടൽ മൽസ��ൾ, പ�ിമഘ�മൽസ��ൾ
എ�ി�െന ഏകേദശം 500 ഓളം മൽസ��െള�ം െച�ീ�കെള�ം ക�കെള�ം േശഖരി�്



മ�സിയ�ിൽ ��ി�ി��്.

(10). മാ�കാമൽസ�സം�രണ�ണി�്

�േഫാസിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം മൽസ�സംഭരണേമഖലയിൽ �വർ�ി�� സംരംഭകർ�ം േവ�ി
ഒ� മാ�കാ മൽസ�സം�രണ�ണി�ം ഈ േമഖലയിൽ പരിശീലനം നൽ��തിനായി ഒ� െ�യിനിംഗ്
െസൻറ�ം സ�ീകരി�ി��്. മൽസ�സം�രണമാർഗ�െള�റി�ം �ല�വർ�ിേതാൽ����െട
നിർ�ാണെ��റി�മാണ് ഇവിെട പരിശീലനം നൽ��ത്.

(11). പരിശീലനേക��ൾ

മൽസ��ഷി, മൽസ�േമഖലയിെല �തനസാേ�തികവിദ�കൾ, മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ�ാ��
േ�മപരിപാടികൾ എ�ിവെയ��ി അറിയി��തി�ം മൽസ�കർഷകർ�ായി നട�ിവ�� വിവിധ
പരിശീലനപരിപാടിക�െട �ഗമമായ നട�ി�ി�ം േവ�ി ഒ� പരിശീലനേക�ം �ാപി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. േകരള�ിൻെ◌റ വിവിധ�ല�ളിൽ നി�� മൽസ�കർഷകർ��
താമസസൗകര�ം �ടി ഇതിൽ ഉൾെ���.

�ടാെത, ചാല�ടി�ഴ�െട തീര�� െപാകല�ാറ ൈ�ബൽ േകാളനിയിൽ തേ�ശിയ
അല�ാരമൽസ��ഷിയിൽ പരിശീലനം നൽ��തി�� േക�ം േക�സർ�ാർ ഏജൻസിയായ
നബാർഡിൻെ◌റ ധനസഹായേ�ാെട �ട�ിയി��്.

(12). പ�ി�് ക��ൻെചയർ

േകരള�ിൻെ◌റ മൽസ�േമഖലയിെല നാ �റി�കൾ, പര�രാഗതരീതികളട��� വിവിധതരം
മൽസ�ബ�ന രീതികെള�റി�� അറി�കൾ �തലായവ േശഖരി�ി��ത് ��കമായി ഉടൻ
�സി�ീകരി��താണ്.

(13). െചയർ േഫാർ േപാളിസി �ഡീസ് ഓൺ ൈലവ് ലി �ഡ് െസക�രി�ി & സെ��ബിൾ
ഡവലപ്െമൻറ് ഓഫ് ഫിഷർ േഫാ�്.

മൽസ�േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ിന് ശരിയായ നയം സ�ീകരി��തി�ം ജന��െട
ആവശ��െള വിലയി��ി ��തൽ �േയാജനകരമായ പ�തികൾ�് �പം നൽ��തി�മായി
�വർ�ി� വ��.

II. സർവകലാശാലയിൽ നട�ാ�� ഗേവഷണപ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ

പഠനഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ�ായി ഫിഷറീസ് സ��പഠനേമഖലകളിെല വിവിധവിഷയ�ളിലായി 5
ഫാ�ൽ�ികൾ സർവകലാശാലയിൽ �വർ�ി���്. േപ�കൾ �വെട േചർ��.

1.ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്

2.ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

3.ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷൻ എൻജിനീയറിംഗ്

4.ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ൈ�മ�് േവരിയബിലി�ി & അക�ാ�ിക് എേ�ാസി�ം

5.ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ്, ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസസ്.

േകരളസർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� പ�തി�ണം വിനിേയാഗി�ം,വിവിധ േക�സർ�ാർ
ഗേവഷണ�ാപന�ൾ നൽ�� ധനസഹായം ഉപേയാഗെ���ി�മാണ് �ധാനമാ�ം
ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ നട��ത്. സർവകലാശാലയിെല താൽ�ര��� അധ�ാപകർ�് ഏെ���്
നട�ിലാ�ാ�� െചറിയ കാലയള�കളിേല�� സർവകലാശാലാ ധനസഹായേ�ാെട��



േ�ാജ�ക�ം (KARP-Kufos Aided Research Projects)ഉ�്. ഓഡി�് വർഷം 25 �ാൻ േ�ാ ജ�്സ്, 8 KARP
േ�ാജ�്സ്, 8 ബാഹ�ധനസഹായേ�ാെട�� േ�ാജ�്സ് എ�ിവയാണ് നട�ാ�ിയത്.

ഫിഷറീസ് സ��പഠനേമഖലകളിൽ ഗേവഷണേക���ം �ാപി�ി��്.

ഉദാ. Germplasm conservation centre.

III. ഗേവഷണേന��ൾ

1. ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�്, ക�ൽ ഗേവഷണേക��ിൻെ◌റ ഭാഗമായി വിവിധയിനം
ക��ക�െട ജനിതകൈവവിധ�സംര�ണേക�ം �ാപി�ൽ, ക�ൽ
വി�ൽ�ാദനം,വിപണനം,ക�ൽ മേഹാൽസവം �തലായവ നട�ി.

2. പ�ിമഘ�ജലാശയ�ളിൽ കാണെ��� വംശനാശഭീഷണി േനരി�� Mahseer മൽസ��ിൻെ◌റ
പരീ�ണ�ഷി.

3. േകരള�ിെല ��ഖനദികളിൽ സർേവ നട�ിയതിൻെ◌റ ഫലമായി 3 �തിയ ഇനം മൽസ��െള
കെ��വാൻ കഴി�.

4. Standardised the seed production protocols of giant fresh water prawn Macrobrachium rosenbergii

ആ�െകാ�്

5. Initiated and propagated the work on seed production and grow out culture of Giant freshwater prawn
and standardisation of captive propagation technology of indigenous ornamental fishes of the western
ghats.

6. Development of sustainable aqua feeds from wide spectrum of raw materials and facilitated
propagation of feed based aquaculture in kerala.
7. KUFOS contributed to bar-coding of several species of fishes in collaboration with IISER Pune and also
initiated research collaborations with British Museum of Natural History ,London.

8. DNA barcoding of indigenous freshwater fishes of Kerala started and 15 different DNA barcodes
submitted in the Gene Bank, NCBI.

9. Completed the sequencing of whole mitochondrial genome of fishes which are endangered and
endemic to Kerala. Channa diplogramma- വരാൽ, Clarias dussumieri ഇ��ൻ �ഷി, Horabagrus

nigricollaris -മ��രി, Carinotetradon travancoricus,Tor malabaricus- വിവിധയിനം പര�കൾ.

10. The first successful demonstration of the Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei farming in kerala.

11. Discovery and description of several new species of fish and crustaceans from the rivers of Western
Ghats,and empowerment of tribal communities through aquaculture of native freshwater fish species.

12. Development of value added food products from farmed Basa(Pangasius sp.)-പരൽ- and methods for
conversion of processing waste in to organic fertiliser and low cost fish feed.

13. Pre-marinated and dehydrated products were prepared from Pangasius fish pellets and stadardized
the protocol for possible extension.

14. Development of rapid detection methods for detecting various pathotypes of E.Coli from seafood
based on their major virulant factors.



15. Development of Rapid Detection Method for detecting the presence of unethical/toxic preservatives in
fresh/chilled fish.

16. Bioactive potential of seaweeds investigated.

17. KUFOS collected indigenous traditional knowledge which included traditional practices of fishing , fish
identification,fish availability in sea,fish finding based on stars and constellation etc.from fisherfolk of
Ernakulam,Thrissur and Alappuzha districts and documented the information.

IV. വികസി�ിെ��� സാേ�തികവിദ�കൾ

1. Dietary enhancement of colour in ornamental fish.

2. Enhancement of colour in ornamentls using indigenous source of plant origin.

V. �സി�ീകരണ�ൾ

സർവകലാശാല �വർ�നമാരംഭി� 2011 �തൽ നാളി�വെര 47 ശാ�േലഖന�ൾ വിവിധ
േജർണ�കളിലായി �സി�ീകരി�ി��്.

VI. ഗേവഷണേക��ൾ

സർവകലാശാല ഗേവഷണേക��ളായി അംഗീകരി�ി�� �ാപന��െട േപ�വിവരം �വെട
േചർ��.

1. െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി, െകാ�ി

2. �ീ നാരായണ ���ലം േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, കടയിരി�്, േകാലേ�രി

3. െസൻറ് േപാൾസ് േകാേളജ് കളമേ�രി

4 െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ,േനാ�ി�ൽ & എൻജിനീയറിംഗ് െ�യിനിംഗ് (CIFNET), െകാ�ി.

5. ഗവ.േലാ േകാേളജ് എറണാ�ളം

6. െസൻ�ൽ മൈറൻ ഫിഷറീസ് റിേസർ�് ഇൻ�ി���് (CMFRI), െകാ�ി (പരിഗണനയിൽ)

7. നാഷണൽ ബ�േറാ ഓഫ് ഫിഷ് ജനി�ിക് റിേസർ�് ഇൻ�ി���്, െകാ�ിൻ െസൻറർ, െകാ�ി.
(പരിഗണനയിൽ)

8. െസൻറർ േഫാർ മൈറൻ ലിവിംഗ് റിേസാ�സ് & ഇേ�ാളജി,െകാ�ി (പരിഗണനയിൽ)

9. ഇൻഡ�ൻ നാഷണൽ െസൻറർ േഫാർ ഓഷൻ ഇൻഫർേമഷൻ സർവീസസ്, ൈഹദരാബാദ്
(പരിഗണനയിൽ)

VII. ധാരണാപ��ൾ

ഫിഷറീസ് അ�ബ�േമഖലകളിെല സഹകരണ�ിനായി താെഴ േചർ�ി�� �ാപന��മായി
ധാരണാപ��ളിൽ ഒ�് െവ�ി��്/പരിഗണനയിൽ ഇരി��..

1. െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി, െകാ�ി

2. െസൻ�ൽ മൈറൻ ഫിഷറീസ് റിേസർ�് ഇൻ�ി���്, െകാ�ി (പരിഗണനയിൽ)

3. നാഷണൽ ബ�േറാ ഓഫ് ഫിഷ് ജനി�ിക് റിേസർ�് ഇൻ�ി���്, െകാ�ിൻ െസൻറർ, െകാ�ി.
(പരിഗണനയിൽ)



4. െസൻറർ േഫാർ മൈറൻ ലിവിംഗ് റിേസാ�സ് & ഇേ�ാളജി,െകാ�ി (പരിഗണനയിൽ)

5. ഇൻഡ�ൻ നാഷണൽ െസൻറർ േഫാർ ഓഷൻ ഇൻഫർേമഷൻ സർവീസസ്, ൈഹദരാബാദ്
(പരിഗണനയിൽ)

VIII. ശിൽ�ശാലകൾ/െസമിനാ�കൾ

1. World Ocean Science Congress Feb.2nd to 5th 2015.

2. World Environment Day 2014

3. National Technology Day 2014

4. Hands -on- Training programme on farming of White Leg Shrimp.

5. Workshop on Women in fisheries sector.

6. Workshop on diversification of Aquaculture practices in Kerala.

IX. വനാമി െച�ീൻ �ഷി

േകരള�ിെല ഓ�ജല�ിൽ �ഷി െച��തിന് അ�േയാജ�മായ പസഫിക് ൈവ�് �ിംപ്,
Litopenaeous vannamei �െട �ഷി ,േകരള�ിലാദ�മായി സർവകലാശാല�െട �ാേദശികേക�മായ
��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ വളെര വിജയകരമായി നട�ക��ായി. േരാഗാ���മായ 40000
െച�ീൻ���െള 1000 ച�ര�മീ�ർ വി�തി�� �ള�ിൽ നിേ�പി�് 94 ദിവസ�ൾ� േശഷം
വിളെവ��.650 കിേലാ�ാം വിളവ് ലഭി�കക��ായി.

X. ഔ�്റീ�് േ�ാ�ാ�കൾ

മൽസ�കർഷകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�മായി നിരവധി പരിശീലനപരിപാടികൾ,
േബാധവൽ�രണപരിപാടികൾ, െസമിനാ�കൾ , �തലായവ സംഘടി�ി�വ��. �ടാെത വിവിധയിനം
മൽസ��ഷി രീതികളായ ��ജലമൽസ��ഷി, ഓ�ജലമൽസ��ഷി, അല�ാര മൽസ��ഷി, �ട് �ഷി,
സാ�ഹ�സാ��ിക വിവരേശഖരണം എ�ി�െന നിരവധി ശിൽ�ശാലക�ം നട�ിവ��.

XI. വനാമി െച�ീൻ �ഷി പരിശീലനം

വനാമി െച�ീൻ�ഷി ��തൽ ജനകീയമാ��തി�� സമ� പരിശീലനപരിപാടി ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ
,��ൈവ�ിൽ െവ�് നട�ക�ം 30 ലധികം കർഷകർ�് സാേ�തികവിദ� ൈകമാ�ക�ം െച�.

XII. �ദർശന�ൾ

1. മരട് ഹരിേതാൽസവം 2011

2. സ�േദശി സയൻസ് �വ്െമൻറ് 2011 – ��ജലഅേക�റിയം -ര�ാം �ാനം

3. 24മത് സയൻസ് േകാൺ�സ് േകാ�യം 2012.

4. ഇൻഡ� ഇൻറർനാഷണൽ അക�ാേഷാ 2012 െകാ�ി ഒ�ാം സ�ാനം

5. റീജിയണൽ ഇൻഡ�ി മീ�്, 2012 തമിഴ് നാട് കാർഷിക സർവകലാശാല, േകായ��ർ

6. സ�ാ�യഭാരത് 2012 െകാ�ി

7. ഫിഷ് & �ഡ് െഫ�് 2012 പ�നംതി�

8. ലിേയാ XIII th പ�ിക് �ളിൽ 2012-ൽ നട� �ദർശനം



9. േകരള സം�ാന ൈജവൈവവിധ�േബാർഡ് �ദർശനം 2012, തി�വന��രം
ഗവ.�ാപനവിഭാഗ�ിൽ ��ാം �ാനം.

10. മരട് നഗരസഭ ഓണ�ാ� 2013

11. ഇൻറർനാഷണൽ അക�ാേഷാ 2014, മൈറൻൈ�വ് െകാ�ി.

12. എഡ�േ�ഷണൽ േകാൺേ�വ് േകരളാ 2014

13. മാ��മി െ�ാഫഷണൽ േകാ�് ൈഗഡൻസ് െസമിനാർ 2014

14. യ�് എൻറർ�േണ�് സ�ി�് 2014

15. ഇൻഡ�ാ ഇൻറർനാഷണൽ �ഡ് & അക�ാ എ�്േപാ 2014 �േഫാസ്

16. ഇൻറർനാഷണൽ എ�ിബിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് േ�ാഡ�്സ്.2014

17. മൈറൻ എേ�ാസി�ംസ് െവ�വിളിക�ം സാധ�തക�ം 2014 െകാ�ി.

18. കാർഷികേമള 2015 െതാ��ഴ

19. േവൾഡ് ഓഷൻ സയൻസ് േകാൺ�സ് 2015.

20. സം�തേകാളജ് ,��ണി�റ നട�ിയ �ദർശനം.

21. േകാഴേ�രി ��േമള 2015

22. ഇൻറർനാഷണൽ വർ�്േഷാ�് ഓൺ മൈറൻ എേ�ാസി�ംസ് & ൈ�മ�് േച�് 2015.

XIII. അവാർ�കൾ/�ശംസാപ��ൾ

1. മിക� �ബ��ി�� അവാർഡ്- �ീജിഷ.പി.എസ്.&േദവികാപി�-

An In Silico Approach to design a 3D stucture of envelope protein VP19 from White spot syndrome
virus(WSSV)- എ� �ബ��ിന് േകരളസർവകലാശാല�െട അക�ാ�ിക് ബേയാളജി &ഫിഷറീസ്
വ��ിൻെ◌റ ആഭി�ഖ��ിൽ 2013-ൽ നട� National Seminar on Emerging Trends in Indian Aquaculture
(Etia 2013)-െല ഏ��ം മിക� �ബ��ി�� അവാർഡ് ലഭി�.

2. മിക� േപാ�റി�� അവാർഡ്- ദിവ�.വി.ഹരിദാസ്, േദവികാപി�, മേനാജ്�മാർ.ബി,നായർ.സി.എം,
ദിേനശ്.െക 2013.

Shrimp disease surveillance in the state of Kerala and formulation of the best health management
practices with respect to each region എ� വിഷയ�ിൻേമൽ ത�ാറാ�ിയ േപാ�റിന്
േകരളസർവകലാശാല�െട അക�ാ�ിക് ബേയാളജി &ഫിഷറീസ് വ��ിൻെ◌റ ആഭി�ഖ��ിൽ 2013-ൽ
നട� National Seminar on Emerging Trends in Indian Aquaculture (Etia 2013)-െല ഏ��ം മിക�
േപാ�റി�� അവാർഡ് ലഭി�ക��ായി.

3. �ശംസാപ�ം

Asian Fisheries society Indian Branch ന് സർവകലാശാല നൽകിയ േസവന�ൾ പരിഗണി�് 2012-ൽ
മാം�രിൽ െവ�് �ശംസാപ�ം ലഭി�ക��ായി.

4. മിക� �ബ��ി�� അവാർഡ്- േഡാ.�ിത.സി.െക

െസൻറ് �ീഫൻസ് േകാേളജ് പ�നാ�ര�െവ�് 2014-ൽ നട�”Marine and Coastal Biodiversity and its
conservation for future Generations “എ� േദശീയ െസമിനാറിൽ മിക� �ബ��ി�� അവാർഡ്



ലഭി�.

XIV. ബി.എഫ്.എസ്.സി � �റെമ സർവകലാശാല ആരംഭി�് നാളി�വെര സ��പഠന

േമഖലയിെല�ം ഫിഷറീസ് േമഖലയിെല�ം സാേ�തിക �േ���ൾ��സരി�് നട�ാ�ിയ
േകാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ.

1. എം.എഫ്.എസ്.സി േകാ�കൾ.

1. Aquatic Environment Management

2. Fisheries Resource Management

3. Aquaculture

4. Fish Processing Technology

5. Fish Nutrition and Feed Technology

6. Fisheries Economics

7. Aquatic Animal Health Management

8. Fisheries Engineering and Technology

9. Fish Biotechnology

10. Fish Genetics and Breeding.

2.എം.എസ്.സി േകാ�കൾ

1. Physical Oceanography and ocean modelling

2. Biological Oceanography and Biodiversity

3. Applied Geosciences

4. Statistics

5. Remote sensing and GIS

6. Food Science and Technology

7. Disaster Management

8. Biotechnology and Bioinformatics

9. Cimate science

10. Marine Microbiology and Marine Drugs

11. Marine Chemistry.

3. എംബിഎ

1. M B A with specialisation in Finance/Marketing /Human Resource Management/Rural
Management/Fisheries Resource Management.

2. MBA Energy Management



4. എം.െടക് േകാ�കൾ

1. Integrated Coastal Zone Management

2. Ocean and coastal Safety Engineering

3. Coastal and Harbour Engineering

4. Fisheries Engineering

5. LLM in Maritime Law evening course.

6. പിജി ഡിേ�ാമ

1. Aquarium Science and Technology

2. Industrial Aquaculture

7.ഡിേ�ാമ

1. �ാ�ിഷ് വാ�ർ & മൈറൻ അക�ാകൾ�ർ

XV. വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകി വ�� േ�ാളർഷി�കൾ -

സർവകലാശാലയിൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� േ�ാളർഷി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

േ�ാളർഷി�ിൻെ◌റ േപര് ആർ�് നൽ�� എ�്

1. ഇ-�ാൻറ് എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം

2.
മൽസ�െ�ാഴിലാളിക�െട
മ�ൾ

ബി എഫ്എ�ി
വിദ�ാർ�ികൾ�്

3. ല�ദ�ീപ്
ല�ദ�ീപിൽ നി��
വിദ�ാർ�ികൾ�്

4.
�േഫാസ് െമറി�്
േ�ാളർഷി�്

ബി എഫ്എ�ി
വിദ�ാർ�ികൾ�്
�തിമാസം 2500/- �പ
നിര�ിൽ

5.
�േഫാസ് �നിയർ
െഫേലാഷി�്

പി.ജി . വിദ�ാർ�ികൾ�്
�തിമാസം 2000/- �പ
നിര�ിൽ

6.
�േഫാസ് സീനിയർ
െഫേലാഷി�്

ഗേവഷണവിദ�ാർ�ികൾ�്.
�തിമാസം 14000/-�പ
നിര�ിൽ

1-3   ഗേവണിം� കൗൺസിൽ
േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�േശഷം അധികാരേമ�
ആദ�ഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗ��െട നാമനിർേ�ശം ബ�. ചാൻസില�െട 19.3.2012-െല 5-



957/11-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാര��തായി��. സർ�കലാശാലാ ആ�ിെ� വ��് 76(2)
നിർേ�ശി��ത�സരി�് േമൽ ഉ�രവ് �കാരം �മതലേയ� േനാമിേന�ഡ് അംഗ��െെട കാലാവധി 3
വർഷം �ർ�ിയായ 18.3.2015-ൽ അവസാനി�ി��. എ�ി��ാ�ം �തിയ അംഗ��െട
െതരെ��േ�ാ നാമനിർേ�ശേമാ നട�ാെത കാലാവധി കഴി� അംഗ�െള ഉൾെ���ി 19.9.2015
വെര േയാഗ�ൾ നട�ക�ം ��ധാന തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച�ി�� എ�് മിനിട്സ്
പരിേശാധനയിൽ നി�ം വ��മാണ് (വിശദാംശ�ൾ 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��്.).

14.01.2016-െല  സർ�ാർ ഉ�രവ് (സാധാ.) നം. 27/2016/മ.�.വ. �കാരം �തിയ സർ�ാർ േനാമിനികെള
�ഖ�ാപി�് സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി�� എ�് സർ�കലാശാലാ രജി�ാ�െട 09.02.2016 െല
നടപടി�മം വ��മാ��. എ�ാൽ ഇ�കാരം അധികാര�ിൽ വ� അംഗ��െട കാലാവധി ആദ�ഘ�
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� കാലാവധിയായ 4 വർഷം �ർ�ിയാ�ിയ 18.03.2016-ൽ
അവസാനി�ി��. എ�ി�ം കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയ അംഗ�െള ഉൾെ���ി 22.4.2016-ൽ 38-ാം
േയാഗം നട�ക�ം തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച�ി��്.

സർ�കലാശാല�െട 2-ാംഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ��ം തീ�മാന��ം

KUFOS-െ� ആദ�ഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� കാലാവധി 18.3.2016-ൽ അവസാനി�
(സർ�കലാശാലാ ആ�് വ��്-16 �കാരം) സാഹചര��ിൽ ബ�. ചാൻസിലർ അേ�ഹ�ിെ�
24.11.2016 െല ജി.എസ്.5-3915/2015-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരമാണ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
�നസംഘടി�ി�െകാ�� �തിയ അംഗ��െട ലി�് അറിയി�ി��ത് (KUFOS First Statute – Clause
22(1) �കാരം).

േമൽ ഉ�രവ് �കാരം നിലവിൽ വ� ര�ാം ഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� ഘടന �വെട
േചർ�ം�കാരമാണ്.

1. എ�്-ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ൾ -11

2. െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ - 4

3. നാമനിർേ�ശം െച�െ�� അംഗ�ൾ - 8

ആെക 23 അംഗ�ൾ ഉൾെ�� പാനൽ.

2016-17 സാ��ിക വർഷെ� 2-ാം ഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗ�ൾ ഉൾെ�� േയാഗ�ൾ

െസഷൻ നം. /തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം

41 / 7.12.16 13

42 / 13.12.16 13

43 / 28.01.17 12

44 / 17.3.17 15

2016-17 വർഷ�ിൽ നട�ിയ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ സംബ�ി�്

2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആെക 7 േയാഗ�ളാണ് നട�ി��ത്. അവ�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

െസഷൻ നം. /തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം

38 / 22.4.16 15



39 / 01.8.16 6

40 / 01.8.16 6

41 / 7.12.16 13

42 / 13.12.16 13

43 / 28.01.17 12

44 / 17.3.17 15

േമൽ േയാഗ�ൾ വിശകലനം െച�േ�ാൾ 22.4.2016 െല 38-ാമത് േയാഗ�ിൽ ആെക 15 അംഗ�ളാണ്
പെ���ി��െത�ി�ം ഇതിൽ എ�്-ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ളായ 5 േപർ ഒഴിെക�� 10 അംഗ�ൾ
18.03.2016-ൽ കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയവരായി��.

39, 40-ാമ� േയാഗ�ളിൽ എ�് ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ളായ താെഴ�റ�� 6 അംഗ�ൾ മാ�മാണ്
പെ���ി��ത്.

1. Dr. A. Ramachandran, Vice Chancellor

2. Sri.James Varghese, Principal Secretary, Fisheries & Port.

3. K. Padmakumar, Pro-Vice Chancellor

4. Prof. N. Chandra Sekhar, Dean, SOST

5. Prof. M.S.Raju, Director, SME

6. Sri. P.S. Radhakrishnan, Joint Secretary, Law Dept.

ക�ാറം �ർ�ിയാ�ാെത�ം കാലാവധി കഴി� അംഗ�െള പെ���ി�െകാ��� 32-ാമ�ം 33-ാമ�ം
േയാഗ�ളിെല തീ�മാന�ൾ 39-ാമത് േയാഗ�ിൽ വ�് അംഗീകരി�ി��. ഇത് ശരിയായ നടപടിയ�.
(2015-16 റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��് ).

41 �തൽ 44 വെര�� േയാഗ�ളിൽ 2-ാംഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗ�ളാണ്
പെ���ി��ത്. ക�ാറം �ർ�ിയാ�ിയി��തായി�ാ��

1-4   അ�ാദമി� കൗൺസിൽ -പുനസംഘടന -
�ാ��ൂ�ിെല വ�വ�കൾ പാലി�ില�.
േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല ആരംഭി�േശഷം ബ�. ചാൻസില�െട
27.7.2012 െല ജി.എസ്.5-957/2011-ാം േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം ആദ�ഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ
അംഗ��െട പ�ിക അറിയി�ി��. ഇ�കാരം അധികാരേമ� അംഗ�ളിൽ നാമനിർേ�ശം െച�െ���ം
െതരെ���െ���മായ അംഗ��െട കാലാവധി സർ�കലാശാലാ ആ�ിെ� വ��് 76(2) �കാരം
26.7.2015-ൽ അവസാനി�ി��.

സർ�കലാശാലാ ആ�ിെ� വ��് 13(2) �കാരം ഒ� �േത�ക നികായ�ിെല അംഗെമ� നിലേ�ാ
അെ��ിൽ ഒ� �േത�ക ഉേദ�ാഗം വഹി�� ആൾ എ� നിലേ�ാ അ�വദി�ി�� 3 മാസെ� അധിക
കാലാവധി ബാധകമായി�� അംഗ��െട കാലാവധി 26.10.2015-ൽ അവസാനി�ി��.

അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ മീ�ിം�ക�െട ഹാജർ രജി��കളിെല േരഖെ���ൽ �കാരം 27.07.2016-ൽ
സർ�കലാശാലാ ൈവസ് ചാൻസില�െട േനാ�ിഫിേ�ഷൻ നം. ജി.എ.6 ബി/3260/12 �കാരം



അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ �ന സംഘടി�ി�ക�ം �തിയ അംഗ�െള ഉൾെ���ി േയാഗ�ൾ 13.2.2017
വെര നട�ിയി��താ�ം വ��മാ��.

എ�ാൽ ര�ാംഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗ�െള നിയമിേ�� �മതല സർ�കലാശാല�െട
�ഥമ �ാ���് െസ�ൻ 80(1) - (അ��ായം- 11) �കാരം ബ�. ചാൻസിലറിൽ നി�ി�മായിരിെ�
ആദ�ഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� കാലാവധി കഴി� വിവരം ബ�. ചാൻസിലെറ
അറിയി��തി� പകരം സർ�കലാശാലാ ൈവസ് ചാൻസിലർ �തിയ അംഗ�െള ഉൾെ���ി
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ �നസംഘടി�ി�െകാ�� േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ഇറ�ക�ം �തിയ അംഗ�െള
വ�് അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ നട�ക�ം തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച� നടപടി
തിക�ം ച�ലംഘനമായി ഓഡി�് വിലയി���.

19.4.2017 ൽ മാ�മാണ് ഗവർ��െട ഓഫീസിൽ നി�� േനാ�ിഫിേ�ഷൻ നം. ജി.എസ്.3-703/2017
�കാരം 19.4.2017 �തൽ ര�ാംഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗ�െള നി�യി�് സർ�കലാശാലെയ
അറിയി�ി��ത്.

അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ �നസംഘടി�ി��തി�� അധികാരം ബ�. ചാൻസിലർ�് ആയിരിെ�
ൈവസ് ചാൻസില�െട േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം �മതലേയ� അംഗ�െള ഉൾെ���ി േചർ�
താെഴ�റ�� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ ച�വി��മായ�ം ഇ�കാരം സർ�കലാശാല�്
വ� സാ��ിക ബാധ�തകൾ�് ൈവസ് ചാൻസിലർ ഉ�രവാദിയായിരി���മാണ്.
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ െസഷൻ നം./തീയതി

12 /12.8.2016

13/ 13.12.2016

14 /09.01.2017

15/ 13.02.2017

12 �തൽ 15 വെര�� േമൽ�റ� േയാഗ��െട മിനിട്സ്/ഹാജർ േരഖെ���ിയി�� രജി�ർ
പരിേശാധി�� �കാരം മീ�ിംഗിൽ പെ��� എ�് ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ൾ ഒഴിെക�� അംഗ��െട
േപരിന് എതിെര ‘�േത�ക �ണിതാവ് (Special Invitee) ‘ എ�് രജി�റിൽ എ�തി േചർ�കാ��.

ഇ�കാരം �േത�ക �ണിതാവ് ആയി േചർ�ി�� അംഗ��െട വിവരം �വെട.

െസഷൻ നം./ തീയതി �േത�ക �ണിതാവ് ആയി പെ��� അംഗ�ൾ

12            / 12.8.2016 
N.N.Raman                
Alphi Korath
Devika Pilla        
Vishnu Narayanan Namboothiri

Vishnu S.H.
Dr. K.Dinesh

Dr. Shyama.S.
    Dr. M.K.Sajeevan

    Dr. Binu Varghese
     Dr. Saleem



     Dr.Ranjeet.K.

     Dr. V.Ambilikumar

13 / 13.12.2016
Alphi Korath

Devika Pillai

Vishnu Narayanan Namboothiri

Vishnu S.H.

Dr. K.Dinesh

Dr. Shyama.S.

Dr. Binu Varghese

Dr.Ranjeet.K.

Dr. Safeena M.P.

14 / 09.01.2017
Alphi Korath

Devika Pillai

Vishnu Narayanan Namboothiri

Vishnu S.H.

Dr. Safeena M.P.

Dr. K.Dinesh

Dr. Binu Varghese

Dr.Ranjeet.K.

Dr. V.Ambilikumar

15 / 13.02.2017 
Alphi Korath

Devika Pillai

Vishnu S.H.

Dr. Safeena M.P.

Dr. K.Dinesh

Dr. Binu Varghese

Dr. M.S.Raju

Dr. V.Ambilikumar



Dr. Shyama.S.

േമൽ വിവരി� 12 �തൽ 15 വെര�� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ളിൽ പെ���ക�ം ‘Special
Invitee’ആയി തരംതിരി�് അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ ഹാജർ ��ക�ിൽ േരഖെ���ിയി��
േമൽ പ�ിക �കാര�� വ��ികൾ ബ�െ�� ഫയൽ - ജി.എ.6-3260/12- പരിേശാധി�� �കാരം
27.7.2016 െല ൈവസ് ചാൻസില�െട േനാ�ിഫിേ�ഷൻ നം. ജി.എ.6 ബി/3260/12 �കാരം േനാമിേന�്
െച� / െതരെ���െ�� വ��ികളാെണ�് വ��മാ��. ബ�. ചാൻസില�െട അധികാര
പരിധിയിൽെ�� അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� �നസംഘടന ൈവസ് ചാൻസിലർ േനരി�് നട�ക�ം
പി�ീട് േമൽ വ��ികെള ‘Special Invitee’ എ�് േചർ�ക�ം െച� നടപടി സർ�ാരിെ�
��യിൽെ����.

അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� 11-ാമത് േയാഗം അസാ�വായി വിലയി���.

24.8.2015-ൽ നട� അ�ാദമിക് കൗൺ◌ിസിലിെ� 11-ാമത് േയാഗം ക�ാറം
�ർ�ിയാ�ിയി�ി�ാ�തിനാ�ം ആദ�ഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ കാലാവധി
�ർ�ിയാ�ി�ഴി� (26.7.2015-ൽ) അംഗ�െള ഉൾെ���ി��തായതിനാ�ം അസാ�വായി
കണ�ാ��.

കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയി�ം േയാഗ�ിൽ പെ��� അംഗ�ൾ

1. N.N.Raman

2 Prof. M.S.Raju

3. Dr. K.Dinesh

4. Dr. Shyama.S

1-5   അ�ാദമി� കൗൺസിൽ മീ�ിംഗുകളിൽ
"�െപഷൽ ഇൻൈവ�ി" �പേത�ക �ണിതാ�െള
പെ�ടു�ി�ു�� സർ�കലാശാല ആ�ടിലും
�ാ��ൂ�ിലും നിർേ�ശ�ളില�
സ��പഠന സർ�കലാശാലാ ആ�് �കാരം സർ�കലാശാല�െട ��ധാന അധികാര �ാന�ൾ

1) െസന�്

2) സർ�കലാശാലാ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

3) അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ

എ�ിവയാണ്. േമൽ അധികാര �ാന�ളിെല വ��ികെള,

1) എ�് ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ൾ

2) നാമനിർേ�ശം െച�െ��� അംഗ�ൾ

3) െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ

എ�ീ �� വിഭാഗ�ളായി മാ�മാണ് തരംതിരി�ി��ത് (സർ�കലാശാലാ ആ�് - അ��ായം III).
�ടാെത േമൽ �ാന�ൾ വഹി�� വ��ികൾ�ാണ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ളിൽ പെ����തി�ം
തീ�മാന�ൾ / അഭി�ായ�ൾ അറിയി��തി�ം അധികാര�ളളത്. ‘Special Invitee’ ആയി വ��ികെള



��ത മീ�ിം�കളിൽ പെ���ി�ാെമ�് സർ�കലാശാലാ ആ�ിേലാ �ാ���ിേലാ േരഖെ���ിയി�ി�
എ�ത് �േത�കം ��യിൽെ����

1-6   സർ�കലാശാല െസന�് പുന:സംഘടി�ി�ില�
സ��പഠന സർ�കലാശാല�െട ആദ�ഘ� െസന�് ബ�. ഗവർ��െട 17.7.2013 െല ജി.എസ്.5-
1454/2013-ാം നം. േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം 37 അംഗ�െള ഉൾെ���ി �പീകരി�ി��. െസന�ിെ�
ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി അധികാരേമ� തീയതി �തൽ 5 വർഷ�ാലം ആയിരിെ� (സർ�കലാശാലാ
ആ�്, വ��് -3(iii)(5)), വ��് 76(2) �കാരം െതരെ���െ�� അംഗ��െട പരമാവധി കാലാവധി 3
വർഷം വെരയാെണ�് നി�ർഷി�ി��് ). 17.7.2013 െല േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം അധികാരേമ�
അംഗ��െട കാലാവധി 16.7.2016-ൽ അവസാനി�ി��. 2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െസന�ിെ�
�വർ�ന�െള അവേലാകനം െച�േ�ാൾ താെഴ�റ�� 2 േയാഗ�ളാണ് നട� കാ��ത്.

െസഷൻ നം. / തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം.

1) 6 / 20.8.2016 15

2) 7 / 09.2.2017 3

േമൽ പറ�ിരി�� േയാഗ�ളിൽ പെ��� (എ�് ഒഫീേഷ�ാ ഒഴിെക��) അംഗ��െട കാലാവധി
േമൽ തീയിതി� ��തെ� അവസാനി�ി�� എ� കാരണ�ാൽ േയാഗ തീ�മാന�ൾ
അസാ�വായിരി���ം �തിയ അംഗ�െള െതരെ����തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തി�
പകരം ഓേരാ അധികാര �ാന�ം കാലാവധി കഴി� അംഗ�െള ഉൾെ���ി േയാഗ�ൾ നട��
രീതി ഒ�ം സ�ീകാര�മ� എ�ം ഓഡി�് നിരീ�ി��.

1-7   ധനകാര� ക�ി�ി
ധനകാര� ക�ി�ി�െട �വർ�നം

സർ�കലാശാല ധനകാര� ക�ി�ി�െട ആെക 5 േയാഗ�ളാണ് 2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
നട�ി��ത്. ഇതിൽ 26.9.2016, 15.10.2016, 7.12.2016 എ�ീ തീയതികളിെല േയാഗ�ൾ ക�ാറം
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാെത പിരി�വി�തായി ഹാജർ ��് പരിേശാധി�� �കാരം വ��മാണ്. �ടർ�്
28.01.2017 �ം 14.3.2017 �ം നട� േയാഗ�ളിൽ 4 അംഗ�ൾ പെ���ി��താ�ം േയാഗനടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�താ�ം കാ��.

സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���്, 2013- െ� അ��ായം -IV, clause 3(1) �കാരം ധനകാര� ക�ി�ി�െട ഒ�
േയാഗം �റ�ത് 3 മാസ�ിെലാരി�െല�ി�ം നട�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��ത്. എ�ി��ാ�ം
clause 3(2) �കാരം clause 3(1)-ൽ എ�തെ� പറ�ി��ാ�ം സർ�കലാശാലാ ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� ഓേരാ േയാഗ�ി�ം 2 ദിവസം �ൻപ് ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട ഒ� േയാഗം േചർ�്
സാ��ിക കാര��ൾ ചർ��് വ�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ിരിേ��താെണ�് �േത�കം
േചർ�ി��്. എ�ാൽ ധനകാര� ക�ി�ി�െട േകവലം 2 േയാഗ�ൾ മാ�േമ ആധികാരികമായി
നട��തിന് സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�� എ�ത് നിയമ�ൾ പാലി��തിെല അനാ�യായി
കാ��.

1-8   വിവിധ ഭരണാധികാര �ാന�ള�െട േയാഗ
മിനി��/ഹാജർ പു�തകം ത�ാറാ�ു�തിെല



അപാകത
സർ�കലാശാലാ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ , അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ, െസന�് എ�ീ ഭരണ നിർ�ഹണ
�ാന��െട ഹാജർ ��കം ത�ാറാ�ിയി��തിൽ വ��ിക�െട േപര് മാ�മാണ് േചർ�ി��ത്.
എ�ാൽ വ��ിക�െട േപരിെനാ�ം ഉേദ�ാഗേ�ര്, േമൽവിലാസം എ�ിവ �ടി കർശനമാ�ം
േചർേ��താണ്. മീ�ിംഗിൽ പെ��� വ��കെള വ��മായി തിരി�റി��തി�ം ഏത്
അധികാര�ാനം വഹി�� വ��ിയാണ് എ��ം ഉറ�ാ�ം മീ�ിംഗിെ� മിനിട്സ് / ഹാജർ ��കം
േനാ��വർ�് വ��മാേക�താണ്.

സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് - അ��ായം- II, ഖ�ിക -66 �കാരം െസന�് േയാഗ നടപടികൾ
ശ�േലഖനം (Audio recording) െചേ��താെണ�ം േമൽ െറേ�ാഡിംഗിെ�
അടി�ാന�ിലായിരി�ണം രജി�ാർ മിനിട്സ് ത�ാറാേ��െത�ം �ടർ�് മീ�ിംഗ് െചയർമാൻ
ഇതിൽ ഒ�വേ��താെണ�ം വ��മാ�ിയി��്. �ടാെത ��ത മിനിട്സിെ� പകർ�് സം�ാന
സർ�ാരി�ം െസന�് അംഗ�ൾ�ം ഒ� മാസ�ിനകം അയ� െകാ�േ���മാണ്. എ�ാൽ ഇ�രം
നടപടി�മ�ൾ സർ�കലാശാല പാലി��തായി�ാ��ി�.

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മീ�ിം�ക�െട മിനിട്സ് രജി�ാർ ത�ാറാ�ിയേശഷം െചയർമാൻ
ഒ�വേ���ം ��ത മിനിട്സ് വർഷ�ിൽ നാ� �ാവശ�ം �ി�് െച�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ,
െസന�്, അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ, ഫിനാൻസ് ക�ി�ി എ�ിവയിെല അംഗ�ൾ�് നേ��താെണ�ം
സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���്-2013 – അ��ായം II, െസ�ൻ 75-ൽ നിർ�ചി�ി��്. �ാ���ം
സർ�കലാശാലാ ആ�ം അ�ശാസി�� നിയമ വ�വ�കൾ പാലി��തിന് സർ�കലാശാലാ
അധി�തർ ബാധ��രാെണ� കാര�ം ഓർ�െ����.

അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ മീ�ിം�ക�െട മിനിട്സ് ��ിേ�� വിധം സർ�കലാശാല�െട �ഥമ
�ാ���് അ��ായം -II, െസ�ൻ 92(1) �കാരം നിർ�ചി�ി��്. മീ�ിംഗിെ� �ാ�് മിനിട്സ്
ത�ാറാ��ത് ശ�േലഖനം െച�, മിനിട്സിൽ നി�ായിരി�ണം എ�ം ഇത് െചയർമാൻ
സാ��െ��േ��താെണ�ം �ാ�് മിനിട്സിെ� പകർ�് ഒ� മാസ�ിനകം എ�ാ അംഗ�ൾ�ം
അയ�െകാ�േ��താെണ�ം �ടർ�് ഏെത�ി�ം െമ�ർ�് അഭി�ായ വ�ത�ാസ��പ�ം 10
ദിവസ�ിനകം അറിയിേ���ം അ�ാ�പ�ം മിനിട്സ് �ത�മാെണ�് കണ�ാ���മാണ്
എ�താണ്.

േമൽ വിവരി� �കാരം ഏെത�ി�ം െമ�ർ ആേ�പ��യി��പ�ം മാ�മാണ് ��ത മിനിട്സിൽ
മാ�ം വ���തിന് െചയർമാന് അധികാര�� എ�കാര�ം �േത�കം ��യിൽെ����.

1-9   സർവകലാശാലാ അധികാര�ാപന�ള�െട
േയാഗ�ള�െട ഓഡിേയാ ലഭ�മാ�ിയില�
2016-17 വർഷം സർവകലാശാലയിെല അധികാര�ാപന�ളായ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, െസന�്
എ�ിവ�െട േയാഗനടപടികൾ ശ�േലഖനം െച�ി��. ആയത് ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്
22.01.2018-ൽ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നൽകിയി��തിന് (നം.19) ബ�.ൈവസ്ചാൻസല�െട ഉ�രവ്
�കാരം, ഓഡിേയാ െറേ�ാർഡിംഗ് നൽ��തി� പകരം 2016-17 കാലയളവിൽ നട� ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ��െട അംഗീ�ത മിനിട്�കൾ പരിേശാധന�ായി നൽകാൻ കഴി��താണ്
എ�ാണ് സർവകലാശാലാ രജി�ാർ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയത്. 2013-14 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല
ഖ�ിക 1.4. വിവിധഭരണാധികാര�ാന��െട മിന്ട്�മായി ബ�െ�� പരാമർശ�ൾ�് 11/8/2017-
ൽ ഫിൻ.3./4206/2017 ആയി നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഭരണാധികാര�ാന��െട മിനിട്�ം
,േയാഗനടപടികൾ ശ�േലഖനം െച��ം ഹാജരാ��താണ് എ�് േചർ�ി��താണ്.ഓഡിേയാ



െറേ�ാർഡിംഗ് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ മിനിട്സിൽ േചർ�ി�� വിഷയ�ൾ, അഭി�ായ�ൾ,
തീ�മാന�ൾ �തലായവ�െട ആധികാരികത ഉറ�ാ�വാൻ കഴി�കയി� എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��്.
�േത�കകാരണ�െളാ�ം വ��മാ�ാെത 2013-14 വർഷെ� റിേ�ാർ�ി� നൽകിയ മ�പടിയിൽ
നി�ം വ�തിചലി�് അടി�ാനേരഖ ലഭ�മാ��തിന് വി�ഖത �കടി�ി� സർവകലാശാലാ
അധി�ത�െട നടപടിയിേല�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ/െസന�് അംഗ��െട അടിയ�ിര��
�ണി��.

1-10   ഗേവണിം� കൗൺസിൽ 41-ാമ� േയാഗം 07.12.16
അജ� ഇനം നം.795 - എൽ.എൽ എം േകാ�� മിനിമം
മാർ�് േയാഗ�തയില�ാ�വർ�് �പേവശനം നൽകി.
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�ൾ നട�ാ�ൽ

41-ാമത് േയാഗം 07.12.16 അജ� ഇനം നം.795 - എൽ.എൽ എം േകാ�് മിനിമം മാർ�്
േയാഗ�തയി�ാ�വർ�് �േവശനം നൽകി. എൽ.എൽ.എം.േകാ�ിൽ േച��തി�േവ� മിനിമം മാർ�്
55% ആയിരിെ� 2016-17 വർഷം 47%,42% എ�ി�െന മാർ�കൾ േനടിയ 2 േപർ�് �േവശനം
നൽ�ക�ം സാ�കരണ�ിനായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ൻപാെക െവ�ക�ം െച�.എ�ാൽ
നാളി�വെര ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ സാ�കരണം നൽകിയതായി കാ��ി�. നിലവിൽ അവർ പഠനം
നട��േ�ാ എ�് വ��മാേ��താണ്. അ �ിഷൻ നട�� സമയ�് അപാകത
��യിൽെ���ിെയ�ി�ം �ൻ ൈവസ്ചാൻസലർ �േവശനനടപടിക�മായി �േ�ാ�
േപാ�കയാ��ായെത�് േകാ�് നട�� �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ് &എ�ർ�ണർഷി�ിൻെ◌റ
ഡയറ�ർ ജി സി െയ േബാധ�െ���ിയി��് എ�ം മിനിട്സിൽ േചർ�കാ��.

1-11   അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�തികകൾ കൃത�മായി
നിർ�യി�് അവശ�ം േവ�ു� ത�തികകൾ സൃ�ി�്
സർ�ാരിൽ നി�ും അംഗീകാരം വാേ��താ�.
2011-ൽ സർവകലാശാല �വർ�നമാരംഭി� സമയ�് സർ�ാർ ഉ�ര� വഴി മാ��ാപനമായ
േകരളകാർഷികസർവകലാശാലയിൽ നി�ം ൈകമാറി�ി�ിയത് 59 അധ�ാപകത�ികക�ം, 90
അനധ�ാപകത�ികക�ം ആണ്. ഇേ�ാൾ 6 വർഷ�ൾ�് േശഷ�ം അേത എ�ം ത�ികകൾ
തെ�യാണ് സർവകലാശാലയി��ത്. സർവകലാശാല�െട ആരംഭകാല�് ഒ� ബി.എഫ്.എസ്.സി
േകാ�് മാ�മാണ് ഉ�ായി��ത്. എ�ാൽ നിലവിൽ 6 ��കളിലായി 30 ഓളം േകാ�കൾ
സ��മൽസ�േമഖലക�മായി ബ�െ��ം അ�ാെത�ം നട��.

59 അധ�ാപകത�ികകളിൽ 27 ത�ികകളിൽ മാ�മാണ് �ിരാധ�ാപക��ത്. �ൾ ഓഫ്
മാേനജ്െമൻറ് & എൻറർ �ണർഷി�ിൽ 5 �ിരാധ�ാപക�ം 8 കരാറധ�ാപക�മാണ് നിലവിൽ േജാലി
െച��ത്. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജിയിൽ ഒ� �ിരാധ�ാപക�ം 9
കരാറധ�ാപക�മാണ് നിലവിൽ േജാലി െച��ത്. അസി.െ�ാഫസർ, അേസാ.െ�ാഫസർ, െ�ാഫസർ
എ�ി�െന ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ആവശ�മായ ത�ിക�െട എ�ം നിർണയി�് ത�ികകൾ ��ി�്
,സർ�ാരിൽ നി�ം അംഗീകാരം വാ�ി നിയമനം നട�ാ�തിനാൽ �ിരം ത�ികക�െട 10%
സീ�കളിൽ മാ�േമ കരാർ നിയമന�ൾ നട�ാ� എ� �ജിസി നിർേദശം (UGC Regulations on
minimum qualifications for appointment of teachers and other acqdemic staff 2010 Para.13.1)പാലി�ാൻ
സർവകലാശാലാ അധികാരികൾ�് കഴി�ി�ി�. അധ�ാപക ത�ികകളിൽ താരതേമ�ന പരിചയം



�റ�വെര നിയമി��� വഴി സർവകലാശാലാ പഠന�ി�െട �തീ�ി�� പഠനനിലവാരം
േനടാനാവാെത വ��താണ്.

അനധ�ാപക ത�ികകളി�ം �ിരം ജീവന�ാർ �റവാണ്. 2015-16 സാ��ികവർഷം �തൽ ��കൾ
സ�ത�മായി �വർ�ി��െ��ി�ം �ിരം ജീവന�ാ�െട അഭാവം �വർ�ന�െള
ബാധി���്. ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിെല 3 ��കൾ�് േവ�ി നിലവിൽ ഒ� ഓഫീസ് മാ�മാണ്
�വർ�ി��ത്.

നിലവിെല സർവകലാശാലാ ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വിഭാഗം
അ�വദി�
ത�ികക�െട
എ�ം

നിലവിെല
ജീവന�ാ�െട
എ�ം

ഒഴി�ക�െട
എ�ം

കരാർ
ജീവന
�ാർ

1. �ാ���റി ഓഫീസർമാർ 18 5 13 0

2. അധ�ാപകർ 58 27 31 9

3. അനധ�ാപകജീവന�ാർ 95 61 34 15

4. ഫാം െതാഴിലാളികൾ 62 24 38 0

ആെക 233 117 116 24

സർവകലാശാലയിെല വിവിധവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ത�ികകളിെല സീനിേയാറി�ി ലി�ം, േകഡർ
െ�ങ്�ം നാളി�വെര �സി�ീകരി�കേയാ പരാതികൾ ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�്
ഉ�രവിറ�കേയാ െച�ി�ി� എ�് 20.08.16-ൽ നട� 6-ാമത് െസന�് േയാഗ�ിൽ രജി�ാർ
അറിയി�ി��്. ഇേ�ാൾ നിലവി�� ജീവന�ാ�െട ത�ികകൾ �ടാെത വളെര അവശ�മായ
അധ�ാപക അനധ�ാപകത�ികകൾ േകരള കാർഷികസർവകലാശാലയിൽ നി�ം ൈകമാ�ം െചേ�ാ
��തായി ��ിേ�ാ സർവകലാശാല�െട ൈദനംദിന�വർ�ന��ം അ�ാദമിക്, ഗേവഷണ,
വി�ാനവ�ാപന �വർ�ന��ം സംബ�ി� കാര��ൾ ��തൽ കാര��മമാ�ണെമ�ം െസന�്
േയാഗം �േമയം വഴി ആവശ�െ��ി��താ�ം മിനിട്സ് പരിേശാധനയിൽ നി�ം
വ��മായി��്.സർ�കലാശാല�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിനാവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-12   �ിരാധ�ാപകനിയമനം -
ത�തികാപുനർവിന�ാസം - സർവകലാശാലയിെല
അധികാര�ാന�െള നിജ�ിതി
േബാധ�െ�ടു�ിയില�
1. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ ഫിഷറീസ് േകാേളജായി �വർ�ി�ി�� കാല�്
59അംഗീ�ത അധ�ാപക ത�ികകളാ��ായി��ത്. 2011 ഏ�ിലിൽ സർവകലാശാല നിലവിൽ
വ�േ�ാൾ 33 ത�ികകളിൽ ഒഴി��ായി�� എ�ാണ് ലഭ�മായ േരഖകളിൽ നി�ം വ��മാ��ത്.
17.02.14 െല 17ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിലാണ് ഒഴി�� �ിരാധ�ാപകത�ികകളിൽ
നിയമനം നട�ണെമ�� വിഷയം ആദ�മായി സർവകലാശാലാ അധി�തർ അവതരി�ി�ത്



(അജ� നം.368/2014) . നിർേദശം �േ�ാ� െകാ� േപാ��തി�ം,നിയമന�ളിൽ സം�ാന പി
എസ്.സി അ�ശാസി�� �കാര�� സ�ദായസംവരണം പാലി��തിനായി സമർ�ി� നിർേ�ശ�ൾ
പരിേശാധി��തി�മായി (ആരാണ് നിർേദശ�ൾ സമർ�ി�ത് എ�് മിനിട്സിൽേചർ�ി�ി�.)�ാഫ്
& എ�ാ�ിെ�ൻറ് �ാൻഡിംഗ് ക��ിെയ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �മതലെ���ി.

�ടർ� നട� 31.03.14-െല 18-ാമത് ജിസിയി�ം വിഷയ�ിേ�ൽ ചർ� നട�ി. (അജ�
നം.380/2014).�േഫാസിൽ പി എസ്.സി മാർ�നിർേദശ�കാരം സ�ീകരിേ�� സംവരണനയം
തീ�മാനി��തിനായി �മതലെ���ിയി�� �ാഫ് & എ�ാ�ിെ�ൻറ് �ാൻഡിംഗ് ക��ി
12.03.14-ൽ േയാഗം േച�ക�ം സംവരണ�മം നട�ാ�ാൻ �പാർശ െച�ക�ം െച�. ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ ��ത ലി�് അംഗീകരി�ക�ം നിയമനനടപടികൾ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ക�ം
െച�.

പി�ീട് 25.07.2014-ൽ നട� 20-ാമത് ജിസിയിൽ അജ� 425/2014ആയി അേപ� �ണി�്
�ിരനിയമനം നട��തിന് തീ�മാനി�.നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികകളിേല�ാണ് നിയമനം
നട��െത�ാണ് അധി�തർ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെന അറിയി�ത്.�ടർ�് 05.08.2014-ൽ
വി�ാപനം �റെ��വി�.എ�ാൽ ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ഒഴി��ായി��െത�് പറ��
ത�ികകളിൽ ചിലത് �നർനാമകരണം െച�് �തിയ ത�ികയാ�ിയാണ് വി�ാപനം നട�ിയത്
എ� കാ��.സർവകലാശാല�െട നിലനിൽ�ി�തെ� ആധാരമായ ബി.എഫ്.എസ്.സി േകാ�ിൻെ◌റ
ഒഴി��ായി�� ത�ികകളാണ് േപ�മാ�ം നട�ി �തിയ ത�ികകളാ�ിയത്.

ത�ികക�െട �നർനാമകരണം സംബ�ി�് സർവകലാശാലാ ആ�ി�ം �ാ���ി�ം പരാമർശ�ളി�.
സം�ാനസർ�ാരിൽ നിേ�ാ,ധനസഹായം നൽ�� ഐസിഎആർ-ൽ നിേ�ാ എെ��ി�ം
��ീകരണം ആവശ�െ��താേയാ, ലഭി�താേയാ ഫയലിൽ ഇ�.

ഒഴി�� ത�ികകളിൽ ചിലത് �നർനാമകരണം െച�ി��് എ� വിവരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ
നി�ം മറ� െവ�് നിയമന�ൾ നട�ിയ� വഴി സർവകലാശാലാധി�തർ നട�ിയ നിയമന
��ിയയിെല �മേ�ടിന് സർ�ാർ �തിനിധികൾ �ടി ഉൾെ��� ഗേവണിംഗ കൗൺസി�ം
ഉ�രവാദികളായിരി�കയാണ്.ഈ വിഷയ�ിേല�് സർ�ാരിൻെ◌റ അടിയ�ിര�� �ണി��.

2. അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ

അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിൻെ◌റ �മതലകൾ �വെട േചർ��.

1. സർവകലാശാലാ നിയമം വ��് 18(2)(ഡി)- സർവകലാശാല നട�ിേ�ാ�� ��കളിെലേയാ, മ�
�ാപന�ളിെലേയാ അധ�ാപക�െട േയാഗ�തകൾ നിർ�യി�ക.

2. സർവകലാശാലാ നിയമം വ��് 18(2)(ജി) - സർവകലാശാല�് ആവശ�മായ െ�ാഫസർമാ�െട�ം
,അേ�ാസിേയ�് െ�ാഫസർമാ�െട�ം ,അസി�ൻറ് െ�ാഫസർമാ�െട�ം , റീഡർമാ�െട�ം
,ലക്ചറർമാ�െട�ം മ�് അധ�ാപന ഗേവഷണത�ികകൾ ��ി��തി�� നിർേദശ�ൾ
പരിഗണി�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച�ക.

20.06.2014-െല 8ാമത് അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ നിലവിൽ ഒഴി�� അധികത�ികകൾ മ�
വ��കളിേല�് മാ��തിനായി ബ�.വി.സി.െയ �മതലെ���ി.നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികകൾ
അധിക ത�ികകളാെണ� വിധ�ിൽ അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിെന േബാധ�െ���ിയാണ് ത�ിക
�നർവിന�ാസം നട�ിയത്. സർവകലാശാലയിെല അധ�ാപകസ�ഹ�ിെല അംഗ�ൾ
ഉൾെ�െട��വർ എ�� തീ�മാന�ിെനതിെര വിേയാജനം േരഖെ���ിയ ഒേര ഒരംഗം ��ൈവ�്
ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ േമധാവിയായി�� േഡാ.െക.ദിേനശ് മാ�മായി�� എ�് മിനിട്സിൽ
േരഖ���ിയി��്.



16.01.2015-ൽ നട� 9-ാമത് അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ (അജ� നം.102/15) 12.05.14-ൽ
ത�ാറാ�ിയ, അതായത് ത�ിക�നർവിന�ാസ�ി�് അ�മതി നൽ��തി� �ൻ�തെ� ത�ാറാ�ിയ
പ�ിക ബ�.വിസി അവതരി�ി�ക�ം ആയത്  അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിൻെ◌റ അംഗീകാരം
ലഭി��തി� �ൻപ് 25.07.2014-ൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അവതരി�ി�തിന് സാ�കരണം
േനടിെയ��ക�ം െച�.

ത�ികകൾ �നർനാമകരണം െച��തി�് അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ അ�മതി നൽ��തി� �ൻപ്
തെ� ത�ാറാ�ിയ പ�ിക�ാണ് ത�ൾ അംഗീകാരം നൽ��െത� വിവരം അ�ാഡമിക്
കൗൺസിലിൻെ◌റ ��യിൽ വരാ�തിനാൽ �ടർ �മേ��കൾ�് അ�ാഡമിക് കൗൺസി�ം
ഉ�രവാദിയാണ് എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

3. െസന�്

2013 െല സർവകലാശാലാ �ഥമ�ാ���് അധ�ായം 9 ഖ�ിക 1 �കാരം സർ�ാരിൻെ◌റ �ൻ�ർ
അ�മതിേയാെട അധ�ാപകനിയമനം സംബ�ി� അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിൻെ◌റേയാ, ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിൻെ◌റേയാ �പാർശയിേ�ൽ തീ�മാനെമ�േ��ത് സർവകലാശാലാ െസന�ാണ്. എ�ാൽ
ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയിൽ ത�ികക�െട നിർ�യം �തൽ നിയമനം വെര�� ഒ� ഘ��ി�ം
െസന�ിൻെ◌റ ഇ ടെപടൽ ഉ�ായി�ി� എ�ാണ് മിനിട്സ് പരിേശാധനയിൽ
വ��മാ��ത്.നിയമന�ിൻെ◌റ വിവിധ ഘ��ൾ നട�െകാ�ി�� കാലയളവിൽ(20.12.2014-െല
3-ാം െസന�് േയാഗം) �ടിയ േയാഗ�ളിൽ ഉ�യി�െ�� നിയമനം സംബ�ി� േചാദ��ൾ�്
,സർ�ാരിേല�് എ�തിയി��്, ത�ിക �നർവിന�ാസ�ിന് അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ
തീ�മാനെമ��ി��് എ�ി�െന�� മ�പടികളാണ് നൽകിയി��ത്. 08/14-ൽ
അധ�ാപകനിയമന�ിനായി വി�ാപനം െച�ക�ം 01/2015-ൽ ഇൻറർവ� നട�വാൻ
തീ�മാനി�ക�ം െച�ി�� സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ര�ിൽ മ�പടി െസന�ിന് നൽകിയത്.

ഇ�കാരം സർ�ാർ നിയമി� സർവകലാശാലാ ഭരണാധികാര�ാന��െട അറി�ം അംഗീകാര�ം
വാ�ാെത ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം നട�കയാണ് �ിരാധ�ാപകനിയമനം എ� ��ിയയി�െട
ബ�.ൈവസ് ചാൻസലർ നട�ിയി��ത്. �ിരാധ�ാപകനിയമന�ളിൽ സംവരണം
പാലി�ാ��ൾെ�െട�� അപാകതകൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� �േത�ക ക�് െക.എസ്.എ.
(എഫ്.ഓ.�)എ2-682/2015 ആയി 26.01.2016-ൽ �ഖ�കാര�ാലയം വഴി സർ�ാരിേല�് നൽ�ക�ം
ആയത് 2013-14 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഭാഗം 3-ൽ ഖ�ിക 30 ആയി ഉൾെ�ാ�ി�ക�ം
െച�ി��്.

1-13   �ിരാധ�ാപകനിയമനം -2015-
വി�ാപന�ിലില�ാ� വകു��കളിൽ നിയമനം
നട�ി, വകു��കള�െട േപരുകളിൽ മാ�ം വരു�ി.
I). 2015 െല �ിരാധ�ാപകനിയമന�ിൽ ചില ത�ികകളിൽ വി�ാപന�ിൽ പറ� �കാരമ�
നിയമനം നട�ിയത്.

വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��

1. െ�ാഫസർ

െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ ഫിഷറി ബേയാളജിവ��ിെല ബേയാളജി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫി വിഷയ�ിൽ
വി�ാപനം �റെ��വി�െവ�ി�ം നിയമനം നട�ിയത് ഫിഷറി ൈഹേ�ാ�ഫി വ��ിെല
ബേയാളജി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫി എ� വിഷയ�ിലാണ്.



2. അേസാ.െ�ാഫസർ

ഫിഷറി ബേയാളജി വ��ിെല ബേയാളജി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫിയിൽ വി�ാപനം െച�ക�ം ഫിഷറി
ൈഹേ�ാ�ഫി വ��ിെല ബേയാളജി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫി യിൽ നിയമനം നട�ക�ം െച�.

3. അസി�ൻറ് േ�ാഫസർ-

ഫിഷറി ൈഹേ�ാ�ഫി വ��ിൽ െകമി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫി ത�ികയിൽ മാ�മാണ് വി�ാപനം
നട�ിയി��െത�ി�ം വ��ിൽ ഇ�ാ� ഫിഷറീസ് ഓഷ�േനാ�ഫി എ� ത�ികയി�ം നിയമനം
നട�ി.

വി�ാപന�ിെല വ��കളില�ാെത�� നിയമന�ൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

II) വ��ക�െട േപ�മാ�ം

സർവകലാശാലാ �പീകരണസമയ��ായി�� വ��ക�െട േപ�കൾ �വെട േചർ��.

1. അക�ാകൾ�ർ

2. ഫിഷറി ബേയാളജി

3. ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി

4. ഫിഷറി ൈഹേ�ാ�ഫി

5. ഫിഷറി എൻജിനീയറിംഗ്

6. ഫിഷറി െടേ�ാളജി

7. മാേനജ് െമൻറ് �ഡീസ്

എ�ാൽ അധ�ാപകനിയമന�ിനായി അേപ� �ണി�െകാ�� 08/2014-െല വിജ് ഞാപന�ിൽ
ഉൾെ���ിയി�� വ��കൾ �വെട േചർ��.

1. അക�ാകൾ�ർ

2. ഫിഷറി ബേയാളജി

3. �ിസർേവഷൻ & പാ�ിംഗ് െടേ�ാളജി

4. ന��ീഷ�ൻ & ഫീഡ് െടേ�ാളജി

5. അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ്െമൻറ്

6. ഫിഷറി ൈഹേ�ാ�ഫി

ഫിഷറീസ് േകാേളജായി�� കാലെ� വ��കൾ �നർനാമകരണം െച�താേണാ, �തിയ വ��കൾ
��ി�താേണാ എ�ീ വിവര�െളാ�ം ഫയലിൽ നി�ം ലഭ�മ�.ഈ കാര��ളിൽ വ��ത
വ�േ��താണ്.

1-14   അധ�ാപകത�തികാ പുനർവിന�ാസം 2016 –
മാനദ��ളില�
ഫയൽനം.ജി.എ2/8261/16



2014 വർഷം �ിരാധ�ാപകനിയമന�ൾ� �േ�ാടിയായി ഒഴി��ായി�� �ിരാധ�ാപകത�ികകൾ
യാെതാ�വിധ മാനദ���ം സ�ീകരി�ാെത �നർനാമകരണം െച�ി��. 2016 �ം അേത ��ിയ
നട�ിയതായി ഫയൽപരിേശാധനയിൽ നി�ം വ��മായി��്.

ബ�.വിസി�െട മാർജിനൽ ഉ�രവ് �കാരമാണ് ത�ികാ �നർവിന�ാസം സംബ�ി� അജ� അ�ാഡമിക്
കൗൺസിലിൽ അവതരി�ി��തിനായി ത�ാറാ�ിയത് . ആയത് 13.12.2016െല െ�ഷ�ൽ അ�ാഡമിക്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ അവതരി�ി�. 21.11.16 ൽ ബ�.വി.സി �െട അധ��തയിൽ േചർ� സർവകലാശാലാ
ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗ�ിൽ അവതരി�ി� പ�ികയാണ് 13.12.2016െല െ�ഷ�ൽ അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ
േയാഗ�ിൽ അവതരി�ി�ത്. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ�ിരി��.ചില ത�ികകൾ പല തവണ മാ�ി
മറി�തായി കാണാം.

�മ
നം

ത�ിക നിലവി��ത്
1-ാം
�നർവിന�ാസം

2-ാം �നർ
വിന�ാസം

�റി�കൾ

1. അസി. െ�ാഫസർ അക�ാകൾ�ർ �ഡ് െടേ�ാളജി

�േവാളജി
ൈമേ�ാ
ബേയാളജി

�േവാളജി
�ഡ്
എൻജിനീയറിംഗ്

Icthiyology
മാർ��ിംഗ്
മാേനജ്െമൻറ്

ജനി�ി�് ജിേയാളജി
ഹാർബർ
എൻജിനീയറിംഗ്

ൈമേ�ാബേയാളജി
മൈറൻ
ബേയാൈഡേവ�ി�ി

മൈറൻ
െമ�ീരിേയാളജി

അ�്േമാെ�റിക്
സയൻസ്

ഫിഷറി
എൻജിനീയറിംഗ്

അക�ാകൾ�ർ*
ബേയാ െടേ�ാളജി

ഫിഷറി
എൻജിനീയറിംഗ്

േമാളിക�ലാർ*
ബേയാളജി

*ഒ� ത�ിക
മാ�മാണ്
നിലവി��ത്.

ഫിഷ് െടേ�ാളജി
റിേമാ�്
െസൻസിംഗ് &GIS

നിലവി��
അധ�ാപകൻ
അേസാ. െ�ാഫ.
ത�ികയിലാണ്
േജാലിെച��ത്.
ഫീഡർ ത�ിക
�ന�മീകരി�.

െകാേമ�് �റൽ മാേനജ്െമൻറ്

അക�ാകൾ�ർ
(��ൈവ�ിെല
ത�ിക)

�ഡ് േസ�ി

2. അേസാ.െ�ാഫസർ

ഫിഷറി ബേയാളജി മാരിൈടം േലാ

ഫിസി�ൽ
ൈഹേ�ാ�ഫി

മീ�് & ഫിഷ്
േ�ാസസിംഗ്

ഫിഷറി
എൻജിനീയറിംഗ്

മാേനജ്െമൻറ് റ�ാ�ി

ഫിഷറി �ാ�ി�ി�് മാേനജ്െമൻറ്



ഫിഷിംഗ്
െടേ�ാളജി

ബേയാ െടേ�ാളജി

അക�ാകൾ�ർ*
േപാ�്
ഹാർെവ�ിംഗ്
െടേ�ാളജി

ആെക ത�ിക 3

അക�ാകൾ�ർ �ഡ് െടേ�ാളജി

ഇ�കാരം �ന�മീകരി�െ�� ഒഴി�� ത�ികക�െട വിഷയ�ൾ നിലവിെല ബിഎഫ്.എസ്.സി, എം.എഫ്
എസ്.സി േകാ�കളിെല സിലബസിൽ നി�ം ഐ.സി.എ ആർ ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ, പകരം േചർ�െ��
വിഷയ�ൾ ബിഎഫ്.എസ്.സി, എം.എഫ് എസ്.സി േകാ�ക�െട ഭാഗമാേണാ എ�ീ വിവര�ൾ ആരാ�്
ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.ത�ിക�ന�മീകരണ�ിന് െസന�്,ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ എ�ിവ�െട അംഗീകാരം ലഭി�താ�ം കാ��ി�.

1-15   ഇ�േറണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം രൂപീകരണം
സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിെല വിവിധ വ��കളിൽ/ �ാപന�ളിൽ ഇേ�ണൽ ഓഡി�്
നടേ��തിെ� ആവശ�കത വ��മാ�ിെ�ാ�് 33/2011/ഫിൻ/4.6.2011 ന�രായി ഗവൺെമ�്
സർ�ലർ �റെ��വി�ി��്. 2011 �തൽ േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർകലാശാല �വർ�നം
ആരംഭി�െവ�ി�ം നാളി�വെര ഇേ�ണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം �പീകരി�ി�ി�. സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ൾ പാലി�െകാ�്,ഇേ�ണൽ ഓഡി�് ശ�ിെ����തിനായി ആയത് ഉടെന
�പീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-16   ആ�തി രജി�ർ
സർ�കലാശാല�െട ൈകവശ�� �മി�േട�ം ��ി�െ�� മ�് ആ�ികളായ െക�ിട�ൾ,
െമഷീനറികൾ, �ള�ൾ, വാഹന�ൾ, മ�് ഉപകരണ�ൾ എ�ിവെയ�ാം േരഖെ���� രജി�റായ
ആ�ി രജി�ർ എ�തി ��ിേ��താണ്. സർ�കലാശാലയിെല െക�ിട��െട�ം സ��മാ��
�മി�േട�ം വിവര�ൾ േരഖെ���� രജി��കൾ മാ�േമ ��ി���.

ആ�ി രജി�റിെ� അഭാവ�ിൽ വാർഷിക കണ�ക�െട ഭാഗമായ ബാലൻസ് ഷീ�് ത�ാറാ�ാൻ
കഴി�കയി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട യഥാർ� സാ��ിക നില അറിയാൻ
മാർ�മി�ാെതയാ��. വിശദവിവരം അ�ബ�ം (1)-ൽ െകാ��ിരി��.

1-17   ബജ�്
2016-17 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് 31.3.2016 തീയതിയിെല 632/2016 തീ�മാന�കാരം െസന�്
/ സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം അംഗീകരി�. ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം

വരവ് െചലവ്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

2016-
17

96,90,75,000 57,54,61,000 96,90,75,000 60,33,38,000



ബജ�് �കാര�� ഓേരാ ഇന�ിെ��ം �തീ�ിത വരവ്- െചലവ്, യഥാർ� വരവ്-െചലവ് എ�ിവ
�വെട െകാ���

വരവ്

ഫ�്

�തീ�ിത വരവ് 

(റിൈവസ്ഡ്

ബജ�് �കാരം)

അ�ൗ�്സ്

�കാര�� വരവ്

1 തനത് ഫ�് 3,00,00,000 2,82,56,812

2 �ാൻ ഫ�് 30,00,00,000 24,00,00,000

3 േനാൺ �ാൻ ഫ�് 12,00,00,000 12,07,00,000

4 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 0 1,88,039

െചലവ്

ഫ�്
�തീ�ിത െചലവ്
(റിൈവസ്ഡ്
ബജ�് �കാരം)

അ�ൗ�്സ്
�കാര�� െചലവ്

1 തനത് ഫ�് 1,00,00,000 31,81,069

2 �ാൻ ഫ�് 41,29,52,000 19,39,53,075

3 േനാൺ �ാൻ ഫ�് 15,94,51,000 13,30,24,131

4 ICAR ഡവലപ്െമ�്�ാ�് 0 0

2016-2017 സാ��ികവർഷെ� ബജ�ിൽ വകയി��ിയ �കക�ം വാർഷികധനകാര�പ�ികയിെല യഥാർ�
വരവ് െചലവ് �കക�ം ത�ിൽ വളെര വ�ത�ാസം കാ��.

1-18   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക
വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക
സർവകലാശാല
അംഗീകരി�
തീയതി

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

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ
തിരി�യ�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്
ലഭി�
തീയതി



22-12-2017 31-7-2017 29-12-2017 29-12-2017 16-1-2018

    1994- െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 9(1), േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓ ഡി�് ച��ൾ
1996 ച�ം 15(1) എ, സി. എ�ിവ �കാരം ഒ� സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ിനകം
അതായത്, ഓേരാ വർഷ�ം �െെല 31 � ��് ഓഡി�് �ാപന�ിെ� വാർഷിക കണ�കൾ, നിയമം
അ�ശാസി�� എ�ാ േരഖക�ം സഹിതം ഓഡി�ിന് സമർ�ിേ��താണ്. േകരള ഫിഷറീസ് - സ��
പഠന സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 34(5), 38(3), 64, 65(2) എ�ിവ �കാരം സർ�കലാശാല�െട
വാർഷിക കണ�കൾ ധനകാര�ക�ി�ി�െട പരിേശാധന�േശഷം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
പരിഗണി�ക�ം െസന�് അംഗീകരി�ക�ം േവണം. ഇ�കാരം ത�ാറാ�ിയ വാർഷിക
കണ�കളാണ് െെവസ്ചാൻസലർ ഓഡി�ിന് നൽേക�ത്. എ�ാൽ 2016-17 വർഷെ� വാർഷിക
കണ�കൾ 2017 �െെല 31 നകം ലഭ�മാ�ിയി�. വാർഷിക കണ�കൾ ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്
18/5/2 18/5/2017 ൽ െക.എസ്.എ-എഫ് .ഒ.�(എ-2) 383/17-ാ ന�രായി ക� നൽ�ക�ം 07/08/2017
െല െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�(എ-2)532/17, 26.10.2017 െല െക.എസ്.എ-എഫ് .ഒ.� (എ-2) 850/17 എ�ീ
ന��കളിലായി ഓർ��റി�് നൽ�ക�ം െച�തിെന�ടർ�് 16.01.2018 - ൽ കണ�കൾ
ഓഡി�ിനായി ഹാജരാ�ി.

1-19   വിവിധ ധനസഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. എെ◌.സി.ഏ.ആർ ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

1 .സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

20126-2017വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 12,07,00,000 -/�പ സർവകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക െചലാൻ നം./

തീയതി �ഷറി/ബാ�്

ഒ�ാം
പാദം

G.O.(Rt)No,321/2016/F&PD
dated, 26.05.2016 3,01,75,000 - അഡീഷണൽ സബ്

�ഷറി,എറണാ�ളം.

ര�ാം
പാദം

,, 613/2016/ ,,                 dtd ,
29.09.2016 3,01,75,000 - ,,

��ാം
പാദം

,,956/2016/     ,,             dtd,
27.12.2016 3,01,75,000 - ,

നാലാം
പാദം

,, 110/2017/     ,,    
dtd,18/2/2017 3,01,75,000 - ,

ആെക 12,07,00,000

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

2016 2017 ർ ി ി ിൽ 31 50 09 000/ ർ ് ി ി ്



2016-2017 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 31,50,09,000/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

മാസം സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക

െചലാൻ
നം./
തീയതി

�ഷറി പ�തി/
�േത�ക ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

മാർ�്
2016

G.O.(Rt)
No.268/16/F&PD/29.3.2016 2,00,00,000 -

അഡീഷണൽ
സബ് �ഷറി,
എറണാ�ളം.

അ �ിനിേ�ഷൻ,
എഡ�േ�ഷൻ,
റിേസർ�്,
എ�്�ൻഷൻ,
ഇൻ�ാ�ക്�ർ
എ�ീ
ഘടക�ളി�ളള
വിവിധ
പ�തികൾ

2016-2017

ഒേ�ാബർ
2017 ,,715/16/     dtd,24.10.2016 7,00,00,000 - ,, ,, ,,

ജ�വരി
2017 ,, 50/2017     dtd, 21.1.2017 5,00,00,000 - ,, ,, ,,

െഫ�വരി
2017 ,,128/2017 dtd,28.2.2017 10,00,00,000 - , ,, ,,

മാർ�് 2017 ,,207/2017 ,,25.3.2017 7,50,09,000 - ,, ,, ,,

ആെക 31,50,09,000

3 .എെ◌.സി.ഏ.ആർ ധനസഹായം -2016-17 -ൽ ധനസഹായെമാ�ം ലി�ി�ി�.
2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല�് എെ◌.സി.ഏ.ആർ അംഗീകാരം
ലഭി�ാതി��തിനാലാണ് �ാ�ിന�ിൽ �ക ലഭ�മാകാ�െത�് 21.5.18 െല നം. ജി.എ.8-8048/2017
�കാരം �േഫാസിൽ നി�ം അറിയി�ി��്.

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

        ലഭി�ി�ി�

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ഗ� ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക

വരവ്
വ�
തീയതി

�ഷറി /
ബാ�്

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

CMLRE MoES/CMLRE/10/ITIS/1/2012/GIA/GEN/04
dt 15.4.16 5,30,000 28.4.2016 SBI.

VYTTILA
Cences of
marine life…. 2016-17

,, ,,MoES/CMLRE/10/DSDWF/05/2012/GIA(G)/07
dt 30.9.16 8,30,000 7.10.2016 ,,

Biology,
resource
characteristics
&stock
assesment

,,

,, ,, 5,50,000 28.4.2016 ,, ,, ,

NBFGR
G/Nat.
surveillance/
2013/5304 dt.16.8.13

5,74,982
5,16,055
2,26,237    

6.5.16
5.10.16
6.3.17

National
surveillance
programme on
aquatic animal
diseases

,,

NFDB
No.3824/NFDB/MC/Kerala/AAHL/
2013/1908
dtd 13.1.2014

28,00,000 13.5.16 ,, AAHM lab ,,
2016-17

DBT- BT/ IN/Indo-UK/BBSRC-AQUA/36/TCJ/2015-
16 dtd 29.3.16 19,14,000 5.5.16

Evaluating costs
and benefits of
prophylatic
health
products....

,,

BT/ IN/Indo-UK/BBSRC-AQUA/33/RC/2015-16
dtd 28.3.16

14,80,000 30.4.16 Development of
alternative

t i bl



sustainable....

SERB ECR/2015/000554/
dtd 19.08.16 20,61,839 7.9.16

Characterisation
of cellular and
molecular
mechanism

,,

1-20   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ
തൻവർഷം അനുവദി� വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ള�െട വിവരം ചുവെട
േചർ�ു�ു.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി�െട
ഉ�രവ് നം./
തീയതി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

ഉേ�ശ�ം
വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം
നം./തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1

Planing &
economic affairs
Dept.R&D
(reserch &
devt.project)

57,635 57,635 KSA(FOU)A3/292/16
dtd,7.6.16

Improving
the Tribal
Livelihood of
the Western
Ghats
through
Ornamental
Fish Culture

2015-16

2)
ministry of earth
science Govt.of.
India

5,83,201 5,83,201 KSA(FOU)A3/293/16
dtd,14.6.16

Establishment
of Production
cum Training
Centre for
Ornamental
Fin & Shell
Fishes at
Fisheries
Station,
Puduvaipu

,,

3
ministry of earth
science Govt.of.
India

4,56,323 4,56,323 KSA(FOU)A3/286/16
dtd,1.6.16

Distribution
of Gelatinous
Zoo Plankton
in West Coast
of India and
their
Identification

,,

4 NFDB 11,15,869 11,15,869 KSA(FOU)A3/236/16
dtd,21.6.16

National
Surveillance
Programme
for Aquatic
Animal
Diseases

,,

5
ministry of earth
science Govt.of.
India

2,25,621            
52,531

2,25,621                
52,531

KSA(FOU)A3/250/16
dtd ,13.5.16             ,,

All India Co-
ordinated
Project on
Taxonomy

2015-16        
2016-17

6 ICAR 96,143 96,143 KSA(FOU)A3/608/16
dtd ,21.11.6        

ICAR Junior
Research
Fellowship

2015-16

1-21   തന� വരുമാനം
മുൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല��് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷ�ിൽ
തനതു വരുമാന�ിൽ 6.9 % കുറ� ഉ�ായി���്.

തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം
�ൻപെ� അേപ�ി�്
തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം
(+/-%)

മ��ം വിൽ�ന 1,06,812 13,16,637 +1132%

ഫാം 16,07,607 2,31,089 - 85%



ഉൽ���ൾ

ഫീസ് 2,71,09,6822 2,27,45,350      -16%

േഹാ�ൽ വാടക 5,28,488 4,73,809 -10%

ബസ് പാസ്
വരവ്

24,515 53,540 +118%

െസക�രി�ി
 െഡേ�ാസി�്

91,548 4,83,251 +428%

പ�ിേ�ഷൻസ് 9,524 2,00,095 +2000

ഇൻ�ി��ഷണൽ
ചാർജ്

1,25,735 2,06,554 +64%

ബാ�് പലിശ 5,90,721 14,27,238

�ണിേവ�ി�ി
േ�ാ�ർ�ീസ്

63,186 -

െട�ർ ഫീസ് 3,03,275 -

��് ബാ�് �ീം 4,747 -

േ�ാൺസർഷി�് 1,84,770 -

മ�ിന�ൾ 4,62,389 2,93,559 -36%
സെ�ൻസ് 3,150 -

�ൻബാ�ി 1,94,191 -

മ�് വര�കൾ 2,87,032 8,92,263

ശ�ി അ�ൗ�് 3,97,470 15,48,074.5 -289%

ആെക 3,20,94,842 2,98,71,459.5 - 6.9%

1-22   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ
എ�ിവയുെട വിവരം

�കമ
നം.

എൻേഡാവെമ�റി�െറ
േപ� / ഉേ�ശ�ം

ഫി�സ�
െഡേ�ാസി�്
നം./തീയതി

തുക അഭി�പായം

-
എൻ.എൻ.രാമൻ BFSc േകാ�ി�
ഉയർ� വിജയം 4/4/17 -60,000

പലിശയായ
4001/- രൂപ
വിതരണം
െച�തി���്

�ടാെത ഓഫീസ് ���ായി വിരമി� �ീമതി. അജിത.ടി.സി., 10000/- �പ BFSc ഉ�ത വിജയം
കര�മാ�� ജനറൽ കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ��� വിദ�ാർ�ി�ം SC/ST വിദ�ാർ�ി�മായി സംഭാവന
െച�ി��്. ആയ� �കാരം 5000/- �പ വീതം �മാരി. സീതാല�ി�ം (ജനറൽ) �മാരി. അ�ന
�ീത. പി. �ം (SC/ST) ആയി വിതരണം െച�ി��്.



1-23   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം
2016-17 വർഷ�ിൽ മ�് േക� സം�ാന സർ�ാർ ഏജൻസിക�െട ഓഡി�് സർ�കലാശാലയിൽ
നട�ിയി�ി�.

ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ
2-1   സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയറുെട
അ�ൗ�ിേല�് തുക മാ�ി ആയ� വാർഷിക
കണ�ുകളിൽ െചലവായി കാണി��.
             2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ��കൾ�ം സർ�കലാശാലാ
എ�ിനീയ�െട
അ�ൗ�കളിേല�മായി ആെക 11,15,15,000/- �പ �ാൻ�ർ െ�ഡി�് െച�ക��ായി. എ�ാൽ ഇത്
സർ�കലാശാലാ �ഖ�കാര�ലയ അ�ൗ�് നം. 67167440116 – ൽ െചലവായി കാണി�ാണ് വാർഷിക
അ�ൗ�കൾ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. ഇ�കാരം തൻവർഷം സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയ�െട
അ�ൗ�ിേല�് 8,80,00,000/- �പ �ാൻ�ർ െ�ഡി�് െച�ക��ായി. സം�ാന സർ�ാരിെ�
�ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ലഭി� േമൽ �ക േ�ായിംഗ് & ഡിസ്േബ�ിംഗ് ഓഫീസർ അ�ാതി��ി��ടി
എ�ിനീയ�െട അ�ൗ�ിേല�് വകമാ�കയാ��ായത്. േമൽ �കയിൽ നി�് തൻവർഷം
1,96,16,460/- �പ മാ�േമ െചലവഴി�ി��. ബാ�ി �ക 6,87,41,751/- �പ എ�ിനീയ�െട
അ�ൗ�ിൽ 31.3.17-ൽ നീ�ിയിരി��്. വർഷാവസാനം ഇ��ം വലിയ �ക എ�ിനീയ�െട
അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയിരി�് വ�തിന് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വിശദീകരണം നേ��താണ്.

2-2   രസീ� പരിേശാധന – അപാകതകൾ
രസീത് ��ി�ിെല അപാകതകൾ

        സർ�കലാശാല�െട 9.3.2017 �തൽ 31.12.2017 വെര�� രസീത് പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ��
അപാകത കാ��.

രസീത് ��് നം. 309 �തൽ ��് നം.314 വെര��തിൽ ഡബിൾൈസഡ് കാർബൺ
ഉപേയാഗി�ാെതയാണ് എ�തിയിരി��ത്. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 10/17-18,
തീയതി 24.11.2017 ന് ന�ിയ മ�പടി പര�ാ�മ�. രസീ�കൾ ഡബിൾൈസഡ് കാർബൺ ഉപേയാഗി�്
എ��വാൻ ��ിേ��താണ്.

2-3   രജി�റുകള�െട സൂ�ി�് - അപാകതകൾ
1) ക�ാഷ്��്

     ക�ാഷ്��് എ���തിൽ വളെരയധികം അപാകതകൾ കാ��. സർ�കലാശാലയിൽ TR 7A
മാ�കയിൽ എ�തി ��ി�� ക�ാഷ്��ിൽ തന�വ�മാന�ിെ� വര�ക�ം െചല�ക�ം മാ�േമ
ഉൾെ���ിയി��. തന� വ�മാന�ിൽ തെ��ം െച�്, �ാ�് �തലായവയി�െട ലഭി�� �കകൾ
ക�ാഷ്��ിൽ ഉൾെ����ി�. െച�് നം. േരഖെ���ിയാണ് പിൻവലി��കൾ നടേ��ത്.
സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം പിൻവലി��കൾ
പരിേശാധി�ണെമ�ിൽ അ��ംതെ� വ�ത�� അ�ൗ�കൾ പരിേശാധിേ�� അവ�യാണ്.
�ടാെത സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി�� ��കൾ�് സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ബാ�്
അെ�ൗ�ിേല�് ലഭി�� �കക�ം ഉൾെ���ി ക�ാഷ്��് എ�തി ��ിേ��താണ്. �ൻ
റിേ�ാർ�കളി�ം ഇേത അപാകത സംബ�ി� പരാമർശ��െ��ി�ം അപാകത പരിഹരി��തി��
ഫല�ദമായ നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�.

2) ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ

ർ ി ി ർ ി ീ ് ൻ ി ി ൾ



        സർ�കലാശാലയിെല വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് കള�ൻ സംബ�ി� രജി��കൾ
ഹാജരാ��തിന് ആവശ�െ�െ��ി�ം ലഭ�മായി�. ആയത് സർ�കലാശാലയിൽ എ�തി ��ി��ത്
�ാേയാഗികമായി ��ി��ാെണ�ം ��ിക�മായി നിര�ര സ�ർ��� അതത് ��കളിൽ
��ി�വാനാണ് നിർേ�ശി�ിരി��െത�ം അറി�വാൻ കഴി�. എ�ാൽ �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�്
ആ�് എ�ർ�ണർഷി�് ഒഴിെക�� ��കെളാ�ം ടി രജി�ർ ��ി��ി�. സർ�കലാശാല�െട
കീഴി�� എ�ാ ��കളി�ം ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�തി ��ി��തിന് കർശന നിർേ�ശം
നേ��താണ്.

2-4   െച�് റിേ�ൺ ചാർ�് - തന� വരുമാന ന�ം -
1,212/- രൂപ
        സർ�കലാശാല�് ലഭി�� െച�്, ഡിമാ�് �ാ�് എ�ിവ ലഭി��ത് �ത�മായി
രജി��കളിൽ േരഖെ���ി െതാ��� ���ി ദിവസ�ിൽ�െ� ബാ�ിൽ ഹാജരാ��തിൽ വീ�
വ��ിയതിെ� ഫലമായി വളെരയധികം ഡിമാ�് �ാ�് കാലാവധി കഴി�് മട�ക�ം െച�്
റിേ�ൺ ചാർ�് ആയി 1,212/- �പ തനത് വ�മാന�ിൽ നി�് �റവ് വ�ക�ം െച�ി��്. ഇത്
സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 21/16-17, തീയതി.29.12.17 ന് വിശദീകരണം ലഭി�ി�ി�.
വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം.

ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

ബാ�ിൽ
ഹാജരാ�ിയ

തീയതി

െച�് റിേ�ൺ
ചാർ�്

1 375762/27.3.17 27.6.17 172.50
2 905611/ ,, ,, 172.50
3 375761/ ,, ,, 172.50
4 375760/ ,, ,, 172.50
5 905612/ ,, ,, 172.50
6 905610/ ,, ,, 172.50
7 33820/ 12.10.17 177.00

ആെക 1,212.00

    ഭാവിയിൽ ഇ�രം െചല�കൾ ഒഴിവാ�ാൻ ഉചിത നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-5   േജായി�� ഒക�ുേപഷൻ വ�വ�യിെല
ക�ാർേ��� ഉപേയാഗം - മാസവാടക അട��ു�ില�.
ന�ം - 8520/- രൂപ.
    ഫയൽ നം GA3/3353/06
േജായി�് ഒക�േപഷൻ വ�വ�യിൽ സർ�കലാശാലാ ക�ാർേ��ിൽ താമസി��വ�െട വിശദാംശ�ൾ
അേന�ഷി�െകാ�� ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 25/16-17, തീ.8.1.2018, 26/16-17, തീ.16.01.2018 എ�ിവ�
ലഭി� മ�പടിയിൽനി�ം ക�ാർേ��് അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവിൽ പറ�ിരി���േപാെല േഡാ.
െവ��രമണി, അഡ്ജ�് െ�ാഫസർ (േകാൺ�ാ�് ) 7/2014 �തൽ �ടർ�യായി ക�ാർേ��്
ഉപേയാഗി��െ��ി�ം ഇതി� നി�യി�ിരി�� മാസവാടക ഇ�വെര അടവാ�ിയി�ി� എ�്
അറി�വാൻ കഴി�.ആയതിനാൽ 2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ    12 x 710=8520/-�പ
സർ�കലാശാല�് ലഭിേ��തായി��.ടി �ക ഉ�രവാദിയിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്. �ടാെത ടി
ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ക�ാർേ��് ഉപേയാഗി�തി�� വാടകയായി 7/2014 �തൽ 3/2016 വെര�� �ക
പലിശസഹിതം ഈടാ�ി സർ�കലാശാലാ ഫ�ിേല�് ഒ��ി തന�വ�മാന ന�ം
ഒഴിവാേ��താണ്.

2-6   ക�ാർേ��� വാടക ഈടാ�ിയില�-ന�ം-22380/രൂപ
    ഫയൽ നം GA3|3353|2006
ക�ാർേ��് വാടക സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി(25/8.1.18, 37/22.2.2018) ക�െട മ�പടികൾ,

ൽ ി ി ി ിൽ ർ ി ി ീ ർ ി ി



ഫയൽ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ സർ�കലാശാലയിെല ഓേരാ വിഭാഗം ജീവന�ാർ�ം വിവിധ
തര�ി�� ക�ാർേ��് നിലവി��തായി കാ��. �ാസ് IV ജീവന�ാരിൽ നി�ം വാടക ഈടാ�ാെത
അക�േയർഡ് ബിൽഡിം�ം അ�വദി���്. 01.01.2018 �കാര�� സീനിേയാരി�ി ലി�ിൽ ൈട�് II
ക�ാർേ��ിനായി 3 അേപ�ക��ായിരിെ� �ാസ് IV വിഭാഗം ജീവന�ാരായ �ീ . െക.െജ .അ�ൺ
ഉയർ� ൈട�് ക�ാർേ��ായ ൈട�് II-ൽ നി�യി�ിരി�� വാടക നൽകാെത താമസി�വ��തായി
കാ�� . �ീ.െക.െജ.അ�ണിന് ക�ാർേ��് അ�വദി�ിരി�� 2010 െല F5/3353/2006 ഉ�ര�
�കാരം �കാരം 7/2010 �തൽ ൈട�് II ക�ാർേ��ിന് �തിമാസ വാടക 1850+15(വാ�ർ ചാർജ് )എ�്
നി�യി�ി��്. എ�ാൽ ��ത വാടക നാളി�വെര അടവാ�ിയി�ി�. അയതിനാൽ 2016-17 വർഷെ�
വാടകയിന�ിൽ 1865x12=22380/- �പ സർ�കലാശാല� ലഭിേ��തായി��. ഈ �ക
ഉ�രവാദിയിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്. �ടാെത സർ�കലാശാല�് ക�ാർേ��് വാടക ഇന�ിൽ
ലഭിേ�� �ക 7/2010- 3/2016 വെര�� �ക പലിശ സഹിതം �ീ .െക.െജ.അ�ണിൽ നി�ം
ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-7   ക�ാർേ��� അേലാ�്െമ�� - അപാകതകൾ
        ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല �പീ�തമായതി�േശഷം സർ�കലാശാല�േടതായ ക�ാർേ��്
അേലാ�്െമ�് നിയമം �പീകരി�ി�ി�. നിലവിൽ ഫിഷറീസ് േകാേളജ് ആയി�� കാല�്
മാ�സർ�കലാശാലയിെല നിയമ�ൾ� വിേധയമായി ക�ാർേ��് അ�വദി� കി�ിയവ�ം
സർ�കലാശാലയാ�ിയേ�ാൾ സ��മായി നിയമം ഇ�ാ�തിനാൽ പി.ഡ��.ഡി./ ഗവ. സർ�ീസ്
ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് നിയമം അ�സരി�് ക�ാർേ��് അ�വദി� കി�ിയവ�മാണ് താമസി��ത്.
�ടാെത,  േജായി�് ഓക�േപഷൻ വ�വ�യിൽ ര�് ക�ാർേ��കളിലായി നിരവധിേപർ മാസ വാടക�ം
താമസി���്. 10 അേപ�കരട�� ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് സീനിേയാരി�ി ലി�ം നിലവി��്.
ക�ാർേ��് അ�വദി�� സംബ�ി�് നിരവധി ആേ�പ�ൾ ഉ�തായി ഫയലിൽ കാ��. ഇതി�
പരിഹാരമായി സ��മായി നിയമം ഉ�ാ�ി അർഹതാ മാനദ��ൾ�ൾ�വിേധയമായി ക�ാർേ��്
അ�വദിേ��താണ്.

2-8   െഡേ�ാസി��കള�െട മുതൽ കൂ�ൽ - യഥാസമയം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ില�.
        ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട 2011-2012 �തൽ 2016-2017 വർഷം വെര ബാധ�താെഹഡിൽ
�ട���ം നാളി�വെര ബ�െ�� വ��ികൾ�് / �ാപന�ൾ�് തിരി�് വൽകിയി�ി�ാ��മായ
ഇ.എം.ഡി./ െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് എ�ിവ�െട വർഷം തിരി�ളള കണ�് ആവശ�െ��് െകാ�്
നൽകിയ ഒ◌ാഡി�് എൻക�യറി�് (നം,19/27.12.2017) നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

        േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ ഡ് േവാള�ം I, ആർ�ി�ിൾ 282 �കാരം ��് വർഷ�ിലധികമായി
ബ�െ�� വ��ികൾ�് / �ാപന�ൾ�് തിരി� നൽകിയി�ി�ാ� െഡേ�ാസി�കൾ അതാത്
ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��താെണ�് വ��മാ�ിയി��്. ആയ� �കാരം ��് വർഷ�ിലധികമായി
തിരി�് നൽകിയി�ി�ാ� െഡേ�ാസി�കൾ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �തൽ ��ി ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
3-1   �ാൻഫ�് -പൂർ�മായി വിനിേയാഗി�ു�ില�
2012-13 �തൽ 2016-17വെര�� 5 സാ��ികവർഷ�ളിൽ സർവകലാശാല�് വിവിധ പ�തികൾ
നട�ാ��തിനായി സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മായ �കക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മനം േ�ാജ�ിൻെ◌റ േപര്
പ�തിവിഹിതം

ലഭി�ത്
(ല��ിൽ)

െചലവ് �റി�കൾ

1. ��ക��ം
�സി�ീകരണ��ം വാ�ൽ 3.0 3.0

2.. െസൻറർ േഫാർ ഫീൽഡ്
ൺ ൾ ൻ ി

53.62 4.5



കൺസൾ�ൻസി േഡ�ാ
അനാലിസിസ്

3. Extension of facilities of museum
and aquarium 67.11 31.03

4. Model fish processing plant and
training centre 56.91 3.09

5. Earn while you learn programme 75.94 4.53

6. Exhibition unit with land
consultancy/lab to land services 118.14 47.31

7. Farm Radio station 40.00 0 .33

8. Village adoption for
empowerment 40.00 3.35

9.
Establishment of fisheries
Technical portal and knowledge
centre

40.00 0.00

10. Farm Advisory service 20.00 0.00
11. Estt.of farms training centre 0.00 0.00

12.. Modernisation and upgradation of
instructional field training facility 39.67 03.78

13. Cage culture at RMP canal 4.00 03.97
ആെക 558.86 104.89

    ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരള�ിെല �തിശീർഷ മൽസ� ഉപേഭാഗം ഉയർ�
േതാതിലാെണ�ാണ് പഠനഫല�ൾ െതളിയി�ി��ത്. അതിനാൽ മൽസ� ഉൽ�ാദന വർ�നവിനായി
��ജല, ഓ�ജല മൽസ��ഷിയിൽ ഫല�ദമായ ഇടെപട�കൾ നട�ാൻ സർവകലാശാല�് കഴിയണം.
എറണാ�ളം ജി�യിൽ മാ�മായി �വർ�ന�ൾ ഒ���താണ് നിലവിൽ കാ�വാൻ കഴി��ത്. 
    സം�ാനസർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� �ാൻഫ�് �ക�െട വിനിേയാഗ�ി�ം സർവകലാശാല വളെര
പി�ിലാണ്. സർവകലാശാല നിലവിൽ വ�ത് 2011 ഏ�ിൽ മാസ�ിലായതിനാൽ 2012-13
സാ��ികവർഷം �തലാണ് പ�തി വിഹിതം ലഭ�മായി��ത്. 2016-17 വർഷം വെര വിവിധ
പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി 5,58,86,0000 �പ സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�െവ�ി�ം നാമമാ�മായ �ക
മാ�േമ െചല� െച�ി��. അതായത്, 1,04,89,000 �പ മാ�ം. (ഏകേദശം 20% മാ�ം)

�ധാനപ�തിക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

1.    മാ�കാ മൽസ�സം�രണ പരിശീലനേക�ം-

    ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നൽകിയി��െവ�ി�ം ഫയൽ ലഭ�മാ�ിയി�

    2015-16 വർഷം 20 ല�ം �പ�ം 2016-17 വർഷം 36.91 ല�ം �പ��ൾെ�െട ആെക 56.91 ല�ം
�പയാണ് േ�ാജ�ിനായി നൽകിയെത�ി�ം 3.09 ല�ം �പ മാ�മാണ് ആെക െചലവഴി�െത�്
സർവകലാശാല ലഭ�മാ�ിയ കണ�കളിൽ നി�ം വ��മാണ്. സം�ാനെ� മൽസ�കർഷകർ�ം
മൽസ�േമഖലയിെല സംരംഭകർ�ം �േയാജന�ദമാ�� വിധം േമൽ േ�ാജ�് എ��ം േവഗം
�ർ�ീകരി��തിന് അധി�തർ ��ിേ��താണ്.

2.    ഫാം േറഡിേയാ േ�ഷൻ

    ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നൽകിയി��െവ�ി�ം ഫയൽ ലഭ�മാ�ിയി�

    2016-17 വർഷം 40 ല�ം �പ അ�വദി�ി��െവ�ി�ം 33000/- �പ�െട �വർ�ന�ൾ
മാ�മാണ് നട�ിയത്.

3.    ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ േപാർ�ൽ, േനാളജ് െസൻറർ എ�ിവ �ാപി�ൽ

    ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നൽകിയി��െവ�ി�ം ഫയൽ ലഭ�മാ�ിയി�.

    2016-17 വർഷം 40 ല�ം �പ സർ�ാരിൽ നി�ം േ�ാജ�് നട�ി�ിനായി അ�വദി�ി���ി�ം
�ാരംഭ�വർ�ന�ൾ േപാ�ം നട�ിയി�ി�.

4.     ഫാം അൈഡ�സറി സർവീസ്

ൽ ി 8/7575/16



    ഫയൽ നം.ജിഎ 8/7575/16

    ഓഡി�് വർഷം 20 ല�ം �പ അ�വദി�ി��െവ�ി�ം യാെതാ� �വർ�ന��ം നട�ിയി�ി�.

5.     േമാേഡൈണേസഷൻ & അപ്�േഡഷൻ ഓഫ് ഇൻ��ണൽ ഫീൽഡ് െ�യിനിംഗ്
െഫസിലി�ി

    ഫയൽ നം.ജിഎ8/1012/16

    േ�ാജ�് ല���ൾ �വെട േചർ��.

    .അക�ാകൾ�റിൻെ◌റ വിവിധേമഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽ��തിനായി സൗകര��ൾ െച�ക.

    .മൽസ�/മൽസ��� വളർ�ൽ �ള�ൾ �മീകരി�ക.

    .ബി�ദ/ബി�ദാന�രേകാ�കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിശീലനം നൽ�ക.

    .മൽസ���െട �ഡിംഗിനാ�� സൗകര��ൾ ഒ��ക.

    .എ�ാ സ�ീകരണ��ം �ര�ിതമായിരി�� വിധ�ി�� െസക�രി�ി �മീകരണ�ൾ നട�ക.

    2015-16, 16-17 വർഷ�ളിലായി 39.67 ല�ം �പ അ�വദി�ി��തിൽ 3.78 �പ
െചലവഴി�തായാണ് െചല�പ�ികയിൽ േചർ�ി��െത�ി�ം െചലവിൻെ◌റ വിശദാംശ�ൾ
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ ഫയലിൽ ഇ�.

6.     െസൻറർ േഫാർ ഫീൽഡ് കൺസൾ�ൻസി & ഡാ�ാ അനാലിസിസ് ഫയൽ നം
.ജി.എ.8/1623/2013

    2012-13 �തൽ 2016-17 വെര�� 5 വർഷകാലയളവി��ിൽ 53.62 ല�ം �പ പ�തി
നിർവഹണ�ിനായി അ�വദി�് നൽകിയി��െവ�ി�ം ആെക 4.5 ല�ം �പ�െട മാ�ം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��ത് എ�ാണ് �ാൻ േ�ാജ�ക�െട വരവ്-െചല�കൾ ഉൾെ���ി
സർ�കലാശാലാ അധി�തർ ലഭ�മാ�ിയ പ�ികയിൽ േചർ�ി��ത്. എ�ാൽ ബ�െ�� ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ 2016-17 വെര േകവലം 40,000/- �പ മാ�ം െചലവഴി�തായാണ് കാ��ത്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം നടപടി�മനം. �ക ആർ� നൽകി െചലവിനം

1.
ജിഎ8/1623/13
തീയതി
25.03.13

15,000/-

േഡാ.എം.എസ്.രാ�,
ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ്
മാേനജ്െമൻറ് �ഡീസ് &
എൻറർ�ണർഷി�് &
േ�ാജ�് പി. ഐ.

േ�ഷനറി
വാ��തി��
�ൻ�ർ 04.08.2014-ൽ
�മീകരി�.

2.
ജിഎ8/1623/13
തീയതി
27.03.17

25,000/- -ടി-

�ിൻറിംഗ് &
േഡാക�െമൻേ◌റഷൻ
ഓഫ് േ�ാജ�് വർ�്.
2017-18
വർഷ�ിലാണ് �ക
നൽകിയത്.

ആെക 40,000/-

പ�ികയിൽ െചലവിന�ിൽ അധികമായി േചർ�ി�� 4,10,000/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ഓഡി�് ഒ��ൻ പ�ിക നൽകിയി��്.

7.    Earn While You Learn േ�ാ�ാം

2012-13 �തൽ 5 വർഷ�ളിലായി ഏകേദശം ��ാൽ േകാടി �പ സർ�ാർ പ�തി വിഹിതമായി
നൽകിയി�െ��ി�ം േകവലം 6% അതായത് 4.53 ല�ം �പ മാ�മാണ് വിനിേയാഗി�ി��ത്.

8.    Exhibition unit with land consultancy/lab to land services

        ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നൽകിയി��െവ�ി�ം ഫയൽ ലഭ�മാ�ിയി�
2012 13 5 ി ർ ി ി 1 ി 18 ി ി ി



2012-13 �ത�� 5 സാ��ിക വർഷ�ളിലായി 1 േകാടി 18 ല�ം �പ ലഭി�െവ�ി�ം പ�തി
�വർ�ന�ൾ�ായി െചലവഴി�ത് േകവലം 47.31 ല�ം �പ മാ�മാണ്.

    ഓേരാ വർഷ�ം േ�ാജ�കൾ ത�ാറാ�ി സർ�ാരി� സമർ�ി�് േന�� പ�തി�ണം ശരിയായ
വിധ�ിൽ ധനവിനിേയാഗം നട�ി േ�ാജ�കൾ �ർ�ീകരി��തിൽ സർവകലാശാലാ
അധികാരികൾ ��ിേ��താണ്.

        

3-2   ജി.ഐ.എ�., എ�.എൽ.ഐ. �പീമിയം വരി
സംഖ� ജീവന�ാരുെട ശ�ള�ിൽ നി�ും ഈടാ�ി
അടവാ�ു�ില�
        2010-െല േകരള േ��് എംേ�ായീസ് ��് ഇൻ�റൻസ് ച��ളിെല ച�ം 3(6) �കാരം
സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�ം ��് ഇൻ�റൻസ് �ീം (GIS)ബാധകമാ�ിയി��്. 2004-െല ജി.ഒ.(പി)
നം.25/2004/ധനം സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം േ��് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ീം (SLI) സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�് ബാധകമാ�ിയി��്.                            
2010-െല േകരള േ��് എംേ�ായീസ് ��് ഇൻ�റൻസ് ച��ളിെല ച�ം 3(6) �കാരം സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�ം ��് ഇൻ�റൻസ് �ീം (GIS) ബാധകമാ�ിയി��്.
ജി.ഒ.(പി) നം. 381/2011/ധനം., തീയതി.6.9.11 �കാരം ജി.ഐ.എസ്. �തിമാസ വരിസംഖ� 01.9.2011
�ാബല��ി�ം
�ടർ�് 01.8.2016 െല ജി.ഒ.(പി) നം.112/2016-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ജി.ഐ.എസ്. �തിമാസ
വരിസംഖ� 01.9.2016 �ാബല��ി�ം നി�യി� �കാരം ശ�ള�ിൽ നി�ം ഈടാ�ി
ഒ�േ��താണ്.

     2004 െല ജി.ഒ.(പി) നം. 25/2004/ധനം. സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം േ��് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ീം
(എസ്.എൽ.ഐ.) സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�ം ബാധകമാ�ിയി��്.
ജി.ഒ.(പി) നം.104/2012/ധനം., തീയതി. 9.2.12 �കാരം സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട േ��് ൈലഫ്
ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം വരിസംഖ� 01.9.2012 �ാബല��ി�ം �ടർ�് സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ�ടി) നം.
149/16/ധനം., തീ.4.10.16 �കാരം 
01.01.2017 �ാബല��ി�ം നി�യി� നിര�ിൽ ജീവന�ാെരെ�ാ�് േപാളിസി എ��ി��തി�ം
�തിമാസ �ീമിയം ശ�ള�ിൽ നി�ം ഒ���തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.    

3-3   മുൻകൂറുകൾ �കമീകരി�ു�തിൽ സർ�ാർ
മാർഗനിർേദശ�ൾ പാലി�ു�ില�
2016-2017 സാ��ികവർഷം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സർവകലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് �ൻ�ർ
അ�വദി�ി��. അഡ�ാൻസ് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�� അഡ�ാൻ�കൾ
�മീകരി�തായി േരഖെ���ിയി�ി�.

�മനം
വൗ�ർ
നം

ഉ�രവ് നം �ക ൈക��ിയ ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 130/4/16
Accad(3)/16073/16/
20.4.2016

50,000
�ീ.പി.െജ.�ീ�സ്
ടി.എ.(എ�ാം)

2. 98/7/16
GA6/4417/16/
11.7.16

60,000
േഡാ.ശ�ാമ.എസ്.
കർഷകദിനാേഘാഷം

3. 156/8/16 GA4/740/2015/16.8.16 9,200
�ീ.ഗീവർ�ീസ്.എ.ടി. ടയർ
വാ��തിന്.

4. 159/8/16 GA4/1678/16/17.8.16 950
�ീമതി.െട�ി.െക.േതാമസ്.
െന�് കണ�ൻ

5. 217/8/16 Accad(3)17263/16/30.8.16 50,000 �ീ.പി.െജ.�ീ�സ്.

http://insurance.kerala.gov.in/docs/pdf/gos/sli/gop25_2004_fin_20040112.pdf


പരീ�.

6. 206/9/16 GA4/1446/14/22.9.16 30,002
�ീ.െക.�േര�ൻ.
ഇൻ�റൻസ് അട��തിന്.

7. 90/12/16 Accad(3)7724/16/2.12.16 50,000
�ീ.പി.െജ.�ീ�സ്.
േപ�ർ പരിേശാധനാക�ാ�്

ആെക 2,50,152`

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം 1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം 3 മാസ�ിലധികമായി �മീകരിേ��
�ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി�ാ� പ�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് നം.419/11/ഫിൻ/4.10.11െല
നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി �ൻ�ർ �ക/ബാ�ി �ക 18% പലിശ സഹിതം തിരി�ടേ��താണ്. ടി
അഡ�ാൻ�കൾ �മീകരി�ി�െ��ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-4   കാലാവധി കഴി� ഗേവണിം� കൗൺസിൽ
അംഗ�ൾ�് യാ�താബ�യും സി�ിം� ഫീസും
നൽകിയതുവഴി സർ�കലാശാല��ു�ായ
ന�ം-7648/-രൂപ
        ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 38-ാമത് േയാഗ�ിൽ പെ���തിന് കാലാവധി കഴി�
അംഗ�ൾ�് യാ�ാബ��ം സി�ിംഗ് ഫീ�ം നൽകിയത് ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി��ി�.                                                                        

േയാഗ�ിൽ
പെ�ടു�
െതരെ�ടു�െ��
/ േനാമിേന�്
െച�ത അംഗം

യാ�താ
ബ�

സി�ിം�
ഫീ�

ആെക
വൗ�ർ
നം.

െച�് നം./
തീ.

അഡ�.
ടി.െക.േദവരാജൻ 88 600 688 135 772662/22.4.16

ജീസൺ പി.െജ. -- 600 600 136 772663/ ,,

േഡാ.എം.സുധാകർ 212 600 812 137 772664/ ,,

സുനിൽ മാട��ി 4,172 600 4,772 140 772667/ ,,

അല�� െക.
ൈനനാൻ 176 600 776 141 772668/ ,,

ആെക 4,648 3,000 7,648
    

        ഇത് പരിേശാധി�ക�ം �മ�കാരമ�ാെത നൽകിയ �ക ഉ�രവാദിയിൽ നി�ം തിരിെക
ഈടാേ���മാണ്.

3-5   �െപഷ�ൽ ഇൻൈവ�ി എ� നിലയിൽ

ി ീ ി ി � ി



കൗൺസിൽ മീ�ിംഗുകളിൽ �പ�തുത കൗൺസിൽ
അംഗ�ളല�ാ� വ��ികെള പെ�ടു�ി�ു� രീതി
�ാ��ൂ�്/ആ�� എ�ിവ �പകാരം അനുവദി�ു�ില�.
     സർ�കലാശാലാ ൈവസ് ചാൻസില�െട 27.7.2016 െല േനാ�ിഫിേ�ഷൻ നം. ജി.എ.6 ബി-3260/12-
ന് നിയമ�ാബല�ം ഇ�ാ�തിനാ�ം െ�ഷ�ൽ ഇൻൈവ�ിയായി കൗൺസിൽ അംഗ�ള�ാ�
വ��ികെള മീ�ിം�കളിൽ പെ���ി��ം �ാ���് / ആ�് എ�ിവ �കാരം അ�വദി��ി� എ�ം
താെഴ�റ�� അംഗ�ൾ�് ന�ിയ യാ�ാ ബ��ം / സി�ിംഗ് ഫീസ് �കക�ം സർ�കലാശാലാ
ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�ാ��തെ��ം വ��മാ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

െസഷൻ
നം. തീയതി അംഗ�ിെ� േപര് അ�വദി� �ി.എ./

സി�ിംഗ് ഫീ (�) വൗ�ർ നം.

13 13.12.16 വി� നാരായണൻ
ന�തിരി 600 1931/13.12.16

13 ,, വി�.എസ്.എ�്. 600 1932/13.12.16

15 13.2.17 വി�. എസ്.എ�്. 600 2443/20.2.17

ആെക 1,800

    

3-6   സർവകലാശാലാവാഹന�ള�െട പരിപാലനം
അപാകതകൾ
     സർ�കലാശാല�െട നിയ�ണ�ി�� 7 വാഹന��െട േലാഗ് ��് പരിേശാധി�തിൽ
ധനകാര�വ��ിെ� 2.08.2008 െല സർ�ലർ നം .41/2008/ധനം �കാര�� നിർേ�ശ�ളിൽ
താെഴപറ��വ �ത�മായി പാലി�കാ��ി�.
1)    യാ� �ട��തി��ൻ�തെ� േലാഗ്��ിൽ യാ�െയ സംബ�ി�� അവശ�ം േവ�
വിവര�ൾ േരഖെ��േ���ം യാ� അവസാനി�ാ�ടൻ യാ� െച��ര�ം ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�ം
േലാഗ്��ിൽ േരഖെ��േ��താണ്.
2) ഇ�ന�മതാ െട�് എ�ാ വർഷ�ം �ത�സമയ� നടേ���ം സർ�ിഫി��് േലാഗ്��ിൽ
പതി�ി�ിരിേ���മാണ്. ഇ�നെ��ം അ���പണികെള�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ
േലാഗ്��ിൽ യഥാസമയം േരഖെ��േ��താണ്.
3) തൻമാസ ഇ�ന ഉപേഭാഗെ� സംബ�ി�ം യാ�െച� �രെ�സംബ�ി��� സം�ി��റി�്
േലാഗ്��ിൽ തൻമാസം അവസാനെ� ദിവസം തെ� േരഖെ��േ���മാണ്.ഇ�സംബ�ി�്
വിശദീകരണം നൽ�വാൻ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.35/21-02-2018 �ലം ആവശ�െ��തിന് അപാകതകൾ
പരിഹരി�വ��തായി മ�പടി ന�ിയി��്. വാഹന ഉപേയാഗെ� സംബ�ി�് ധനകാര�വ��ിെ�
2.08.2008 െല സർ�ലർ നം 41/2008/ധനം �കാര�� നിർേ�ശ�ൾ പാലി�വാൻ ��ിേ��താണ്.

3-7   കുേഫാ� �പഥമവാർഷികറിേ�ാർ�് അ�ടി
-സർ�ാർ നിർേദശ�ൾ പാലി�ില�.
          ഫയൽ നം. ജി.എ.4-/6020/13

    സർവകലാശാല�െട �ഥമവാർഷിക റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി��തിനായി 23.10.2013 ലാണ് ഒ�
എഡിേ�ാറിയൽ ക�ി�ി �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ത്. ഇതിെന�ടർ�് 29.5.2014, 28.8.2014 എ�ീ
തീയതികളിലായി നട� ക�േ�ഷൻ, റീ-ക�േ�ഷൻ നടപടികളി�െട �ി�് എ�് �സ്, ക�ർ എ�
�ാപന�ിന് 1,17,760/- �പ�് ക�േ�ഷൻ ഉറ�ി�െവ�ി�ം എഡിേ�ാറിയൽ ക�ി�ി കൺവീന�െട
നിർേ�ശെ��ടർ�് െ�സിഫിേ�ഷനി�ം എ��ി�ം മാ�ം വ��ി വീ�ം െടൻഡർ നട�ാൻ
തീ�മാനി�. അ�ടി േജാലികൾ െടൻഡേറാ ക�േ�ഷേനാ �ടാെത േകരള ��് & പ�ിേ�ഷൻ
െസാൈസ�ിെയ (KBPS) ഏൽ�ി�ണെമ�� ഗവ. സർ�ലർ �ചി�ി�െകാ�് 3.11.2015- ൽ ബ�.
ഗവർ��െട ഓഫീസിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശം, അ�ടി േജാലികൾ സമബബ�ിതമായി ഏെ���ാൻ
ത�ാറാെണ�് അറിയി�െകാ�് 6.11.2015-ൽ KBPS - ൽ നി�ം ലഭി� അറിയി�് എ�ിവെയ

ി ് 25 1 2016 ൽ ി ി ് ൻ ർ ി ് 5 2 2016 ീർ ി ി



അവഗണി�െകാ�് 25.1.2016-ൽ ലിമി�ഡ് െടൻഡർ നട�ി. ആയത് 5.2.2016 വെര ദീർഘി�ി�
ന�ിയതി�േശഷ�ം �ി�് എ�് �സ് എ� �ാപന�ി� തെ�യാണ് െടൻഡർ ലഭി�ത്

    െടൻഡർ �കാര�� െ�സിഫിേ�ഷനിെല വർ�് ഓർഡർ സ�ീകരി�തി�േശഷം വർ�് ഓർഡറിൽ
നി�ം വ�ത��മായി, ഓഫ് െസ�് �ി�ിംഗ് സാധ�മ� ഡിജി�ൽ �ി�ിംേഗ സാധി� എ�്
അറിയി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാലാ അധി�ത�ം �ി�ിംഗ് �സ് �തിനിധിക�മായി
നട�ിയ ചർ�യിൽ ഡിജി�ൽ �ി� വഴി 2 തവണയായി 26 കരട് (�ാ�്&ൈവ�് ) േകാ�ികൾ
അ�ടി�തിെ� �കയായ 31,000/- �പ (സി.ബി.വി. നം.176/1, െച�് നം.506510, തീ.23.1.17) ഉൾെ�െട
കരാർ �ക അധികരി�ാതിരി�ാൻ 2000 േകാ�ികൾ േവ� �ാന�് 500 എ�ം മാ�ം (മൾ�ി കളർ)
2,30,500/- �പ�് (സി.ബി.വി. നം.178/10, െച�് നം.166509, തീ.25.10.2016) അ�ടി�ി�. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ േചർ��.

വർ�് ഓർഡർ ന�ിയത്
കരട് േകാ�ികൾ
അ�ടി�ത്

യഥാർ� റിേ�ാർ�്

ഓഫ് െസ�് �ി�ിംഗ് ഡിജി�ൽ �ി�ിംഗ് ഡിജി�ൽ �ി�ിംഗ്

എ�ം 2000 എ�ം 26 എ�ം 500

No. of Page
200-220
(Appx)

No.of Page 238 No.of Page
240 + cover
(multi colour)

Multi colour page

Black/ Grey prining

100 (Appx)

120 (Appx)

1). Rate of 12 -
Books (B/W)

2). Rate of 13 -
Books (B/W)

3) Rate of 1 Book
(multi colour)

13,200/-

14,300/-

3,500/-

Inner Page

Binding - Perfect binding
with side stiching

100 gsm
Art Paper

കരാർ �ക/per copy
-124/-)

2,47,300
കരട്
േകാ�ിക�െട
ആെക �ക

31,000
ന�ിയ �ക
(per copy
-407/-)

2,03,500

ആെക ന�ിയ �ക = 31,000 + 2,03,500 = 2,34,500/-

അപാകതകൾ

1) ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 16.7.16 ൽ നട� േയാഗ�ിൽ അവതരി�ി� ആദ� കരട് റിേ�ാർ�ിൽ (12
എ�ം) തി���കൾ വ��ി വീ�ം കരട് റിേ�ാർ�് (13 എ�ം) അ�ടി�ി�ാണ് െസന�് േയാഗ�ിൽ
അവതരി�ി�ത്. എ�ാ അധികാര �ാന�ളി�ം ഒേര കരട് റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�് ആവശ�മായ
തി���കൾ വ��ി അ�ിമ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�െ��ിൽ 13 കരട് റിേ�ാർ�ക�െട വിലയായ
14,300/- �പ�െട െചലവ് ഒഴിവാ�ാമായി��.

2) െടൻഡർ ഉറ�ി�് വർ�് ഓർഡർ സ�ീകരി�തി�േശഷം �ി�ിംഗ് �സ് സ��ം
താ�ര��ൾ��സരി�് െ�സിഫിേ�ഷൻ മാ�ം വ��ിയത് അംഗീകരി�് െചലവ് നട�ിയ
സർ�കലാശാല�െട നടപടി േ�ാർ പർേ�സ് നിയമ�ൾെ�തിരാണ്.

3) അ�ടി സംബ�ി�് ബ�. ചാൻസല�െട ഓഫീസിൽ നി��� നിർേ�ശ�െള മറികട�വാ��ായ
സാഹചര��ൾ വ��മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ിയി�െ��ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�.



3-8   സർ�കലാശാല ഡയറി 2017 – അ�ടി - സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ു�ില�.
    ഫയൽ നം. - ജി.എ.4- 7004/16

    ധനകാര�വ��ിൻെ◌റ 18.12.2015 െല 577/2015 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന�ിൻെ◌റ
സാ��ിക�ിതി െമ�െ����തി�ം െചലവ് നിയ�ി��തി��� നടപടിക�െട ഭാഗമായി
സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ�ാപന�ൾ, സ�യംഭരണ�ാപന�ൾ �ട�ിയവ സർ�ാർ
െചലവിൽ വ�ം വർഷ�ളിേല��  ഡയറികൾ �ിൻറ് െച�ാൻ പാടിെ��് നിർേദശി�്
ഉ�രവായി��്. അത��ാേപ�ിതെമ�ിൽ �ൻ�ർ ഇൻെഡൻറിൻെ◌റ അടി�ാന�ിൽ ഉചിതമായ
വില�് സർ�ാരിൽ നി�ം ഡയറികൾ �ിൻറ് െച�് ലഭ�മാ��താെണ�ം സർ�ാരിൻെ◌റ ��മായ
അ�മതിയി�ാെത ഈ ഉ�രവിൻെ◌റ വ�തിചലനം അ�വദനീയമെ��ം വ��മാ�ിയി��.

    േമൽ ഉ�രവ് പാലി�ാെത 2016-െല ഡയറികൾ �േഫാസ് അ�ടി�് വിതരണം െച�ക��ായി. ഇ�
സംബ�ി� പരാമർശം 2015-16 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��. ടി അ�ടി��
െചലവ�വാദ�ിന് മ�പടിയായി 26.5.2016-ൽ 142/ബി.1/16/മ��. �റ.വ��് ആയി മ�� �റ�ഖ
വ��് അഡീ. ചീഫ് െസ��റിയിൽ നി�ം ലഭി� ക� �കാരം ഡയറി അ�ടി സംബ�ി� സർ�ാർ
ഉ�രവിെല നിർേ�ശ�ൾെ�തിരായ ഇ�രം �വർ�ികൾ ആവർ�ി��െത� കർശന
താ�ീേതാെട േ�ാൺസർഷി�് ഇന�ിൽ ലഭി� �ക �റവ് െച�് ബാ�ി തനത് ഫ�ിൽ നി�്
െചലവ് െച�ാ��താെണ�് അ�മതി ന�ിയി��.

    എ�ാൽ േമൽ നിർേ�ശ�ൾെ�തിരായി 2017-�ം �േഫാസ് ഡയറി അ�ടി�ക��ായി. ഡയറി
അ�ടി� േവ�വ� 1,40,000/-(വൗ�ർ.നം-15/3, െച�്.നം-152594/13.3.17)�പ�ം േ�ാൺസർഷി�്
ഇന�ിൽ ലഭ�മാ�െമ�് കണ�ാ�ിയാണ് അ�ടി നട�ിയത്. എ�ാൽ േ�ാൺസർഷി�് ഇന�ിൽ
25,000/- �പ�� െച�ിെ� േരഖകൾ മാ�േമ ഫയലിൽ ലഭ�മായി��.

�ടാെത, 2017 ഡയറി അ�ടി�ലി�ം ക�േ�ഷൻ ലഭി�ത് �ി�് എ�്�സ്, ക�ർ എ� �ാപന�ി�
തെ�യാണ്. ക�േ�ഷൻ �കാരം ന�ിയ വർ�് ഓർഡറിെല െ�സിഫിേ�ഷനിൽ നി�ം
വ�ത��മായാണ് ഡയറി അ�ടി�ിരി��െത�ാണ് ഫയൽ �റി�ി�ം ഡയറി പരിേശാധി�തി�ം
നി�് വ��മാ��ത്.

ക�േ�ഷൻ സ�ീകരി�ത്
ഡയറി േ�ാ�ിെല��
�കാരം

Size - Crown – 1/4 Size - Crown – 1/4

Quantity -1000 Nos. Quantity -1000 Nos.

No. of Pages – 408 No. of Pages – 348

Paper inner – 70 gsm map litho

Inner Paper 70 gsm
Inner 130 gsm - 2 page photos
(multi colour)
Inner 130 gsm – 2 page
advertisement (multi colour)

Cover – Hardbound covered with dark blue

colour rexin with silver colour letter

Cover - Rexin lamination &
gold printing
(Green colour)

Amount – 1,45,000/- (145/copy) Amount -1,40,000/-



    സർ�ാർ നിർേ�ശ�ി� വി��മായി ഡയറി അ�ടി�ക�ം േ�ാൺസർഷി�് ഇന�ിൽ ��വൻ
�ക�ം ലഭ�മാ�ാെത ഡയറി അ�ടി�� വഴി െചലവായ 1,15,000/- �പ (1,40,000-25,000
(േ�ാൺസർഷി�് )) ധന �ർവിനിേയാഗമായി കണ�ാ��. ആയത് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ
നി�ം ഈടാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി��തിെല
അനാ�യിേല�് ബ�. സർ�ാരിെ� �� �ണി�ക�ം െച��.

3-9   േറ�് േകാൺ�ടാ��-ക�� ഡി�കൗ�്
ലഭ�മാ�ിയില�.
     സർ�കലാശാല 2016-17 വർഷ�ിൽ ലാബ് ഉപകരണ�ൾ, െകമി��കൾ എ�ിവ വാ��തിനായി

വിവിധ �ാപന��മായി 15/10/2016 െല GA9/1921/2016 നം. ഉ�ര� �കാരം േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ

ഏർെ��ി��. ഇത�സരി�് അൾ�ാ ഇ�ർനാഷണൽ ബാംഗ്�ർ എ� �ാപന�ിൽ നി�ം 88,385/-

(വൗ�ർ നം.335/3, െച�് നം.823416 തീയതി 31.3.17) �െട ലേബാറ�റി ഉപകരണ�ൾ വാ�ക��ായി.

ടി ഏജൻസി�ം േമൽ ഉ�ര� �കാരം േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ ഏർെ��ി��. 7.5% �തൽ 10% വെര ഒ◌ാേരാ

ഉപകരണ�ൾ�ം ക�ാഷ് ഡി�ൗ�് കരാർ �കാരം വ�വ� െച�ി��. എ�ാൽ േമൽ

�ാപന�ിെ� 8-2-2017െല 2016-2068-G ബിൽ �കാരം 88,385/-�പ�് വാ�ൽ

നട�ിയി�െ��ി�ം സർ�കലാശാല� േറ�് േകാൺ�ാ�് �കാര�� ക�ാഷ് ഡി�ൗ�് ലഭി�ി�. ഇ�

സംബ�ി�് 19/10/17ൽ ഒ◌ാഡി�് എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം ആയതി� നാളി�വെര മ�പടിെയാ�ം

സർ�കലാശാല നൽകിയി�. ആയതിനാൽ ഡി�ൗ�് �കയായ 8,839 (88385x10%) ബ�െ��

�ാപന�ിൽ നി�ം ഈടാ�കേയാ ഡി�ൗ�് ലഭി�ാതി��തിനാൽ സർ�കലാശാല

നൽേക�ിവ� അധിക�ക ഉ�രവാദിയായ സർ�കലാശാല ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാ�ിേയാ

സർ�കലാശാലശാലാ ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-10   ലാ� ഉപകരണ�ൾ ഇറ�ുമതി-േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയില�
    വൗ�ർ.നം. 193/8
    സർ�കലാശാലയിെല േസായിൽ ആൻഡ് വാ�ർ അനൈലസിംങ് ലാബിേല�് �ാ� െ�േ�ാ
േഫാേ�ാമീ�ർ M/S PERKIN ELMER, SINGAPORE, എ� �ാപന�ിൽ നീ�ം സർ�കലാശാല�െട പർേ�സ്
ഒ◌ാർഡർ നം.GA.7/5517/15 Dtd.11-5-16 �കാരം ഇറ�മതി െച�. ഇ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ��വ�്
വിശദീകരണം നൽ�വാൻ 23/10/2017ൽ ഒ◌ാഡി�് എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര
മ�പടിെയാ�ം നൽകിയി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ പറ��.

1. M/S PERKIN ELMER, എ� �ാപനം െസ��രി�ി െഡേ�ാസി�് നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ.

2.    ഇ�പ�ിെയാൻപ� ല�ം �പ�െട ഉപകരണ�ൾ ആണ് ഇറ�മതി െച�ത്. എ�ാൽ ഫയലിൽ
24,000/- �പ�െട ക�ംസ് ക്ളിയറൻസ് സർ�ിഫി��് മാ�െമ ഉൾെ���ിയി��.

3.     സർ�കലാശാല�െട ക്ളിയറിംങ് ഏജൻസി M/S JJ SHIPPINGആണ് .എ�ാൽ ക്ളിയറിംങ് ബിൽ
സമർ�ി�താകെ� M/S FEDARAL FRIGHT AND SHIPPING ആ�്.ഫയലിേനാെടാ�ം ബിൽ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

4.    PERKIN ELMER എ� �ാപന�ിെ� ബിൽ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
ി ൽ 29 00 000/



                ആയതിനാൽ െചല� �ക 29,00,000/- തട�െ����.                    

3-11   അ�ടി�് തുക നൽകിയ�- േ�സാത�ിൽ നി�ും
നികുതി കിഴിവു നട�ിയില�.
    2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല താെഴ പറ�� അ�ടി വർ�കൾ� കരാർ
നൽകിെയ�ി�ം ആദായനി�തി 194(c) �കാര�� കിഴി� നട�ിയതായി കാ��ി�. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ പറ��.

കരാർ
വർ�ിെ�

േപര്
ഉ�ര�നം.

കരാർ
ഏെ���
�ാപനം.

കരാർ �ക
കിഴി�
�ക
(2%)

കിഴിവിൽ
�റവ്

ആ�വൽ
റിേ�ാർ�്

GA4/6020/15
Dt.24/10/16

�ി�് എ�്
��് ക�ർ

203500/-,
ഇൻേവായിസ് നം.
13407/തീ.23/8/16
(വൗ�ർ നം.178/10,
െച�് നം.166509,
തീ.25.10.16)

4,070/- 4,070/-

േ�ാഷർ,
എ�ിബിഷൻ

�ണി�്

GA/9/7882/14
Dt.30/8/16

ഇ�സി�ം,
കളമേ�രി

97157/-,
ഇൻേവായിസ് നം. 1435/
തീ.20/8/16
(വൗ�ർ നം.78/9,
െച�്നം.119773,തീ.6.9.16)

1,943/- 1,943/-

ആെക 6,013/-

    കിഴി� നട�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��െകാ�് 14/11/2017 ൽ നൽകിയ ഒ◌ാഡി�്
എൻക�യറി�് 16/01/2018 ൽ സർ�കലാശാല ഇ� സംബ�ി�് �ാപന�െള അറിയി�ി�െ��ാണ്
മ�പടി നൽകിയത്. എ�ാൽ നാളി�വെര കിഴി� നട�ി ആദായനി�തി വ��ിേല�്
അടവാ�ിയതായികാ��ി�. ആയതിനാൽ േമൽ�ക കിഴി� നട�ി ആദായ നി�തി വ��ിേല�്
അടവാേ��താണ്.

3-12   പരസ� െചല� - സൂ�്മത പാലി�ില�.
            വൗ�ർനം.136/8 , െച�്നം. 072635, തീയതി 11.8.16

    സർ�കലാശാലാ േകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സൗ�് റിേ�ാർഡിംഗ് സി�ം �ാപി��തിന്
19/1/16ൽ �ണിേവ�ി�ി എൻജിനീയർ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം 20/2/16, 3/3/16, 23/3/16,5/4/16,
എ�ീ തീയതികളിൽ ക�േ�ഷൻ �ണി�ക�ം െച�. എ�ാൽ ഒ� �ാപന�ം ക�േ�ഷൻ
നൽകാതി��തിനാൽ 7/5/16 ൽ പ�പരസ��ി�െട െടൻ ഡർ �ണി�ക�ം ആയതിൽ നാ�
�ാപന�ൾ പെ���ക�ം ഏ��ം �റ� േകാ�് െച� M/S SAK PRO AUDIO PULLEPADDY,CHITOOR,ERNAKULAM
എ� �ാപന�ി� GA7/4263/2015/30.6.2016 �കാരം കരാർ നൽ�ക�ം െച�. ടി �വർ�ിയിൽ
താെഴപറ�� അപാകതകൾ കാ��.

1. ര� തവണ വീതം ക�േ�ഷൻ �ണി�ക�ം ര� തവണവീതം ക�േ�ഷൻ നീ�ക�ം ഉ�ായി. എ�ാൽ
െടൻഡറിൽ പെ��� �ാപന�ൾ�് ക�േ�ഷൻ േനാ�ിസ് നൽകിയതായി കാ��ി�. ടി
�ാപന�ളിൽ ഒെ�ാഴിെക എ�ാ �ാപന��ം സൗ�് ഉപകരണ��െട അംഗീ�ത
ഡീല�മാരാെണ� െടൻഡർ േരഖകളിൽ നി� വ��മാണ്. ടി �ാപന�ൾ�് നൽകാെത മ�് ആ�
�ാപന�ൾ�് ക�േ�ഷൻ േനാ�ിസ് നൽ�ക�ം ഇവ ഒ�ം തെ� ക�േ�ഷൻ സമർ�ി�ക�ം െച�ി�.
ഇ��ലം താരതേമ�ന െചറിയ �വർ�ി�് പ�പരസ��ി�െട െടൻഡർ �ണി�ാൻ ഇടവ�ക�ം
അധികെചല� ഉ�ാ�ക�ം െച�. ആയ� വിശദീകരിേ��താണ്.

2. 93,400/-�് സർ�കലാശാല എൻജിനീയർ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�്�കാരം മലയാളമേനാരമ, മാ��മി
എ�ീ ദിനപ���െട ��വൻ േകരളാ എഡീഷ�കളി�ം പരസ�ം നൽ�ക��ായി. ഇതി� 55,099/-
പരസ�െചല��ായി. ഇത�സരി�് െടൻഡറിൽ പെ��� നാ� �ാപന��ം എറണാ�ളം
ജി�യിൽനി� തെ��ളളതായി��. അതായത്, േലാ�ൽ എഡീഷനിൽ െകാ���തി� പകരം
��വൻ എഡീഷനി�ം പരസ�ം െകാ��. ഇ��ലം പരസ� ഏജൻസി�െട നിര� �കാരം 3,450/-െചല�

ി 55 099/ 51 649/ ി ി ി ീ



വേര�തി� പകരം 55,099/-െചല� വ�. ഇ�കാരം 51,649/-�െട അധിക െചലവി� വിശദീകരണം
ആവശ�െ��െകാ�് 16-11-2017ൽ ഒ◌ാഡി�് എൻക�യറി നൽകിയതി� മ�പടിയായി ��തൽ
�ാപന�െള പെ���ി�വാനാണ് ��വൻ േകരളാ എഡീഷ�കളി�ം പരസ�ം ന�ിയെത�ം
വിശദീകരി�ക��ായി. എ�ാൽ േലാ�ൽ എഡീഷനിൽ ആദ�ം പരസ�ം നൽകാതി���
വിശദീകരി�ി�.
ആയതിനാൽ േമൽ ഇന�ിെല അധിക െചല� �ക 51,649/- നിരാകരി��.

3-13   ആ�തികള�െട സംര�ണം തൃ�തികരമല�
1) മ�� �ള�ൾ �ഷി െച�ാെത ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��.

    ��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷ� കീഴിൽ 34 വലിയ �ള��ം 6 െചറിയ �ള��ം 8 േന�റി
�ള���െ��ി�ം ടി �ള�െളാ�ം തെ� �ടർ �വർ�ന�ൾ നട�ി സംര�ി�കേയാ
വി�ലമായ രീതിയിൽ മ���ഷി നട�കേയാ െച��ി�. വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന �വർ�ന��െട
ഭാഗമായി ചില �ള�ളിൽ മാ�ം മ�����്. ��ത �ള�ൾ മ���ഷി�് അ�േയാജ�മ�ാ�
അവ�യിലായതിനാൽ നി�ിയ ആ�ികളായി നിലെകാ��. കാലാകാല�ളി�� �ള��െട
അ����ണി�െട അഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. െപാ�വായ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

എ) �ള�ളിൽ െചളി�ം മാലിന��ം നിറ�ിരി��.

     �ളം െവ�്, െചളി നീ�ം െച�ൽ �ട�ിയ �വർ�ന�ൾ കാലാകാല�ളിൽ െച�ാെത �ള�ൾ
െചളി നിറ� നിൽ��. �ളം െവ�� അവസര�ളിൽ �ള�ി�് ഇ�വശ�ളിലായി െചളി േകാരി
വ��െ��ി�ം പി�ീട് അത് �ള�ിേല� തെ� വീ�ം പതി�ക�ം െചളി നിറ�് മ��ം
വളർ�ലിന് അ�േയാജ�മ�ാതാ�ക�ം െച��.

ബി) മ��
�ള�ൾ

കാ�പിടി�് തിരി�റിയാൻ വ�ാ� അവ�.
    േ�ഷനിെല പല �ള��ം കാ�പിടി�് മ���ള�ളായി��െവ�് തിരി�റിയാൻ സാധി�ാ�
അവ�യിലാണ്.



                                                     

ഒഴി�� അംഗീ�ത ത�ികകളിൽ �ിരം / കാഷ�ൽ െതാഴിലാളികെള നിയമി���വഴി േ�ഷനിൽ
നി�� റവന� വ�മാന�ം േ�ഷെ� ൈദനംദിന �വർ�ന�ം െമ�െ���ാൻ കഴി�ം.

3-14   സർ�ാർ അംഗീകാരമില�ാ� ത�തികയിെല
നിയമനം
    സർ�കലാശാല നടപടി�മം നം. ജി.എ.1/3020/2015/18.5.15 �കാരം ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ
സ�ീ�റായി �ീമതി.ഷീബ. പി.എ.െയ നിയമി�ി��്. 2016-17 വർഷെ� വൗ�ർ പരിേശാധി�തിൽ
താെഴ�റ�� വൗ��കൾ �കാരം �ീമതി. ഷീബ. പി.എ.�് േവതനമായി 83,600/- അ�വദി�ി��്.

വൗ�ർ നം. മാസം അ�വദി� �ക
1 5/16-17 3/16 8,050
2 17/5/16-17 4/16 8,050
3 7/6/16-17 5/16 8,400
4 6/7/16-17 6/16 8,400
5 14/8/16-17 7/16 8,400
6 5/9/16-17 8/16 7,700
7 9/10/16-17 9/16 6,300
8 16/11/16-17 10/16 2,800
9 7/12/16-17 11/16 4,900
10 6/1/16-17 12/16 8,400

11 11/2/16 17 1/17 4 900



11 11/2/16-17 1/17 4,900
12 5/3/16-17 2/17 7,300

ആെക 83,600/-

ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�� അപാകത കാ��.

    ��ൈവ�് േ�ഷനിെല അംഗീ�ത ത�ികക�െട ഗണ�ിൽ സ�ീ�ർ ത�ിക ഉൾെ���ി�. എ�ാൽ
ദിവസേവതനമായി 83,600/- �പ െചല��്. േ�ഷനിൽ സ�ീ�ർ ത�ിക അവശ�ം േവ�തിനാൽ
അംഗീ�ത ത�ികയായി സർ�ാരിൽ നി�് അ�മതി േനടി നിയമനം നടേ��താണ്.

3-15   ട�ിൻ ൈട�് ക�ാർേ��� നിർ�ാണം -
അപാകതകൾ-െചല� തടസെ�ടു�ു�ു- 10,70,511/രൂപ
ഫയൽ നം. ജി.എ.3- 5358/14

കരാ�കാരൻ - ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ( െഡേ�ാസി�് വർ�് )

ഭരണാ�മതി - ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) നം. 683/2014/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.8.8.14 (100 ല�ം)

ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) നം. 514/2015/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.2.7.15 (100 ല�ം)

കരാർ തീയതി    -27.03.2015(ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ���ിംഗ് എ�ിനീയർ(ഒ�ാംക�ി),
സർ�കലാശാലാ രജി�ാർ (ര�ാം ക�ി)

കരാർ �ക     –1,94,10,363/- (െസേ�ജ് ചാർ�് - 7 %, സർ�ീസ് ടാ�് - 15% ഉൾെ�െട)

നിർ�ാണ വി�തി - 555 m2 ( 2 �ണി�് - �ൗ�് േ�ാർ, 1 �ണി�് ഫസ�് േ�ാർ)

ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�ം �കാരം അപാകതകൾ കാ��.

1.     ധാരണാ പ� �കാരം ആദ� ഗ�വായി 50% (കരാർ �ക) ആണ് വ�വ� െച�ി��ത്. ഇ�കാരം
50 ല�ം �പ ന�ക��ായി. എ�ാൽ െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ സംബ�ി� സർ�ാർ ഉ�രവിൽ
ജി.ഒ.(പി) 311/14/ ഫിൻ., തീ.30.7.2014 �കാരം 20% മാ�േമ ആദ�ഗ�വായി ന�വാൻ പാ��.

2.     സിവിൽ വർ�ക�െട െമഷർെമ�് ��കൾ, റ�ിംഗ് അ�ൗ�് ബി�കൾ എ�ിവ
ഹാജരാ�ിയി�ി� (6,7,8 ബി�കൾ ഒഴിെക). ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
െമഷർെമ�് ��കൾ കരാ�കാരേനാട് ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ��ി��് എ�് സർ�കലാശാലാ
മ�പടി ന�ിയി�െ��ി�ം നാളി�വെര ഹാജരാ�ിയി�ി�.

3.     മാർ��് േറ�് ന�ിയ ഇന�ൾ�് അവ�െട വിശദീകരണം നാളി�വെര ഫയലിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

4.     ഇല�ി�ൽ വർ�ക�െട െമഷർെമ�് ��ക�ം വിശദാംശ��ം ഉൾെ���ിയി�ി�.

5.     അംഗീകരി� എ�ിേമ�ിേന�ാൾ ��തൽ അളവിൽ ചിലയിന�ളിൽ ���ി �ർ�ീകരി�തായി
കാ��. ആയതിന് റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സർ�കലാശാല�െട അ�മതി വാ�ിയി�.
ആയതിനാൽ അധിക അളവിൽ െച� ���ി ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.
എ) അധിക അളവ്

        
ഇനം            

എ�ിേമ�്
�കാരം
അളവ്

എ�ിേമ�്
�കാരം
നിര�്

പണി
�ർ�ിയാ�ിയ
അളവ് (8th R/A
Bill)

അധിക
അളവ്

അധിക
അളവിന്
ന�ിയ
നിര�്

അധിക
അളവിന്
ന�ിയ
�ക

1. എർ�്
വർ�് 612 m3 225/m3 990.43 m3 378.43

m3 270/m3 10,218

2. RCC
Concrete
ക�ി
(ഇനം-18)

28100 kg. 98.47/kg. 34216.51 kg. 6116.51 kg. 78/kg. 4,77,088

3 P idi 775 k 169/k 2149 87k 1374 87k 130/k 1 78 733



3. Providing
& fixing MS
Grill (ഇനം-36
എ)

775 kg. 169/kg. 2149.87kg. 1374.87kg. 130/kg. 1,78,733

ആെക 6,66,039/-

ബി) അധിക നിര�് ന�ി

    കരാ�കാരായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. 1,64,70,559/- (സിവിൽ + ഇല�ി�ൽ) ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയത്. എ�ാൽ കരാ�കാരായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. സർ�കലാശാല�് ന�ിയ ബിൽ �കാരം
ചില ഇന�ൾ�് ന�ിയ നിര�് എ�ിേമ�് നിര�ിേന�ാൾ വളെരയധികം ��തലാണ്. ഇ�
സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് ന�ിയ മ�പടി �കാരം ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ന�ിയ പാർ�്
ബി�കൾ അ�ിമമായി കണ�ാ�ണം എ� മ�പടി�ടി പരിഗണി�് ടി അധിക നിര�് ഓഡി�ിൽ
തട�െ����. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം.

ഇനം

എ�ിേമ�്
�പകാരം
അള�/
നിര�്

R.A. ബിൽ
�പകാരം
പൂർ�ീകരി�
അള�

അധിക നിര�് %
(എ�ിേമ�ിേന�ാൾ)

ന�കാവു�
തുക

െട�ർ
എ�സ�
ഉൾെ�െട

ന�കിയ
തുക

അധികം
ന�കിയ
തുക(രൂ.)

1
എർ�്
വർ�്

612/m3
225 /m3

990.43 m3
270/m3 13% 612 x 225

= 1377100 146127 165240 19113 *

2

വു �
വർ�്
(ഇനം.
31(എ)

3.90/m3
139073.92/m3

3 m3

240000/ m3
72% 139073.92x3

=417221.76 442756 720000 277244

ആെക 296357

* അധിക അളവിന് ന�ിയ �ക �മ നം. എ-യിൽ �ചി�ി�ി��്

സി) ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ�
ടി വർ�മായി ബ�െ��് 6.1.2018 ഉ��് 2.30 ന് സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
ഓവർസീയ�െട സാ�ി���ിൽ നട�ിയ �ലപരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
താെഴ�റ��.

എ�ിേമ�്
ഇനം

എ�ിേമ�്�കാരം
അളവ്/നിര�്
(CIഉൾെ�െട)

റിമാർ�്

3 (a)
�ഡ് വർ�് --

എ�ിേമ�് �കാരം II �ാസ് േത�് തടിയാണ് വ�വ�
െച�ി��ത്. എ�ാൽ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ
െത�ിൻതടിയാണ് ഉപേയാഗി�ിരി��തായി
കാണെ��ത്. ഇതിെ� അധികാരികത സർ�കലാശാല
ഉറ�വ��ി ന�ം ഈടാ�ി -ടി- കരാ�കാരെന �ാ�്
ലി�ിൽ ഉൾെ��േ���മാണ്.

71. ൈവ�്
സിമ�് -��ി
ഫിനിഷിംഗ്.

അളവ്-3120sqm
നിര�്- 130/sqm

പരിേശാധനയിൽ െപയി�ിംഗ് നട�ിയി�െ��ി�ം
��ി ഫിനിഷിംഗ് നട�ിയതായി കാ��ി�.
ആയതിനാൽ ടി ഇന�ിൽ ന�ിയ �ക 4,05,600/-
�പ തട�െ����.



ഇനം. 74 -
േപവിംഗ്
േ�ാ�്
60 mm thick

അളവ് - 300sqm
നിര�്-1071/sqm

പരിേശാധനയിൽ ടി �വർ�ി െച�തായി കാ��ി�.
ആയതിനാൽ ടി ഇന�ിൽ ന�ിയ 3,21,300/- �പ
തട�െ����.

ഇനം. 114 –
ഫി�ിംഗ്
െറഡ്
എർ�്

അളവ് - 97 m3
നിര�് -1100/m3

ടി േവല�് 8-ാം R.A. ബിൽ �കാരം 570.79 m3 ഫി�ിംഗ്
നട�ിയതാ�ം ആയതിന് 900 /m3 ന�ിയതാ�ം
കാ��. �ല പരിേശാധനയിൽ െക�ിട�ിെ�
ഫൗെ�ഷൻ 27.7 മീ�ർ നീള�ം 15.135 മീ�ർ വീതി�ം
തറ നിര�ിൽ നി�് 45 െസ�ീ മീ�ർ ഉയര�ം ഉ�തായി
കാ��. ആയത് ഫി�് െച�വാൻ േമൽ അള�കൾ
�കാരം 189 m3 െറഡ് എർ�് മതിെയ�ിരിെ� 570.79
m3 െറഡ് എർ�് ഫി�് െച�തായി കാ��.
മാ��മ�, ഇനം -5- അവയലബിൾ എർ�് 964 m3
മ�് ഫി�് െച�താ�ം ആയതിന് 140/ m3 നിര�ിൽ
�ക ന�ിയതാ�ം കാ��. ഇതി� �റെമയാണ്
േമ�റ� 570.79 m3 െറഡ് എർ�് ഫി�ിംഗ്
നട�ിയിരി��ത്. സർ�കലാശാലാ അധികാരികൾ
ഇ� സംബ�ി�് വ��മായ അേന�ഷണം
നടേ��താണ്. ആയതിനാൽ 570.79 -189 = 381.79
m3 െറ  ഡ് എർ�ിന് ന�ിയ 3,43,611/- �പ ഓഡി�ിൽ
തട�െ����.

    ആെക തട�െ�ടു�ിയ �ക = 4,05,600 + 3,21,300 +3,43,611 = 10,70,511/-

ഡി) േമൽ �വർ�ി�് നാളി�വെര ന�ിയ �ക�െട വിശദവിവരം

�മ
നം. �ക റി�വറി റി�വറി

കിഴി�്
ഡി.ഡി. നം./
തീയതി

1 50,00,000 -- 50,00,000 077691/6.4.15
2 14,40,000 42,131 13,97,869 082039/30.8.16
3 29,11,554 19,048 28,92,506 --/24.10.16
4 29,11,554 19,048 28,92,506 080497/16.1.17
5 29,11,554 19,048 28,92,506 080745/9.3.17
6 29,11,554 19,048 28,92,506 221797/16.8.17
ആെക 1,80,86,216 1,18,323 1,79,67,893

    ഇല�ി�ൽ വർ�ക�െട പണി �ർ�ീകരി�തായി കാ��ി�. മാ��മ�, നാളി�വെരയായി�ം
ക�ാർേ��് പണി �ർ�ീകരി�് താമസേയാഗ�മാ�വാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�. ആയത്
വിശദീകരിേ��താണ്. അളവ് ��ക�ൾ ഹാജരാ�ാ� സാഹചര��ി�ം അപാകതക�െട
അടി�ാന�ി�ം വിശദമായ അേന�ഷണ�ിന് ഓഡി�് �പാർശ െച��.

3-16   പി.ജി. േഹാ�ൽ നിർ�ാണം - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. ജി.എ.3 - 5357/14

കരാ�കാരൻ - ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ( െഡേ�ാസി�് വർ�് )

ഭരണാ�മതി - ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) നം. 681/2014/എഫ്. & പി.ഡി., തീ. (200 ല�ം)

സർ�കലാശാലാ അ�മതി - തീ�മാനം നം.464/14 - 21-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, തീ. 30.8.14

കരാർ തീയതി - 06.03.2015 (ബി.എസ്.എൻ.എൽ. എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ (ഒ�ാം ക�ി),
സർ�കലാശാലാ രജി�ാർ (ര�ാം ക�ി)



എ�ിേമ�് –2,60,47,700/- (െസേ�ജ് ചാർ�് - 3 %, സർ�ീസ് ടാ�് - 14% ഉൾെ�െട)

നിർ�ാണ വി�തി - 688 m2 ( �ൗ�് േ�ാർ)

    ഇത�സരി�് അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിയായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. 2,60,47,700/- ന് ഡീ�യിൽഡ്
എ�ിേമററ് ത�ാറാ�ക�ം 2,49,62,244/- �പ�് (സർ�ീസ് ടാ�് & െസേ�ജ് ചാർ�് �ടാെത)
െടൻഡർ ന�ി പണിയാരംഭി�. എ�ാൽ 24.4.17-ൽ (ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ക�് E-22/CC-CD-
11/BSNL/EKM/2017) �കാരം �ിലിമിനറി എ�ിേമററ് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ റാ�് ഫൗേ�ഷൻ അ�
ഉൾെ���ിയത് എ�ം ആയതിനാൽ റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമററ് അനിവാര�മാണ് എ� കാരണ�ാൽ
3,34,60,000/- �പ�െട റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമററ് സമർ�ി�ക�ം ആയത് 49-ാം ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ 27.10.2017-ൽ 1037/17-ാം നം. തീ�മാനം ആയി അംഗീകരി�.

    താെഴ�റ�� ഇന�ളിലാണ് റാ�് ഫൗേ�ഷൻ വ���ലം വ�തിയാനം ഉ�ായതായി
ബി.എസ്.എൻ.എൽ. പറ��ത്.

1. എർ�് വർ�് എ�്കേവഷൻ & ബാ�് ഫി�ിംഗ്

2. ഫൗേ�ഷൻ വർ�് ( Major Deviation)

3. Masonary Work.

ഇ�കാരം േമൽ�റ� വ�തകൾ �ടി ഉൾെ���ി ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം താെഴ�റ�ം
�കാരം പരാമർശി��.

1. ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമററ് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ റാ�് ഫൗേ�ഷൻ ഉൾെ���ക�ം ആയ�
�കാര�മാണ് കരാ�കാരായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ിയ�ം. ആയതിനാൽ
ഫൗേ�ഷനിൽ വ�തിയാനം വ� എ�ത് അംഗീകരി�ാൻ കഴി�കയി�.

2. �ലപരിേശാധനയിൽ അംഗീകരി�  �ക്ചറൽ േ�ായിംഗ് �കാര�� 688 m2 നിർ�ാണം മാ�േമ
നട�ിയതായി കാ���. ആയതിനാൽ റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമററിൽ എർ�് വർ�് എ�്കേവഷൻ &
ബാ�് ഫി�ിംഗ്, േമസൺ വർ�് എ�ിവയിൽ വ�തിയാനം വ� എ�ത് അംഗീകരി�ാൻ കഴി�കയി�.

3. റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് �കാരം സിവിൽ വർ�് മാ�ം 2,85,75,907/- �പ കണ�ാ�ിയതായി
കാ��. എ�ാൽ ടി എ�ിേമ�് പരിേശാധി�തിൻ �കാരം താെഴപറ�ം �കാരം അപാകത കാ��.

എ) ടി എ�ിേമ�് ഇനം -11(എ) 640 മീ�ർ ൈപൽ േകാൺ�ീ�ിംഗ് ആണ്. ആയതിന് 5,650/മീ�ർ �കാരം
36,16,000/- �പ കണ�ാ�ിയിരി��. എ�ാൽ �ക്ചറൽ േ�ായിംഗ് �കാരം 620 മീ�ർ മാ�േമ

688 m2 െക�ിട�ി� കണ�ാ�ിയി��. അധിക 20 മീ�ർ അ�വദനീയമ�.

ൈപൽ േകാൺ�ീ�ിംഗിന് �ക കണ�ാേ��ിയി��ത് താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.

a) 400mm dia ൈപൽ (2014 DSR �കാരം)

DSR Code 20.1.1 (400 mm dia pile) േകാൺ�ീ�ിംഗ് 1,926.55

+ C.I. =1.46 (1926.55 x 1.46) 2,813/m

ആെക േകാൺ�ീ�ിംഗ് �ക (2813 x 620) 17,44,060

റീം ൈപൽ ആയതിനാൽ ൈപൽ ഒ�ിന് ഒ� ബൾബ് എ�
കണ�ിൽ 62 ൈപ�കൾ�് േവ�ിവ�� ബൾ�കൾ

62

ഇനം 20.4.2 - 400mm ൈപലിന് േവ�ി വ�� ബൾബിെ�
േകാൺ�ീ�ിംഗ് നിര�്

1674.65/Each



ആെക ബൾബിെ� േകാൺ�ീ�ിംഗ് �ക (1674.65 x 62) 1,03,828

ആെക നേ��ത് 18,47,888

റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് �കാരം അധികം കണ�ാ�ിയത്
(36,16,000-1,84,788)

17,68,112

b) ഇനം -20 ടി.എം.ടി. ക�ി

ഡീ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് �കാരം ക�ി�െട അളവ് 69.373 കി.�ാം.

റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് �കാരം 75000 കി.�ം.

അധിക അളവ് 5627 കി.�ാം

അധിക �ക (5627 x 74) 4,16,398

    ഇ�യധികം �ക ചിലയിന�ളിൽ അധികം കണ�ാ�ി റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
ഭരണാ�മതി, സാേ�തിക അ�മതി എ�ിവ ഇ�ാതിരിെ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗീകരി�െത�െനെയ�് വിശദീകരിേ��താണ്.

    ഭരണാ�മതി �ക 2 േകാടി ആെണ�ിരിെ� 2 േകാടിയിൽ അധികരി�് നാളി�വെര െചലവഴി� �ക
ഏ� ഫ�ിൽ നി�ാെണ�് വ��മാേ��താണ്. ഭരണാ�മതിേയ�ാൾ അധികരി� �ക
െചലവഴി�വാൻ സർ�കലാശാല�് അധികാര�േ�ാെയ�് വിശദീകരിേ��താണ്.

ടി വർ�ിന് നാളി�വെര ന�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

�മ നം. �ക റി�വറി റി�വറി കിഴി�് ഡി.ഡി. നം./ തീയതി

1 1,00,00,000 -- 1,00,00,000 077599/27.3.15

2 30,00,000
1,17,757
(I & II Part Bill)

28,82,243 079050/ 4.1.16

3 20,00,000 13,084 19,86,916 ---

4 39,97,455 26,152 --- ---

5 39,97,455 26,152 -- --

6 50,19,000 28,409 --- ---

ആെക 2,71,139,10 2,11,554

    േമൽ �കാരം ൈപൽ േകാൺ�ീ�ിംഗ്, ക�ി ഇവ�് അധിക �ക ന�ിയതായി കാ��. ഈ
കാര��ൾ സർ�കലാശാല പരിേശാധി�ക�ം അധിക �ക ന�ിയി�െ��ിൽ ആയത് എ�ിേമ�്
അംഗീരി� സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ, അധിക �ക തിരിെക ഈടാ�വാൻ കരാറിൽ വ�വ�
െച�ാതി�� സർ�കലാശാല രജി�ാർ എ�ിവരിൽ നി�് �ല�മായി ഈടാ�ി സർവകലാശാലാ
ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-17   അ�ാദമി� േ�ാ�് - IV - ൈപൽ
േകാൺ�കീ�ിംഗി� അധിക നിര�് ന�കി.
ചീഫ് എ�ിനീയ�െട സർ�ലറി� വി��മായി Observed Data ത�ാറാ�ി അംഗീകരി���ലം വൻ �ക
അധികമായി നേ��ിവ�. - �.50,26,558/- അധിക െചലവ്

് IV ൽ 34 ് (900 di ) ് ൽ ി ് ി ി ി ് ി



    േഫസ് IV-ൽ 34 ൈപ�കളാണ് (900 mm dia) �ക്ചറൽ േ�ായിംഗ് �കാരം നി�യി�ി��ത്. ടി
വർ�ിെ� ഡീ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയത് 2012 PWD Schedule of Rate �കാരമായി��.
എ�ാൽ 10.2013- ൽ CPWD Schedule of Rate േല�് മാറിയ��ലം 11.02.2015-ൽ കരാ�കാരായ KSCADC,
CPWD െ�സിഫിേ�ഷേനാ��ടിയ DSR നിര�കൾ ഉൾെ���ിയാണ് റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�്
സമർ�ി�ത്. ഇതിൽ ഇനം-4, 900 mm ൈപലിന് Cost of Index ഉൾെ�െട 10733/m നിര�ാണ്
കണ�ാ�ിയത്. ഇത് സംബ�ി�് 13.3.2015-ൽ സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയർ കരാ�കാരായ KSCADC
േയാട് വിശദീകരണം ആവശ�െ��െവ�ി�ം 27.3.2015-ൽ കരാ�കാരായ KSCADC 2014-� പകരം 2013- െല
DSR �കാരമാണ് നിര�് കണ�ാ�ിയത് എ� മ�പടിയാണ് നൽകിയത്.

    ചീഫ് എ�ിനീയ�െട CE/Adm/PLA/1014/2005, Dated 15.12.2014 സർ�ലർ �കാരം Adoption of DSR
2014 with C. I. as above will be mandatory for all estimates with effect 01.01.2015 എ�ത് നിലനിൽെ�
5.3.2015 ലാണ് ടി വർ�ിെ� ധാരണാപ�ം KSCADC ഒ�ാം ക�ിയാ�ം സർ�കലാശാല 2-ാം
ക�ിയാ�ം ഒ�വ�ത്. ഇത�സരി�്, 2014 DSR �കാരമായി�� ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�്
ത�ാറാേ��ിയി���ം പണി നടേ��ിയി���ം. മാ��മ�, ഇേ�ാൾ പണി ആരംഭി�
അ�ാദമിക് േ�ാ�് VI (A), VI (B) എ�ീ ഘ��ളിൽ 900 mm ൈപലിന് 2014 DSR �കാരം Observed
Data ത�ാറാ�ി (C.I. - 1.46 ഉൾെ�െട) നിര�് കണ�ാ�ിയിരി��ത് 7667.07/m ആണ്. ഈ നിര�്
തെ�യാണ് ഈ േ�ാ�കൾ നിർ�ി��തിനായി വാ�കൾ ന�ിയ NABARD അംഗീകരി�ിരി���ം.
ഇ�െനയിരിെ�യാണ് 2013 DSR നിര�ിൽ 10733/m കണ�ാ�ി ചീഫ് എ�ിനീയ�െട സർ�ലറി�
വി��മായി േഫസ് - IV �ർ�ീകരി�ിരി��ത്. േമൽ�കാരം Observed Dataത�ാറാ�ിയതി�െട വ�
അധിക െചലവ് താെഴ�റ�ം �കാരം വിശദീകരി��.

2014 DSR �കാരം ( നേ��ിയി��ത് )

900mm dia pile
Details of cost for 15 m length of pile
Materials
Concrete 3.14/4 x .902 x 15 = 9.538 cum
(A) Rate as per item No.5.33.1 of DSR 2014 Cum 9.538 6372.65 60782.34
a) 5.331 All work upto plinth level 1 m3 6296.15

88 Extra for providing richer mixes at all floor
levels

a) 5.34.1 Providing M30 Grade concrete instead of M25
Grade BMC or RMC 1 m3 7650

6372.65
Reinforced cement concrete

7183 Bentonite Tonne 0.30 3100 930
9999 Sundiries L.S. 131.58 1.78 234.21

Machinery

0015
Hire & running charges of tripord &
mechanical winch machine complete with
power unit & Accessories

Day 1.40 6000 8400

0025 Hire & running charges of Lite Crane Day 0.06 2200 132
0026 Hire & running charges of bentonite pump Day 0.75 4200 3150
0017 Hire & running charges of Tipper Day 0.30 1700 510
0018 Hire & running charges of loader Day 0.30 5000 1500

Labour
0130 Mistry Day 0.14 435 60.90
0114 Beldar Day 3.50 329 1151.50

TOTAL 76850.95

Add Water charges @ 1% except on A 160.69

TOTAL 77011.64

Add – CPOH @ 15% except on A ie;
(77011.64 - 60782.34 = 16229.30) 2434.39

Cost of 15 meters 79446.03
Cost of 1 meter 5296.40

C t I d 1 46



Cost Index 1.46
GRAND TOTAL (5296.40 x 1.4476) 7667.07

ന�ിയത്

900mm dia pile
Details of cost for 10 m length of pile
Materials
Concrete 3.14/4 x .902 x 10 = 6.36 cum
(A) Rate as per item No.5.33.1 of DSR 2014 Cum 6.360 5704.450 36280.30

Reinforced cement concrete
7183 Bentonite Tonne 0.35 3100 1085
9999 Sundiries L.S. 175.89 1.700 299.01

Machinery

0024 Hire & running charges of Hydrolic piling rig with
complete accessories Day 0.69 34000 23460

0025 Hire & running charges of Lite Crane Day 0.06 2200 132
0026 Hire & running charges of bentonite pump Day 0.75 4200 3150
0017 Hire & running charges of Tipper Day 0.40 1700 680
0018 Hire & running charges of loader Day 0.40 5000 2000

Labour
0130 Mistry Day 0.16 393 62.88
0114 Beldar Day 4.00 297 1188

TOTAL 68337.20
Add Water charges @ 1% except on A 320.57
TOTAL 68657.76
Add – CPOH @ 15% except on A ie; on ( 68657.76
-36280.30 =32377.46) 4856.62

Cost of 10 meters 73514.38
Cost of 1 meter 7351.44
Cost Index 1.46
GRAND TOTAL (7351.44 x 1.46) 10733.10

        േമൽ വിശദമാ�ിയ ഡാ�യിൽ DSR Code 0015 - Hire & running charges of tripord & mechanical
winch machine complete with power unit & Accessories എ� ഇന�ിെല 2014 DSR �കാര�� ഹയർ
ചാർ�ായ 6,000/- �പ കണ�ാ��തി� പകരം 2013 DSR �കാര�� 0024 - Hire & running charges
of Hydrolic piling rig with complete accessories എ�തിെ� നിര�ായ 34,000/- �പ കണ�ാ�ിയാണ്
Observed Data കണ�ാ�ിയത്. ഇതാണ് അധിക െചലവി�� കാരണം. ടി ഇന�ിൽ ന�ിയ അധിക
�ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

    അധികമായി ന�ിയത് 10733.10 – 7667.07 = 3,066.03/m
    ൈപൽ േകാൺ�ീ�ിംഗിന് ആെക അധികമായി ന�ിയത്
    = 3,066.03 x1791.740 (17.11.15 െല 2-ാം പാർ�് ബിൽ �കാരം) = 54,93,529/-
    െസേ�ജ് ചാർ�് - 6% = 3,29,601/-
    സർ�ീസ് ടാ�് ( 40 % 5493529 ) 15% = 3,29,601/-
        ആെക = 61,52,731
    �റ�ക (-) : െട�ർ ഡിഡ�ൻ 20.5% = 11,26,173/-
        ആെക = 50,26,558/-
     ടി അധിക െചലവിെന��ി സർ�കലാശാലാ അധികാരികൾ വിശദമായി പരിേശാധി�് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ആയതിനാൽ േമൽ �ക 50,26,558/- തട�െ����.

3-18   അ�ാദമി� േ�ാ�് - 6 A, 6 B അധിക എ�ിേമ�്
ഉ�ാ�ി വാ�പ ലഭ�മാ�ി.

ി ് ് ിർ 7 ി ് ർ ് ിൽ 1



        അ�ാദമിക് േ�ാ�് നിർ�ാണം 7 ഘ��ളിലായാണ് സർ�കലാശാല നട�ാ��ത്. ആയതിൽ 1
�തൽ 5 വെര�� ഘ��ൾ �ർ�ിയാ�ി. ഇേ�ാൾ 6 എ, 6 ബി എ�ീ ഘ��ളാണ് നിർ�ാണം
ആരംഭി�ിരി��ത്. േമൽ അ�ാദമിക് േ�ാ�ിെ� ��വൻ �ക്ചറൽ േ�ായിംഗ് �കാരം ആെക 272
ൈപ�കളാണ് ഫൗേ�ഷനായി ഉൾെ���ിയത്. നിലവിൽ പണി �ർ�ിയായ േഫസ് - I �തൽ V വെര
െക�ിട�ിെ� ഫൗേ�ഷ�േവ�ി 162 ൈപ�കൾ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി. ഇ�കാരം ആെക��
272 ൈപ�കളിൽ നി�് 162 എ�ം കിഴി�് ബാ�ി നിർ�ാണ�ിന് (6 എ, ബി) 110 ൈപ�കൾ
േവണെമ�ിരിെ� 130 ൈപ�കൾ�ാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി 'നബാർഡി'ൽ നി�് വാ�
ലഭ�മാ�ിയത്. ഇ�കാരം വ�� അധിക െചലവ് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

എ�ിേമ�് പരിേശാധി�തിൻ �കാരം,

800 mm dia pile -55 മീ�ർ

ഇനം-3.1 - Observed Data േകാൺ�ീ�ിംഗിന് ( without RCC) = 6435.83/m = 353970.65

ഇനം-15 - ക�ി ( Structural drawing �കാരം) 2000 kg/pile (average) 2000 x 98.58 = 197160/-

ഇനം-10 - ൈപൽ ക�ാപ് േകാൺ�ീ�് 1.20 x 1.20 x 1.30 =1.872 x 9114.31/m3 = 17062/-

ഇനം-9 - PCC below Pile cap 1.40 x 1.40 x .10 = .196 x 6226.34/m3 =1220.36

                ആെക =5,69,413.01 ( െസേ�ജ് ചാർ�്, ജി.എസ്.ടി. എ�ിവ ഉൾെ�ടാെത).

900 mm Pile - 55 മീ�ർ

ഇനം- 3.2 Observed Data േകാൺ�ീ�ിംഗിന് ( without RCC) = 7667.07/m = 4,21,689/-

ഇനം-15 - ക�ി ( Structural drawing �കാരം) 2100 kg/pile (average) 2100 x 98.58 = 2,07,018/-

ഇനം-9 - PCC below Pile cap 3.90 x 1.40 x .10 = .546m3 x 6226.34/m3 = 3,400/-

ഇനം-10 - ൈപൽ ക�ാപ് േകാൺ�ീ�് 3.70 x 1.20 x 1.30 = 5772 m3 x 9114.31/m3 = 52,608/-

                ആെക = 4,21,689 + 2,07,018 +3,400 + 52,608 = 6,84,715/-

    അധിക�� 20 ൈപ�കളിൽ 10 എ�ം 800 mm ൈപ�ക�ം 10 എ�ം 900mm ൈപ�കളാ�ം
കണ�ാ�ിയാൽ ഏകേദശം 1,25,41,280/- �പ�െട അധികെ�ലവ് വ��തായി കാണാം. അതത്
സമയെ� ബാ�് നിര�ിൽ നി�ം 1.5 % പലിശ �റ�� നിര�ിലാണ് NABARDവാ�
അ�വദി�ിരി��ത്. ഇ�െന അ�വദി�� വാ��െട തിരി�ടവ് പണി �ർ�ിയാ�� തീയതി �തൽ
7 വർഷമാണ് . ഇ�െന വലിയ സാ��ിക ബാധ�ത സർ�കലാശാല�് വ�െമ�തിനാൽ NABARD - ൽ
നി�് വാ� അ�വദി��തിനായി ന�ിയ DPR ത�ാറാ�� സമയ�് സർ�കലാശാല ��ത
പാലിേ��തായി��. ഇ�െന അധിക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അധിക �ക വായപ എ��തിന്
സർ�കലാശാല വ��മായ വിശദീകരണം നേ��താണ്.

3-19   ഫിസി�ൽ അമിനി�ി െസ�റർ നിർ�ാണം
അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. ജി.എ.3-5356/14

കരാ�കാരൻ - ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ( െഡേ�ാസി�് വർ�് )

ഭരണാ�മതി - ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) നം. 682/2014/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.8.8.14 (100 ല�ം)

ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) നം. 514/2015/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.2.7.15 (160 ല�ം)

കരാർ തീയതി - 27.05.2015

കരാർ �ക –22349365/- (01.08.2016 -െല 40-ാംഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ - അജ� നം. 764/16

നിർ�ാണാ�മതി - 12.8.2016 – ജി.എ.3-5356/2014

നിർ�ാണ വി�തി - �ൗ�് േ�ാർ - 225 m2

ഫ�് േ�ാർ - 225 m2

�് ർ 146 2



െസ��് േ�ാർ - 146 m2

    അമിനി�ി െസ�റിെ� നിർ�ാണ അപാകതകൾ 2015-16 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 3.27
ആയി ഉൾെ���ിയി��്. ഈ റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ികകൾ �കാരം ��വൻ പാർ�് ബി�ക�ം െമഷർെമ�്
��ക�ം ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ��ി��. എ�ാൽ ടി ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിന് ന�ിയ മ�പടി (6.1.18 െല
ഫിൻ.3/9008/17(i) �കാരം ��വൻ പാർ�് ബി�ക�ം െമഷർെമ�് ��ക�ം ഹാജരാ�ം എ�
പറ�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര ഹാജരാ�ിയി�ി�. �ടാെത, സർ�ാർ ഏജൻസിയായതിനാൽ
ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ന�� വിനിേയാഗ സർ�ിഫി��ക�ം പാർ�് ബി�ക�ം അ�ിമമായി
കണ�ാ�ണെമ� സർ�കലാശാലാ മ�പടി �ടി പരിഗണി�് ടി വർ�ിെ� ഫയലിൽ നിലവി��
പാർ�് ബി�കൾ പരിേശാധി�് താെഴ�റ�ം �കാരം അധിക അളവിൽ �വർ�ി െച�താ�ം എ�ിേമ�്
നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�ിൽ �ക ന�ിയതാ�ം കാ��. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് ന�ിയ മ�പടി �കാരം ബി.എസ്.എൻ.എൽ.-�ം കരാ�കാര�ം ത�ി�� എ�ിെമ�്
�കാര�� �കയാണ് ന�ിയെത�ം ഭരണാ�മതി �കയിൽ ��തൽ �വർ�ി�െട �ക
അധികരി�ി�ി� എ�ം മ�പടി ന�ക��ായി. ചില ഇന�ൾ�് എ�ിേമ�് നിര�ിേന�ാൾ അധിക
�ക ന�ിയി�ം ഇവിെട അട�ൽ �ക അധികരി�ി�ി�. അതായത്, എ�ിേമ�ിെല ഏെത�ി�ം ഇന�ൾ
ഒഴിവാ�കേയാ �വർ�ി�െട അളവ് എ�ിേമ�ിേന�ാൾ �റ�കേയാ െച�ാൽ മാ�േമ അട�ൽ
�കയിൽ അധികരി�ാെത �വർ�ി �ർ�ിയാ�വാൻ കഴി�ക��. ടി വർ�ിെ� �ർ�ീകരണ
സർ�ിഫി��് നാളി�വെര സർ�കലാശാല�് ന�ിയി�ി�. 27.3.2015-ൽ സർ�കലാശാല�ം
ബി.എസ്.എൻ.എൽ-ഉം ത�ിൽ ഒ�ി� കരാറിൽ നിര�കൾ സംബ�ി�് ഒ�ം വ�വ�
െച�ാ�തിനാൽ ഒേരാ ഇനം �വർ�ികൾ�ം എ�ിേമ�് നിര�കൾ ന�ിയാൽ മതിയാ�ം. എ�ാൽ
ഇവിെട യാെതാ� അടി�ാന�മി�ാെത എ�ിേമ�് നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് ന�ിയതായി
കാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

എ) അധിക നിര�് ന�ി

ഇനം എ�ിേമ�്
�കാരംഅളവ്

പണി
�ർ�ിയാ�ിയ
അളവ്

ന�ാ��
�ക(DSR
cost of
Index -1.46)

ന�ിയത് അധികം
ന�ിയത്

3.
എർ�്
വർ�്

495 cu.m 359.95 m2 227/cu.m 290/cu.m 23,755

19. RCC
Cement
mortar

790 sqm 1053.49/sq.m 197/sq.m 320/sq.m
3,37,117

(1053.49
sq.m)

ബി) അധിക അളവിൽ പണി �ർ�ിയാ�ി

അംഗീകരി� എ�ിേമ�ിേന�ാൾ ��തൽ അളവിൽ ചില ഇന�ൾ�് �വർ�ി
�ർ�ീകരി�തായി�ാണാം. 27.3.15 െല കരാർ വ�വ� 7.10 �കാരം അധിക അളവിൽ �വർ�ി
�ർ�ീകരി�തിന് സർ�കലാശാല ���ിയ അ�മതി ന�ിയി�ി�. മാ��മ�, സ�ിെമ�റി എ�ിേമ�്
ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം അധിക അളവ് സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയർ അംഗീകരി�ി�ി�.
ആയതിനാൽ അധിക അളവിൽ െച� �വർ�ി ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി��ി�. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ�റ��.

ഇനം

എ�ി
േമ�്
�കാരം
അളവ്

എ�ി േമ�്
�കാരം
നിര�്
(Cost of
Index -1.46
ഉൾെ�െട)

R.A.ബിൽ
�കാരം
�ർ�ീ
കരി�
അളവ്

ന�ിയ
നിര�്

നേ��
�ക

ന�ിയ
�ക

അധിക
�ക
(�.)

19. Smooth
finishing
of the
exposed

f f

790 sq.m 196.62m2 1053.49
sq.m

320/
m2

790 x
196.62=
155330/-

1053.49
x 320
= 337117

1,81,787



surface of
RCC work
with
cement
mortar

18. TMT
ക�ി

4160Kg.
(41.6Ton)

99.42/
Kg.

49641.81
Kg.
(49.64
Ton)

75/
Kg.

41600 x
75=
3120000

49641 x
75=
3723075

6,03,075

34. �ീൽ
വർ�് 400 Kg. 168.046/

Kg.
4883.44
Kg.

145/
Kg.

400 x
145=
58000/-

4883.44
x 145
=708099

6,50,099

ആെക 14,34,961

         ടി െക�ിട�ിൽ ഇനം 18 �കാരം 49,641 കി.�ാം ക�ി ഉപേയാഗി�തിെ� അധികാരികത
ഡാ��െട സഹായേ�ാെട സർ�കലാശാലാ അധികാരികൾ �േത�കം അേന�ഷിേ��താണ്.

സി) ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയത്

    ടി വർ�മായി ബ�െ��് 11.1.2018 2.15 pm -ന് സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
��ർൈവസ�െട സാ�ി���ിൽ നട�ിയ �ല പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
താെഴ�റ��.

എ�ിേമ�്
ഇനം

എ�ിേമ�്
�കാരം
അളവ്

പണി
�ർ�ി
യാ�ിയ
അളവ്

ന�ാ��
നിര�്
(C.I. -1.46
ഉൾെ�െട)

ന�ാ��
�ക ന�ിയത് അധികം

ന�ിയത്

86 (a)
േകാൺ�ീ�്
േപവിംഗ്
േ�ാ�്

400 sqm 165.8 m2 1081/m2
165 x
1081 =
179230

400 x
1081
=4,32,400

2,53,170

83. 2700
sqm ൈവ�്
സിമ�് -��ി
ഫിനിഷിംഗ്.

2700 sqm
��ി
ഫിനിഷിംഗ്
െച�ി�ി�

131/m2 -- 2,42,055 2,42,055

ആെക 4,95,225

ഡി) ഇല�ി�ൽ വർ�്

     എ�ിേമ�് ഇനം എ�ിേമ�് �കാരം
എ�ം

പണി �ർ�ിയാ�ിയ
എ�ം

25(a). 2 x 28 W
�റസ�് ട�ബ് 37 4

26(a). 1 x 28 W 17 0

26(b). 1 x 11 W CFL
fitting 2 0

20(c). 9 W CFL 4 0

27. 1400 m Fan 23 11

30. Exhaust Fan 4 2

ി ൽ ർ ൾ ി ിൽ ർ ൾ ( ി 2 ി � ി) ി ി



    ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ, സിവിൽ വർ�കൾ (ജി.2 േ�ാറിെ� പണി) എ�ിവ�െട പണി
�ർ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ഉദ്ഘാടനം കഴി�ി�ം നാളി�വെര പണി �ർ�ീകരി�ാ�തി�ം
െസ�ർ അട�ി�ിരി��തി�ം മതിയായ വിശദീകരണം നേ��താണ്.

ആെക തട�െ���ിയ �ക = 360872 + 1434961 + 495225 = 22,91,058/-

    1.7.2017 വെര കരാ�കാരായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. -� ന�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

�മ
നം. �ക റി�വറി റി�വറി

കിഴി�� �ക
ഡി.ഡി. നം./

തീയതി
1 50,00,000 -- -- 077690/6.4.15
2 50,00,000 10,58,879 39,41,121 079915/16.3.16
3 26,00,000 17,009 25,82,991 079716/2.6.16
4 33,52,405 21,932 33,30,473 080162/4.10.16
5 33,52,405 21,932 33,30,473 --
ആെക 1,93,04,810

    േമൽ കാര��ൾ സർ�കലാശാലാ അധികാരികൾ വിശദമായി അേന�ഷി�് അധിക െചലവ് വ� എ�്
കെ��കയാെണ�ിൽ ആയതിേ�ൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ നിർേ�ശി��.

3-20   മരാമ�് വർ�ുകൾ സംബ�ി� െപാതുവായ
നിർേ�ശ�ൾ
1. മരാമ�് വർ�കളിൽ �ിലിമിനറി എ�ിേമ�് �തൽ �� പരിേശാധന നട�ി അതത് കാല�ളിെല
സി.പി.ഡ�.ഡി. െ�സിഫി�ഷേനാ��ടി ഡി.എസ്.ആർ. േറ�് അ�സരി�ം െപാ�മരാമ�് വ��്
ത�ാറാ�ിയ Price Software- െല നിര�ിന��തമാ�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാേ��താണ്.

2. വലിയ മരാമ�് വർ�കളിൽ (അ�ാഡമിക് േ�ാ�് േപാെല��) DPR യാഥാർ��േബാധേ�ാെട
ത�ാറാേ��താണ്.

3. മരാമ�് വർ�കൾ പല ഘ��ളിലായി �ർ�ിയാ�� രീതി അവസാനി�ി�ക (Phase-I, Phase-II,
Phase-IIIഎ�ി�െന).

4. ഭരണാ�മതി �കയിൽ നി�െകാ�തെ� വർ�കൾ �ർ�ീകരി�ക.

5. പരമാവധി അനിവാര�ത ഉറ�ാ�ി മാ�ം റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ക. റിൈവസ്ഡ്
എ�ിേമ�ിേനാെടാ�ം സർ�കലാശാല എ�ിനീയ�െട ഇ� സംബ�ി�� വിശദമായ റിേ�ാർ�്
ഉൾെ���ക.

6. മരാമ�് �വ ൃ�ികൾ �രിഭാഗ�ം ഏജൻസി വർ�കളായിതിനാൽ അവർ െകാ�വ��
എ�ിേമ�കൾ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� �റെമ വർ�് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി, ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
എ�ിവ ��മായി പരിേശാധി�ക.

7. പാർ�് ബി�കൾ, െമഷർെമ�് ��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� ൈസ�്
പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ മാ�ം പാർ�് േപയ് െമ�കൾ ന�ക.

8. അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�മായി കരാറിൽ ഏർെ��േ�ാൾ എ�ിേമ�ിേന�ാൾ അധിക നിര�ി�ം
അളവി�ം പണി നട�ിയി�െ��ിൽ ആയതിന് �ക തിരിെക ഈടാ�വാ�� വ�വ� കരാറിൽ
ഉൾെ��േ��താണ്.

9. ഏജൻസി വർ�കൾ�� ധാരണാപ�ം വ�േ�ാൾ �വർ�ിക�െട അളവ് MOU- വിൽ
�േത�കമായി േചർേ��താണ്.

10. എ�്�ാ ഐ�ം, അധിക അളവ് എ�ിവ�് സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയ�െട വ��മായ വിശദീകരണം
ഫയലിൽ ഉൾെ��േ��താണ്.

11. ൈപൽ വർ�കളിൽ �ത�മായ പരിേശാധന എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ്.

12. ൈപൽ വർ�ക�െട േപയ് െമ�് നട�േ�ാൾ അളവ് ��ിേനാെടാ�ം ൈപ�ക�െട േബാർേഹാൾ
േലാഗ് ��ക�െട പരിേശാധന ഉറ�ാേ��താണ്.

13 ് ർ ി ി ൽ ർ ിൽ ി ് ി ് ൻ ി ൾ



13. ഓേരാ മരാമ�് �വർ�ികളി�ം ൈപൽ വർ�െ��ിൽ, ആയതിന് അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ
സമർ�ി�� േസായിൽ െട�് റിേ�ാർ�ിെ� ആധികാരികത ഉറ�ാേ��താണ്.

14. ഓേരാ �വർ�ി�ം കരാ�കാരൻ ന�� �ക്ചറൽ േ�ായിംഗ് �മത�� �ക്ചറൽ എ�ിനീയർ
പരിേശാധി�് സാ��പ�ം ഉൾെ���ിെയ�ിൽ മാ�േമ സർ�കലാശാല അംഗീകരിേ��താ��.

15. ൈഫനൽ ബിൽ സമർ�ി�േ�ാൾ കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��്, �ക്ചറൽ എ�ിനീയ�െട
സാ��പ�ം എ�ിവ ബി�ിേനാെടാ�ം ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധിേ��താണ്.

16. സർ�ാരിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി േനടി, പണി ആരംഭി�തി�േശഷം �ടർ�യായി �ക്ചറൽ
േ�ായിംഗ്, എ�ിേമ�് എ�ിവയിൽ മാ�ം വ��ി, റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി, �വർ�ി
നട�� രീതി അവസാനി�ിേ��താണ്.
2016-17 സാ��ിക വർഷം വിവിധ മരാമ�് പണികൾ�ായി വിവിധ ഏജൻസികൾ�് �ക
ന�ിയതിെ��ം എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� േന�ത��ിൽ �ർ�ീകരി� മരാമ�് പണിക�േട�ം
വിശദവിവരം അ�ബ�ം-2 ആയി െകാ��ിരി��.

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

4-1   വാർഷിക കണ�് �പകാരമു� വര� െചല�
വിശദാംശം
ഭാഗം വര� െചല�

1.പ�തിയിതരം 12,07,00,000 19,39,53,075

2.പ�തി 24,00,00,000 13,30,24,131

3.ഇയർ മാർ�്� ഫ�ുകൾ -- --

4.ഋണശീർഷകം -- --

ആെക 36,07,00,000 32,69,77,206

പ�തിയിതര�ിലുളള െചല� വരവിേന�ാൾ കൂടുതലായതി�െറ
കാരണം വ��മാേ��താ�.

4-2    സാ��ിക നില
��ിരി�് - 17,44,98,880

വരവ് - 1,07,87,84,940.50

ആെക - 1,25,32,83,820.50

െചലവ് - 93,48,94,683.50

നീ�ിയിരി�്- 31,83,89,137

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക
ബാ�് പാസ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�്
�ക

1,94,74,05,507

�റ�ക :- പണമാ�ാ� െച�കൾ �ഷറി
േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�്

1,75,00,90,900
6,18,84,412

1,82,17,91,936



സാലറി അ�ൗ�്
സാലറി അ�ൗ�് (��ൈവ�് )
ഇേ�ണൽ രസീത് അ�ൗ�്
െഡവലപ്െമ�് �ാ�്

39,350
89,87,531
7,89,743

12,56,13,571

��ക :- സാലറി അ�ൗ�് -
െത�ായി െഡബി�് െച� �ക
വരവിൽ േചർ�ാ� �ക (ICAR)
വരവിൽ േചർ�ാ� �ക
അധികം പിൻവലി� �ക

1,41,500
45,11,109
17,50,09,000
9

17,96,61,618

30,52,75,189

��ക :- ഇേ�ണൽ രസീത് -
െ�ഡി�് െച�ാ�് െച�് �ക
2015-16 െല �ക
അടവാ�ാ�� വരവ് �ക
മട�ിയ െച�് �ക
െത�ായി െ�ഡി�് െച� �ക

89,07,179
42,707
48,300
1,000
16,800

90,15,986

31,42,91,175

��ക :- ജി.പി.എഫ്. -
െ�ഡി�് െച�ാ� െച�് �ക
ഡവലപ്െമ�് �ാ�്  -
െ�ഡി�് െച�ാ� െച�് �ക
െത�ായി െഡബി�് െച� �ക
2012-13-ൽ അധികം പിൻവലി� �ക

18,01,020
24,00,000
71,12,171
150

1,13,13,341

32,56,04,516

�റ�ക -
ഐ.സി.എ.ആർ.-േല�് നേ�� �ക
െത�ായി െ�ഡി�് െച� �ക
ഇേ�ണൽ രസീതിേല�് െത�ായി െ�ഡി�്
െച� �ക
സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ാൻ�ർ െച�
�ക

26,551
3,662
82,000
71,03,166

72,15,379

നീ�ിയിരി�് �ക 31,83,89,137

4-4   31.03.17 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ
വിശദാംശ�ൾ
�ടഷറി േസവിം�� ബാ�് 1,75,00,91,000

സാലറി അ�ൗ�് 3,88,97,356

െപൻഷൻ അ�ൗ�് 3,86,876



ഇ�േറണൽ രസീ� 5,14,34,014

ജി.പി.എ�. അ�ൗ�് 18,20,532

ഐ.സി.ഏ.ആർ. 83,73,382

സാലറി അ�ൗ�് (പുതുൈവ�്) 8,97,883

�െപഷ�ൽ �ി.എ�.ബി. അ�ൗ�് 1,05,62,068

�കൂൾ ബാലൻ� 8,49,42,396

ആെക 1,94,74,05,507

4-5   �ിരനിേ�പ�ൾ
വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 1,00,00,000

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 53,77,711

ആെക 1,53,77,711

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക -

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 1,53,77,711

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം

�ാപനം
�ിരനിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�
�ല�ം

ഫിഷറീസ്
സർ�കലാശാല

4 1,58,22,303

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 3 ൽ േചർ�ി��്.

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
ഈ ഇന�ിൽ തൻ വർഷം �കെയാ�ം ലഭി�ി�ി�

4-7   ഓഡി�് ചാർ�്
2016-17 വർഷെ� തനത് വ�മാനം 2,9871,459.50

(-) െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�് 4,83,251.00

ആെക 2,93,88,208.50



@1% നിര�ിൽ ഓഡി�് ചാർ�് 2,93,882.00

�ൻ വർഷ�ളിൽ അട�വാൻ അവേശഷി��
ഓഡി�് ചാർ�്

5,35,266.00

ആെക അടേ�� ഓഡി�് ചാർ�് 8,29,148.00

അടവാ�ിയത് (െചലാൻ നം.KL006252700201718m,
KL008639258201718m)

5,35,266.00

അട�വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് 2,93,882.00

ഓഡി�് ചാർ�് “0070-60-110-99-ഓഡി�് ചാർജ്സ് " എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ
അടവാേ���ം ഒറിജിനൽ െചലാൻ 'ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ,
തി�വന��രം' -695033എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-8   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
4.8 ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം

എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ്            - 1,25,32,83,820.50 (��ിരി�് ഉൾെ�െട)

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ്         - 93,48,94,683.50

വരവിന�ളി�� ന�ം                     –         30,900.00

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ഓഡി�ിൽ     -             68,136.00
അംഗീകരി�ാ� �ക -

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക         -        1,34,72,637.00

(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/തടസെ���ിയ
�ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക
നം

സർവകാലശാലാ
ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ
അവേശഷി�� �ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�
െ���ിയ
�ക

2-5 8,520 8,520

2-6 22,380 22,380

3-4 7,648 7,648

3-9 8,839 8,839

3-10 29,00,000

3-12 51,649 51,649

3-15 10,70,511

3-16 21,84,510

3-17 50,26,558

3-19 22,91,058

ആെക 30,900 99,036 68,136 1,34,72,637

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

ഖ�ിക ന���ായ

്

ന��ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം

ി



നം ഫ�് ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

3-11 ആദായ
നി�തി 6,013 രജി�ാർ

ആെക 6,013

ഡി). ന�ം തി�െ���വാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ :-

        3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19

ഇ). റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദികളായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസ�ൾ

േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ� (ഓഡി�് നട� സമയെ�)

ഔേദ�ാഗികേമൽവിലാസം

�ിരം

േമൽവിലാസം

േഡാ. വി.എം.വി�ർ
േജാർ�്,
രജി�ാർ

രജി�ാർ (�േഫാസ് )

വലിയപറ�ിൽ
ഫാ�ിമ ചർ�്
േറാഡ്
എളം�ളം,
കടവ� 682020

�ീ. േജാബി
േജാർ�്
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (�േഫാസ് )

��േ�രി
ഹൗസ്
േയാർ�ാന�രം
പി.ഒ.
കാലടി വഴി -
683574

4-9   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓഡി�് റിേ�ാർ��കൾ

റിേ�ാർ�്
വർഷം

റിേ�ാർ�് ന�ർ/ തീയതി
അവസാനം നട�ിയ
ക�ിടപാടി�െറ
വിവരം

2011-12
എൽ.എ�.(കുേഫാ�)
എ.2-70/13/17.4.13

19.12.2016െല
പുനരഭി�പായ�ുറി�്

2012-13
എൽ.എ�.(കുേഫാ�)
എ.2-26/14/17.3.15

20.6.2017-െല
പുനരഭി�പായ�ുറി�്

2013-14
െക.എ�.എ.-എ�.ഒ.യു.
(എ.2) 486/15/24.5.16

22.2.2018െല
പുനരഭി�പായ�ുറി�്

2014-15
െക.എ�.എ.-എ�.ഒ.യു.
(എ.2)
611/16/21.06.2017/14.07.2017

28.2.2018 െല
പുനരഭി�പായ�ുറി�്

2015-16
െക.എ�.എ-
എ�.ഒ.യു(എ 2) 415/17
15.09.2017/13.10.2017

2.3.2018െല
പുനരഭി�പായ�ുറി�്

                                                     വിശ��തതേയാ െട,

                                             േജായി�� ഡയറ�ടർ

� ി



അനുബ�ം-1 സർ�കലാശാല ആ�തികൾ
1. െക�ിട�ൾ

െക�ിട�ിെ� േപര് വി�തി
നിർ�ി�
വർഷം

1 അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�് (ഈേ�ൺ കാ�സ് ) 2776 m2 1995

2 െമൻസ് േഹാ�ൽ 1764 m2 1995

3
േലഡീസ് േഹാ�ൽ (േനാർ�് ഈേ�ൺ
കാ�സ് ) 2892 m2 2010

4
�ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസ് &
എ�ർ�ണർഷി�് ,
�ൾ ഓഫ് ഓഷൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

1380 m2 1984

5 �ാഫ് ക�ാർേ��് - ൈട�് -V/1 150 m2 1985

6 -ടി - ൈട�് -V/2 150 m2 1985

7 -ടി - ൈട�് -V/2 150 m2 1985

8
-ടി - ൈട�് -V/2
(ഗ�് ഹൗസ് ) 150 m2 1985

9 �ാഫ് ക�ാർേ��് - ൈട�് -V/2 150 m2 1985

10 -ടി - ൈട�് -IV/1 111 m2 1985

11 -ടി - ൈട�് -IV/2 111 m2 1985

12 -ടി - ൈട�് -IV/3 111 m2 1985

13 -ടി - ൈട�് -IV/4 111 m2 1985

14 -ടി - ൈട�് -IV/5 111 m2 1985

15 -ടി - ൈട�് -IV/6 111 m2 1985

16 -ടി - ൈട�് -IV/7 111 m2 1985

17 -ടി - ൈട�് -IV/8 111 m2 1985

18 -ടി - ൈട�് -IV/9 111 m2 1985

19 -ടി - ൈട�് -IV/10 111 m2 1985

20 അേക�റിയം (േ�ാ�് -എ) 228 m2 2013

21
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് െടേ�ാളജി
(േ�ാ�് - ബി) 295 m2 1983

22 ദാേമാദർ ബിൽഡിംഗ് (േ�ാ�്-സി) 115 m2 1983

23 ലാബ്സ് & �ാസ് �ം (േ�ാ�്-ഡി) 416 m2 1981

24 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എഫ്.ആർ.എസ് (േ�ാ�്- ഇ) 1984



433 m2

25
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േ�ാസസിംഗ് (േ�ാ�്-
എഫ് ) 438 m2 1984

26 �ാസ് ��കൾ (േ�ാ�് -ജി) 417 m2 1990

27 അക�ാ കൾ�ർ ലാബ് (േ�ാ�് -എ�് ) 92 m2 1990

28 ഹാ�റി & ലാബ് (േ�ാ�് - ഐ) 417 m2 1995

29
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്. എഫ്. ആർ.എം. (േ�ാ�് -
െജ) 143 m2 2010

30 മ�സിയം 111 m2 1981

31 ഹാ�റി 324 m2 1989

32 ഓഫീസ് െക�ിടം (��ൈവ�് ) 284 m2 1982

33 ക�ാർേ��് (��ൈവ�് ) 162 m2 1983

34 ഹാ�റി ( ��ൈവ�് ) 171 m2 2009

35 ഹാ�റി (െവേ�ൺ കാ�സ് ) 57.04 m2 2013

36 ഫീഡ് േകാം��് ( -ടി- ) 57.04 m2 2013

37
അ�ാദമിക് േ�ാ�് േഫസ് - I (ഈേ�ൺ
കാ�സ് ) 412 m2 2013

38 ക�ാ�ീൻ (ഈേ�ൺ കാ�സ് ) 81.85 m2 2014

39
അ�ാദമിക് േ�ാ�് - േഫസ് - II ( ഈേ�ൺ
കാ�സ് ) 708 m2 2015

40 ൈല�റി (െവേ�ൺ കാ�സ് ) 774 m2 2015

41 ആർ�് േഗ�് (ഈേ�ൺ കാ�സ് )
20 m
length

2015

42 നീ�ൽ�ളം, േടായ് െല�് േ�ാ�് - �ാ�് �ം 65.19 m2 2015

43
പി.ജി. േഹാ�ൽ (േല ഡീസ് ) (േനാർ�് ഈേ�ൺ
കാ�സ് ) 960 m2 2016

44 റിസർ�് േകാം��് (െവേ�ൺ കാ�സ് ) 440 m2 2016

45 അ�ാദമിക് േ�ാ�് - േഫസ് - III
1129.50

m2 2016

46
മ�സിയം എ�്�ൻഷൻ ബിൽഡിംഗ് (െവേ�ൺ
കാ�സ് ) 100 m2 2016

47 വനാമി ഹാ�റി ( ��ൈവ�് ) 200 m2 2016

2. �മി

�മ േ�ാ�് വി�തി



നം. നം. (ഏ�ർ)

1
ഈേ�ൺ (െമയിൻ) കാ�സ്, �േഫാസ്,
പന�ാട്

16/1 24.98

2
േനാർ�് ഈേ�ൺ കാ�സ്, �േഫാസ്,
പന�ാട്

16/19 8.579

3 െവേ�ൺ കാ�സ്, �േഫാസ്, പന�ാട് 16/5-2 35.394

4 ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�് 10 50

5 തി�വ�ം കാ�സ് (തി�വന��രം) -- 10

3. വാഹന�ൾ
സർ�കലാശാലയിൽ നിലവി�� വിവിധ വാഹന��െട വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വാഹന�ിെ� ന�ർ/േപര്
വാഹനം വാ�ിയ
തീയതി

1 െക.എൽ.-39 െജ. -201 �ാവലർ 5.8.2015

2 െക.എൽ.-39 ഡി - 3117 േഫാർഡ് ഫിയ� 6.12.2011

3 െക.എൽ.-39 ഇ – 2632 – ഇേ�ാവ 3.10.2012

4 െക.എൽ.-8 എ.എസ്. -2236 – ൈസേലാ 15.3.2010

5 െക.ഇ.എ�് -8641 – ടാ�ാ ബസ് * 28.7.1987

6 െക.എൽ.39 ഇ – 1514 – ബസ് 9.7.2013

7 െക.എൽ.39 ഡി - 7268 – ടാ�ാ ഇൻഡി� 6.3..2012

8 െക.എൽ.39 സി - 8087 – െബാേലേറാ 28.3.2011

9
െക.എൽ. 39 സി 7203 – ഐഷർ മിനി
ബസ്

19.4.2011

10 െക.എൽ.39 ഇ -1783 – െബാേലേറാ ** 2012

* കാല�ഴ�ം �ലം കൺഡം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�വ��.

** ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�ിൽ ഉപേയാഗ�ിലിരി��.
േമൽ ��ാവി� സർ�കലാശാല�െട ആ�ി�െട �ർ� വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ�� രജി�ർ ത�ാറാ�ി
വർഷാവർഷം ആവശ�മായ ��ിേ�ർ��കൾ നട�ി ഉ�രവാദെ��വർ സാ��െ���ി
��ിേ��താണ്.

                                                                                                                                    േജായി�്
ഡയറ�ർ

അനുബ�ം-2 മരാമ�് �പവർ�ികൾ
െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ (മരാമ�് - സിവിൽ)
2016-17 സാ��ിക വർഷം വിവിധ മരാമ� പണികൾ�ായി വിവിധ ഏജൻസികൾ�് �ക
ന�ിയതിെ� വിശദവിവരം താെഴ െകാ���.

വർ�ിെ�
േപര്

എ�ിേമ�്
�ക

ഫയൽ നം../
ഏജൻസി

2016-17-ൽ
ന�ിയ �ക/
െച�് നം.

C t ti GA / / /



1 Construction
of Acad.
Block
Phase-V

2,73,00,000 GA.3/5244/15
(KSCADC)

51,96,460/-
132023/25.3.17

2
Construction
of Indoor
Substation

2,72,00,000 GA.3/8819/16
(KSCADC)

54,40,000/-
132029/31.3.17

3

Construction
of Flat
Complex –
Phase -III

1,00,00,000 GA.3/3297/17
BSNL

20,00,000/-
132026/31.3.17

4

Construction
of Aminity
Centre –
Phase-III

2,50,00,000 GA.3/3296/17
BSNL

50,00,000/-
132027/31.3.17

5

Construction
of Research
Complex –
Phase-II

20,30,000 GA.3/3298/17
BSNL

20,30,000/-
132028/31.3.17

TOTAL 1,96,16,460/-

2016-17 സാ��ിക വർഷം എ�ിനീയറിം� വകു�ി�െറ േനതൃത��ിൽ
പൂർ�ീകരി� മരാമ�ു പണികള�െട വിശദവിവരം ചുവെട േചർ�ു�ു.

Sl
no.
.

Name of
work

Name of
contractor Bill Amount

Date of
commence-
ment of
work

Date of
completion
as per
agreement

Actual
date of
completion

File
number

MB
No. Status

1

Repair and
Re-
construction
of
compoundwall
of N-E
campus
(south) At
KUFOS Head
Quarters
Panangad

Sri. M.V.Chacko Rs.1,51,870/- 07/01/2016 30-07-2016 29-07-2016 717/16
mb no.
65/ 15-
16

Work
completed

2

Repaires and
renovations to
Vembanad
ladies hostel at
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.2,73,883/- 30-06-2016 29-07-2016 29-07-2016 3084/16
mb no.
83/15-
16

Work
completed

3

Construction
of a toilet
attached to the
office of the
Finance
officer at Ad.
Block

Sri.O.M.Mathew Rs.1,20,142/- 08/01/2016 08/08/2016 08/08/2016 275/16

mb no
.66 &
68/15-
16

Work
completed

4

Repair of
plumbing
system of
toilet at Men's
hostel of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.39,962/- 14-07-2016 20-07-2016 20-07-2016 967/16
mb no.
66/15-
16

Work
completed.

5

Well cleaning
near the
Aquarium
complex at
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.23,371/- 14-07-2016 20-07-2016 20-07-2016 2787/16
mb no.
29/12-
13

Work
completed.

6 Providing rain
water
harvesting

Sri.O.M.Mathew Rs.1,53,384/- 08/01/2016 16/08/2016 16/08/2016 3217/16 mb no.
72/15-
16

Work
completed.



system to the
Men's hostel
of KUFOS
Head Quarters
Panangad.

7

Providing rain
water
harvesting
system to the
PG hostel &
Ladies hostel
of N-E
campus at
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.M.V.Chacko PAC amount
Rs.4,18,682/- 3496/16

Work
completed
and bill
under
preparation

8

Repair works
to type IV
Quarter/3 at
KUFOS HQ
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.79,681/- 28-11-2016 27-12-2016 27-12-2016 3092/15
mb no.
67/15-
16

Work
completed.

9

Supplying and
erecting Glass
Panels for
exhibiting
shells at
Museum of
KUFOS Head
Quarters
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.86,900/- 11/05/2016 11/11/2016 11/11/2016 1120/16
mb no.
50/15-
16

Work
completed.

10

Repair and
Maintenance
of University
road leads to
Fisheries
Station
Puduveypu.

Sri.Biju C.K Rs.72,774/ 10/01/2016 10/07/2016 10/07/2016 2786/14
mb no.
26/12-
13

Work
completed

11

Repaires and
renovations to
B' block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.2,84,894/ 13/12/16 01/12/2017 01/12/2017 3934/16
mb no.
94/15-
16

Work
completed

12

Renovation
works to the
Wet lab at
Western
campus ,
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.2,19,20/ 24/11/2016 23/12/2016 23/12/2016 3441/16
mb no.
64/15-
16

Work
completed

13

Renovation
works to the
dining hall of
Men's Hostel
at KUFOS
Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.3,54,898/- 16-11-2016 29-11-2016 24-11-2016 2788/16
mb no.
82/15-
16

Work
completed.

14

Repaires and
renovations to
G' block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri. Shyjan
.K.George Rs.2,24,391/- 19/12/16 18/01/17 18/01/17 4647/16

mb no.
62/15-
16

Work
completed.

15

Minimum
requirements
for Research
complex of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.
C.S.Mohammed

PAC amount
Rs.2,79,326/- 4056/16

Work
completed
and bill
under
preparation

16 Repaires and
renovations to
Toilets of B'
block at
Western
campus of
KUFOS Head

Sri.O.M.Mathew Rs.1,01,266/- 14/12/16 27/12/16 24/12/16 4224/16 mb no
.71/15-
16

Work
completed.



Quarters
Panangad.

17

Extending the
sheet roofing
of the water
tank at
Fisheries
Station
Puduveypu

Sri. Joseph
Nelson Rs.45,158/ 21/12/16 27/12/16 27/12/16 6288/16

mb no.
45/15-
16

Work
completed.

18

Repairs and
renovations to
the Guest
house building
at N-E campus
of KUFOS

Sri.Noble
Mathew Rs.1,12,861/ 01/03/2017 02/02/2017 02/02/2017 6563/16

mb no.
92/15-
16

Work
completed.

19

Deepening
and sheet
lining to the
South East
pond at FS
Puduveypu.

Sri. V.P.Prasad PAC amount
Rs.3,73,084/ 5044/16 Work in

progress

20

Various civil
works for
prepairing
indoor Cricket
nets at N-E
campus,
KUFOS
Panangad.

Sri.Noble
Mathew

PAC amount
Rs.3,01,039/-

Agreement
executed

21

Renovation &
Maintenance
work to
Quarters Type
IV/4 at
KUFOS Head
Quartes
Panangad.

Sri.Anshad V.A Rs.2, 87,
461/- 23/01/17 22/02/2017 22/02/2017 6562/16

mb no.
100/15-
16

Work
completed.

22

Additional
civil works for
setting up of
PCR lab at F'
block ,
W.campus,
KUFOS,
Panangad

Sri.Abdul Vahid
M. K

PAC amount
Rs.2,93,060/-

Work in
progress

23

Repaires and
renovations to
E' block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew PAC amount
Rs.2,83,339/-

Work
completed
and bill
under
preparation

24

Providing
fencing for the
balance ponds
at FS
Puduveypu

Sri.O.M.Mathew Rs.3,59,713/- 28/02/17 27/03/17 15/03/17 7280/16
mb no.
91/15-
16

Work
completed.

25

Renovation
works to the
canteen
building at
KUFOS HQ,
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.1,51,348/- 04/03/217 17/03/2017 17/03/2017 5856/12
mb no.
93/15-
16

Work
completed.

26

Repaires and
renovations to
D' block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.M.V.George PAC amount
Rs.2,98,582/- 8592/16

Work
completed
and bill
under
preparation

27

Repaires and
renovations to
H' block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.M.V.George PAC amount
Rs.2,98,002/- 8521/16

Work
completed
and bill
under
preparation

28 Repaires and
renovation

Sri.Bobby
Abraham

PAC amount
Rs.4,75,764/-

5082/16 Work
completed



works to
BioChemistry
lab at D' block
, Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

and bill
under
preparation

29

Minor civil
works to
Hatchery
Building at
FS,
Puduveypu.

Sri.O.M.Mathew Rs.77,642/- 04/12/2017 18/4/17 18/4/17 8653/16
mb no.
98/15-
16

Work
completed.

30

Cleaning and
Repair works
of septic tank
in Type-II
quarters at
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.60,143/- 04/12/2017 18/4/17 18/4/17 6819/16
mb no.
97/15-
16

Work
completed.

31

Replacing the
old roofing
sheet of C’
block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.1,67,449/- 04/12/2017 18/4/17 18/4/17 8923/16
mb no.
99/15-
16

Work
completed.

32

Maintenance
work at C’
block in the
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew PAC amount
Rs.80,484 /- 6066/16

Work
completed
and bill
under
preparation

33

Protection
work to the
well near
Aquarium at
W-campus of
KUFOS Head
Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew PAC amount
Rs.28,564/- 384/17

Work
completed
and bill
under
preparation

34

Laying water
supply line
from the pump
house near
Swimming
pool to the
Academic
block building
at KUFOS,
HQ, Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.1,24,628/- 04/12/2017 18/4/17 18/4/17 1177/15
mb no.
96/15-
16

Work
completed.

35

Construction
of drain at
Men’s Hostel
of KUFOS
Head
Quarters,
Panangad.

Sri.O.M.Mathew PAC amount
Rs.4,21,911/- 5759/15

Work
completed
and bill
under
preparation

36

Repairs and
renovations to
F’ block at
Western
campus of
KUFOS Head
Quarters ,
Panangad

Sri. Shyjan
.K.George

PAC amount
Rs.4,25,822/- 8574/16

Work
completed
and bill
under
preparation

അനുബ�ം-3 �ിര നിേ�പ�ൾ
നിേ�പി�
തീയതി

�ക കാലാവധി
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയായ

തീയതി
�ക ബാ�്

9 10 15 50 00 000 1 ർ 7 75 9 10 16 53 98 908 SBI



9.10.15 50,00,000 1 വർഷം 7.75 9.10.16 53,98,908 SBI

9.10.15 25,00,000 46
ദിവസം 7.25 9.10.16 53,98,908 SBI

9.10.15 25,00,000 46
ദിവസം 7.25 9.10.16 53,98,908 SBI

28.3.17 53,77,711 1 വർഷം 6.75 9.10.17 57,40,706 SBI
1,61,85,298 1

അനുബ�ം-4 ഓഡി�് എൻക�യറി ന�കിയതി�െറ
വിശദാംശ�ൾ

�മ

നം

ഓഡി�്
എൻക�യറി
നം/തീയതി

വിഷയം
ആർ�്
ന�ി

മ�പടി
ലഭി�തിെ�
വിവരം

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ���ി
യതിെ� വിവരം

1 1/16-17,
18.07.2017

�ാപന
ല���മായി
ബ�െ��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

26.8.17 ൽ
ലഭി��

ഉൾെ���ി.

2 2/16-17,
18.07.2017

ഫിഷറീസ്, �റ�ഖ
വ��ക�െട
നയ�പീകരണ�ിൽ
സർ�കലാശാല
വഹി�� പ�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

17.10.17 ഉൾെ���ി

3 3/16-17,
20.07.2017

േ�ാജ�കൾ /
ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ -
വിശദാംശ�ൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

4 4/15-16,
23.10.2017

ഓഡി�് എൻക�യറി-
1 ��
മ�പടിയിേ�ൽ
അധിക വിവര�ൾ
ആവശ�െ�ടൽ

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

7.11.17 ഉൾെ���ി

AIMS �െട ന�ിയ
എൻക�യറികൾ

5 1/16-17,
29.8.2017

��ക�െട
അടി�ാന വിവര
േശഖരണം

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

6 2/16-17,
18.10.2017

േറ�് േകാൺ�ാ�് -
ക�ാഷ് ഡി�ൗ�്
ലഭ�മാ�ിയി�

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

7 3/16-17,
30.10.2017

മരാമ�
�വർ�ികൾ - 2016-
17

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

8 4/16-17,
30.10.2017

SLI, GIS �ീമിയം
വരിസംഖ�
ഈടാ�ാ�ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

7.11.17 ഉൾെ���ി

9 5/16-17,
23.10.2017

ലാബ് ഉപകരണ�ൾ
- ഇറ�മതി േരഖകൾ
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

10 6/16-17,
19.11.2017

േ�ാത�ിൽ നി�ം
നി�തി കിഴിവ്
നട�ിയി�

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

17.1.18 ഉൾെ���ി

11 7/16-17,
16.11.2017

പരസ� െചലവ് -
��ത പാലി�ി�

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

22.12.17 ഉൾെ���ി

/ ൾ ് ി ർ ൾ ി



12 8/16-17,
21.11.2017

പ�പരസ��ൾ�്
അധിക നിര�് ന�ി

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

10.1.18 ഉൾെ���ി

13 9/16-17,
20.11.2017

ഉ�ര�ടലാ�കൾ
�ല�നിർ�യം -
�.ജി.സി., സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ�്
വി��ം

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

14 10/16-17,
24.11.2017

രസീത്
പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയ
അപാകത
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

6.12.17 ഉൾെ���ി

15 11/16-17,
4.12.2017

അ�ൗ�്സ്
വിവര�ൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

18.12.18 ഉൾെ���ി

16 12/16-17,
4.12.2017

പി.എഫ്. �ക�െട
വിവരം

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

18.12.18 ഉൾെ���ി

17 13/16-17,
5.12.2017

സർ�കലാശാലാ
ജീവന�ാർ�്
ക�ാർേ��്
നിർ�ാണം-
സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ
പാലി�ി� – അധിക
�ക ന�ി.

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

10.1.18 ഉൾെ���ി

18 14/16-17,
25.12.2017

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
തീ�മാന�ൾ
നട�ിലാ�ൽ

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

19 15/16-17,
26.12.2017

െസന�്
�േമയ�ിേ���
�ടർ നടപടിക�െട
വിവരം

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

20 16/16-17,
11.12.2017

�ഡ�്സ് അമിനി�ി
െസ�ർ നിർ�ാണം -
അധിക �ക ന�ി.

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

10.1.18 ഉൾെ���ി

21 17/16-17,
8.12.2017

�ൻ�ർ �മീകരണം
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

22 18/16-17,
27.12.2017

എൻേഡാവ്െമ�്
വിവരം സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭി�� ഉൾെ���ി

23 19/16-17,
27.12.2017

െഡേ�ാസി�ക�െട
വിവരം സംബ�ി�്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

24 20/16-17,
27.12.2017

ഇേ�ണൽ ഓഡി�്
സംവിധാനം
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

6.1.18 ഉൾെ���ി

25 21/16-17,
29.12.2017

തന� വ�മാനം
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

26 22/16-17,
01.01.2018

അ�ാദമിക് േ�ാ�്
-5-ാം ഘ�ം -
അപാകതകൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

27 23/16-17,
01.01.2018

അ�ാദമിക് േ�ാ�്
-4-ാം ഘ�ം -

ൾ

രജി�ാർ,

ി ൻ ്

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി



അപാകതകൾ ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

28 24/16-17,
01.01.2018

പി.ജി. േഹാ�ൽ
(��ഷ�ാർ)
നിർ�ാണ�ിെല
അപാകതകൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

29 25/16-17,
08.01.2018

ഫിഷറീസ്
സർവകലാശാലാ
ക�ാർേ��്
അ�വദി��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

19.1.18 ഉൾെ���ി

30 26/16-17,
16.1.2018

ക�ാർേ��് വാടക
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

23.1.18 ഉൾെ���ി

31 27/16-17,
16.01.2018

ICAR �ാ�്
ലഭി�ാതി��ത്
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

32. 28/16-17,
16.1.2018

Centre for field
consultancy and data
analysis �വർ�ന
െചലവ് സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

33. 29/16-17,
2.2.2018

സർ�കലാശാലാ
െക�ിട��െട വ�
നി�തി സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

34. 30/16-17,
01.2.2018

വനാമി െച�ീൻ
�ഷി - വ�മാനം
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

8.2.18 ഉൾെ���ി

35. 31/16-17,
6.2.2018

അ��ാപക
ത�ികക�െട �നർ
വിന�ാസം

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

36. 32/16-17,
7.2.2018

സർ�കലാശാലാ
ഡയറി 2017 - അ�ടി

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

37. 33/16-17,
08.2.2018

വനാമി െച�ീൻ -
വിൽ�ന വരവ്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

38 34/16-17,
19.2.2018

അ�ാദമിക് േ�ാ�്
- 6A, 6B നിർ�ാണ
അ�മതികൾ
ഹാജരാ��ത്
സംബ�ി�്

-ടി- ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

39. 35/16-17,
21.2.2018

വാഹന ഉപേയാഗം
സംബ�ി�്

സർവകലാശാല
എൻജിനീയർ 6.3.18 ഉൾെ���ി

40. 36/16-17,
22.2.2018

സർ�കലാശാലാ
ജീവന�ാ�െട
വിശദാംശ�ൾ

-ടി- 24.3.18 ഉൾെ���ി

41. 37/16-17,
22.2.2018

ക�ാർേ��് വാടക
സംബ�ി�് -ടി- 2.3.18 ഉൾെ���ി

42. 38/16-17,
13.3.2018

അ�ാദമിക് േ�ാ�്
6A, 6B -
എ�ിേമ�ിെല
അപാകതകൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

43. 39/16-17,
3.4.2018

�േഫാസ് ആ�വൽ
റിേ�ാർ�് അ�ടി -
അപാകതകൾ

രജി�ാർ,
സർവകലാശാല
എൻജിനീയർ.

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

േജായിൻ� ഡയറ�ടർ


