
നം. െക.എസ്.എ –എഫ്.ഒ.�.(എ.2) 171/19                                                                    
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്

ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം
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സർ,

        വിഷയം :- േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് –
സംബ�ി�്.

            1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല
ച�ം-18, 2010- െല േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല നിയമം വ��് - 65 എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ �കാരം
േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�ക�െട പരിേശാധനാ
ഫലമാ�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1) - ൽ നിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർ
നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

     ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ിയാ�ടൻ ഇതിൽ പരാമർശി�� �മേ��കൾ�് ഉ�രവാദിയായ വ��ികെള �സ�
ഖ�ികക�െട പകർ�് സഹിതം േരഖാ�ലം വിവരം ധരി�ിേ��താണ്.

        ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര�മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ��� പരാമർശ�ൾ/ തട��ൾ ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയ� സംബ�ി�് ഒ� റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ ഈ ഓഫീസിേല�്
അയ�തേര��മാണ് (േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 15(1), ച�ം 23).

വിശ��തേയാെട,

.

.

.

.

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�് :-
    1. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, മ��- �റ�ഖ (ബി) വ��്, തി�വന��രം(ഉ. പ. സഹിതം)
    2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, തി�വന��രം (ഉ. പ. സഹിതം)
    3. ഓഫീസ് േകാ�ി

.
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േകരള ഫിഷറീസ്- സ�� പഠന സർവകലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ�

വര� െചല� കണ�കളിേ��� ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�്

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

--------

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

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

--------

ഓഡി�ിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് വിവരം �ീമതി. ധന� ബാല��ൻ, േജായി�് ഡയറ�ർ

.

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

1.     സി.സി. േജ�ാതിേമാൻ, ഓഡി�് ഓഫീസർ
2.     സാലി േജാസഫ്, ഓഡി�് ഓഫീസർ
3.     �ീ. ഷാജി. വി.എസ്, ഓഡി�് ഓഫീസർ
4.     �ീ. ��ൺ. പി. െജ, അസി. ഓഡി�് ഓഫീസർ
5.     �ീമതി. മീന. എൻ, സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ
6.     �ീ. ബിബിൻ. ഇ.സി, ഓഡി�ർ

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി 07.06.18 �തൽ 23.05.19 വെര                    

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

        േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ഓഡി�ി�
വിേധയമാ�ക��ായി. 01.02.2018 �തൽ 23.05.2019 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.

ഓഫീസ് നിർവഹണാധികാരി �ീ. വി. എം. വി�ർ േജാർ�്, രജി�ാർ                

സർ�കലാശാല അധികാരികൾ

1. ൈവസ്ചാൻസലർ

െ�ാ. (േഡാ.) എ രാമച�ൻ, - 01.04.2017 – 31.03.2018

2. േ�ാ-ൈവസ്ചാൻസലർ

േഡാ.പ��മാർ .െക. - 01.04.2017 – 30.12.2017

3. രജി�ാർ

േഡാ.വി.എം.വി�ർ േജാർജ് - 01.04.2017 - 31.03.2018

4. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീ.പി.േജാബി േജാർജ് - 01.04.2017 - 31-03.2018

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��ം.

ഭാഗം-2 : വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ



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

സർ�കലാശാല�െട െചലവ് കണ�ക�െട ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ �മേ��കൾ, മ�് ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ, ഓഡി�്
പരാമർശ�ൾ.

ഭാഗം -4 : ധന�ിതി വിവരണ�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

സാ��ിക നില, ഓഡി�് �ത�വേലാകനം എ�ിവ.

അ�ബ��ൾ - 1 �തൽ 4 വെര

വിഷയ �ചിക

�മ
നം.

ഖ�ിക നം. ഇനം
േപജ്
ന�ർ

ഭാഗം- 1 : െപാ� അവേലാകനം

1 1-1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ

2 1-1-2
2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിെല ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ഭരണാധികാര
�ാന��െട േയാഗ��ം ഓഡി�് നിരീ�ണ��ം

3 1-1-3
സർ�കലാശാല നട�ിവ�� നിയമസാ�തയി�ാ� കൗൺസിൽ മീ�ിം�ക�ം അ�ർ��ം
അംഗീകരി�െ�ടാ��മായ മിനിട്�ം - നടപടി�മ�ൾ തിക�ം �മവി��ം

4 1-1-4
ICAR/UGC/AICTE എ�ീ ഏജൻസിക�െട അംഗീകാരമി�ാെത േകാ�കൾ നട�ി
വിദ�ാർ�ികൾ�് ബി�ദദാനം നട��.

5 1-1-5 പഠേനാപകരണ��െട ദൗർലഭ�ം - പഠന നിലവാരെ� �തി�ലമായി ബാധി��.

6 1-1-6 സർ�കലാശാല�് സ��മായി ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് നിയമം �പീകരി�ൽ - അനിവാര�ം

7 1-1-7
ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�് േനരി�� �ധാന െവ�വിളി - അധികാര �ാന��െട ��
�ണി��.

8 1-2 ബജ�്

9 1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

10 1-4-1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി/പ�തിയിതര ധനസഹായം (Plan, Non plan & NABARD)

11 1-4-2 �.ജി.സി ധനസഹായം

12 1-4-3 ഐ.സി.ഏ.ആർ. ധനസഹായം

13 1-4-4 �േത�ക ആവശ��ൾ�� ധനസഹായം

14 1-4-5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�� ധനസഹായം

15 1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ

16 1-6 തനത് വ�മാനം

17 1-7 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

ഭാഗം - 2 : വര� കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

18 2-1 ക�ാഷ് ��് അ�ർ�മായി എ�തി ��ി��.

19 2-2 ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക – തനത് വ�മാന�ിെല �റവ് അടിയ�ിരമായി നികേ��താണ്.

20 2-3 ക�ാർേ��് െറ�് - വാടക വ�മാന�ിൽ �റവ്

ഭാഗം - 3 : െചല� കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

21 3-1 4-ാം േകാൺെവാേ�ഷൻ - ICAR ഫ�് വകമാ�ി െചലവഴി�ത് സംബ�ി�്

22 3-2 ICAR അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�കൾ�േവ�ി ICAR �ാ�് െചലവഴി�ത് സംബ�ി�്

23 3-3 േ�ാളർഷി�് �ക �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ന�ി.

24 3-4 സ�ി�ിംഗ് �ൾ നിർ�ാണം - അ�മതി ഓഡി�്

25 3-5 ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�് - മൈറൻ �ൾ നിർ�ാണം - അ�മതി ഓഡി�്

26 3-6 അ�ബ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. �ക 13,71,211/- �പ തട�െ����.

27 3-7 ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ - െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ഇൻ �ഡ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി

28 3-8 വിവിധ െസ��ക�െട ഗേവഷണ �േരാഗതി – സംബ�ി�്

29 3-9 സ�ി�ിംഗ് �ളിന് േമൽ�ര – േസാളാർ പാനൽ �ാപി�ൽ - അപാകത

30 3-10 �ാഫ് ക�ാർേ��് നിർ�ാണം - അപാകതകൾ

31 3-11 ഇൻേഡാർ സബ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം - അപാകതകൾ

32 3-12 െസമിനാർ േകാം��് നിർ�ാണം - 1-ാം ഘ�ം



33 3-13 ഫിഷ് ഫാം �ന��ാരണം -അപാകതകൾ സംബ�ി�്

ഭാഗം - 4 : ധന�ിതി വിവരണ�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

34 4-1 വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ്- െചലവ് വിശദാംശം

35 4-2 സാ��ിക നില

36 4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക

37 4-4 31.3.2018 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

38 4-5
2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആരംഭി��ം ���ി നിേ�പി��മായ �ിരനിേ�പ��െട
വിവരം

39 4-6 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരണം

40 4-7 ഓഡി�് റി�വറി

41 4-8 ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം

42 4-9 ഓഡി�് ചാർ�്

43 4-10 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

അ�ബ��ൾ

44 അ�ബ�ം-1 സർ�കലാശാലാ ആ�ികൾ

45 അ�ബ�ം-2 മരാമ�് പണികൾ

46 അ�ബ�ം-3 �ാഫ് ക�ാർേ��് വാടക�െട വിശദവിവരം

47 അ�ബ�ം-4 ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ
     േകരള സം�ാന�് ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ�ം മാ�മാ�ം അ�മായി ബ�െ�� ൈജവികശാ�ം, പരി�ിതി
ശാ�ം, സാേ�തിക വിദ�, സാ��ിക ശാ�ം, സാ�ഹിക ശാ�ം, മ���ഷി, േപാഷക ശാ�ം എ�ിവ ഉൾെ�െട�� എ�ാ
േമഖലകളി�ം േബാധനം, അ��ാപനം, പരിശീലനം, ഗേവഷണം എ�ിവ ഉറ�വ���തി�ം േമൽ ശാ���െട
�േരാഗതി�മാ�ം ഒ� സർ�കലാശാല എ� രീതിയിൽ വളെര �ൗഢമായ �ാപിത ല���േളാ��ടി ആരംഭി��ം
01.04.2011 �തൽ െകാ�ിയിെല പന�ാട് ആ�ാനമാ�ി �വർ�ി�വ���മായ ഒ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േക�മാണ് േകരള
ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല. �ാപന�ിെ� �വർ�ന�ൾ നിയമസാ�തമാ��തിന് സർ�കലാശാല �ഥമ
�ാ���് 11-2013 ൽ �റെ��വി�.

ഇ��യിെലതെ� മ� സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വ�ത��മായി ICAR െ� നിയ�ണ�ി�� വിവിധ ഫിഷറീസ്
േകാ�ക�ം (BFSc., MFSc) UGC �െട നിയ�ണ�ി�� വിവിധ Msc േ�ാ�ാ�ക�ം AICTE �െട കീഴി�� Mtech, MBA, LLM
േകാ�ക�ം ഇവിെട നട�ിവ��. സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ 34 PG േ�ാ�ാ�കളാ��ത്.

��തായി �വർ�നം ആരംഭി� സർ�കലാശാല എ� നിലയിൽ 5 ഫാ�ൽ�ികളാണ് സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 2013
െല െസ�ൻ 101 �കാരം അ�ശാസി�ി��ത്. േമൽ വിവരി� വിവിധ േകാ�കൾ താെഴ�റ�� 5 ഫാ�ൽ�ിക�െട
േമൽേനാ��ിലാണ് നട�ിവ��ത്.

1) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്
2) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി
3) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ്
4) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ൈ�മ�് േവരിയബിലി�ി & അക�ാ�ിക് ഇേ�ാ സി�ം
5) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ് െമ�്, ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസ്

1. �വർ�ന മികവിനായി സർ�കലാശാല ആവി�രി� �വർ�ന�ൾ

1) �േഫാസ് �ാഫ് െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം (KSTP)

േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാലയിൽ േസവനമ��ി�� അ��ാപക ജീവന�ാർ�് �േഫാസിെ�
ൈദനംദിന �വർ�ന�ളിൽ ബാധകമാേ�� വിവിധ നിയമ�ൾ/ച��ൾ സംബ�ി� അവേബാധം ന��തിനായി
2017 േമയ് മാസം 8 �തൽ 15 വെര�� തീയതികളിൽ െ�യിനിംഗ് പരിപാടി സംഘടി�ി�ി��. �ധാനമാ�ം KSR,



KSSR, MOP, ഫിനാൻസ്, പർേ�സ്, ബഡ്ജ�്, ഓഡി�്, �േഫാസ് ആ�് & �ാ���് എ�ിവയായി�� പരിശീലന�ി�
െതരെ���ി�� �ഖ� േമഖലകൾ.

2) �േഫാസ് �ഖ�കാര�ാലയ�ിൽ നട� 4-◌ാമത് ബി�ദദാന ചട�്

േകരള സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 4-ാമത് ബി�ദദാന ചട�കൾ 19.2.2018 ൽ സർ�കലാശാലാ ആ�ാന�വ�
നട�െ��. ഇൻഡ�ൻ അ�ി�ൾ�റൽ റിസർ�് കൗൺസിൽ െഡപ��ി ഡയറ�ർ േഡാ. എൻ. എസ്. റാേ�ാർ
ചട�കൾ ഉദ്ഘാടനം െച�. ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. എ. രാമച�ൻ 276 വിദ�ാർ�ികൾ�് ബി�ദദാനം
നട�ി. ഇതിൽ 49 വിദ�ാർ�ികൾ�് BFSc ഡി�ി�ം 59 വിദ�ാർ�ികൾ�് MBA ഡി�ി�ം 114 വിദ�ാർ�ികൾ�് Msc
ഡി�ി�ം 13 േപർ�് Mtech ഡി�ി�ം 29 വിദ�ാർ�ികൾ�് MFSc ഡി�ി�ം 12 േപർ�് LLM (Maritime Law) ഡി�ി�ം
ഉൾെ��ി��. ചട�ിൽ �േഫാസ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ െമ�ർ അഡ�. എ. എം. ഷംസീർ MLA, �േഫാസ് െസന�്
െമ�ർ അഡ�. M. സ�രാജ് MLA, വിവിധ ഫാ�ൽ�ി ഡീ�കൾ, �േഫാസ് രജി�ാർ േഡാ. വി. എം. വി�ർ േജാർ�്
എ�ിവർ പെ���.

3) വിവിധ മ�� െച�ീൻ േരാഗനിർ�യ�ി�ത�� State-of-the-art-laboratory �വർ�നം ആരംഭി�.

സം�ാന�് േരാഗ വി��മായ മ��-െച�ീൻ ഉൽ�ാദനം ല��മാ��തി�ം വിവിധ മ�� വിഭാഗ�ൾ�ം
െച�ീനി�ം ഉ�ാ�� േരാഗ��െട നിർ�യ�ിന് പരിഹാര മാർ��ൾ കെ���തി�മായി അത�ാ�നിക
സംവിധാന�േളാ��ടിയ State-of-the-art-laboratory സർ�കലാശാല�െട െവേ�ൺ കാ�സിൽ �വർ�ി��
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�് ആ�് എൻവിേയാൺെമ�് മാേനജ് െമ�ിൽ 2017 നവംബർ 21
�തൽ �വർ�നം ആരംഭി�. ബ�. ഫിഷറീസ് മ�ി�ം േ�ാ-ചാൻസല�മായ �ീമതി. െജ.െമ�ി��ിയ�
ലേബാറ�റി�െട ഉദ്ഘാടനകർ�ം നിർ�ഹി�.

4) േകരള�ിെ� �ാേദശിക�ം വംശനാശ ഭീഷണി േനരി���മായ മ��വിഭാഗ��െട സംര�ണ�ി��

പ�തി�് �ട�ം �റി�.

സം�ാന�് �ാേദശിക�ം വംശനാശഭീഷണി േനരി���മായ മ��വർ���െട സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി േകരള
സ��പഠന സർ�കലാശാല�ം ല�ൗ ആ�ാനമായി�� National Bureau of Fish Genetics Resources (NBFGR)�മായി
േചർ�് സം�� പ�തി�് �ട�ം �റി�. പ�തി�െട ഭാഗമായി േകരള�ിെ� നദികളി�ം മ� ജലാശയ�ളി�ം
ക�വ���ം വംശനാശഭീഷണി േനരി���മായ മ��വർ���െട "Germplasom”സർ�കലാശാല�െട കാ�സിൽ
�േത�കമായി ത�ാറാ�ിയ ജലാശയ�ളിൽ സംര�ി��തിന് തീ�മാനി�. �ടാെത, േകരള�ിെ� ഉൾനാടൻ
ജലാശയ�ളിൽനി�� വിവിധതരം മ�����േള�ം �ജനനം നട�� മ���േള�ം േശഖരി�് ഇതിനായി
ത�ാറാ�ിയ ജലാശയ�ളിൽ സംര�ി��തി�ം തീ�മാനി�.

5) സ��-മ��ബ�ന േമഖലയിെല സാേ�തിക വിദ��ം െതാഴിൽ ൈന�ണ��ം പരിേപാഷി�ി�ൽ -

അ�ി�ൾ�റൽ �ിൽ കൗൺസി�മാ�� (ASCI) കരാ�റ�ി�ൽ.

�േഫാ�ം ഹരിയാനയിെല ���ാം ആ�ാനമാ�ി�� നാഷണൽ �ിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷെ� (NSDC)
കീഴിൽ �വർ�ി���മായ അ�ി�ൾ�റൽ �ിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ�� (ASCI)�മായി േചർ�് ഫിഷറീ�ം
ഓഷ�ൻ െടേ�ാളജി�മായി ബ�െ�� േമഖലയിെല കഴി�ക�ം െതാഴിൽ �ാവീണ��ം െമ�െ����തിനായി ഒ�മി�്
�വർ�ി�വാൻ തീ�മാനി�് കരാറിേലർെ��.

6) �േഫാസ് ഗേവഷകർ പ�ിമഘ��ിൽ നി�ം കെ��ിയ �തിയ മ�� �ീഷീ�കൾ

പ�ിമഘ��ിൽ നി�� ��ജല മ����െട വിഭാഗ�ിൽ �േഫാസിെല ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ ര�് �തിയ
മ��വർ��െള�ടി കെ��ി. ഇൻഡ�ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് എഡ�േ�ഷൻ & റിസർ�് (IISER), �െന�ം
�ി�ീഷ് മ�സിയം ഓഫ് നാ��റൽ ഹി�റി, ല�ൻ - �മായി ൈകേകാർ�് �േഫാസിൽ ഫിഷ് ടാേ�ാണമി
(Taxonomy) േമഖലയിൽ നട�വ�� ഗേവഷണ��െട ഭാഗമായി ��തായി കെ��ിയ ഫിഷ്-�ീഷീസിെ�
ആധികാരികമായ നാമകരണ�ം നട�ിയി��.

7) ഇ��-റഷ� കൾ�റൽ എ�്േച�് േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി റഷ�ൻ െഡലിേഗ�ർമാ�െട സ�ർശനം

ഇ��-റഷ� കൾ�റൽ എ�്േച�് േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി 48 അംഗ�ൾ ഉൾെ�� റഷ�ൻ  െഡലിേഗഷൻ ടീം �േഫാസ്
സ�ർശി�. സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��ക�െട �വർ�ന�െള സംബ�ി�ം മ�് സൗകര��െള�റി�ം ബ�.
ൈവസ് ചാൻസലർ വിവരി�. �ടാെത വിദ�ാർ�ിക�മാ�ം ടീം േനരി�് സംവാദം നട�ിയി��.

8) Full-bright Fellowship for the year 2018 – ടീം അംഗ��െട സർ�കലാശാലാ സ�ർശനം.

14 അംഗ�ൾ ഉൾെ�� ശാ���ം ഗേവഷക�ം അട�� Fullbright Fellowship for the year 2018 ടീം അംഗ�ൾ
�േഫാസ് സ�ർശി�. േലാക�ിെല ഏ��ം സമർ�രായ ശാ��ർ�ം ഗേവഷകർ�ം US ഗവൺെമ�് ന��
ആദരവാണ് Fullbright Fellowship. ഫിഷറീസി�ം മൈറൻ സയൻസി�ം �ാ�ഖ�ം േന��തി�ം US ഗവൺെമ�ിെ�



േ�ാളർഷി�് േനടിയാൽ ലഭി�ാ�� ഉ�ത പഠന സാധ�തകേള��ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് അവേബാധം ന��തി�ം
േ�ാ�ാഹനം ന��തി�ം ടീം അംഗ�ൾ ഈ �ടി�ാ� �േയാജനെ���ി.

9) IORA ടീമിെ� �േഫാസ് സ�ർശനം

The Indian Ocean Rim Association (IORA) ടീം അംഗ�ൾ 2017 നവംബർ 10 ന് �േഫാസ് സ�ർശനം നട�ി. ഇ��ൻ
മഹാസ���ിെ� ഭാഗ�� 21 രാജ��ൾ ഉൾെ�� ഒ� ��ാ�യാണ് IORA. ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ളി���
ഗേവഷണ േന���ം പഠന��ം ൈകമാ��തിെ� ഭാഗമായി IORA െസ�ർ െകാ�ിയിൽ ആരംഭി��തിെ�
ഭാഗമായി�ായി�� സ�ർശനം. ടി േമഖലയിൽ �േഫാസിൽ നട�വ�� പഠന��ം ഗേവഷണ��ം IORA-�െട
െകാ�ി െസ�ർ �േഫാസ് കാ�സിൽ ആരംഭി��� സംബ�ി� �ടിയാേലാചന�് ��തൽ �ാ�ഖ�ം ന��താ�ം
�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��താ�ം ടീമിെല ��ഖ അംഗമായ േഫാറിൻ അഫേയ�് േജായി�് െസ��റി
അറിയി�ി��.

10) നഗര വികസന േമഖലയിൽ AARDO-KUFOS ��ാ�

33 ആ�ി�ൻ - ഏഷ�ൻ രാജ���െട ��ാ�യായ AARDO (African Asian Rural Development Organization) ഉം KUFOS
ഉം ത�ിൽ വിവിധ േമഖലകളിൽ ��ായ �വർ�ന�ിന് ധാരണയായി. ആ�ി�ൻ ഏഷ�ൻ �റൽ ഗവലപ്െമ�്
ഓർഗൈനേസഷെ� ഭാഗമായ രാജ���െട ഉയർ��ായി �േഫാ�മായി േചർ�് െ�യിനിം�ക�ം/വർ�്േഷാ�ക�ം
സംഘടി�ി�വാൻ കഴി�െമ�ം സംഘം വിലയി��ി. അക�ാകൾ�ർ, േപാ�് ഹാർെവ�് ഫിഷറീസ് മാേനജ് െമ�്,
േ�ാഡ�് െഡവലപ്െമ�്, �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി എ�ീ േമഖലകളിൽ �ാവീണ��� �േഫാസിെല വിദ��െട
േസവനം ഈ ��ാ��െട �വർ�ന�ൾ�് ��തൽ �േയാജനെ��െമ�ം വിലയി���.

11) Kole land – മ�� സ��് - �േഫാസ് സർേവ നട�ി.

െകാ���ർ �തൽ െപാ�ാനി വെര നീ�കിട�� താ� �േദശമായ െനൽവയ�കളാണ് ‘Kole land’ എ� േപരിൽ
മ�� സർേ��് െതരെ���ിരി��ത്. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േഫാറ�ി�ം േകരള അ�ി�ൾ�റൽ �ണിേവ�ി�ി�ം
േചർ�് സം��മായാണ് സർേ� നട�ിയത്. വിവിധ മ�� വിഭാഗ��െട ആവാസ വ�വ�, െവ��ിെ�
നിലവാരം, ആവാസ വ�വ� േനരി�� െവ�വിളികൾ എ�ിവ�ം പഠന വിേധയമാ�ി.

12) മ�� ഉൽ����െട നിർ�ാണ�ം വിൽ�ന�ം സംബ�ി� ദ�ിദിന െ�യിനിംഗ്

മ�� ഉ����െട �ല� വർ�നവ് സംബ�ി�് �േഫാസിൽ നട� ദ�ിദിന വർ�്േഷാ�ിൽ (2017 ഡിസംബർ 27, 28)
േകരള�ിെ� വിവിധ �ല�ളിൽ നി�� 50-ഓളം വീ��മാർ (home maker) പെ���ി��. െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���്
ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി (CIFT) യായി�� സാേ�തിക പരി�ാന ദാതാ�ൾ. മ�� ഉൽ����െട നിർ�ാണ�ം
വിപണന�ം സംബ�ി� ശാ�ീയ പരി�ാനമാണ് െ�യിനിംഗി�െട പകർ� ന�ിയത്. �േഫാസിെ� ഫിഷ്
േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി വ��ാണ് വർ�്േഷാ�് സംഘടി�ി�ി��ത്.

13) �േഫാസിെ� റീജിയണൽ െസ�ർ ക�രിെല പ��രിൽ �വർ�നം ആരംഭി�.

േകരള �ണിേവ�ി�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ് & ഓഷ�ൻ �ഡീസിെ� �വർ�ന�ൾ േകരള�ിെ� മ� ഭാഗ�ളിേല�ം
വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ക�രിെല പ��രിൽ �േഫാസിെ� റീജിയണൽ െസ�ർ 2018 മാർ�് 1 �തൽ
�വർ�നം ആരംഭി�. റിസർ�് ആ�് എ�്�ൻഷൻ �വർ�ന��െട ഉദ്ഘാടനം ബ�. മ���റ�ഖ വ��് മ�ി
�ീമതി. േമ�ി��ിയ� 2018 ഒേ�ാബർ 11-ാം തീയതി നിർ�ഹി�.

2. 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� വി�ാന വ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി മ���ഷി കർഷകർ�ായി സർ�കലാശാല

    ഏെ��� �വർ�ന�ൾ, േന��ൾ
കർഷകർ�് മ���ഷിയി�ം അ�ബ� േമഖലയായ മ�� സം�രണ�ി��� �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
ൈകമാ��തി�ം അതിേനാെടാ�ം തെ� അവർ േനരി�� ���ൾ�് പരിഹാരമായി വിദ� ഉപേദശം ന��തി�മായി
ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 2011 �തൽ വി�ാന വ�ാപന വിഭാഗം (ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ�്�ൻഷൻ)
�വർ�ി�േപാ��. വിവിധ തര�ി�� പരിശീലന പരിപാടികൾ, ശി�ശാലകൾ, ഫീൽഡ് വിസി�് എ�ീ
മാർ��ളി�െടയാണ് �ധാനമാ�ം കർഷകർ�് സാേ�തിക വിദ�കൾ ൈകമാ��ത്. �ടാെത െടലേഫാൺ �േഖന�ം,
സർ�കലാശാലയിൽ േനരി�് വ�� കർഷകർ�ം വിദ� ഉപേദശം ന�ി വ���്.

േകരള സർ�ാരിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട താെഴ�റ�� വിവിധ പ�തികൾ വഴി കർഷകർ�് ആവശ�മായ
സാ��ിക സാേ�തിക സഹായ�ൾ സർ�കലാശാല ന�ിവ��.

    i. �ാമം ദെ���ൽ



മ���ഷി�െട ൈവവിധ�വൽ�രണംവഴി ��തൽ �േദശ�ളിേല�് മ���ഷി വ�ാപി�ി�് ഉൽ�ാദനം
വർ�ി�ി�ക, മ��േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി�ക, �ണേമ��� മ���ിെ� ലഭ�ത
വിപണിയിൽ ഉറ�് വ��ി, അതി�െട കർഷകർ�് ന�ായമായ വില ലഭ�മാ�ക എ�ിവയാണ് സർ�കലാശാല
േമൽ�റ� പ�തിയി�െട ല��മി��ത്.

(എ) പരിശീലന പരിപാടികൾ
2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ��ജല മ���ഷി (Freshwater Aquaculture), ഓ�ജല മ���ഷി (Brackish water
Aquaculture), �ട് �ഷി(Cage culture), വള�് �ഷി (Pen culture) �ട�ിയ വിവിധ �ഷി രീതികെള�റി�് 6 പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക�ം 417 കർഷകർ�് പരിശീലനം ന�ക�ം െച�ി��്. ഫിഷറീസ് േമഖലയിെല
�ഗ�രായ ശാ���ാ�ം സാേ�തിക വിദഗ്ധ�ം േന�ത�ം ന�ിയ ഈ പരിശീലന പരിപാടി�െട വിശദവിവര�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

പരിശീലന പരിപാടി�െട േപര് തീയതി
കർഷക�െട

എ�ം
കാലയളവ്

1 ��ജല മ���ഷി- ����ം സാധ�തക�ം
31.5.17 -
1.6.17

121 2 ദിവസം

2
മ���ഷി - ൈവവിധ�വൽ�രണം -����ം
സാധ�തക�ം

10.7.17 –
12.7.17

62 3 ദിവസം

3 ൈഹജീനിക് ഹാൻഡ് ലി�് & ഫിഷ് �യി�് 23.10.17 35 1 ദിവസം

4 റീസ�് െ�ൻഡ്സ് ഇൻ അക�ാകൾ�ർ
7.11.17 –
10.11.17

84 4 ദിവസം

5 �� മ���ഷി - വള�് �ഷി 19.12.17 64 1 ദിവസം

6 -ടി- 20.12.17 51 1 ദിവസം

        ബി) കർഷകർ�� സാ��ിക സാേ�തിക സഹായ�ൾ

ഈ പ�തിവഴി എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ി�റം, േകാ�വ�ി, േച�മംഗലം, േഗാ���്, ൈവ�ിൻ, �ള�കാട്
എ�ിവിട�ളിെല 162 �ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി 53 മ�� �ട് �ണി�കൾ ഈ കാലയളവിൽ �ാപി�. �ടാെത,
��ജല മ���ഷിയിൽ ��ണി�റ, പിറവം നഗരസഭകളിലായി 2.12 ഏ�ർ �ല� കാർ�് മ�����െള�ം
ഓ�ജല മ���ഷിയിൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ���ഷി (Cage culture, വള�് �ഷി (Pen Culture)
എ�ിവയിലായി കരിമീൻ (Etroplus), കാളാ�ി (Seabass) എ�ിവയട�ം ആെക 15550 (പതിന�ായിര�ി അ��ി
അ�ത് ) മ�����െള കർഷകർ�് ന�ി.

        സി) മാ�കാ �ണി�് - വള�് �ഷി (Pen culture)

ഈ അ��കാല�് ഏെറ �ചാരം വർ�ി�വ���ം കർഷകർ�് ആദായകര�മായ വള��ഷിയിേല�് കർഷകെര
ആകർഷി��തി�ം ഈ �ഷി രീതി ��തൽ �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�ം ആയി എറണാ�ളം ജി�യിെല
പന�ാട്, ���ി�റം എ�ിവിട�ളിലായി 4 മാ�കാ �ണി�കൾ (Model Units) �ാപി�.

        ഡി) മ�� സം�രണ �ണി�് (അ�കാരനഴി)

�നാമി ബാധിത �േദശമായ േചർ�ലയിെല തീരേദശേമഖലയായ അ�കാരനഴിയിെല മ�� െതാഴിലാളി
��ംബ�ൾ സ�ർശി�് വിശദമായ സർേ� നട�ിയതിെ� ഭാഗമായി 47 െതാഴിൽ രഹിത �ീകെള സംഘടി�ി�് മ��
സം�രണ�ിൽ വിദ� പരിശീലനം ന�ക�ം അഴീ�ൽ, െവ��ൽ, ഒ�മേ�രി, െവ�് മനേ�ാടം എ�ിവിട�ളിലായി
4 മാ�കാ മ�� സം�രണ �ണി�കൾ �ാപി� ന�ി. മ�� െതാഴിലാളി �ീക�െട സ�യം പര�ാ�ത ല��മി�്
നട�ിലാ�ിയ ഈ പ�തി �ണേമ��� ഉണ�മീൻ ഉൽ�ാദി�ി�് വിപണനം നട�ിവ��.

    ii. ഫാം േറഡിേയാ േ�ഷൻ, േപാർ�ൽ & േനാളജ് െസ�ർ, അൈഡ�സറി സർ�ീസ്

കർഷകർ�് �േയാജനകരമായ അറി�കൾ, വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�് െറേ�ാർഡ് െച� മ�
സംവിധാന�ളി�െട എ�ി�ന�ക എ�താണ് ��ത പരിപാടിയി�െട ല��മി��ത്. �ടാെത ഈ സൗകര�ം മ�്
�ാപന�ൾ�് പരിപാടികൾ െറേ�ാർഡ് െച��തിനായി വി� ന�ി അവരിൽനി�ം നി�ിത �ക ഈടാ�ി
സർ�കലാശാല�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�ാ�ം ല��മി��. �ഡിേയാ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
�േരാഗമി�വ��.

    iii. �ദർശന�ൾ (Exhibitions)



2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ അ�ർേദശീയ/േദശീയ/സം�ാന/ജി�ാ തല�ിൽ സർ�ാർ- സർ�ാരിതര
�ാപന�ൾ നട�ിയ 12 �ദർശന�ളിൽ സർ�കലാശാല പെ���ി��്. ഇ�വഴി സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ
സാേ�തിക വിദ�കൾ, ഗേവഷണ ഫല�ൾ, വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന�ൾ, വിവിധ േകാ�കൾ എ�ിവ
ജന�ളിേല�് എ�ി��തിന് സാധി�ി��്.

iv. EARN WHILE YOU LEARN

എ)    EWYL െ� ഭാഗമായി െവേ�ൺ കാ�സിെല �ള�ളി�ം ടാ�കളി�മായി ഗി�് (GIFT) തിലാ�ിയ ���െള
നിേ�പി�. എ�ാൽ നീർനായ�െട ശല�ം�ലം �തീ�ി� വ�മാനം ലഭി�ി�. വിളെവ��ി�െട 225 കി.�ാം
തിലാ�ിയ�െട വിൽ�ന നട�ി 45,000/- �പ വ�മാനം ലഭി�.

ബി)     EWYL െ� ഭാഗമായി അമിനി�ി െസ�റിേല�് ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ വാ�ി. ഇ�ീരിയർ വർ�ക�ം
നട�ി. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉ�ാദി�ി�� �ല� വർ�ിത ഉൽ���ൾ അമിനി�ി െസ�ർ വഴി വി�ഴി�ാ�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.



    v. മാ�കാ മ�� സം�രണ പരിശീലന േക�ം

സർ�കലാശാല�ം CIFT ഉം സം��മായി 'Fish Based Value Added Products & Marketing’ ൽ 2017 ഡിസംബർ 28, 29
തീയതികളിൽ 2 ദിവസെ� പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�. �ീ സ�യം പര�ാ�ത ല��ം വ�് നട�ിയ ഈ
പരിപാടിയിൽ 47 േപർ പെ���ക�ം �ല� വർ�ിത ഉൽ���ളായ Fish cutlet, Berger etc. എ�ിവ
ഉ�ാ��തിെന�റി�ം അവ�െട വി�നെയ�റി�ം വിശദമായ �ാ�കൾ ന�ി.

vi. പ�ി�് ക��ൻ െചയർ

മ��െ�ാഴിലാളി ശാ�ീകരണം, പര�രാഗത അറി�കൾ േശഖരി�ക, അവ�െട സം�ാരം സംര�ി�ക, സാ�ഹ�
സാ��ിക �േരാഗതി ൈകവരി��തിന് അവെര സ�രാ�ക എ�ീ ല���ൾ�് േവ�ിയാണ് പ�ി�് ക��ൻ
െചയർ �വർ�ി�വ��ത്. ഇ�വഴി േശഖരി� പര�രാഗത നാ�റി�കൾ �സി�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. �ടാെത ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി�ി��്.

vii. െചയർ േഫാർ േപാളിസി �ഡീസ് ഓൺ ലിവ് ലി�ഡ് െസക�രി�ി ആ�് സെ�യിനബിൾ െഡവലപ്െമ�് ഓഫ്
ഫിഷർേഫാക്

ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ര�് റിേ�ാർ�കൾ �സി�ീകരി�ി��്.

viii. െസ�ർ േഫാർ ഫീൽഡ് കൺസൾ�ൻസി & ഡാ�ാ അനാലിസിസ്

1950 �തൽ 2015 വെര മ��േമഖലയി�� വിവര�ൾ േശഖരി� �സി�ീകരി�ി��്.

ix. കർഷക പരിശീലന േക�ം

കർഷകർ�് �ഷിയി�ം അ�ബ�േമഖലയി�ം പരിശീലനം ന��തി�� പരിശീലന േക�ം ��ൈവ�ിനിൽ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

x. എ�്പാൻഷൻ & ആഡ് ഓൺ െഫസിലി�ീസ് � ഫിഷറീസ് മ�സിയം/അേക�റിയം

പ�ിക് അേക�റിയ�ിൽ വിവിധ തര�ി�� അല�ാര മ���െള�ം മ�സിയ�ിൽ േമാഡ�കൾ, െ�സിമ�കൾ,
േകാറ�കൾ എ�ിവ�ം െപാ�ജന�ൾ�ായി �ദർശി�ി�ി��്. �ടാെത, എ�ാ വർഷ�ം ഡിസംബർ 3-�
'അ�ി�ൾ�ർ േഡ' ആേഘാഷി��തിെ� ഭാഗമായി 'ഓ�ൺ േഡ' �ം സംഘടി�ി���്.

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

സർ�കലാശാലയിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് മ���ഷിയി�� ൈന�ണ�ം വർ�ി�ി��തിനായി ആ�നിക
സൗകര��േളാട് �ടിയ �ള��െട നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ നട�വ��.

xii. �ട് �ഷി - RMP കനാൽ - ��ൈവ�്

മ��േമഖലയിെല �വജന�െള സംഘടി�ി�് ��ൈവ�ിനിൽ മ�� �� �ഷി�െട �ണി�കൾ �ാപി�
കാളാ�ി�െട മ�����െള നിേ�പിെ��ി�ം ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം �ർ�വിജയം ൈകവരി�വാൻ
സാധി�ി�.

xiii. ജല�ഷി വ��്

െച�ീൻ �ഷി, തിലാപിയ �ഷി, അല�ാര മ���ഷി �ട�ിയ വിവിധ വിഷയ�ളിൽ 100 ൽ അധികം കർഷകർ�്
ഈ കാലയളവിൽ വിദ� ഉപേദശം ന�ി. �ടാെത 6 കർഷകർ�് േ�ാജ�് റിേ�ാർ�ിനാവശ�മായ വിദഗ്ധ ഉപേദശം
ന�ി.

xiv. അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�് വ��്

2017 നവംബർ 13 �തൽ 18 വെര മ�� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�ായി 'Aquatic Animal Disease Diognosis and Preventive
Management’ എ� വിഷയ�ിൽ പരിശീലനം ന�ി.

�ടാെത, ഈ സർ�കലാശാലയിെല അധ�ാപകർ മ� സർ�ാർ/സർ�ാതിര �ാപന�ൾ മ��േമഖലയിൽ നട��
പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പെ���ക�ം മ�� കർഷകർ�ം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം വിവിധ വിഷയ�ളിൽ �ാ�കൾ
എ��ാ���്.

3. സ��പഠന സർ�കലാശാല�മായി േചർ�് �വർ�ി�� ഇതര �ാപന�ൾ
1. �ീ നാരായണ ���ലം േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, കടയിരി�്, േകാലേ�രി
2. നാൻെസൻ എൻവേയാൺെമ�ൽ റിസർ�് െസ�ർ, രവി�രം, െകാ�ി.
3. െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, േനാ�ി�ൽ & എ�ിനീയറിംഗ് െ�യിനിംഗ് (CIFNET), േഫാർേഷാർ േറാഡ്,
െകാ�ി



4. െസ�ർ േഫാർ മൈറൻ ലിവിംഗ് റിേസാ�സ് & എേ�ാളജി, േക�ീയ ഭവൻ, CSEZ. P.O., െകാ�ി.
5. വിമല േകാേളജ്, രാമവർ��രം, ��ർ
6. ICAR -െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി, െകാ�ി.
7. ICAR – നാഷണൽ ബ�േറാ ഓഫ് ഫിഷ് ജന�ിക് റിേസാ�സ്
8. ഇൻഡ�ൻ നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ ഓഷ�ൻ ഇൻഫർേമഷൻ സർ�ീസസ് (INCOIS)
9. ICAR – െസ�ർ മൈറൻ ഫിഷറീസ് റിസർ�് ഇൻ�ി���് (CMFRI), എറണാ�ളം േനാർ�്.
10. ഹവാസാ �ണിേവ�ി�ി, എേത�ാപ�
11. ഇൻഡ�ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ൈ�സസ് റിസർ�്, േകാഴിേ�ാട്

4. സ�� പഠന സർ�കലാശാല അംഗീകരി� റിസർ�് െസ��കൾ
1. �ീ നാരായണ ���ലം േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, കടയിരി�്, േകാലേ�രി
2. നാൻെസൻ എൻവേയാൺെമ�ൽ റിസർ�് െസ�ർ, രവി�രം, െകാ�ി.
3. െസ�്. േപാൾസ് േകാേളജ്, കളമേ�രി
4. ഗവെ��് േലാ േകാേളജ്, െകാ�ി
5. െസ�ർ േഫാർ മൈറൻ ലിവിംഗ് റിേസാ�സ് & എേ�ാളജി, േക�ീയ ഭവൻ, CSEZ. P.O., െകാ�ി.
6. ICAR -െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി, െകാ�ി.
7. ICAR – നാഷണൽ ബ�േറാ ഓഫ് ഫിഷ് ജന�ിക് റിേസാ�സ്
8. ഇൻഡ�ൻ നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ ഓഷ�ൻ ഇൻഫർേമഷൻ സർ�ീസസ് (INCOIS)
9. ICAR – െസ�ർ മൈറൻ ഫിഷറീസ് റിസർ�് ഇൻ�ി���് (CMFRI), എറണാ�ളം േനാർ�്.
10. േഹാളി േ�യ്സ് അ�ാദമി ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, ��ർ

1-1-2   2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിെല ഫിഷറീ� സർ�കലാശാലയുെട
വിവിധ ഭരണാധികാര �ാന�ള�െട േയാഗ�ള�ം ഓഡി�്
നിരീ�ണ�ള�ം
1. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 8 േയാഗ�ളാണ് 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ നട�ി��ത്. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.
േയാഗ�െള�ാം ക�ാറം �ർ�ിയാ�ിയി��. 11 എ�്-ഒഫീേഷ�ാ അംഗ��ം 4 െതരെ���െ�� അംഗ��ം 8
േനാമിേന�ഡ് അംഗ��ം േചർ�് ആെക 23 അംഗ�ൾ ഉൾെ��താണ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

2. െസന�്
െസന�ിെ� േകവലം 1 േയാഗം മാ�മാണ് 2017-18 കാലയളവിൽ നട�ി��ത്.

െസഷൻ നം./തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം

8/12.1.18

4 അംഗ�ൾ
1) െ�ാഫ. േഡാ.എ.രാമച�ൻ
2). �ീ. രാജേശഖര���്, േജായി�് െസ��റി, Law
3) എ.ജയിംസ് രാജ്, േജായി�് െസ��റി, ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
4) എം.സ�രാജ് MLA

േമ�റ� 4 എ�് ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ൾ മാ�മാണ് പെ���ി��ത്.

സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട ആദ�ഘ� െസന�് ബ�. ഗവർ��െട 17.7.2013-െല ജി.എസ്.5-1454/2013-ാം ന�ർ
േ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) എ�ിവ
�കാരം െതരെ���െ�� അംഗ��െട പരമാവധി കാലാവധി 3 വർഷം വെരയാെണ�ം നി�ർഷി�ി��്.

3. അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ
അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� 2 േയാഗ�ളാണ് 2017-18 കാലയളവിൽ നട�തായി േരഖെ���ിയി��ത്. അവ
ഇ�കാരമാണ്.

െസഷൻ നം./ തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം

16/ 3.8.17 11 അംഗ�ൾ

17/ 1.2.18 13 അംഗ�ൾ



19.4.2017 െല ജി.എസ്.3-703/2017-ാം നം. േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം ര�ാം ഘ� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗ�െള
നി�യി�് സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി��. എ�ാൽ േകവലം 2 േയാഗ�ൾ മാ�മാണ് സംഘടി�ി�വാൻ
അധി�തർ�് കഴി�ി��ത്. സർ�കലാശാലാ ഫ�് �ാ���്-2013 െ� അ��ായം -II, െസ�ൻ 82 �കാരം �റ�ത് ��്
മാസ�ിെലാരി�െല�ി�ം അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ വിളി���ണെമ�് അ�ശാസി�ി��ത് സർ�കലാശാലാ
അധി�തർ കണ�ിെല��ി�ി�ാ�തായി കാ��. �ടാെത 16 ഉം 17 ഉം േയാഗ�ളിൽ �േത�ക �ണിതാ�ളായി
ഉൾെ���ിയി�� �വെട േചർ�ി�� അംഗ�ൾ പെ���ി��താ�ം കാ��.

16-◌ാമത് േയാഗം :-
1) േഡാ.എസ്. �േരഷ് �മാർ
2) േഡാ. െക.പി. �ഭാഷ് ച�ൻ
3) േഡാ. െക. രംഗീത്

17-◌ാമത് േയാഗം :-
1) േഡാ. െക.പി. �ഭാഷ് ച�ൻ

അംഗ�ള�ാെത, �േത�ക �ണിതാ�ളായി വ��ികെള പെ���ി��തി�� വ�വ� സർ�കലാശാലാ ആ�ിേലാ
�ാ���ിേലാ പരാമർശി� കാ��ി�.

4. ഫിനാൻസ് ക�ി�ി
ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട 3 േയാഗ�ളാണ് താെഴ�റ�� തീയതികളിൽ നട�ി��ത്.

1) 19.7.2017
2) 15.12.2017
3) 9.3.2018

1-1-3   സർ�കലാശാല നട�ിവരു� നിയമസാധുതയില�ാ� കൗൺസിൽ
മീ�ിംഗുകള�ം അപൂർ�വും അംഗീകരി�െ�ടാ�തുമായ മിനി�സും -
നടപടി�കമ�ൾ തിക��ം �കമവിരു�ം
2010 -െല േകരള ഫിഷറീസ് - സ�� പഠന സർ�കലാശാല നിയമം അ�ശാസി�ം�കാരം 01.04.2011 �തൽ �വർ�നമാരംഭി�
േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല, െകാ�ി - �െട ഭരണ നിർ�ഹണ�ിനായി ടി ആ�ിെല 9-ാം വ��ിൽ വ�വ�
െച�� �ഖ� അധികാര �ാന�ൾ ആയി നി�യി�ി��വ താെഴ�റ��വയാണ്.
1.     െസന�്
2.     സർ�കലാശാലാ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
3.     അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ
4.     റിസർ�് കൗൺസിൽ
5.     �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസി�കൾ
6.     ഡി�ാർ�്െമ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസി�കൾ
7.     ഫാ�ൽ�ികൾ
    �ടാെത സർ�കലാശാല�െട അധികാര �ാന�ളായിരി�ണെമ�് �ാ���കളാൽ നിർേ�ശി�െ�ടാ�� അ�െന��
മ� നികായ��മാണ്. ടി അധികാര �ാന��െട മീ�ിംഗ് സംബ�മായ മിനിട്സ് പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ��
അപാകതകൾ കാ��.
എ) കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ നടപടി�മ�ൾ പാലി��ി�

        േമൽ�റ� �ഖ� അധികാര �ാന��െട �വർ�ന�ൾ നി�യി��തിനായി �മതലെ���ിയി��
അംഗ�െള ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� േയാഗ�ൾ േചേര�ത് എ�കാരമാെണ�ം േയാഗനടപടിക�െട മിനിട്സ്
ത�ാറാ��തിെന��ി�ം അതിെ� അംഗീകാരം സംബ�ി�ം സർ�കലാശാലാ ഫ�് �ാ���് അ��ായം - II, െസ�ൻ
66(1), 73(1)-(2), 75(1)-(2), 92(1) എ�ിവ �കാരം വ��മായി വ�വ� െച���്. െസ�ൻ 66(1) �കാരം െസന�്
മീ�ിംഗിെ� നടപടി�മ��ം െസ�ൻ 92(1) �കാരം അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� മീ�ിം�ക�ം ഓഡിേയാ െറേ�ാർഡിംഗ്
െച�ണെമ�് വ�വ� െച���്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിലായിരി�ണം ടി മീ�ിം�ക�െട മിനിട്സ്
ത�ാറാേ��െത�ം വ�വ� െച��. െസ�ൻ 73(1) �കാരം സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മാസ�ിൽ ഒ�
തവണെയ�ി�ം �േട�താെണ�ം വ�വ� െച���്. ടി െസ��കൾ �കാരം �ഖ� അധികാര �ാന��െട
മീ�ിം�കൾ �േട��ം മിനിട്�കൾ ത�ാറാ�ി അംഗീകരിേ��� സംബ�ി� വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ വ�വ�
െച�ി�െ��ി�ം സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം േമൽ സംബ�മായ നടപടികൾ പാലി��ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ����. �ൻവർഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം നിർ�ി� നിയമ�ൾ പാലിേ��താെണ�്
നിർേ�ശി�ി�െ��ി�ം അധി�തർ ഇത് പാലി��ി�.

ബി) ഓഡി�ിനായി േരഖകൾ ആവശ�െ���തി�� അധികാര�ം ഇവ ഹാജരാ��തിന് 
�ാപന�ി�� ബാധ�ത�ം    സംബ�ി�്



    2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല ആ�ിെല െസ�ൻ 65(1) �കാരം
സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾ ൈവസ് ചാൻസല�െട നിർേ�ശ�കാരം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ത�ാറാ�ണെമ�ം െസ�ൻ 65(2) �കാരം ടി കണ�കൾ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ഡയറ�െറെ�ാ�് ഓഡി�്
െച�ിേ���മാെണ�ം വ�വ� െച��. �ടാെത, 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�ിെല െസ�ൻ 9(1)
�കാരം ഓഡി�് െച�വാൻ അധികാരെ�� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ��� �ാപന�ൾ സാ��ികവർഷം അവസാനി�േശഷം
4 മാസ�ി��ിൽ വാർഷിക കണ� ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ണെമ�ം െസ�ൻ 11(1) �കാരം ടി വാർഷിക
കണ�ിെ� പരിേശാധനാേവളയിൽ ആവശ�മായ ��തൽ െതളി� േരഖകൾ ഓഡി�ർ�് േരഖാ�ലം
ആവശ�െ�ടാ��താെണ�ം വ�വ� െച��. ടി േരഖകൾ മനഃ�ർ�ം ഹാജരാ�ാ�പ�ം ടി ആ�ിെല െസ�ൻ 12
�കാരം ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ൻ ശി�ാർഹനാെണ��ടി വ�വ���്. ഇ�കാരം സർ�കലാശാല ഓഡി�്
നട��തിന് അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആവശ�െ��� േരഖകൾ ഹാജരാ��തിന് ബാധ��രായിരിെ�,
സർ�കലാശാല�െട ��ധാന അധികാര �ാന��െട അംഗീകരി� േയാഗ മിനിട്സ്, മീ�ിംഗിെ� െറേ�ാർ ഡ് െച�െ��
ഓഡിേയാ �ി�് എ�ിവ നിരവധി തവണ ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം മീ�ിംഗ് സംബ�ി� ഓഡിേയാ �ി�് നാളി�വെര
ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയത് ടി ആ�ക�െട ലംഘനമാണ്.

സി) അ�ർ��ം അംഗീകരി�െ�ടാ��മായ േയാഗ മിനിട്സ്
     ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ി�� േയാഗ മിനിട്സ് അ�ർ��ം �മത�� അധികാരി സാ��െ���ാ���ലം
ആധികാരികത ഇ�ാ��മായി ��യിൽെ��ി��്. ക�ാറം തികയാ��ം കാലാവധി കഴി��മായ അംഗ�െള
ഉൾെ�ാ�ി� നട�ിയ േയാഗ മിനിട്സ് പി�ീ�� േയാഗ�ളിൽ വ�് അംഗീകരി��ത് �ിരം നടപടിയായി
കഴി�ിരി��. അജ�യിൽ ഉൾെ���ിയി���ം ചർ� െച�െ���മായ വിഷയ�ൾ േയാഗ മിനിട്സിൽ
ഉൾെ���ാെത�ം േയാഗ�ളിൽ ചർ� െച�െ�ടാ� സംഗതികൾ മിനിട്സിൽ ഉൾെ���ിയി���മായി
അംഗ�ൾതെ� ആേ�പം ഉ�യി�ി��തായി കാ��. ഇ� സംബ�ി� ��തൽ വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. ബ�മാനെ�� ചാൻസല�െട 19.3.2012 െല 5-957/11-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം �മതലേയ�് ആദ�ഘ� ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ അംഗ��െട കാലാവധി 18.03.2015- ൽ അവസാനി�ി�� (സർ�കലാശാലാ ആ�ിെ� വ��് 76(2)). �ടർ�്
അംഗ��െട െതരെ��േ�ാ നാമനിർേ�ശേമാ െച��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാെത 19.9.2015 വെര കാലാവധി
കഴി� അംഗ�െള ഉൾെ���ി േയാഗ�ൾ നട�ിയി�� (32, 33 -ാംന�ർ ജി.സി. േയാഗ�ൾ). ലീഗൽ
കൗൺസിലിെ� അഭി�ായ�കാരം ആധികാരികത ഇ�ാ� ��ത േയാഗ മിനിട്സ് അംഗീകരി��തിന് ബ�.
ചാൻസലെറ സമീപി�ി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാലാ ആ�ി�ം �ാ���ി�ം ഇ�കാരെമാ� സാഹചര��ിൽ േയാഗ
മിനിട്സിന് അംഗീകാരം ന��തി�ളള അധികാരം ബ�. ചാൻസിലർ�് ന�ിയി�ി� എ� കാരണ�ാൽ ആവശ�ം
നിരാകരി�ി�� (ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 2015-16, ഖ�ിക 1.1). �ടർ� 1.8.2016- ൽ 39-ാമ�ം 40-ാമ�ം േയാഗ�ളിൽ 32-ഉം 33-
ഉം േയാഗ തീ�മാന�ൾ അംഗീകാര�ിനായി വ�ി��തായി േരഖെ���ിയി��്. �ടർ�് 45-ാമത് േയാഗ�ിെ�
അജ� ഐ�ം നം. 888-ആയി ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ 32 ഉം 33-ഉം േയാഗതീ�മാന�ൾ
1.8.2016- ൽ അംഗീകരി�തായി പറ��. എ�ാൽ 39 ഉം, 40-ഉം േയാഗ�ൾ ക�ാറം �ർ�ിയാ�ാ�വയായി�� എ�
കാര�ം ഈയവസര�ിൽ ��യിൽെ���� (എ�്- ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ൾ മാ�മാണ് േയാഗ�ിൽ പെ���ി��ത് ).

2. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� ക�ാറം �ർ�ിയാ�ാെത േചർ� 39-ഉം 40-ഉം േയാഗ തീ�മാന�ൾ പി�ീട് 7.12.2016-െല
41-ാമത് േയാഗ�ി�ം 13.12.16 െല 42-ാമത് േയാഗ�ി�ം അംഗീകാര�ിനായി വ�ി��. ഇ�കാരം ക�ാറം
�ർ�ിയാ�ാ� േയാഗ��ം േയാഗ തീ�മാന��ം �ടർ�ഥയായി കാ��. �ടാെത, േമൽ േയാഗ തീ�മാന��െട
അംഗീകാര�ം ഇതി� ��� േയാഗ��െട തീ�മാന��ം അംഗീകരി�തായി �ിരീകരി�� യാെതാ� േരഖക�ം
ഓഡി�ിനായി ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട ��ധാന അധികാര �ാന��െട മീ�ിം�ക�ം
തീ�മാന��െട അംഗീകാര�ം നിലവിെല ആ�ിെല�ം �ാ���ിെല�ം വ�വ�കൾ� വി��മാ���മാെണ�് ഓഡി�്
വിലയി���.

ഡി) കൗൺസിൽ അംഗ��െട അഭി�ായ�ൾ �ർ�മായി ഉൾെ�ാ�ി�ാെത�ം ചർ� െച�െ�ടാ� േയാഗ തീ�മാന�ൾ
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ��� മിനിട്സ് ത�ാറാ�ൽ - അംഗ��െട വിേയാജി�് സംബ�ി�് �േ�യമായ കാര��ൾ

    17.4.2017 ൽ നട� 45-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ അജ� ഇനം നം. 888-ൽ 32 ഉം 33 ഉം
േയാഗതീ�മാന�ൾ 39-ാമത് ജി.സി.യിൽ (1.8.2016) അംഗീകരി�തായി ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെന
േചാദ�ം െച�െകാ�് അഡ�. മ�. സി. �ളി�ൻ (ജി.സി. െമ�ർ) ഉ�യി� വാദം കാലാവധി കഴി� അംഗ�െളവ�്
േയാഗം സംഘടി�ി�തിന് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െന ക�പിടി�ണെമ�തായി��. എ�ാൽ ഇതിന് ബ�.
ൈവസ് ചാൻസലർ ന�ിയ മ�പടി, സർ�കലാശാലാ ആ�ിെ� അ��ായം III, െസ�ൻ 13 �കാര�ം �േഫാസ് �ാ���്
(2013) അ��ായം II - െസ�ൻ 72(1) �കാര�ം 4 വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �നസംഘടി�ി�ാൽ
മതിെയ�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ിലാണ് 17.7.2015 െല 32-ാമത് േയാഗ�ം 19.9.2015-െല 33-ാമത് േയാഗ�ം നട�ിയത്
എ�തായി��. എ�ാൽ �ീ. െക.െക. ര�രാജ് (ജി.സി. െമ�ർ) ഇതി� ബദലായി ഉ�യി� വാദം �േഫാസ് ആ�്
Chapter XII , െസ�ൻ 76(2) �കാരം നാമനിർേ�ശം െച�െ�� ഏെതാ� അധികാര �ാനെ� ഒരംഗം ��ത
നാമനിർേ�ശ�ിെ� തീയതി �തൽ 3 വർഷം വെരയാണ് ഔേദ�ാഗിക �ാനം വഹിേ��െത� കാര�ം അേ�ഹ�ിെ�
��യിൽെ���ിെ�ാ�ായി��.



    43-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ മിനിട്സിൽ ചർ� െച�െ�� നിരവധി വിഷയ�ൾ/തീ�മാന�ൾ
ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�തായി അംഗ�ൾതെ� ആേ�പം ഉ�യി�തായി�ാ��. ഉദാഹരണമായി ക�ാർേ��്
അേലാ�്െമ�ിെല ആേ�പ�ൾ പരിഹരി��തിന് �ൻ ജി.സി. തീ�മാന�ൾ / Govt. / PWD നിയമ�ൾ �കാരം
പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് െച�െമ�് തീ�മാനി�ി��െവ�ി�ം മിനിട്സിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�തായി അഡ�.
മ�.സി.�ളി�ൻ ��ി�ാണി�ി��് (അജ� ഇനം നം. 888, തീ.17.4.17 – 45-ാമത് ജി.സി. മീ�ിംഗ് ).
        43-ാമത് ജി.സി. മീ�ിംഗിെ� മിനിട്സ് 45-ാമത് ജി.സി.മീ�ിംഗിെ� അജ� ഇനം നം. 888 �കാരം
അംഗീകാര�ിനായി വ�ി��െവ�ി�ം അംഗീകരി�തായി േരഖെ���� യാെതാ� െതളി�ം േചർ�കാ��ി�.
�ടാെത, 46-ാമത് ജി.സി. മീ�ിംഗ് മിനിട്സിെ� അജ� ഇനം നം. 928-ൽ �ീ. െക.െക. ര�രാജ് ഉ�യി� പരാമർശ�ളിൽ
43-ാമത് ജി.സി. മിനിട്സിൽ ചർ� െച� പല കാര���ം േചർ�ി�ി� (Omission) എ�ം േമൽ മീ�ിംഗിൽ ചർ�
െച�െ�ടാ� പല കാര���ം അംഗീകരി� തീ�മാന�ളായി േചർ�ി��തായി ഉ�യി�ി��്. �ടാെത, 45-ാമത്
മീ�ിംഗിൽ 43-ാമത് ജി.സി. മീ�ിംഗിൽ ഒഴിവാ�െ�� സംഗതികൾ ��ി�ാണി�ി��െവ�ി�ം െത�് തി���ിന്
അധി�തർ ത�ാറായി�ി� എ��ം ഉ�യി�ി��്. �ടാെത, ഇേത അജ�യിൽ �ധാനമാ�ം 45-ാമത് ജി.സി. �െട അജ�
ഇന�ൾ നം. 894, 899, 918, 919 & 923 എ�ിവ മീ�ിംഗിൽ ചർ� െച�െ��ി�ി�ാെയ�ി�ം മിനിട്സിൽ ഇവ ചർ� െച�്
തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�തായി േചർ�ി��് എ�് ��ി�ാണി�ി��്. �ടാെത, ഇേത അജ�യിൽ �ീ. എ.എൻ.
ഷംസീർ. എം.എൽ.എ. അഭി�ായെ�� �കാരം ബ�. സർ�കലാശാലാ ൈവസ് ചാൻസല�ം േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസല�ം
ത�ി�� അഭി�ായഭി�തകൾ ചർ� െച�് ഇ� സംബ�ി� തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ��തിന് േഡാ. എൻ. ആർ.
േമേനാൻ, �ീ. െക.െക. ര�രാജ്, �ീ. േബസിൽ ലാൽ എ�ിവർ ഉൾെ�� ഒ� ക�ി�ി�് �പം ന�ിയി�� എ�ി�ം
ആയത് 44-ാമത് ജി.സി. മീ�ിംഗ് മിനിട്സിൽ ഉൾെ���ി�ാ��ി� എ� കാര�ം അഡ�. മ�.സി.�ളി�ൻ
ഉ�യി�ി��്. 43-ാമത് ജി.സി.യിൽ നിയമസാ�തയി�ാ� ജി.സി. മീ�ിം�കെള സംബ�ി� തീ�മാന�െള���തി�ം
26.7.15-ൽ കാലാവധി കഴി� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗ�െള ഉൾെ���ി 13.12.17 വെര 12 �തൽ 15 വെര��
െസഷൻ േയാഗ�ൾ നട�ി തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ��ം പരിേശാധി��തിനായി ഒ� ക�ി�ി �പീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി��െവ�ി�ം ക�ി�ി �പീകരി��തി�� ഉ�രവ് നാളി�വെര �റെ��വി�ാ� കാര��ം
��യിൽെ���ിയി��്.
    ര�ാംഘ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� കാലാവധി 18.3.2016-ൽ അവസാനി�ി��െവ�ി�ം ഗവർ��െട
��യിൽെ���വാൻ ൈവകിയ��ലം 24.11.16-ൽ മാ�മാണ് ബ�. ചാൻസല�െട ജി.എസ്.5 – 3915/2015 നം. ക�്
�കാരം ര�ാം ഘ� ജി.സി. �പീകരി��തി�� അ�മതി ലഭി�ി��ത് . ഇ�കാര�� 2-ാം ഘ� ജി.സി.�െട ആദ�
മി�ിംഗായ 41-ാമത് (7.12.16) േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�ൾ നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�തായി ആേ�പം
ഉ�യി�ി��്, �ധാനമാ�ം - "നീരീ�ണ ക�ാമറകൾ പിടി�ി�ത്, ആർ�് േഗ�ിെ� നിർ�ാണം �ട�ിയ മരാമ�്
���ിക�െട ഫയ�ക�ം മ�് േരഖക�ം മരാമ�് ���ിക�െട േമൽേനാ� �മതല�� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി (Standing
Committee for Works & Infrastructure) ��ാെക വ��തി�� തീ�മാനം" .
        സർ�കലാശാല�െട �ഖ� അധികാര�ാന��െട േയാഗ�ൾ അംഗ�െള �ൻ��ി അറിയി�� �മതലയിൽ �ട�ി
അധികാര �ാന��െട േയാഗ നടപടികൾ� അർഹമായ �ാധാന�ം ന�ിെ�ാ�ം ഉ�രവാദിത�േ�ാെട�ം
നട��തി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ പരാജയെ��തായാണ് ഓഡി�് വിലയി���ത്. �ടാെത മിനിട്സ്
ത�ാറാ��തിെല മനഃ�ർ�മായ അനാ��ം േബാധ�ർ�മായ ഒഴിവാ��ം ��ിേ�ർ��ക�ം സംബ�ി�് അംഗ�ൾ
തെ� നിരവധി ആേ�പ�ൾ ഉ�യി�ി�� സാഹചര��ിൽ കൗൺസിൽ േയാഗ തീ�മാന��െട ആധികാരികത
�നഃപരിേശാധി�െ�േട�താെണ�് ഓഡി�് �പാർശ െച��.

1-1-4   ICAR/UGC/AICTE എ�ീ ഏജൻസികള�െട അംഗീകാരമില�ാെത
േകാ�സുകൾ നട�ി വിദ�ാർ�ികൾ�് ബിരുദദാനം നട�ു�ു.
േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല�െട നിലവിെല �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�ം �ാപന ല���ൾ
ൈകവരി��തിൽ എ�േ�ാളം �േ�ാ�േപാകാൻ കഴി�ി��് എ�ത് സംബ�ി�ം 2017-18 സാ��ിക വർഷെ�
ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി െസ��കൾ േനരി�് സ�ർശി�തി�െട�ം ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് വ��് േമധാവികൾ ന�ിയ
മ�പടി�േട�ം അടി�ാനമാ�ിെ�ാ�� ഓഡി�ിെ� വിലയി���ം അഭി�ായ��ം �വെട േരഖെ����.
        ��തായി �വർ�നം ആരംഭി� സർ�കലാശാല എ� നിലയിൽ ഇവിെട �.ജി.സി അംഗീ�ത േകാ�ക�ം ICAR
അംഗീകാര�� േകാ�ക�ം നട� വ��. അ�് (5) ഫാ�ൽ�ികളാണ് സർ�കലാശാല�െട ഫ�് �ാ���് -2013 െല െസ�ൻ
101 �കാരം അ�ശാസി�ി��ത്. േമൽ അ�് ഫാ�ൽ�ികൾ ഇ�കാരമാണ്.
1) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്
2) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി
3) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ്
4) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ൈ�മ�് േവരിയബിലി�ി & അക�ാ�ിക് ഇേ�ാ സി�ം
5) ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ് െമ�്, ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസ്



i. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ് (ICAR)
        സർ�കലാശാല�െട �ാപിത ല���ളിൽ ��ധാന പ�വഹി���ം ��് േകാേളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസിെ�
ഭാഗമായി���മാ�ം ഇ�് ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ് എ�റിയെ����മായ വിഭാഗം ഡീൻ, ഫിഷറീസിെ�
നിയ�ണ�ിലാണ് �വർ�ി�വ��ത്. ICARെ� അംഗീകാരം േവ� േകാ�കളാണ് ഡീൻ ഫിഷറീസിെ� കീഴിൽ
നട�വ��ത്.
2017-18 വർഷ�ിൽ െസ�റിൽ നട�വ� BFSc/MFSc േകാ�ക�ം �േവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട വിവര��ം.



േകാ�ിെ� േപര്
ആെക സീ�ക�െട

എ�ം
�േവശനം ലഭി�

വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1 അക�ാകൾ�ർ 8 7

2 ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫീഡ് െടേ�ാളജി 5 3

3 അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�് 8 7

4 അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�് മാേനജ് െമ�് 8 8

5 ഫിഷറിസ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 5 2

6 ഫിഷറി റിേസാ�് മാേനജ് െമ�് 8 9

7 ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി 8 3

    

5-ാമത് ഡീൻസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ ആെക ആവശ�ം േവ� അ��ാപക�െട എ�ം
�വെട േചർ�ിരി�� �കാര��താണ്.

വിഷയം ത�ിക
ജീവന�ാ�െട

എ�ം
ആെക

1 അക�ാകൾ�ർ

െ�ാഫസർ 1

6അേസാ. െ�ാഫസർ 2

അസി. െ�ാഫസർ 3

2 ഫിഷറി റിേസാ�് മാേനജ് െമ�്

െ�ാഫസർ 1

6അേസാ. െ�ാഫസർ 2

അസി. െ�ാഫസർ 3

3 ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി

െ�ാഫസർ 1

9അേസാ. െ�ാഫസർ 3

അസി. െ�ാഫസർ 5

4 അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�് മാേനജ് െമ�്

െ�ാഫസർ 1

5അേസാ. െ�ാഫസർ 1

അസി. െ�ാഫസർ 3

5 ഫിഷറീസ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി

െ�ാഫസർ 1

4അേസാ. െ�ാഫസർ 1

അസി. െ�ാഫസർ 2

6 അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�്

െ�ാഫസർ 1

4അേസാ. െ�ാഫസർ 1

അസി. െ�ാഫസർ 2

7 ഫിഷറീസ് ഇ�േണാമി�് & �ാ�ി�ി�്

െ�ാഫസർ 1

4അേസാ. െ�ാഫസർ 1

അസി. െ�ാഫസർ 2

        
അതായത് 5-ാമത് ഡീൻസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ആെക ആവശ�മായത് 7 െ�ാഫസർമാ�ം 11 അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർമാ�ം 20 അസി��് െ�ാഫസർമാ�ം ഉൾെ�െട 38 അ��ാപകരാണ്. എ�ാൽ നിലവിൽ ആെക 21
ഫാ�ൽ�ികളാണ് ഉ�ത്. ആയതിൽ 2 െ�ാഫസർമാ�ം 15 അസി. െ�ാഫസർമാ�ം 4 അേസാ. െ�ാഫസർമാ�മാ��ത്.
ആയതിനാൽ 5-ാം ഡീൻസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിൻ �കാരം ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ ICAR അ�ശാസി�� നിലവാരം
പാലി��തിനാവശ�മായ അ��ാപകേരാ ലേബാറ�റി സൗകര��േളാ �ാ�മാ��തിന് സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�
എ�ത് വ��മാണ്.



        സർ�കലാശാല�െട ആവശ��കാരം ICAR െ� കീഴി�� േകാ�കൾ�് അംഗീകാരം ന��തിനായി സർ�കലാശാല
സ�ർശി� ICAR ‘Peer Review Team’ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ടി റിേ�ാർ�ിെ� പരാമർശ�ളിേ�ൽ
സർ�കലാശാല എ�� �ടർ നടപടികെള സംബ�ി�് സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� െവളി��ി�ം 11.8.17 െല F.No.Edn.1/6/2012-
EQR-◌ാം നം. ക�് �കാരം �വെട േചർ�ി�� േകാ�കൾ�് 2017-18 �തൽ 2021-22 (മാർ�് 31-2022) വെര അ� വർഷേ��്
അംഗീകാരം ന�ിയി��്.
a) ബി.എഫ്.എ�ി./
b) എം.എഫ്.എ�ി.

1) Aquaculture
2) Animal Health Management
3) Aquatic Enviornmental Management
4) Fish Nutritional Feed Technology
5) Fisheries Resource Management
6) Fish Processing Technology
7) Fisheries Engineering & Technology

c) പി.എ�്.ഡി.
    1) Aquaculture (AQC)
    2) Fisheries Resource Management
ii. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി-
ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി�െട ഭാഗമായ �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് െടേ�ാളജിയിൽ നട�ിവ��
േകാ�കൾ സംബ�ി� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ �വെട േചർ�ിരി�� �കാരമാണ്.
        UGC-�െട അംഗീകാരം േവ� M Sc – േകാ�കളാണ് ഈ �ളിൽ നട�വ��ത്. േകാ�ക�െട േപ�ം 2017-18 വർഷ�ളിൽ
അ�ിഷൻ േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�േട�ം വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

Sl.No. Name of M Sc Courses No. of Seats No. of Students admitted

General Supernumerary 2017 2018

COF NRI Total

1. Marine Biology 25 5 2 32 29 30

2 Physical Oceanography 10 2 2 14 10 11

3 Marine Microbiology 20 4 2 26 21 24

4 Biotechnology 15 3 2 20 15 19

5 Food Science & Technology 25 5 2 32 30 32

6 Earth Science 10 2 2 14 7 11

7 Marine Chemistry 15 3 2 20 15 17

േമൽ േകാ�കൾ�് UGC അംഗീകാരമാണ് ലഭ�മാേ��ത്. എ�ാൽ �.ജി.സി. ൈഗഡ് ൈലൻസ് 2017 �കാരം അ��ാപക/
വിദ�ാർ�ി അ�പാതേമാ ലേബാറ�റി സൗകര��േളാ �ാ�മാ��തിന് കഴി�ി�ി� എ�താണ് നിലവിെല അവ�.
�.ജി.സി. നിബ�ന �കാരം അ��ാപക വിദ�ാർ� അ�പാതം 1:2 ആണ്. (റ�ലർ, അഡ്ജ�് ഉൾെ�െട)
    ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി മാ�മാണ് �ിരനിയമനം വഴി ഉേദ�ാഗം വഹി��ത്. നിലവിെല
മ�് അ��ാപക�െട വിവര�ൾ ഇ�കാരമാണ്.
അ ഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ - 6
െ�ാഫസർ ഓഫ് എമിനൻസ് - 1
അസി��് െ�ാഫസർ (േകാൺ�ാ�് ) - 6
അന��ാപക ജീവന�ാരിൽ �ിരം ജീവന�ാരാ��ത്
െസ�ൻ ഓഫീസർ - 1
ഓഫീസ് അസി��് - 1
എ�ിവർ മാ�മാണ്. മ�് ജീവന�ാർ താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ േജാലിേനാ��വരാണ്.
ലേബാറ�റി സൗകര��െള�റി� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.1(10)) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ



1. �ഡ് സയൻസ്
2. ൈമേ�ാബേയാളജി
3. ബേയാ െടേ�ാളജി
4. ബേയാെകമി�ി
5. മൈറൻ ബേയാളജി
6. ബേയാ ൈഡേവ�ി�ി
7. ക���ർ ലാബ് (12 ക����കൾ)
8. മൈറൻ െകമി�ി

    എ�ീ ലാ�കൾ നിലവിൽ �വർ�ന�മമാെണ�ം ലേബാറ�റി ജീവന�ാെര ആെര�ം നിയമി�ി�ി�ാ�തിനാൽ 3 Post
Doctoral Fellows ആണ് ലാബിെ� �വർ�ന��െട �മതല വഹി��ത് എ�് അറിയി�ി��്.
അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാൻ കഴിയാ�വിധം അപര�ാ�തകൾ നിലനിൽ�� സാഹചര��ിൽ ഇതിേനാടകം 4 ബാ�കൾ േകാ�്
�ർ�ിയാ�ക�ം പഠനം വിജയകരമായി �ർ�ിയാ�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�കലാശാല സർ�ിഫി��കൾ വിതരണം
െച�ക�ം െച�ി��്.
iii.     ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്  ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ് -െ� ഭാഗമായ �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ് & അ�ർ വാ�ർ
െടേ�ാളജി-�െട �വർ�ന��െട വിലയി��ൽ
AICTE അംഗീകാരം േവ� േകാ�കളാണ് ടി �ളിൽ നട�വ��ത്. അംഗീകാരം ലഭ�മാ�വാൻ േവ� അടി�ാന
സൗകര��ൾ �ാ�മാ�വാൻ ടി േകാ�കൾ� കഴി�ി�ി�. േകാ�ക�ം നിലവിെല �റ�ക�ം സംബ�ി�് വിശദവിവരം
�വെട േചർ��.
2017 �തലാണ് െസ�റിൽ േകാ�കൾ ആരംഭി�ി��ത്. േകാ�ക�ം അതിൽ �േവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�േട�ം വിവര�ൾ
�വെട േചർ�ിരി�� �കാര��താണ്.
2017 ബാ�് അ�ിഷൻ

Sl.No. Course No. of Seats No. of
Students
admittedGeneral Supernumerary

COF NRI Total

1. B Tech Food Technology 40 - - 40 38

2
M-Tech Coastal & Harbour
Engineering

10 2 2 14 8

                2018 ബാ�് അ�ിഷൻ

Sl.
No.

Course No. of Seats No. of
Students
admittedGeneral Supernumerary

COF NRI Total

1. B-Tech Food Technology 40 8 2 50 45

2
M-Tech Coastal & Harbour
Engineering

15 3 2 20 17

        
AICTE നിബ�ന �കാരം അ��ാപക വിദ�ാർ� അ�പാതം 1:20 ആണ്. അ��ാപക�െട േകഡർ േറേഷ�ാ 1:1:2:6 അതായത്
ഒ� �ിൻസി�ൽ/ ഡയറ�ർ, ഒ� െ�ാഫസർ, ഒ� അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, 6 അസി��് െ�ാഫസർ എ�ി�െനയാണ്.
എ�ാൽ േമൽ േകാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് �ളിൽ േസവനമ��ി�� അ��ാപകരിൽ ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ
സയൻസ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി മാ�മാണ് സർ�കലാശാല�െട �ിര നിയമന പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി��ത്.

ഡയറ�െറ �ടാെത,
അ ഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ - 2
അ ഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ (ഗ�് ഫാ�ൽ�ി) - 2
അസി. െ�ാഫസർ (േകാൺ�ാ�് ) - 4
അസി. െ�ാഫസർ (ഗ�് ഫാ�ൽ�ി) - 10
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ (ഗ�് ഫാ�ൽ�ി) - 1

എ�ി�െനയാണ് മ�് അ��ാപക�െട വിവരം.



        
അന��ാപക ജീവന�ാരിൽ േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ നിയമനം ലഭി� ഒ� അസി��് മാ�മാ��ത്.

ലേബാറ�റി സൗകര��ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ വിദ�ാർ�ികൾ നിലവിൽ SNGCE (SreeNarayana Gurukulam College of
Engineering)-െല ലേബാറ�റി സൗകര��ളാണ് ഉപേയാഗി�വ��ത്. ടി �ാപന�ിെ� ലാബ് സൗകര�ം
�േയാജനെ���� �ധാന േകാ�കൾ താെഴ െകാ���.

1. ഇല�ി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്
2. വർ�്േഷാ�് െടേ�ാളജി
3. �ഡ് െതർേമാ ൈഡനാമി�്
4. �യി ഡ് െമ�ാനി�്
5. ഹീ�് & മാ�് �ാൻ�ർ ഇൻ �ഡ് േ�ാസസിംഗ്

ഇവയിൽ �മ നം. 3, 4 & 5 ആയി േചർ�ി�� േകാ�ക�െട ലേബാറ�റികൾ ഇൻ�േലഷൻ േ�ജിലാെണ�് സർ�കലാശാല
അറിയി�ി��്. �ടാെത,

ജനറൽ ൈമേ�ാ ബേയാളജി
േ�ാ�് െ�ാഡ�ൻ െടേ�ാളജി
�ഡ് െകമി�ി ഓഫ് മാേ�ാ ന��ിയ�്സ്
�ഡ് ൈമേ�ാബേയാളജി
േപാ�് ഹാർെവ�് എ�ിനീയറിംഗ്
ഫ�െമ�ൽസ് ഓഫ് �ഡ് േ�ാസസിംഗ്
േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി ഇൻ ലിക�ിഡ് മിൽക് േ�ാസസിംഗ്
െടേ�ാളജി ഓഫ് സിറിയൽസ്
ഇൻഡ�ിയൽ ൈമേ�ാബേയാളജി
�ഡ് െകമി�ി ഓഫ് ൈമേ�ാ ന��ിയ�്സ്

എ�ീ േമഖലകളിെല �ാ�ി�ൽ െസഷ�കൾ �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി�െട ലേബാറ�റിെയ ആ�യി�ാണ്
െച�വ��െത�ം ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 1(10)-ന് ന�ിയ മ�പടിയിൽ വ��േമധാവി വ��മാ�ിയി��്.

Mtech േകാ�മായി ബ�െ��,
മൈറൻ ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലാബ്
ഷിയർ െട�് ലാബ്

എ�ിവയിൽ ലേബാറ�റി ഇൻ��ർമാ�െട അഭാവ�ിൽ 2 PhD േ�ാളർമാർ, 2 Centre of Excellence – റിസർ�് അസി��മാർ, 1
േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേ�ാ എ�ിവ�െട േമൽേനാ��ിലാണ് �വർ�ി�വ��െത�് വ��മാ�ിയി��്.
    
േമൽ �ചി�ി� േപാരാ�കൾ വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരെ��ം അവ�െട ഭാവി �വർ�ന�േള�ം �തി�ലമായി
ബാധി��താണ്. സർ�കലാശാല�െട �ാരംഭദശയിെല ഇ�രം അപാകതകൾ അതിെ� വിശ�ാസ�തെയ ഇ�ാതാ���ം
�ാപന�ിെ� യശ�് ന�െ����തി� കാരണമാ��താെണ�ം ഓഡി�് വിലയി���.
IV. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ് െമ�്, ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസ് - െ� ഭാഗമായ �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസിൽ
നട�ിവ�� േകാ�ക�െട വിവരം

േകാ�ിെ� േപര്
സീ�ക�െട
എ�ം

�േവശനം േനടിയ
��ിക�െട എ�ം

1 എം.ബി.എ. (ഡ�വൽ ഡി�ി) 38 + 42

2 എം.ബി.എ. (എനർജി മാേനജ് െമ�് ) 15 + 24

3 എൽ.എൽ.എം. (മാരിൈടം േലാ) 10 + 18

4 എം.എ�ി. (�ാ�ി�ി�് ) 8 + 12

5 പി.എ�്.ഡി. േ�ാ�ാം - 9

ഇതിൽ �മ നം. 1 ഉം 2 ഉം ആയി േരഖെ���ിയി�� േകാ�കൾ�് AICTE അംഗീകാരമാണ് േവ�ത്. എ�ാൽ അംഗീകാരം
ലഭി�� സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ��തിന് വ��ിന് കഴി�ി�ി�.
�മ നം. 3 �തൽ 4 വെര�� േകാ�കൾ�് UGC അംഗീകാരമാണ് േവ�ത്. എ�ാൽ ഇ�ം ലഭ�മാ�വാൻ അധികാരികൾ�്
കഴി�ി�ി� എ�ാണ് ഓഡ ി�് എൻക�യറി നം.1 (7)-ന് ന�ിയ മ�പടിയിൽ നി�ം വ��മാ��ത്.
അ��ാപക�െട അഭാവം വ��ിൽ നിലനിൽ��. അതായത് ;



�ിരം അ��ാപകർ -    5
ഗ�് അ��ാപകർ    – 8
    ആെക                 - 13
V. സ�� പഠന സർ�കലാശാലയിെല ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ൈ�മ�് േവരിയബിലി�ി & അക�ാ�ിക് ഇേ�ാ സി�ം -െ� ഭാഗമായി
�വർ�ി�� ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�ിൽ നട� വ�� േകാ�കൾ UGC അംഗീകാരം ലഭ�മാേ��വയാണ്. എ�ാൽ
ഇവിെട�ം േകാ�കൾ�് അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിന് അ��ാപക�െട �റ�ം മ�് അടി�ാന സൗകര���െട
അപര�ാ�ത�ം�ലം കഴി�ി�ി� എ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.1 (14)- �� മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി��്.
ഇവിെട നട�വ�� േകാ�ക�ം അ�ിഷൻ േനടിയ ��ിക�േട�ം വിവര�ൾ �വെട േചർ�ിരി�� �കാര��താണ്.

േകാ�ിെ� േപര്
അംഗീ�ത
സീ�ക�െട
എ�ം

�േവശനം
േനടിയ
��ിക�െട
എ�ം

1 ഡി.ബി.എം.എ. 20 8

2 എം.എസ്.സി.എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ് 15 15

3 എം.എസ്.സി. റിേമാ�്െസൻസിംഗ് & GIS 10 9

4 എം.എസ്.സി. ൈ�മ�് സയൻസ് 10 -

5 എം.എസ്.സി. ഡിസാ�ർ മാേനജ് െമ�് 10 -

        
േമൽ േകാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിനായി �ിര നിയമനം ലഭി� ഒ� അസി. െ�ാഫസർ മാ�മാ��ത്. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ�െട 2 ത�ികകൾ അ�വദി�ി�െ��ി�ം നിയമനം നട�ിയി�ി�. �ടാെത, പര�ാ�മായ ലേബാറ�റി സൗകര��േളാ
ൈല�റി സൗകര��േളാ ഇ�.
�ളിൽ എൻവേയാൺെമ�ൽ െകമി�ി ലാബ്, ൈമേ�ാ ബേയാളജി ലാബ്, ക���ർ ലാബ് (റിേമാ�് െസൻസിംഗ് &
ജി.ഐ.എസ്.) എ�ിവ �വർ�ി��െ��ി�ം ലേബാറ�റി �ാേഫാ േമൽേനാ�ം വഹി��തിന് �ിരാധ�ാപകേരാ ഇ�
എ�താണ് നിലവിെല �ിതി. ��ികൾ  ഡിസർേ�ഷ�ം മ�മായി മ� ഗേവഷണ �ാപന�െളയാണ് ആ�യി��ത് എ�്
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.1 (14)- ന് ന�ിയ മ�പടിയിൽ വ��േമധാവി വ��മാ�ിയി��്.
        
േമൽ വിവരി� 5 ഫാ�ൽ�ിക�േട�ം �വർ�നം സംബ�ി�് ഇവിെട േചർ�ി�� ഖ�ികകളിൽ ��ധാനമായത്
അ��ാപക�െട അഭാവമാണ്. �ടാെത ലേബാറ�റി, ൈല�റി സൗകര��ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭി��ി� എ��ം ഒ�
സർ�കലാശാലെയ സംബ�ി�് വളെര േമാശമായ �തി�ായ ഉ�ാ���ം പഠന നിലവാരെ� തകർ�യിേല�
നയി���മായ കാര��ളാണ്. ഇതിേനാടകം പല ബാ�ക�ം പഠനം �ർ�ിയാ�ി സർ�കലാശാല�് �റ�് േപായി���്.
എ�ാൽ േകാൺെവേ�ഷൻ ചട�കൾ ഭംഗിയായി നട�ി ICAR/UGC/AICTE എ�ീ ഏജൻസിക�െട അംഗീകാരം
ലഭ�മാ�ാ� ഡി�ി സർ�ിഫി��കൾ ന�ിവ��ത് വളെര െത�ായ �വണതയാെണ�് എ�� പറ��. ഒ�ം,
വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ ബാധി�� കാര�മായതിനാൽ സർ�കലാശാല അധി�തർ ഇതിെന വളെര ��തരമായ
വീ�യായി��് എ��ംേവഗം �റ�കൾ പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ഓഡി�് �പാർശ െച��.

�ൻ ഖ�ികയിൽ േചർ�ി�� വിവിധ േകാ�കൾ സർ�കലാശാലയിൽ ആരംഭി� വർഷം �വെട േചർ�ിരി�� �കാരമാണ്

Course Name
Starting

Year

MFSc., MSc. 2011

MSc Biological Oceanography and Biodiversity (nomenclature changed as ‘Msc. Marine Biology
from 2017 academic year onwards)

2012

MSc Physical Oceanography & Ocean Modellong (nomenclature changed as ‘ Msc Physical
Oceanography’ from 2017 academic year onwards)

2012

MBA 2012

MSc Applied Geo Science (nomenclature changed as ‘ MSc Earth Science’ from 2017 academic
year onwards)

2013

MSc Remote sensing &GIS 2013

MSc Food Science & Technology 2013

M.Tech Integrated Coastal Zone Management 2013



M.Tech Ocean & Coastal Safety Engineering 2014

M.Tech Coastal & Harbour Engineering 2014

M.Tech Fisheries Engineering 2014

MSc Disaster Management 2014

MSc Marine Microbiology & Marine Drugs (nomenclature changed as MSc Marine Microbiology
from 2017 academic year onwards)

2014

MSc Biotechnology & Bioinformatics (nomenclature changed as ‘ MSc Biotechnology’ from 2017
academic year onwards)

2012

MSc Statistics 2014

MSc Climate Science 2016

MSc Marine Chemistry 2015

MSc Environmental Science 2017

Diploma in Brackish Water & Marine Aquaculture 2013

1-1-5   പഠേനാപകരണ�ള�െട ദൗർലഭ�ം - പഠന നിലവാരെ�
�പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു.
    ഇ��ൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അ�ി�ൾ�റൽ റിസർ�് (ICAR) െ� 5th ഡീൻസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
ഫിഷറീസിൽ അനിവാര�മായ ഉപകരണ��െട പ�ിക �സി�ീകരി�ി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ പഠേനാപകരണ
സംബ�മായ നിലവിെല �ിതി അറിയി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��് േമധാവി�് ന�ിയ 1 (11) -ാം ന�ർ ഓഡി�്
റിക�സിഷന് 01.3.2019-ൽ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ (KUFOS/DN/033/2018) േരഖെ���ിയി�� ഉപകരണ സംബ�മായ
കണ�കൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഉപകരണ�ിെ�
േപര്

വിവിധ വ��കൾ

വ�ത�ാസം /
�റ��
ഉപകരണ��െട
എ�ം

ICAR
കണ�്
�കാരം
അത�ാവശ�ം
േവ�ത്

AEM*
AQC
&
FNFT*

AAHM* FSM* FPT* ആെക

1 20o Freezer 7 2 1 3 1 7 14 7

2 80o Freezer 3 0 0 1 0 0 1 -2

3 Autoclaves 7 1 0 2 1 5 9 2

4 Biosafety Cabinet 3 1 0 1 1 3 6 3

5 Centrifuge 7 1 1 2 1 1 6 -1

6
Refrigerated
Centrifuge

7 1 0 2 0 1 4 -3

7 Cryo-cans 6 0 0 0 0 0 0 -6

8 Analytical Balance 7 2 2 4 1 9 18 11

9 Strirrer 7 1 1 3 1 1 7 0

10 Spectrophotometer 7 2 0 2 1 1 6 -1

11
Research
Microscope

70 3 1 13 1 3 21 -49

12 Micropipette set 7 3 2 6 8 16 35 28

13 Thermocycler 7 1 1 4 1 1 8 1

14 Water Bath -- 2 3 1 1 2 9 9

15 Water Bath
(Digital)

7 0 0 2 0 0 2 -5



16
Salino Meter
(Refracto Meter)

6 2 1 1 0 0 4 -2

17
Dissolved Oxygen
Analyser

2 0 1 0 0 0 1 -1

18 Hot Air Oven 7 2 2 2 0 2 8 1

19
Kjeltel for protein
estimation

1 0 2 1 0 2 5 4

20
Soxhlet for fat
estimation

1 0 1 0 0 1 2 1

21 Muffle Furnace 2 1 1 0 0 1 3 1

22 Microtome 1 0 0 2 1 0 3 2

23
Fish deboning
machine

1 0 0 0 0 0 0 -1

24
Fish drying &
smoking kiln

1 0 0 0 0 1 1 0

25
Vaccum packing
machine

1 0 0 0 0 2 2 1

26
Modified
atmosphere
packaging

1 0 0 0 0 0 0 -1

*AEM - ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�ൽ മാേനജ് െമ�്
*AQC &FNFT – അക�ാകൾ�ർ & ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫീഡ് െടേ�ാളജി
*AAHM- ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�്
*FSM- ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനജ് െമ�്
*FPT- ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി
        അ�ർേദശീയ നിലവാരം �ലർ�� െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ�ി� പഠേനാപകരണ��െട ലഭ�ത
അനിവാര�മായതിനാൽ ICAR െ� നിർേ�ശാ�സരണ�� പഠേനാപകരണ�ൾ ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസി�
ലഭ�മാ��തി�� സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ സർ�കലാശാലാ അധി�തേരാട് ഓഡി�് �പാർശ െച��.

1-1-6   സർ�കലാശാല��് സ��മായി ക�ാർേ��� അേലാ�്െമ��
നിയമം രൂപീകരി�ൽ - അനിവാര�ം
            േകാേളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പന�ാടിെന�ം ��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷെന�ം 01.04.2011-ൽ േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ഡിസ് അഫിലിേയ�് െച�് 2011-െല 5-ാം ആ�് �കാരം േകരള ഫിഷറീസി�ം
സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല �ാപിതമായി എ�് സർ�കലാശാല ആ�്, �ാ���്, ജി.എ.3-3353/2006 ഫയൽ
എ�ിവ പരിേശാധി�� �കാരം മന�ിലാ��. ആയതിനാൽ 2011െല 5-ാം ആ�് നിലവിൽ വ��തി� ��് േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല�് ബാധകമാ�ിയി�� നിയമ�ളാണ് െ�ാേമാഷൻ/ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് �ട�ിയവ�്
ബാധകമാ�ിയി��െത� കാ��. �ടർ�് സർ�കലാശാല�െട �പീകരണ�ി�േശഷം 29.6.2013 െല 11-ാമത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� അജ� ഐ�ം നം.249/2013 �കാരം ഗവെ��്/പി.ഡ��.ഡി. േനാംസ് �കാരം ജീവന�ാ�െട ക�ാർേ��്
അ�വദി��മായി ബ�െ�� കാര��ൾ നട��തിന് തീ�മാനി�ി���മാണ്. 2.8.2013 െല 12-ാമത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ ��ത തീ�മാന�ൾ�് അംഗീകാരം ന�ിയി��. �ടർ�് 21.3.1975 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) 69/1975/PWD
�കാര�� ച��ളിൽ മാ�് വ��ക�ം സർ�കലാശാലകൾ�് ബാധകമാ�ക�ം െച�തായി ഫയലിൽ േചർ� കാ��.
എ�ാൽ ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാലാ ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് സംബ�ി�് വിവരാവകാശ നിയമ �കാര�� നിരവധി
േചാദ���ം േകരള ഫിഷറീസ് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് അേസാസിേയഷെ� നിേവദന��ം േകാടതി വ�വഹാര��ം
നിലനിൽ��തായി കാ��.

        ഇ� സംബ�മായി 3.10.18-ൽ 6 (7) -ാം ന�രായി ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ി� 18.12.18 -ൽ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ
ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് നിയമ�ിെ� കരട് ത�ാറാ��തിന് 29.6.2013-ൽ നട� 11-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
തീ�മാനെമ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ക�ി�ി �പീകരി�ി�െ��ം ടി നിയമ�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ി വ�കയാെണ�ം
വ��മാ�ിയി��്. വളെരയധികം അടിയ�ിര �ാധാന��� വിഷയെമ� നിലയിൽ കരട് �പീകരണ�ി��ായി��



കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാേണ��ം നടപടി�മ�ൾ ��തൽ �തഗതിയിലാ�ി നിയമം �ാബല��ിലാ��തി� നടപടി
സ�ീകരി�വാ�ം ഓഡി�് �പാർശ െച��.

1-1-7   ഫിഷറീ� േ�ഷൻ, പുതുൈവ�് േനരിടു� �പധാന െവല��വിളി -
അധികാര �ാന�ള�െട �ശ� �ണി�ു�ു.
        ഫിഷറീസ് േ�ഷന് വർഷ�ളായി അംഗീകരി� ന�ിയ ത�ികക�െട എ�ം 35 ആയിരിെ�, േകവലം 11 �ിരം
ജീവന�ാ�ം 2 താൽ�ാലിക (1- േകാൺ�ാ�്, 1- ദിവസേവതനം) ജീവന�ാ�ം മാ�മാണ് ഇവിെട േജാലി േനാ��ത്.
സ�ീ�ർ ത�ിക അ�വദി�ി�മി�. പരിസര �ചീകരണം അനിവാര�മായ ആവശ�മായതിനാൽ ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ
ഒ� ജീവന�ാരിെയ വ�ി��തായി ഓഡി�് അേന�ഷണ�ൾ�് (നം.1.(14)) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയതിൽ േചർ�ി��്. ഏ��ം ന�
ഉേ�ശ ല���േളാ��ടി �ാപിതമായ�ം െപാ�ജന�ൾ�് ന� രീതിയിൽ േനരി�തെ� ഉപകാര�ദ�മായ ഈ േ�ഷൻ
അതിെ� ഉ�മമായ ല��ം ൈകവരിേ��ത് അനിവാര�മാണ്. എ�ാൽ ജീവന�ാ�െട അഭാവം ഇതിന്
തട�ംതെ�യാെണ�് ഓഡി�് വിലയി���. ആയതിനാൽ േമൽ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാലാ ച��ൾ� വിേധയമായി
സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി ലഭ�മാ�ി ��പരിഹാരം കെ���തി� സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം
നടപടി��ാകണെമ�് ഓഡി�് �പാർശ െച��.

1-2   ബജ�്
        2017-18 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് 17.3.2018 െല 52-ാമത് ജനറൽ കൗൺസിൽ മീ�ിംഗിെ� 1092-ാം നം.
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�്

2017-18 615379000 932458000 664964000 932458000

ബജ�് �കാര�� ഓേരാ ഇന�ിെ��ം �തീ�ിത വരവ്-െചലവ്, യഥാർ� വരവ്-െചലവ് കണ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ ;
വരവ്

�മ
നം.

ഫ�്
�തീ�ിത വരവ്

(റിൈവസ്ഡ്
ബജ�് �കാരം)

അ�ൗ�്സ്
�കാര�� വരവ്

1 ആഭ��ര വ�മാനം 39393000
40923518.3

(പലിശ
വരവ് ഉൾെ�ടാെത)

2 �ാൻ ഫ�് 567565000 137000000

3 നബാർഡ് 150000000 15305000

4 േനാൺ �ാൻ 151067000 138805000

5 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 21600000 21605000

6 മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�� വരവ് 2833000 281110

7 എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�ക�െട വരവ് -- 5029663

8 ഋണശീർഷം -- 28353304

9 പലിശയിന�ിെല വരവ് -- 7224645.13

ആെക 932458000 394527240.43



െചലവ്

�മ
നം.

ഫ�്

�തീ�ിത
െചലവ്

(റിൈവസ്ഡ്
ബജ�് �കാരം)

അ�ൗ�്സ്
�കാര��

െചലവ്

1 തനത് ഫ�് 0 574470

2 �ാൻ ഫ�് 717565000 146266097

3 േനാൺ �ാൻ ഫ�് 186780000 151253774

4 വിവിധ ഏജൻസി വരവിൽ നി�� െചലവ് 4675000 60000

5 നബാർഡ് -- 30507000

6 എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�ക�െട െചലവ് 1838000 18906569

7 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 21600000
23362717

(20962717 + 2400000)

8 ഋണശീർഷം -- 17790901

9 പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാഷർ െചലവ് -- 17940816

ആെക 932458000 406662344

    
2017-18 വർഷെ� �തീ�ിത വര� െചല� കണ�ം യഥാർ� വരവ് െചലവ് കണ�ം ത�ിൽ വലിയ അ�രം
നിലനിൽ��. ആെക �തീ�ിത വര�ം െചല�ം 932458000/- �പയാണ്. എ�ാൽ യഥാർ��ി�� ആെക വരവ്
394527240.43 �പ�ം ആെക െചലവ് 406662344/- �പ�ം മാ�മാണ്. �തീ�ിത വരവ് �കാരം �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ
567565000/- �പ�ം നബാർഡ് വരവിന�ിൽ 150000000/- �പ�ം വരവ് �തീ�ി� �ാന�് യഥാ�മം 137000000/-,
15305000/- എ�ീ �കകൾ മാ�മാണ് യഥാർ��ിൽ ലഭി�ത്. �ൻ വർഷ�ിൽ �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ 24 േകാടി �പ വരവ്
ലഭി�ി�� �ാന�് തൻവർഷം 567565000/- �പ വരവ് �തീ�ി�തിെല ��ി എ�ാെണ�് വ��മ�. �ടാെത, 72
ല��ി�േമൽ യഥാർ� പലിശ വരവ് ഉ�ായി��ി�ം ആയത് �തീ�ിത വരവിൽ ഉൾെ���ാതി���ം �തീ�ിത
വരവ് കണ�ാ�ിയതിെല അപാകതയാണ്.

�ാൻ ഫ�ിന�ിൽ �തീ�ിത െചലവ് കണ�ാ�ിയതി�ം ടി അപാകത കാ��. �ടാെത, നബാർഡ് വരവിന�ിൽ 15
േകാടി �പ വരവ് �തീ�ി�േ�ാ�ം ഒ� �പ േപാ�ം ടിയിന�ിൽ െചലവ് �തീ�ി�ാതി��തി�� കാരണ�ം
വ��മാ��ി�.

�തീ�ിത വരവ് െചല�കൾ കണ�ാ�േ�ാൾ ��തൽ യാഥാർ��േബാധേ�ാ��ടിയ സമീപനം അനിവാര�മാണ്. ബഡ്ജ�്
�പീകരണ േവളകളിൽ യഥാർ��ിൽ ലഭി�ാനിട�� �കകൾ കെ��ി ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ വര� െചല�കൾ
�മെ���വാൻ ഭാവിയിൽ ��ിേ��താണ്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക

വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സർ�കലാശാല അംഗീകരി�
തീയതി

വാർഷിക
ധനകാര�

പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭിേ��

തീയതി

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക

ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

27.12.2018 െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മീ�ിംഗിെല അജ� 31.7.2018 27.12.2018



ഐ�ം നം.1217 �കാരം വാർഷിക കണ�കൾ
അംഗീകരി�ി��.

        

1-4-1   സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ുളള പ�തി/പ�തിയിതര
ധനസഹായം (Plan, Non plan & NABARD)
2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം സർ�കലാശാല�് ലഭി� ധനസഹായ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം. ഗ� സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./തീ. �ക �ഷറി/ബാ�്

1 ഒ�ാം പാദം G.O(Rt)No.514/17/F&PD, Dtd.3.7.17 34701500 അഡീ. സബ് �ഷറി, എറണാ�ളം

2 ര�ാം പാദം G.O(Rt)No.712/17/F&PD, Dtd. 20.9.17 34701500 ,,

3 ��ാം പാദം G.O(Rt)No.55/18/F&PD, Dtd. 20.1.18 34701500 ,,

4 നാലാം പാദം G.O(Rt)No.217/18/F&PD, Dtd.26.3.18 34700500 ,,

5 -- G.O(Rt)No.781/17/F&PD, Dtd.10.10.17 (പ�തി) 80000000 ,,

6 -- G.O(Rt)No.270/18/F&PD, Dtd.28.3.18 57000000 ,,

7 -- G.O(Rt)No.2841/18/Fin, Dtd.28.3.18 15305000 ,,

ആെക 291110000

1-4-2   യു.ജി.സി ധനസഹായം
തൻവർഷം യു.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ സർവകലാശാല��് ഫെ�ാ�ും ലഭി�ി�ില�.

1-4-3   ഐ.സി.ഏ.ആർ. ധനസഹായം
2017-18 സാ��ികവർഷ�ിൽ ICAR-െ� 14.3.2018 െല -F.No.Agri/Edn/4-32/2017-EP&HS ക�് �ഖാ�ിരം �ാ�ിന�ിൽ
2,16,05,000/- �പ ലഭി�ക��ായി. �ൻവർഷെ� നീ�ിയിരി�് �കയായ 17,95,006/- �പ�ം ബാ�് പലിശയിന�ിൽ
ലഭി� 1,01,412/- �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 2,35,01,418/-�പ അ�ൗ�ിൽ തൻവർഷം വര��്. ഇതിൽ വാർഷിക
അ�ൗ�ിെല േരഖെ���ൽ �കാരം 2,09,62,982.5 �പ െചലവായി. 31.3.2018 ൽ ��ത അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക
25,38,435.5 �പയാണ്.

2017-18 സാ��ികവർഷ�ിൽ ICAR-െ� 14.3.2018 െല -F.No.Agri/Edn/4-32/2017-EP&HS ക�് �ഖാ�ിരം �ാ�ിന�ിൽ
2,16,05,000/- �പ ലഭി�ക��ായി. �ൻവർഷെ� നീ�ിയിരി�് �കയായ 17,95,006/- �പ�ം ബാ�് പലിശയിന�ിൽ
ലഭി� 1,01,412/- �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 2,35,01,418/- �പ അ�ൗ�ിൽ തൻവർഷം വര��്. ഇതിൽ വാർഷിക
അ�ൗ�ിെല േരഖെ���ൽ �കാരം 2,09,62,982.5 �പ െചലവായി. 31.3.2018 ൽ ��ത അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക
25,38,435.5 �പയാണ്.

1-4-4   �പേത�ക ആവശ��ൾ�ു� ധനസഹായം
തൻ വർഷം �േത�ക ആവശ��ൾ�� ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1-4-5   മ�് ഫ�ിം� ഏജൻസികളിൽ നി�ു� ധനസഹായം



എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�്സ് – പ�തി ധനസഹായം

�മ നം.    േ�ാജ�ക�െട േപര് �ക

1 CMLRE 37,834

2 NBFGR 9,66,476

3 DBT Projects 6,97,851

4 SERB Projects 4,01,369

5 PDF 17,41,133

6 DHR Projects 9,95,000

7 ICMR Fellowship 1,90,000

ആെക 50,29,663

മ�് ധനസഹായ�ൾ

മാസം/വർഷം വിവര�ൾ ലഭി� �ക

10/17 PFMS 40,000

11/17 Baby Marine International 20,000

11/17 EAP 1,02,500

11/17 Joint Director, Fisheries 60,000

12/17 Director of Treasury 12,610

3/18 Director of Treasury 46,000

ആെക 2,81,110

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി�െട
േപര്, ഉ�രവ്
നം./തീയതി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം നം./
തീയതി

പ�തി/ �േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയ
ളവ്/
വിനി
േയാഗ
കാലയ
ളവ്

1

NFDB,
G/Nat.Surveilliance/
16-17
Dt: 06.05.2016,
17.10.2016 &
07.03.2017

1617595 1459612
KSA(FOU)A3/
509/17 dtd, 17.7.17

National Surveillance
Programme for
Aquatic Animal
Diseases

2016-17

2
MoEs/CMLRE/
10-IT/S/141/2012
Dt. 01.10.2012

1017431 633092
KSA(FOU)A3/
602/17 dtd,05.8.17

Bar coding of Shrimp
from Indian EEZ

2016-17

3 CMLRE 151020 1183880
KSA(FOU)A3/
589/17 dtd,23.8.17

‘Biological Resources
Characteristics.....Indian
Ocean’

2012-17

4 SERB -- 513201
KSA(FOU)A3/
432/17 dtd,15.7.17

Mangrooves for
Fisheries &
Environmental
Enhancement

2016-17



5 NSS Grant
A-788/2016/NSS
Dt. 30.11.2016

50165 21750 KSA(FOU)A3/
650/17
dtd. 16.8.17

NSS regular activities 2016-17

6
NSS Grant
A-2/492/2017/NSS
Dt.10.08.2017

73301 35500
KSA(FOU)A3/
279/18
dtd. 15.9.18

NSS regular activities 2017-18

7 ICAR

ICAR Share:
– NIL
State Grant
:– 400 Lakhs

27510000
KSA(FOU)A3/
776/17 dtd.5.10.17

Development Grant 2016-17

8 DBT -- 93111.50
KSA(FOU)A3/791/17
dtd. 13.10.17

Evaluating costs &
benefits of profhy
lactics.... Asia & Africa

2016-17

9 DBT -- 144586.5
KSA(FOU)A3/791/17
dtd.

Development of
alternative fish feeds
....... indigenous
ingredients.

2016-17

1-6   തന� വരുമാനം
�ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം �കാര�� �റവ് /
വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

�മ
നം. തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം

�ൻവർഷെ�
അേപ�ി�്

തൻവർഷെ�
വരവ് 

വ�ത�ാസം (+/-)

ശതമാന
നിര�ിൽ

1 മ��ം വിൽപന 1316637 14827 -1301810 -88.79%

2 ഫാം ഉൽ���ൾ 231089 934949 +703860 404.58%

3 അ�ാഡമിക് വരവ് 19656455 32034681.30 +12378226.30 61.35%

4 പരീ�ാ ഫീസ് 3088795 4797836 +1709041 64.39%

5 വാടക 473809 1129583 +655774 41.94%

6 ബസ് പാസ് വരവ് -- -- --

7 െസക�രി�ി
 െഡേ�ാസി�് -- -- --

8 പ�ിേ�ഷൻസ് - - -

9 ഇൻ�ി��ഷണൽ
ചാർ�് 206554 399000 +192446 51.76%

10 �ണിേവ�ി�ി
േ�ാ�ർ�ീസ് -- -- --

11 െട�ർ ഫീസ് -- -- --
12 ��് ബാ�് �ീം -- -- --
13 േ�ാൺസർഷി�് - - -

14 മ�ിന�ൾ 293559 424764 +131205 69.11%

15 സെ�ൻസ് -- -- --
16 �ൻ ബാ�ി -- -- --

17 മ� വര�കൾ 892263 1187878 +295615 24.88%

18 ശ�ി അ�ൗ�് -- -- --
ആെക 40923518.30

1-7   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം
അ�ൗ��് ജനറൽ (േകരള), ഇ��ൻ ഓഡി�് & അ�ൗ�്സ് ഡി�ാർ�്െമ�്, േകരള സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട



01.04.2014 �തൽ 31.3.2018 വെര�� വര� െചല� കണ�കൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക�ം 06.09.2018 െല ക�് നം.
(C&F)/VII/E06-20/18-19/88 �കാരം ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് സർ�കലാശാലാ രജി�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച�ി��.

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

2-1   ക�ാ� ബു�് അപൂർ�മായി എഴുതി സൂ�ി�ു�ു.
        ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� വാർഷിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�്
�ഡീസിെല ക�ാഷ്��് പരിേശാധി�തിൽ കണ�കൾ അ�ർ�മായി േരഖെ���ിയതാ�ം മാസാ��/വർഷാ�� വര�
െചല� നീ�ിയിരി�് �കകൾ കണ�ാ�ി ആയവ ബാ�് പാസ്��മായി െപാ��െ���ി �മത�� അധികാരി
സാ��െ���കേയാ െച�ി�ി�ാ�താ�ം കാ��. ആയതിനാൽ തൻവർഷെ� നീ�ിയിരി�് �ക�െട വിശദാംശം
പരിേശാധി�വാൻ കഴി�ി�ി�. ടി �ാപന�ിെ� ബാ�് പാസ്��് (അ�ൗ�് നം. 67338446647) �കാരം 01.4.2017 െല
�ാരംഭ ബാ�ി 5,362/- �പ�ം 31.3.2018 െല നീ�ിയിരി�് �ക 1,84,148/- (ഒ� ല��ി എൺപ�ിനാലായിര�ി ഒ���ി
നാ�െ��് ) �പ�ം ആ��. ആയതിനാൽ തൻവർഷെ� വര� െചല� കണ�കൾ എ�തി �ർ�ിയാ�ി ബാ�്
പാസ്��മായി െപാ��െ���ി �മത�� അധികാരി സാ��െ���ി പരിേശാധന�ായി ഓഡി�ിൽ
ഹാജരാേ��താണ്.

        വര� െചല� കണ�കൾ എ�തി ��ി�ക എ�ത് �ാപന�ിെ� �വർ�ന �താര�ത�െട ഭാഗമാണ്. ആയതിൽ
വീ� വ���ത് ഏെറ ഗൗരവമായി വീ�ിേ��താണ്. േമൽ വീ�കൾ ആവർ�ി�ാതിരി��തി� സർ�കലാശാല�െട
ഭാഗ�നി�ം കർശന നിർേ�ശ��ാകണെമ� ഓഡി�് �പാർശ െച��.

2-2   ശ�ള പരി�കരണ കുടി�ിക – തന� വരുമാന�ിെല കുറ�
അടിയ�ിരമായി നികേ��താ�.
        സർ�കലാശാലാ അ��ാപക�െട 1986, 1996, 2006 വർഷ�ളിെല �.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക
അ�വദി��ത് സംബ�ി�് 17.4.2017-ൽ �ടിയ 45-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിെല 926-ാമത് അജ�യായി
ഉൾെ���ി ചർ� െച�ി��. �ടർ�് 1986, 1996 വർഷ�ളിെല ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക�കയായ 22,56,142/- �പ
(ഇ�പ�ിര� ല��ി അ��ാറായിര�ി ഒ���ി നാ��ിര�് ) സർ�കലാശാല�െട തന� വ�മാന�ിൽ നി�ം
ന��തിന് തീ�മാനെമ��ക�ം െച�ി��. എ�ാൽ േമൽ �ക സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ��തി�ം തന�വ�മാന�ിൽ
തിരിെക �തൽ���തി�ം േവ� നടപടികൾ ചർ� െച�െ��തായി മിനിട്സിൽ േരഖെ���ി�ാ��ി�. �ടാെത, ടി �ക
സർ�ാരിൽ നി�ം റീ��് െച�് തന� ഫ�ിൽ ഒ�� വ��ിയി�മി�. േമൽ സാഹചര��ിൽ സർ�കലാശാല�െട തന�
വ�മാന�ിൽ ഇ�വഴി ഉ�ാ�� �റവ് നിക��തിനായി നട�ിയ �ടർ നടപടികൾ അറിയി��തിേല�ായി ന�ിയ
8(9)-ാം ന�ർ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ി� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ടി �ക �ടി ഉൾെ���ി േനാൺ �ാൻ �ാ�്
അ�വദി�ണെമ�് �പാർശ െച�് 12.11.2018- ൽ ഫിൻ.5/860/2012 ആയി �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഗവൺെമ�ിന് ക�്
ന�ിയി��് എ�ം അറിയി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ
ലഭ�മാേ���മാണ്.

2-3   ക�ാർേ��� െറ�� - വാടക വരുമാന�ിൽ കുറ�
1. േഡാ. െവ��രമണി, അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ

േഡാ. െവ�� രമണി, അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ (േകാൺ�ാ�് ) 7/2014 �തൽ ൈട�്-4, �ണി�് നം. 9 െല ക�ാർേ��്
ഉപേയാഗി��െ��ി�ം ഇതി� നി�യി�ി�� മാസവാടകയായ 710/- �പ നാളി�വെര അടവാ�ിയി�ി� എ�് ഫയൽ
പരിേശാധി�� �കാര�ം 16.1.2018 െല ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം.26 ന് (2016-17 ഓഡി�് വർഷെ� ഒ��ൻ �ി�് )
സർ�കലാശാല�െട ഫിനാൻസ് െസ�നിൽ നി�് 22.1.18 െല  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി അ�സരി�ം ക�ാർേ��് െറ�്,
ഇല�ിസി�ി ചാർ�്, വാ�ർ ചാർ�് എ�ീ ഇന�ളിൽ േമൽ ഉേദ�ാഗ�െ� ശ�ള�ിൽ നി�ം നാളി�വെര �റ�
െച�കേയാ ചാർ�കൾ േനരി�് ഒ��കേയാ െച�ി�ി� എ�ം വ��മാ�ിയി��്. ഇ��കാരം 2016-17 ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ 12/2017 വെര�� ന�ം തി�െ���ി പരാമർശം ഉൾെ���ിയി�� (ഖ�ിക- 2-5). �ടാെത
നാളി�വെര�� മാസവാടക�ം ഇല�ിസി�ി, വാ�ർ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട അട��തിൽ പിഴ� വ��ിയ �ക�് പലിശ
ഉൾെ�െട ഈടാ��തി�ം നിർേ�ശി�ി��െവ�ി�ം ടി വ��ിയിൽ നി�ം ന��ക ഈടാ��തിന്
സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�.

2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 2-5 പരാമർശ�ിെ� െവളി��ിൽ 6/2018 ൽ ജി.എ.3/4787/2018
�കാരം സർ�കലാശാലാ രജി�ാർ ഒ�ി� ഒ� േനാ�് േഡാ. െവ��രമണി, അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ�് ന�ിയി��തായി
കാ��. എ�ാൽ ��ത ഓ ഡി�് പരാമർശ�ിന് 2016-17 റിേ�ാർ�ിേ�ൽ സർ�കലാശാല സമർ�ി� ആദ� മ�പടിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� വിവര�ൾ ഇ�കാരമാണ്.



ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട 23.7.14 െല ഉ�ര� �കാരം േഡാ. വി.െക. െവ��രമണിെയ ആൺ��ിക�െട
പി.ജി.േഹാ�ലിൽ(േനാർ�്-ഈേ�ൺ കാ�സ് ) റസിഡ�് ട��റായി നിയമി�െകാ�� ഉ�രവിെ� പകർ�ം ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ �ം വാടക ഈടാ��തിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി�രണെമ�് കാണി�് ടി അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ
സർ�കലാശാലാ രജി�ാർ�് ന�ിയ ക�ിെ� പകർ�ം ഉൾെ���ി, വാടക �ടി�ിക സംബ�ി� പരാമർശം
ഒഴിവാ�ി�രണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ടിയാൻ ന�ിയ അേപ��മാണ് പരാമർശ�ി� മ�പടിയായി
ഉൾെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ േമൽ അേപ� സംബ�ി� സർ�കലാശാല�െട നിലപാട് മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി�ി�.
�ടാെത, റസിഡ�് ട��ർ എ� നിലയിൽ ടിയാന് വാടക നി�യി� അ�വദി�െ��ി�� ക�ാർേ��ിെ� വാടക ന��തിൽ
നി�ം ടി െ�ാഫസെറ ഒഴിവാ�ിയതായി�� ഉ�ര�കേളാ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�ടാെത, 2017-18 ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി ന�ിയ ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം.9(10)ന് ന�ിയ മ�പടിയിൽ (12.12.18 െല
ഫിൻ.3/5458/18) േഡാ. െവ��രമണി, അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസ�െട 31.7.2018 വെര�� വാടക�ടി�ിക തി�െ���ിയ�ം
(34,080/- �പ) േമൽ വാടക�ടി�ിക ഒ���തിന് നിർേ�ശം ന�ിയി��താ�ം േചർ�ി��് (വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം – III ആയി ഉൾെ�ാ�ി�ിരി��).
ആയതിനാൽ േമൽ വിവര��െട െവളി��ിൽ ടി വ��ിയിൽ നി�ം 7/14 �തൽ 3/18 വെര ഈടാേ�� വാടക �ടി�ിക
�വെട േചർ�ിരി�� �കാരം നി�യി��.
കാലയളവ് - 7/14 �തൽ 3/2018 വെര - 45 മാസം
�തിമാസ നിര�് - 710/-
േമൽ കാലയളവിെല �ടി�ിക – 45 x 710 = 31,950/- �പ (���ിെയാ�ായിര�ി െതാ�ായിര�ി അൻപത് �പ മാ�ം)

േമൽ�ക�ം പിഴ�ലിശ�ം ഉൾെ�െട ഈടാ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.
2. �ീ. അ�ൺ. െക.െജ., ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്

        2010 െല F.5/3353/2006-◌ാം ന�ർ ഉ�ര� �കാരം 7/2010 �തൽ െട�് II ക�ാർേ��് അ�വദി�ി��താ�ം 1865/-
�പ (1850 + 15 വാ�ർ ചാർ�് ) �തിമാസ വാടകയായി നി�യി�ി��താ�ം ഫയൽ നം. ജി.എ.3/3353/2006-ൽ
േരഖ��്. എ�ാൽ ��ത വാടക ടിയാൾ നാളി�വെര അടവാ�ിയി�ി�. ഇ� സംബ�ി� പരാമർശം 2016-17 ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 2-6 ആയി ഉൾെ���ക�ം ടിയാളിൽ നി�ം വാടക �ടി�ിക പിശ�ലിശ ഉൾെ�െട
ഈടാ��തി�ം നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��. ഓഡി�് പരാമർശെ��ടർ�് 6.2.2018 ൽ ജി.എ.3/4787/2018-ാം ന�ർ
�റി�് �കാരം വാടക �ടി�ിക എ��ംേവഗം സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�ി രസീത് ഓഫീസിൽ ഏൽ�ി�വാൻ ഫയൽ
�കാരം നിർേ�ശി�ി��.
    2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിേ��� ആദ� മ�പടിയിൽ വാടക�ടി�ിക ഒ���തിനായി സർ�കലാശാല ന�ിയ
നിർേ�ശ�ിേ�ൽ �ീ. അ�ൺ.െക.െജ. സമർ�ി�ി�� മ�പടി�ം ഉൾെ���ിയി��. ടിയാൾ പരാമർശി�ിരി�� വാദം
2004 ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ് (ജി.ഒ.(പി) നം.145/2006/ഫിൻ. തീ. 25.3.2006) �കാരം 4300-5930 �തൽ 10790-18000
വെര ശ�ള നിര�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര വാടക ഈടാ��തിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��ം ആയതിനാലാണ് �ാസ്-4
ജീവന�ാരനായ തെ� പ�ൽ നി�ം ക�ാർേ��് വാടക നാളി�വെര സർ�കലാശാല ഈടാ�ാതി��െത�മാണ്.
�ടാെത, അേ�ഹം 2014 �ൈല 14 �തൽ 2017 ജ�വരി 28 വെര സെ�ൻഷനിലായി��െവ�ം 2014 ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവ് (ജി.ഒ.(പി) നം.7/2016, തീ.20.1.16) �കാര�� ശ�ള പരി�രണം നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ി� എ��ം
കണ�ിെല��് ഓഡി�് പരാമർശം ഒഴിവാ�ണെമ�ം അേപ�ി�ി��്. എ�ാൽ ടിയാെ� അേപ�യിേ�ൽ
സർ�കലാശാല�െട തീ�മാന�ം �ടർ നടപടിക�ം ടി പരാമർശ�ി�� മ�പടിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. േമൽ
സാഹചര��ിൽ ടി വിഷയ�മായി ബ�െ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ �വെട േചർ�ിരി��.

1. സർ�കലാശാല�് സ��മായി ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് നിയമം നാളി�വെര �പീകരി�ി�ി�. എ�ാൽ േകാേളജ് ഓഫ്
ഫിഷറീസ്, പന�ാട്-െന�ം, ��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷേന�ം 01.04.2011-ൽ േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാലയിൽ
നി�ം ഡിസ് അഫിലിേയ�് െച�് 2011- െല 5-ാം ആ�് �കാരം 'േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ���
സർ�കലാശാല' ആരംഭി�ി��െവ�ി�ം 2011 െല 5-ാം ആ�് നിലവിൽ വ��തി���് േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�്
ബാധകമാ�ിയി�� നിയമ�ളാണ് െ�ാേമാഷൻ/ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് �ട�ിയ കാര��ൾ�് ബാധകമായി��െത�്
കാ��. �ീ. അ�ൺ.െക.െജ., 7/2010 �തൽ ൈട�് II ക�ാർേ��ിൽ താമസ�ാരനായി��െവ� കാര�ം
�ട��ിൽ�െ� പരാമർശി�ി��്. 15.07.2009 െല എ.6/63(ii)09/(07)- ◌ാം നം. ഉ�രവ് �കാരം േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല നി�യി�ി�� ജീവന�ാ�െട ക�ാർേ��് അർഹതാ പ�ിക �വെട േചർ��.

Building Area in M2 Rent/Month Eligibility revised to

Type V 159 Rs.3,700/- Dean/Prof./Assoc. Prof./A.O.

Type IV 125 Rs.3,000/- Asst. Prof./ Class II NT

Type II 56 Rs.1,850/- Class III

Acquired Bldg. 67 Rs.1,400/- Class IV



ഇതിൽ നി�ം �ീ. അ�ൺ. െക. െജ.യ് �് അർഹതെ�� ‘Acquired Bldg.’ - ൽ നി�ം ഉയർ� നിലവാര���ം �ാസ്–III
ജീവന�ാർ�് അർഹതെ���മായ Type- II ക�ാർേ��ിൽ ആയി�� അേ�ഹം താമസി�ി��െത�ം വ��മാണ്. 2004
െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെല ഒഴിവാ�ൽ ബാധകമായിരി��ത് അർഹതെ�� �ാ�ിൽ താമസി��
വിഭാഗ�ൾ�ായിരിെ�, ഉയർ� നിലവാര�ി�� ക�ാർേ��ിൽ താമസി�� �ീ. അ�ൺ. െക.െജ.�െട വാദഗതി
അംഗീകരി�ാ��ത�.

2. സെ�ൻഷൻ കാലയളിൽ ടിയാെ� സ�കാര� നിയ�ണ�ിൽ ക�ാർേ��് ഉപേയാഗി�ി�� സാഹചര��ിൽ േമൽ
കാലയളവി�ം വാടക ന��തിന് ടിയാൻ ബാധ��നാണ് എ�് അറിയി��. ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�� �റ�്
ജീവന�ാരനിൽ നി�ം ഈ കാലയളവിെല �ടി�ിക ഈടാേ��താണ്.

ഓഡി�് ഒ��ൻ നം. 9(10)-ന് സർ�കലാശാല ന�ിയ മ�പടി (അ�ബ�ം - 3) �ടി കണ�ിെല��് 2010 െല എഫ്.
5/3353/2006-ാം ന�ർ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ. അ�ൺ. െക.െജ.�െട വാടക�ടി�ിക �വെട േചർ�ിരി��
�കാരം കണ�ാ��.

കാലയളവ് �തിമാസ വാടക ഒ�േ�� വാടക �ടി�ിക

7/2010 �തൽ
3/2018 വെര
(93 മാസം)

1,865/-
1,73,445/ (ഒ�ല��ി എ�പ�ി�വായിര�ി
നാ��ി നാ���് �പ )

േമൽ �ക�ം പിഴ�ലിശ�ം ഉൾെ�െട ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ
�തൽ�േ��താണ്.

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

3-1   4-ാം േകാൺെവാേ�ഷൻ - ICAR ഫ�് വകമാ�ി െചലവഴി��
സംബ�ി�്
സർ�കലാശാലാ രജി�ാ�െട Exam.3/101/10475/2017(ii)(a) നം. ക�് �കാരം 19.2.2018 ൽ നട�ിയ 4-ാം
േകാൺെവാേ�ഷനിൽ 275 വിദ�ാർ�ികൾ�് ബി�ദദാനം നട�ക��ായി. വിവിധ വിഷയ�ളിൽ ബി�ദം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട വിഷയം തിരി�� കണ�് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.



�മ.
നം

േകാ�ിെ� േപര്
അ�ിഷൻ

ബാ�്
വിദ�ാർ�ിക�െട

എ�ം

1 എം.എസ് സി. ബേയാ െടേ�ാളജി & ബേയാ ഇൻഫർമാ�ി�് 2015 15

2 എം.എസ് സി. �ാ�ി�ി�് 2015 6

3 എം.എസ് സി. �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി 2015 21

4 എം.എസ് സി. ഡിസാ�ർ മാേനജ് െമ�് 2015 5

5 എം.എസ് സി. റിേമാ�് െസൻസിംഗ് & ജി.ഐ.എസ്. 2015 7

6 എം.എസ് സി. മൈറൻ ൈമേ�ാബേയാളജി & മൈറൻ �ഗ്സ് 2015 18

7 എം.എസ്.സി. മൈറൻ െകമി�ി 2015 10

8 എം.എസ് സി. ഫിസി�ൽ ഓഷ�േനാ�ാഫി & ഓഷൻ േമാഡലിംഗ് 2015 7

9 എം.എസ് സി. ബേയാളജി�ൽ ഓഷ�േനാ�ാഫി & ബേയാ  ൈഡേവ�ി�ി 2015 19

10 എം.എസ് സി. അൈ�ഡ് ജിേയാ സയൻസ് 2015 6

11 എം.എസ് സി. അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�ൽ മാേനജ് െമ�് 2015 5

12 എം.എസ് സി. അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�് 2015 6

13 എം.എസ് സി. ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി 2015 5

14 എം.എഫ്.എസ് സി. ഫിഷറീസ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 2015 3

15 എം.എഫ്.എസ് സി. ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫീ  ഡ് െടേ�ാളജി 2015 2

16 എം.എഫ്.എസ് സി. അക�ാകൾ�ർ 2015 3

17 എം.എഫ്.എസ് സി. ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനജ് െമ�് 2015 4

18 എൽ.എൽ.എം. മാരിൈടം േലാ 2015 12

19 എം.െടക്. ഫിഷറി എ�ിനീയറിംഗ് 2015 2

20 എം.െടക്. ഓഷ�ൻ & േകാ�ൽ േസ�ി എ�ിനീയറിംഗ് 2015 2

21 എം.െടക്. ഇ�േ��ഡ് േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ് െമ�് 2015 2

22 എം.െടക്. േകാ�ൽ & ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് 2015 8

23 എം.ബി.എ. എനർജി മാേനജ് െമ�് 2015 3

24 എം.ബി.എ. 54

25 ബി.എഫ്.എസ്.സി. 2013 50

േമൽ�റ� േകാ�കളിൽ �മ നം. 11 �തൽ 17 വെര�ം �മ നം.25 �മായി 78 ��ികളാണ് ICAR അംഗീകാര�� േകാ�കളിൽ
പഠി�് ബി�ദം േനടിയത്. ബാ�ി��വർ ICAR �ീമിൽ ഉൾെ�ടാ� േകാ�കളിൽ പഠി�് ബി�ദം േനടിയവർ ആണ്.

സർ�കലാശാല 2017-18 വർഷം ഓഡി�ിനായി സമർ�ി� 4-ാം േകാൺെവാേ�ഷെ� വൗ��കൾ �കാരം െചലവഴി� �ക
9,33,330/- �പയാണ്. ഇത് ICAR െഡവലപ്െമ�് �ാ�ിൽ നി�ാണ് െചലവഴി�തായി കാ��ത്. ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ
താെഴ�റ��.

വൗ�ർ നം. �ക

66/2 30000

94/2 155000

95/2 140000

103/2 15000

112/2 14000

T237/03 412132

T249/03 167198

ICAR അംഗീകാരം ഇ�ാ� േകാ�കളിൽ പഠി� വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി ICAR െഡവലപ്െമ�് �ാ�ിൽ നി�ം �ക
െചലവാ�വാൻ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട അ�മതിേയാ സർ�ാർ ഉ�ര�കേളാ ഉെ��ിൽ ആയത് ഓഡി�ി�



സമർ�ി�വാൻ ഓഡി�് എൻക�യറി നം-4(16) ന�ിെയ�ി�ം സർ�കലാശാല സമർ�ി�ി�ി�. ആയതിന് ICAR
അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�കളിൽ പഠി� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ICAR �ാ�ിൽ നി�ം െചലവാ�ിയ �ക ആ�പാതികമായി
കണ�ാ�ി ആയത് സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�ം ICAR ഫ�ിേല�് വകയി�േ��താണ്.

3-2   ICAR അംഗീകാരമില�ാ� േകാ�സുകൾ�ുേവ�ി ICAR �ഗാ��
െചലവഴി�� സംബ�ി�്
2017-18 സാ��ിക വർഷം ICAR അംഗീകാരമി�ാ��ം �.ജി.സി അംഗീകാര�� േകാ�ക�െട പരീ�ാ സംബ�മായ
െചല�കൾ�് ICAR - DG �ാ�് െചലവഴി�തായി കാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

വൗ�ർ നം. ഇനം �ക/ െച�് നം.

CBV No. 107/4-17
േഹാണേററിയം – േഡാ. സഞ് ജീവ്. എസ്,
എം.എസ് സി. �ഡ് െടേ�ാളജി പരീ� സംബ�ി� െചലവ്

30,000/-
829164/25.4.17

CBV No. T/126/3-18
േഹാണേററിയം – േഡാ. സഞ് ജീവ്. എസ്,
എം.എസ് സി. �ഡ് െടേ�ാളജി

30,500/-
9344411/16.3.18

CBV No. 74/7-17 പാസിംഗ് േബാർഡ് മീ�ിംഗ് – എം.എസ് സി. േകാ�കൾ
6,852/-
757176/11.7.17

ആെക 67,352/-

            I.C.A.R െ� F. No. Agrl.Edn/4-32/2017 EP8HS, തീയതി – 14.03.2018 ഉ�രവ് �കാരം ഈ സർ�കലാശാല�് 216.06
ല�ം �പയാണ് �ാ�ായി അ�വദി�ിരി��ത്. ക�ാപി�ൽ െഹഡിൽ 159.73 ല�ം �പ�ം റവന� െഹഡിൽ 56.33 ല�ം
�പ�മാണ് അ�വദി�ിരി��ത്.    ടി �ാ�് I.C.A.R അ�ഡിേ�ഷൻ ഉ� �ാപന�ൾ�ം േകാ�കൾ�ം മാ�േമ
ഉപേയാഗി�ാ� എ�് �േത�കം നി�ർഷി�ി��്.
േമൽ �ക വകമാ�ി ICAR അംഗീകാരമി�ാ��ം �.ജി.സി. അംഗീകാര���മായ േകാ�ക�െട അ��യന/പരീ�ാ
െചല�കൾ�ായി വിനിേയാഗി�തിന് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയായ ICAR-െ� അ�മതി ലഭി�ി�െ��ിൽ ആയത് ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ��തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം. – 5(17) ന�ിെയ�ി�ം സർ�കലാശാല മ�പടിെയാ�ം സമർ�ി�ി�. ആയതിനാൽ
വകമാ�ി െചലവഴി� 67,352/- �പ സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�ം ICAR ഫ�ിേല�് തിരിെക വകയി�േ��താണ്.

3-3   �േകാളർഷി�് തുക �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ും ന�കി.
സർ�കലാശാലാ ഫയൽ നം. Acad.2/874/2018

ICAR അ�ഡിേ�ഷൻ ഉ� �ാപന�ൾ നട�ിവ�� Under Graducate േകാ�കളിേല�് അഖിേല��ാ �േവശന പരീ��െട
അടി�ാന�ിൽ െതരെ���െ��� അന� സം�ാന വിദ�ാർ�ികൾ�് നാഷണൽ ടാല�് േ�ാളർഷി�് (NTS) എ�
േപരിൽ ICAR ഒ� േ�ാളർഷി�് ന�ിവ���്. എ�ാൽ അഖിേല��ാ �േവശന പരീ�യി�െട 2015 ബി.എഫ്.എ�ി
ബാ�ിേല�് �േവശനം ലഭി� ബീഹാർ സ�േദശിയായ �ീ. ശ�ാംലാൽ �� എ� വിദ�ാർ�ി�് 15-16, 16-17 എ�ീ
വർഷ�ളിൽ സർ�കലാശാല�് ICAR അ�ഡിേ�ഷൻ ലഭി�ി� എ� കാരണ�ാൽ നാഷണൽ ടാല�് േ�ാളർഷി�് ലഭി�ി�.
�ടർ�് 17.3.2018 െല 52-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ 1098-ാം നം. അജ� ആയി �ീ. ശ�ാംലാൽ ��വിന് �േവശനം
േനടിയ ദിനം �തൽ അ�ഡിേ�ഷൻ ലഭി� ദിവസംവെര അതായത് ; 01.11.2015 �തൽ 17 മാസേ��് �തിമാസം 2,000/- �പ
�കാരം 34,000/- �പ �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ന�വാൻ തീ�മാനി�. സർ�കലാശാല�െട 26.4.2018 െല Acad.2/874/2018 നം.
ഉ�രവ് �കാരം ടി �ക �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ന�ി. �ാൻ ഫ�് ഇന�ി�� �കകൾ �േത�കമായ സർ�ാർ
ഉ�രവി�െടയ�ാെത വകമാ�ി െചലവാ�വാൻ നിർേ�ശമി�ാതിരിെ� േമൽ േ�ാളർഷി�് �ക സർ�കലാശാല�െട �ാൻ
ഫ�ിൽ നി�ം ന�ിയതിന് വിശദീകരണം ന�വാൻ സർ�കലാശാലേയാട് ആവശ�െ��െകാ�് െക.എസ്.എ.-എഫ്.ഒ.�.
(എ.3) 145/18 ആയി ക�് ന�ിെയ�ി�ം സർ�കലാശാല നാളി�വെര മ�പടി ന�ിയി� (ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം. 24(47)).

�ാൻ ഫ�് �കകൾ സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി മാ�ം െചലവഴി�െ�േട��ം അ�ാ� െചല�കൾ �ൻ�ർ
സർ�ാർ അ�മതിേയാ��ടി മാ�ം നടേ���മാണ്. േമൽ കാരണ�ാൽ ടി 34,000/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ
തട�െ����.

3-4    സ�ി�ിം� പൂൾ നിർ�ാണം - അനുമതി ഓഡി�്
        സ�ി�ിംഗ് �ൾ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയർ DSR 2013 നിര�ിെന അടി�ാനെ���ി
16.01.2018 ൽ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. എ�ിേമ�് �കാരം P.A.C. 2,95,872/- ആണ് കണ�ാ�ിയത്. ടി േവല�െട �ഖ�



ഇനം എ�ത് ഇനം 10.28 ; S.S. ൈപ� െകാ�� നിർ�ാണം ആണ്. എ�ിേമ�് �കാരം 356 കി.�ാം. S.S. ൈപ�ാണ്
നിർ�ാണ�ിനായി കണ�ാ�ിയത്. എ�ാൽ 03.07.2018 ൽ എ�ിനീയർ റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ആയത്
�കാരം 460 കി.�ാം. �ീൽ ൈപ�് കണ�ാ�ി P.A.C. 3,80,348/- �പ ആയി �നർ നി�യി�ക�ം െച�. ചീഫ്
എ�ിനീയ�െട 19.09.2017 െല C.C./Adm./P.L.A./C.M.P./1014(a)/05-◌ാം നം. ക� �കാരം 01.10.2017 �തൽ 2016 D.S.R. with cost
index 1.46 െന അടി�ാനെ���ിയാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാേ��െത� വ��മാ�ിയി��്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ടി ���ി�് 2016 DSR നിര��സരി� േവണമായി�� �ക കണ�ാേ��ിയി��ത്. എ�ാൽ ഇവിെട 2013 നിര�ിെന
അടി�ാനെ���ി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ താെഴ�റ�ം �കാരം അധിക �ക എ�ിേമ�ിൽ വകയി��ി ���ി
നട�ിയതായി വർ�് ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കാ��. എ�ിേമ�ിെ� വിശദവിവരം താെഴ െകാ���.

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയത്
(2013 DSR �കാരം) (C.I. 1.36 ഉൾ�െട)

എ�ിേമ�് ത�ാറാേ��ിയി��ത്
(2016 DSR �കാരം) (C.I. 1.46 ഉൾെ�െട)

ഇനം 10.28
460 കി.�ാം. 831/കി.�ാം. നിര�് - 3,82,260/-

ഇനം 10.28
460 കി.�ാം. 689.70/കി.�ാം. നിര�്
- 3,17,262/-

അധികം കണ�ാ�ിയത് - 3,82,260 -3,17,262 – 64,998/-
    േമൽ ���ി സംബ�മായ ബിൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം നിർബ�ിത കിഴി�കൾ കിഴി�് 3,61,332/- �പ ടി
���ി�ായി 12.10.2018-ൽ േകാൺ�ാ�ർ�് ന�ിയതായി കാ��. ആയതിനാൽ അധികം ന�ിയ 64,998/- �പ ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി��ി�. എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�� നിര�് സംബ�ി�് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട വ��മായ മാർ� നിർേ�ശം
നിലനിൽെ� അധിക നിര� കണ�ാ�ി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം പണി �ർ�ീകരി� �റ� ടി അധിക നിര�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ �ക കണ�ാ�ി നൽ�ക�ം െച�തി� മതിയായ വിശദീകരണം ന�ക�ം നിരാകരി� �ക
സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയറിൽ നി�ം ഈടാ�ക�ം െചേ��താണ്. ഇ� സംബ�ി�് ഓഡി�് അേന�ഷണം
ന�ിെയ�ി�ം (നം. 24(45)) ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��ി�.

3-5   ഫിഷറീ� േ�ഷൻ, പുതുൈവ�് - മൈറൻ �കൂൾ നിർ�ാണം -
അനുമതി ഓഡി�്
സർ�കലാശാലാ ഫയൽ നം. ജി.എ.3-3292/17, തീ.1.10.18

മൈറൻ �ൾ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� അ�ബ� േവലയായി�ാണ് സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയ�െട നിർേ�ശ�കാരം
മ�് ഫി�ിംഗ് എ� ഇനം അ�ിഡി�ഡ് ഏജൻസി� ന�ിയത്. എ�ാൽ അ�ിഡി� ഡ് ഏജൻസികൾ�്
നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ ന���മായി ബ�െ�� 30.07.14-ാം തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ�ടി) 311/14/ ഫിൻ -ാം
ന�ർ ഉ�രവിെല അന�്ചർ II �കാരം �ാനിംഗ്, ഡിൈസനിംഗ്, െടൻഡറിംഗ്, ��ർൈവസി�്, പണി �ർ�ിയാ�ി ൈസ�്
ൈകമാ�ം െച�ൽ എ�ിവ�ാണ് െസേ�ജ് ചാർ�് നേ��ത് എ� വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ ഇവിെട േമൽ�റ�
ഘടക�ൾ ഒ�ം ഇ�ാ� മ� ഫി�ിംഗ് മാ��� ടി ���ി ഏെ��� നട��തി� സർ�കലാശാല� മരാമ�വിഭാഗം
ഉ�ായിരിെ� അ�ിഡി� ഡ് ഏജൻസി� ന�ിയ��ലം സർ�കലാശാല�് ടി ���ി�് െസേ�ജിന�ി�� �ക �ടി
ഉൾെ���ി അധിക �ക�് എ�ിേമ�് ത�ാറാേ��ി വ�. ആയത് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

ആെക ���ി �ല�ം                     - 14,19,736/-

െസേ�ജ് ചാർ�് 7%                     - 1,02,363/-

ക�ിൻജൻസി 3%                         –    42,592/-

18% GST (െസേ�ജ് ചാർ�ിേ�ൽ) -    18,425/-

        ഇ�കാരം അ�ിഡി�ഡ് ഏജൻസി�് ���ി ന�ിയ� �ലം േമൽ�റ� �� ഘടക�ൾ (െസേ�ജ് ചാർ�്,
ക�ിൻജൻസി, GST) അധികമായി എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ി 1,63,380/- �പ അധിമായി എ�ിേമ�ിൽ വകയി�േ��ിവ�.

    ഇ�െന അധിക �ക വകയി��ി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് 30.11.2018 ൽ ഓഡി�്
അേന�ഷണം (25(46)) ന�ിെയ�ി�ം ആയതിന് സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�ി�. കരാർ / ദിവസ േവതന
ജീവന�ാെര വെര ഉൾെ���ി സർ�കലാശാലാ മരാമ�് വിഭാഗം �വർ�ി��ത് വളെരയധികം സാേ�തിക ൈവദഗ്ധ�ം
അനിവാര�മി�ാ� ടി േജാലികൾ ഏെ��� നട��തിനാണ്. േമൽ സാഹചര��ിൽ മ�് ഫി�ിംഗ് േപാ�� സാേ�തിക
ൈവദ��ം ഒ�ം അനിവാര�മ�ാ� ���ികൾ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി� ന�വാ�ം അതിനായി അധിക �ക എ�ിേമ�ിൽ
വകയി��വാ�ം തീ�മാനി� നടപടി സർ�ാർ ഫ�ിെ� �ർവിനിേയാഗമായി ഓഡി�ിൽ കണ�ാ��. അ�ാരണ�ാൽ ടി
നടപടി�് വ��മായ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം ഭാവിയിൽ ഇ�ര�ി�� അധിക െചല�കൾ ഒഴിവാേ���മാണ്.

3-6   അനുബ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയില�. തുക 13,71,211/- രൂപ



തട�െ�ടു�ു�ു.
അ�ബ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�. �ക 13,71,211/- വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

�മ
നം.

േ�ാജ�ിെ�
േപര്/

വർ�ിെ�
േപര്

േ�ാജ�ിെ� PI
(ഉ�രവാദി�െ��

ഓഫീസർ)

�ക ൈക��ിയ
ആൾ

െച�്
നം./ �ക

റിമാർ�്

1.
ബാ�ി
െമ�ിക്
സർെ�

േഡാ. ടി. എൻ.
സജീവൻ, െ�ാഫ.
െചയർ 'CARMC’

ചീഫ്
ൈഹേ�ാ�ാഫർ,
ൈഹേ�ാ�ാഫിക്

സർേ� വിംഗ്,

തി�വന��രം

489500/-,
951102,
തീയതി -
26.03.2018

നാളി�വെര സർെ� നട�ിയതായി
സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി�ി�.
േന���ം സർെ��െട അനിവാര�ത�ം
സർ�കലാശാല വിശദീകരി�ി�ി�.

2.
മാംേ�ാവ്
േ�ാജ�്

ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

േകരള േ��്
ബാം�
േകാർ�േറഷൻ

8,46,875/-,

െച�് നം.
951096,
തീയതി -
05.03.2018

േകരള പി.ഡ��.ഡി. മാന�ൽ �കാരം ടി
വർ�ിെ� ��വൻ നടപടി�മ��ം
ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഓഡി�് േനരി�്
നട�ിയ അേന�ഷണ�ിൽ പണി
നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി�. േകരളാ
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡിെല ആർ�ി�ിൾ 99
�കാരം പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�.

3.

Genetic
diversity in
Twin
population

േഡാ. ഇ. പി. �ീതം
േഡാ. ഇ. പി.
�ീതം

വൗ�ർ നം.
3/1-18,
34836

2017-18 െല ഗേവഷണ േന���െട
വിശദാംശ�ൾ ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�ിന്
സമർ�ി�േ�ാൾ, ടി േ�ാജ�്, �േഫാസ്
എയ്ഡഡ് റിസർ�് േ�ാജ�് എ�
വിഭാഗ�ിലാണ് ഉൾെ���ിയിരി��ത്
(KARP Project) േമൽ�റ� ഗേവഷണ
േന��ളിൽ സർ�കലാശാല ടി
േ�ാജ�ിെന വിശദീകരി�ിരി��ത്
ഇ�െനയാണ് "All KARP Projects were
aimes as pilot studies for taking up
external fund projects besides contributing
research publications in the relevant
areas”. േമൽ �കാരം ടി ഗേവഷണ
വിഷയ�ം ഫിഷറീസ് േമഖല�മാ��
ബ��ം വിശദീകരി�ാൻ
ആവശ�െ��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല
മ�പടിെയാ�ം നൽകിയി�. �ടാെത, ടി
േ�ാജ�് ആരംഭി� തീയതി, ടി
േ�ാജ�ിെ� അ�മതി ഉ�രവ്, ടി
േ�ാജ�ിെ� ഫ�് അേലാേ�ഷൻ, ടി
േ�ാജ�ിനായി നാളി�വെര െചലവഴി�
�ക �ട�ിയ വിവര��ം ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ�ിയി�ി�.



3-7   ഗേവഷണ �പവർ�ന�ൾ - െസ�റർ ഓ� എ�സലൻ� ഇൻ
ഫു� േ�പാസസിം� െട�േനാളജി
        സർ�കലാശാലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ായി ��തായി �പീകരി� െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കളിൽ ഒ�ായ
െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ഇൻ �ഡ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി (CEFPT) �് സർ�ാർ ഉ�രവ് (ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) നം.573/17/എഫ്
& പി.ഡി., തീ. 18.7.2017 ) �കാരം 100 ല�ം �പ�് 2017-18 വർഷ�ിൽ വിവിധ ഗേവഷണ�ൾ�ായി ഭരണാ�മതി ന�ി.
ഇത�സരി�് സർ�കലാശാല�െട 31.8.17-ാം തീയതിയിെല ജി.എ.8-6705/17 -ാം ന�ർ ഉ�ര� �കാരം സാേ�തികാ�മതി
ന�ി. സാേ�തികാ�മതി ന�ിയത് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

െ�ാഫസർ െചയർ - 30 ല�ം
�ിരം ഫാ�ൽ�ികൾ - 70 ല�ം

െ�ാഫസർ െചയറിെ� ബജ�് അേലാേ�ഷൻ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

െ�ാഫസർ 5 ല�ം

െ�ാജ�് സയ�ി�് 5 ല�ം

റിസർ�് െഫേലാ 3 ല�ം

െട�ി�ൽ അസി��് 1 ല�ം

കൺസ�മബിൾസ് 15 ല�ം

�ാവൽ 1 ല�ം

        േമൽ�റ� െ�ാഫസർ െചയർ സർ�കലാശാലയിെല േകാൺ�ാ�് ത�ികയാണ്. ടി ത�ിക�് കീഴിൽ വ�� േ�ാജ�്
സയ�ി�്, റിസർ�് െഫേലാ എ�ീ ത�ികക�ം േകാൺ�ാ�് നിയമന�ളാണ്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ ഡ് – വാല�ം-1 – ൽ
ആർ�ി�ിൾ 239(2) �കാരം സർ�ാർ സർ�ീസിെല �ിരം ജീവന�ാർ�് മാ�േമ അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ാ� എ�് വ�വ�
െച�ി��്. സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക കാര��ളിൽ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡിേല�ം േകരള �ഷറി േകാഡിേല�ം
വ�വ�കൾ ബാധകമായിരിേ� സർ�കലാശാലാ ജീവന�ാർ�ം ടി വ�വ� ബാധകമാണ്. �ടാെത ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���ിേലാ, സർ�കലാശാല �റ�ിറ�ിയ 13.11.17-ാം തീയതിയിെല
ജി.എ.8-6705/17-ാം ന�ർ ഉ�രവിേലാ േകാൺ�ാ�് നിയമന�ൾ�് സം�ാന സർ�ാരിെ� പ�തി�ണം ഉപേയാഗി�്
ഗേവഷണം നട�വാൻ അ�വദി��� സംബ�ി� യാെതാ�ം പറ��ി�. മാ�മ�, ടി െസ�റിെല െ�ാഫസർ െചയറായ
േഡാ. ടി.െക. �ീനിവാസ േഗാപാലിെ� നിയമന ഉ�രവിേലാ (ഉ�രവ് നം. ജി.എ.5-2416/17(iii), തീ. 14.6.2017), അേ�ഹം
സർ�കലാശാല�മായി ഒ�ി� നിയമനം സംബ�ി� കരാറിേലാ ഗേവഷണ �വർ�നം സംബ�ിേ�ാ, ബാധ�ത
സംബ�ിേ�ാ ഒ�ംതെ� വ�വ� െച��ി�. സർ�കലാശാല സർ�ാരിന് സമർ�ി� ഗേവഷണം സംബ�ി� �ാൻ
െ�ാേ�ാസലിൽ െ�ാഫസർ െചയർ േകാൺ�ാ�് നിയമനമാെണ�് �ചി�ി�ാെതയാണ് െ�ാഫസർ െചയറി� 30 ല�ം
�പ െചലവഴി��തി�� സാേ�തികാ�മതി േനടിയത്. െ�ാഫസർ െചയറിെ� െചലവ് വൗ��കൾ താെഴ�റ��വയാണ്.

1. െചലവ് വൗ��കൾ

CBV No. െച�് നം./തീ. �ക ഇനം

8/2-18 715453 /21.2.18 15,000 Computer Table, Wet Grinder, Refrigerator, Anti-virus etc.

7/3-18 776810/12.3.18 13,900 Purchase of Retort Pouch

786719/ 18.3.18 28,910 Purchase of Lab Equipments

786817/16.3.18 18,000 Purchase of SS Tray

039338/24.3.18 47,200 Tray ceiling machine

039339/25.3.18 14,655 Purchase of Tray & ceiling film

139340/26.3.18 84,842 Bread slicer, Planetary kneader etc.

20/3-18 039336/28.3.18 43,616 Liqid smoke production unit

ആെക 2,66,123

2. േകാൺ�ാ�് നിയമനം ലഭി� െ�ാജ�് സയ�ി�കൾ�് ലഭി� �ൻ��കൾ

േ�ാജ�് സയ�ി�ിെ� േപര് CBV No. െച�് നം. / തീ. �ക

1. മായാ രാമൻ 4/1-18 281889 15,000

2. അ� ദിവാകരൻ 5/1-18 281890 15,000

3. അ� ദിവാകരൻ 9/2-18 715454 5,000



4. നീ� േതാമസ് 14/2-18 786702 15,000

5. മായാ രാമൻ 13/2-18 786701 15,000

ആെക    65,000

        ടി േകാൺ�ാ�് േ�ാജ�് സയ�ി�കൾ�് �ാൻ ഫ�ിൽ നി�് �ൻ��കൾ ന�ിയത് ഏ� നിയമവ�വ�
�കാരമാെണ�് വിശദീകരി�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് ഓഡി�് അേന�ഷണം -21(41) ന�ിെയ�ി�ം സർ�കലാശാല
നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. നിലവിെല നിയമ വ�വ�കൾ�് വി��മായി അഡ�ാൻ�കൾ അ�വദി��ത്
സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക കാര��ളി�� അ�ട�മി�ാ�യാണ് െവളിവാ��ത്.
ആയതിനാൽ േമൽ െ�ാഫസർ െചയറിെ��ം െ�ാജ�് സയ�ി�ക�െട�ം െചല� �കയായ 3,31,123/- �പ (2,66,123+65,000)
തട�െ����.

3-8   വിവിധ െസ�ററുകള�ം ഗേവഷണ പുേരാഗതി സംബ�ി�്
2017-18 വർഷ�ിൽ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ ��തൽ െമ�െ����തിനായി 4 െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കൾ
സർ�കലാശാല ആരംഭി�ക��ായി. ആയ� �കാരം സം�ാന ഗവെ��ിെ� �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�� ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�ക�െട കീഴിൽ ആരംഭി�. േമൽ �കാരം 2017-18 വർഷ�ിൽ സം�ാന
സർ�ാരിെ� വാർഷിക ബജ�ിൽ ഉൾെ���ി 400 ല�ം �പ ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ�ായി ഫിഷറീസ്
സർ�കലാശാല�ായി അ�വദി�. ടി 400 ല�ം �പ അ�വദി��തി�ം അ�മതി ഉ�രവ് വാ�ി��തി�മായി
സർ�കലാശാല ഓേരാ െസ��ക�േട�ം കീഴിൽ നട�ാേ�� േ�ാജ�ക�ം അവ�െട വർ�് �ാൻ, ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ,
�ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ എ�ീ വിശദാംശ�ൾ തരംതിരി�് സർ�ാരിന് �ാൻ െ�ാേ�ാസലി�െട സമർ�ി�. ഇ�കാരം
സർ�ാരിന് സമർ�ി� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിേ��� 2017-18 വർഷെ� ഗേവഷണ �േരാഗതി സംബ�ി� ഓഡി�്
അേന�ഷണം -11(31), 12(32), 13(33) എ�ിവ ന�ിെയ�ി�ം നാളി�വെര സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ�റ��.



എ) െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ഇൻ സെ�യിനബിൾ അക�ാകൾ�ർ & അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ് െമ�്
(CESAHM)

െ�ാഫസർ െചയർ - േഡാ. ടി.വി. ശ�ർ, ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�്, �േഫാസ്

A) Developing brood bank for sustainable production of Karimeen, Etroplus suratensis (Bloch,1970) and an initiation of selective
breeding programme (Dr.Binu Varghese)

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Collection of specimen മ�പടി ന�ിയി�

Establishing laboratory -ടി-

Develop brood larval & growout feeds -ടി-

Standardising brood & larval rearing -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF (2 No.) - 11 Months @14000/- 3.08 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Research Materials, travel, trainings 2.00 -ടി-

Equipments, utilities and services 5.00 -ടി-

Miscellaneous 0.42 -ടി-

B) Intensive Culture practices for economically important speceis – Dr. Linoy Libini.C.

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Setting up of RAS &ICRS സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Site selection for Cage culture -ടി-

Experimental culture -ടി-

Growth assesment -ടി-

Taining Programme -ടി-

Harvest & Exonomic analysis -ടി-



ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത്

(Lakhs)
തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

Manpower 3.685 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Research Material 2.2 -ടി-

Equipments 3.0 -ടി-

Consumables 1.0 -ടി-

Miscellaneous 0.615 -ടി-

C). Development of sustainable aquafeed from wide spectrum raw materials and propagation of feed based aquaculture in
Kerala – Dr. Chiranjiv Prodhan

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Setting up of wet laboratory & student recruitment മ�പടി ന�ിയി�

Procurement of ingrediants & preparation of feed -ടി-

Feeding experiment -ടി-

Training programme -ടി-

Analysis & documentation -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF (1 No.) - @ 14000/- 1.54 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Techncal Assistant 1.21 -ടി-

Research Material 2.00 -ടി-

Other items 1.50 -ടി-

Equipments 4.00 -ടി-

Travel expenses 0.25 -ടി-

D). Biotechnological Interventions in Aquaculture for sustainable production – Dr. Rejish kumar.V.J.)

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Analysis of micribial diversity using metagenomics മ�പടി ന�ിയി�

Screening the microbes based on the functional genes -ടി-



Transcriptome analysis of Etroplus Suratensis -ടി-
Development of molecular markers for the conservation of fishes endemic to Kerala -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

Manpower 3.08 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Equipments 3.0 -ടി-

Consumables + Analytical charge 3.42 -ടി-

Other items 1.00 -ടി-

E). Integrated system for auqatic animal health research & management – Dr. Devika Pillai

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Establishment of a fish virology lab മ�പടി ന�ിയി�

To carryout regular diseases surveillance & monitoring in the state -ടി-

To offer advisory services and technical consultancy to farmers & government -ടി-

To offer diagnostic services for fish diseases, facilities for water & soil quality testing -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

Manpower 3.08 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Equipments 3.0 -ടി-

Consumables + Analytical charge 3.42 -ടി-

Other items 1.00 -ടി-

F) Development and standardisation of farmer friendly cost effective techniques for production of live feeds for aquaculture –
Dr. Shyama.S

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Combilation of references relating to live feed generation & preliminary studies മ�പടി ന�ിയി�

Initiation facility for culture of live feed -ടി-

Standardisation of the culture requirements of different live feed organisms -ടി-

Attempting mass production of live feed -ടി-



ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF 1.54 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Skilled labour 1.00 -ടി-

Technical Assistant 1.21 -ടി-

Research Material 1.00 -ടി-

Other items 0.65 -ടി-

Equipments 1.50 -ടി-

Consumables 0.60 -ടി-

G) Establishment of fish & shrimp seed bank – Dr. Shyama.S

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Preperatory work for fish breeding & seed stocking മ�പടി ന�ിയി�

Production & procurement of fish seed nuirsery rearing -ടി-

Distribution of fish seed to farmers as a nodal seed bank -ടി-

Traials on brood stock diets & larval rearing diets -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF 1.54 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Technical Assistant 1.21 -ടി-

Skilled labour 1.21 -ടി-

Euqipment 3.5 -ടി-

Publications 0.75 -ടി-

Research material 1.00 -ടി-

Other items 0.79 -ടി-

ബി) െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ഇൻ � ഡ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജി (CEFPT)



െ�ാഫസർ െചയർ - േഡാ. ടി.െക.�ീനിവാസ േഗാപാൽ

A) Development of Fish based value added product to increase fish utilisation and utilisation of fish waste (Dr. Abhilash
Sasidharan)

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Survey of the northern districts of Kerala regarding Basa culture practices മ�പടി ന�ിയി�

Biochemical analysis of farmed Basa -ടി-

Standardization of ready to eat marinated and dehydrated product from Basa -ടി-

Standardization of fish leather production from Basa skin -ടി-

Standardization of ready to fry marinated product from Basa -ടി-

Standardization of ready to fry battered and breaded products from Basa -ടി-

Standardization of fish sausage from Basa -ടി-

Development of fish feed from discards -ടി-



ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF 1.56 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Fish ingredients & packaging 1.00 -ടി-

T.A. and Transport 0.50 -ടി-

Chemicals & Glassware 1.00 -ടി-

Stationary & miscellaneous 1.00 -ടി-

Fish filleting Machine 12.00 -ടി-

B) Detection od contaminants in seafoods from various markets of Kerala (Dr. Blossom.K.L)

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

To check ................ markets by standard methods മ�പടി ന�ിയി�

Study the variation in the concentration of these contaminants on storage -ടി-

Conduct awareness programme ................................... eating contaminated product -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത്

(Lakhs)
തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

Manpower (SRF) 1.56 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Consumables, Chemicals, Glassware 6.00 -ടി-

Organizing Seminar/symposia 2.00 -ടി-

Equipment 7.94 -ടി-



C). Development of multiplex PCR for the detection of virulent factor-ടി-s in Enterohaemorrhagic E.coli (EHEC) from seafood– Dr.
Safina M.P.

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

To identify candidate virulence ..................................... specific primers for each virulent factor മ�പടി ന�ിയി�

To checkthe presence , ................... using standard methods -ടി-

Tot ferform a uniplex gradient .........virulent genes -ടി-

To develop a multiplex PCR ..........pure culture -ടി-

Final validation ..........seafood sample -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

SRF 1.56 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Consumables 6.00 -ടി-

Equipment 9.94 -ടി-

D). Effect of dietary supplementation of marine lipids in aquacultured shrimps

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം വർ�് �ാൻ - 2017-18 സർ�കലാശാല�െട മ�പടി

Sample collection, .................lipid formulations മ�പടി ന�ിയി�

Bioassay guided ..............................crude extracts -ടി-

Evaluation of ...................................... invivo testing -ടി-

Studies on Haemetological ................................ transcriptomic analysis -ടി-

Report, Manuscript ..........publication -ടി-

ബഡ്ജ�് അേലാേ�ഷൻ -2017-18

അ�വദി�ത് (Lakhs) തൻവർഷം െചലവഴി�ത് റിമാർ�്

Equipments 5.50 സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി�

Manpower 1.80 -ടി-

Consumables 4.00 -ടി-

Travel 0.50 -ടി-



Contyingency 2.00 -ടി-
Testing & Analysis 1.00 -ടി-

Miscellaneous 0.50 -ടി-

സി) െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ിക് റിേസാ�് മാേനജ് െമ�് & കൺസർേവഷൻ (CARMC)

െ�ാഫസർ െചയർ - േഡാ. വി.എൻ. സൻജീവൻ

േ�ാജ�് ഗേവഷകെ� േപര് റിമാർ�്

1)

i). Taxonomy of molluscs other
than ............waters of Kerala

ii) Marine ..............waters of
Kerala

iii) Changes in Marine Benthic
..........Kerala territorial waters

Dr. Renjeet
ഗേവഷണ �ുേരാഗതി സംബ�ി�്
വിശദാംശ�ൾ സർ�കലാശാല
സമർ�ി�ി�ി�.

2)

i) Studies on bivalvia ...........
waters of Kerala

ii) Fine-scale mapping ...............
and distribution

iii) Studies on ...........eggs &
larvae.

Dr. Jayalakshmi -ടി-

3) Assessment of Ecosystem
Health of Vembanad Lake

Dr. Sureshkumar -ടി-

4)

i) Taxonomy & biodiversity
................ waters of Kerala

ii) Biology of.........dynamics

Dr. Raffi -ടി-

5) Taxonomy & Biodiversity . .
.. . . . . .. draining to Vembanad
lake.

Dr. Rajeev -ടി-

6) Experimental breeding ......
fishes of Kerala

Dr. Sajeevan

േമൽ �ചി�ി� വിശദാംശ�ൾ
ബ�െ��യാ�കൾ അടിയ�ിരമായി
ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

-ടി-

7)

i) Assessment of brackish
............... anchovies off Kerala
coast.

ii) Socio-economic
assessments

Dr. Anwar Ali -ടി-

8) Macrobenthic
community.........waters of
Kerala

Dr. Prabhakaran -ടി-

9) Dr. Pramila -ടി-



i) Mesocosam experiments
................waters of Kerala

ii) Microbiological
investigations ...

10)
Hydrochemistry...........waters
of Kerala

Dr. Anu Gopinath -ടി-

ഓഡി�ിൽ ലഭ�മായ കണ��സരി�് വിവിധ േ�ാജ�കൾ�ായി 110.30 ല�ം �പ വകയി��ിയതായി കാ��. ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ�ായി സർ�ാരിെ� വാർഷിക ബജ�ിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� 400 ല�ം �പ ഏെത�ാം
േ�ാജ�കൾ�ായി ഉൾെ���ിെയ�ം അ�കാരം അ�വദി�െ�� �കക�െട െചലവ് �േരാഗതി, േ�ാജ�് സാ�ാത്കരണം
എ�ിവ സംബ�ി�ം സർ�കലാശാലയിൽ നി� മ�പടി ലഭ�മാ�ാ�� െപാ�പണം െചലവഴി��തിെല
�താര�തയി�ാ�യായി ഓഡി�് വിലയി���. േമൽ വ�ത സംബ�ി� വിശദീകരണം ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

3-9   സ�ി�ിം� പൂളി� േമൽ�ൂര – േസാളാർ പാനൽ �ാപി�ൽ -
അപാകത

ഫയൽ നം. ജി.എ.3-2127/2017

അട�ൽ -115 ല�ം

ഭരണാ�മതി നം. - ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) 945/2016/F&PD, തീ. 24.12.2016

നിർ�ഹണം - KEL
ഒ�ാം ഗ � – 23 ല�ം �പ (A/c Transfer – STSB-4, A/c No. 711101400000004)

ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ�റ��. (ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം-15(35))

1. ഫയലിെനാ�ം ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�്, െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

2. 13.12.2016 െല 853/16 തീ�മാന�കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ സ�ീ�ിംഗ് �ളിെ� �ഫ് നിർ�ാണം �േഫാസ്
എ�ിനീയറിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ�ിെനെ�ാ�് െച�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��. എ�ാൽ ടി തീ�മാനം നട�ാ�ാെത
27.10.2017 െല 1041-ാം ന�ർ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�കാരം ടി വർ�് േസാളാർ പാനൽ �ാപി�ലിെനാ�ം
അ�ഡി�്ഡ് ഏജൻസിയായ KEL-ന് ന�ി. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� ആദ� തീ�മാനം നട�ാ�ാെത അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസിെയ ���ി ഏൽ�ി��തിന് തീ�മാനെമ��തിെ� കാരണം വിശദീകരിേ��താണ്.

3. ടി വർ�ിെ� ധാരണാപ�ം 24.3.2018-ൽ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിയായ KEL ഒ�ാം ക�ിയാ�ം സർ�കലാശാല ര�ാം
ക�ിയാ�ം ഒ�വ�. ഇത�സരി�് 12 മാസ�ിനകം വർ�് തീർ�ണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ിരി��ത്. എ�ാൽ ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൻ �കാരം പണി �ട�ിയതായി കാ��ി�. ധാരണാപ� �കാരം വർ�് �ർ�ിയാ�ാതി��തി�
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിേയാ� വിശദീകരണം േതടിയതായി കാ��ി�.

4. േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ, െഷഡ�ൾ 2112.1 �കാരം പണി �ർ�ീകരിേ�� കാലാവധി കഴി�ം ���ി
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാെതവ�ാൽ കരാ�കാരൻ �വ ൃ�ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�വാൻ അേപ�
നേ���ം ആയ� �കാരം സർ�കലാശാല നടപടികൾ എ�േ���മാണ്. എ�ാൽ ഇവിെട ഈ നടപടി�മ�ൾ
പാലി�തായി കാ��ി�. കരാ�കാരൻ സർ�കലാശാല�മായി ഒ�വ� ധാരണാപ� �കാരം 12 മാസമാണ് ടി
���ി�െട കാലാവധി. േമൽ കാലാവധി കഴി�ി�ം പണി �ർ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ിൽ േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ,
െഷഡ�ൾ – 2112.1 �കാര�� ൈഫൻ ഈടാേ��താണ്. സർ�കലാശാല ഇ� സംബ�ി�് നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

5. സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം 28.3.2018 ൽ ഈ വർ�ിെ� എ�ിേമ�് �ക�െട 20 ശതമാനമായ 23 ല�ം �പ ഒ�ാം
ഗ�വായി KEL ൈക��ിയേശഷം കരാർ �കാരം ���ി �ർ�ീകരിേ�� തീയതിയിൽേ�ാ�ം പണി
ആരംഭി�ാതി�� KEL െ� നടപടി അത��ം ഗൗരവേമറിയതാണ്. അേതാെടാ�ം പ�തി�ണ�ിൽ നി�ം KEL വൻ �ക
അഡ�ാൻസ് ൈക��ിയേശഷം ���ി ആരംഭി�ാതി��തിെനതിെര സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം നിയമം
അ�ശാസി�� യാെതാ� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാതി���ം പ�തി�ണ�ിെ� വിനിേയാഗ�ി�� ജാ�ത�റവായി
ഓഡി�് വിലയി���. ടി �ത�വിേലാപ�ിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം വിശദീകരണം േതേട��ം
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിയിൽ നി�ം േകരള െപാ�മരാമ� മാന�ലിെല വ�വ�കൾ� വിേധയമായി പിഴ ഈടാ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.



3-10   �ാ� ക�ാർേ��� നിർ�ാണം - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം.    ജി.എ.3-9105/17

അട�ൽ    100 ല�ം

ഭരണാ�മതി നം./�ക ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) 572/2017/എഫ്.& പി.ഡി., തീ.18.7.2017

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
തീ�മാനം. നം.

1018 – 49-ാമത് ജി.സി., തീ. 27.10.2017

ധാരണാപ�ം 10.01.2018 ; KEL – മാമല, എറണാ�ളം(അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി)

ഒ�ാം ഗ�    
55 ല�ം (A/c Transfer – A/c No. STSB-4, A/c No.711101400000004, (Addl. Sub
Treasury, Ernakulam, Dt. 28.03.2018)

ടി വർ�ിെ� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം കെ��ിയ അപകാതകൾ താെഴ�റ��.

1. ടി വർ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��ത് േമൽ ഉ�രവ് �കാരം 100 ല�ം �പ�ാണ്. എ�ാൽ സർ�ാരിൽ നി�്
���ിയ ഭരണാ�മതി വാ�ാെത, സർ�കലാശാല�െട 52-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 17.3.18 െല 1104/2018
തീ�മാന�കാരം അട�ൽ �ക 275 ല�മായി വർ�ി�ി�് ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി��്.

2. ഇ�കാരം അട�ൽ �ക 275 ല�മായി വർ�ി�ി� വർ�് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനേമാ മിനിട്സിെ� പകർേ�ാ
ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. ടി വർ�ിെ� �ക്ചറൽ �ാൻ, േസായിൽ െട�് റിേ�ാർ�്, ൈപൽ േല ഔ�് എ�ിവ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. േകരള PWD മാന�ലിെ� െസ�ൻ 1601.1.6 �കാരം സാേ�തിക അ�മതി �ക�െട 5% വർ�ി�ാൽ ���ിയ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി സർ�ാരിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി വാ�ണെമ�് വ�വ� െച��. എ�ാൽ ഇവിെട ടി വർ�ിേ�ൽ
സാേ�തിക അ�മതിേയാ ���ിയ എ�ിേമേ�ാ ഭരണാ�മതിേയാ വാ�ിയതായി കാ��ി�.

5. ആദ� ഭരണാ�മതി വാ�വാൻ സർ�ാരിന് സമർ�ി� എ�ിേമ�് �കാരം ഇനം-4, ൈപൽ വർ�് 500mm dia ൈപൽ 230
മീ�ർ കണ�ാ�ി മീ�റിന് 8,015.60 �പ നിര�ിൽ 18,43,588/- �പയാണ് വകയി��ിയത്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല
സ��മായി അട�ൽ �ക വർ�ി�ി�േ�ാൾ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് �കാരം ഇനം 12, 500mm dia ൈപൽ 1400 മീ�ർ,
അതായത് �ൻ എ�ിേമ�ിെ� ആറിര�ി നീളം കണ�ാ�ി മീ�റിന് 4,750.38 �പ നിര�ിൽ 66,50,532/- �പ
വകയി��ക��ായി. ഇ�െന അധിക �ക വകയി��വാ��ായ കാരണം ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ആദ�
എ�ിേമ�ിെല നിര�ിൽ നി�ം ര�ാമത് കണ�ാ�ിയ നിര�് ഏകേദശം പ�തിയായി �റ�വാ�� കാരണം�ടി
വിശദീകരിേ��താണ്.

6. താെഴ�റ�� ഇന�ളിൽ വർ�ി�ി� എ�ിേമ�ിൽ അൈറവ്ഡ് ഡാ�യാണ് ഉൾെ���ിയിരി��ത്. എ�ാൽ
അൈറവഡ് ഡാ�ാ എ�െന ത�ാറാ�ി എ�� സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ���ിയി�ി�. ആയത് താെഴ
േചർ��.

�മ
നം.

എ�ിേമ�ിെല
ഇനം

���ി�െട േപര് അളവ് �ണി�് �ക

1 14 ൈപൽ ക�ാപ് േകാൺ�ീ�ിംഗ്    140.683 cum    11,912.60

2 17 േകാളം േകാൺ�ീ�ിംഗ് 14.980 cum    20,310.42    

3 18 ലി�ിൽ ബീം േകാൺ�ീ�ിംഗ്    32.610 cum 17,475.260

4 19 ബാൽ�ണി േകാൺ�ീ�ിംഗ് 50.310 cum 15,937.280

5 20 െ�യർ േകാൺ�ീ�ിംഗ്    3.640 cum 14,858.99

6 40 െ�യിൻലസ് �ീൽ വർ�് 20.600 M 5296.40

7. ഇനം-15, ഇനം-21 : േകാൺ�ീ�് ക�ി 43,808.160 കി.�ാം., 13,108 കി.�ാം. എ�ിവ ഡാ��െട സഹായേ�ാെട
വിശദീകരി�ി�ി�.

8. �ംബിങ് & സാനി�റി, ഇല�ിഫിേ�ഷൻ എ�ിവ�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാെത, �ക മാ�ം (17,71,000/-,
23,62,000/-) എ�ിേമ�ിൽ എ�തിേചർ�് അ�മതി ന�ിയതായി കാ��. ഇ�െന വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാെത
െപാ�മരാമ�് മാന�ലിന് വി��മായി എ�െന ടി വർ�ിന് സർ�കലാശാല അംഗീകാരം ന�ി എ�് ഫയലിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.



േമൽ അപാകതകൾ�് 22.2.2019 ൽ സർ�കലാശാല�് ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. - 14(34) ന�ിെയ�ി�ം നാളി�വെര
മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

േമൽ അപാകതക�െട അടി�ാന�ിൽ ടി ���ി�ായി െചലവഴി� 55 ല�ം �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ
തട�െ����.

3-11   ഇൻേഡാർ സ� േ�ഷൻ നിർ�ാണം - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. - ജി.എ.3-8819/16

അട�ൽ - 272 ല�ം

ഭരണാ�മതി നം. - 853/2016 . F& PD, തീ. 2.12.16

നിർ�ഹണം - േകരള തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ (KSADC) – അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി

ധാരണാപ�ം - അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി ഒ�ാം ക�ിയാ�ം സർ�കലാശാല 2-ാം ക�ിയാ�ം 27.3.2017- ൽ 12
മാസെ� കരാർ കാലാവധിയിൽ ധാരണാപ�ം ഒ�െവ�.

അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി� ന�ിയ �ക

ഒ�ാം ഗ� - 31.3.2017 – 54.40 ല�ം ( െച�് നം.-132029/ 31.3.17)

ര�ാം ഗ� - 28.3.2018 - 40.80 ല�ം (അ�ൗ�് �ാൻ�ർ, തീ. 28.3.2018 - A/c No. STSB 70101140000017,
തി�വന��രം ജി�ാ �ഷറി)

സർ�കലാശാലയിെല ഇൻേഡാർ സബ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ��� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം
താെഴ�റ�� അപാകതകൾ കാ��. (ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം.20(40))

1. ടി സബ്േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് 1.12.2016-ൽ ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ M/s. KITCO �് േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�വാൻ അ�മതി ന�ിയതായി കാ��. എ�ാൽ ടി േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ഫയലിൽ കാ��ി�. KITCO ടി
���ിയിൽ നി�ം പി�ാറിയതി�� കാരണം വിശദീകരി�ി�ി�.

2. 04.01.2017-ൽ സബ്േ�ഷൻ നിർ�ാണം െഡേ�ാസി�് വർ�ായി െച�വാൻ KSEB െയ സർ�കലാശാല സമീപിെ��ി�ം
04.02.2017 ൽ KSEB യിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ടി വർ� PWD ഇല�ി�ൽ വി�ിെന ഏൽ�ി�വാൻ
നിർേ�ശി�. ഇ�കാരം PWD(Electrical)/KSCADC/KEL/FEDO എ�ിവയിൽ ഏെത�ി�ം ഒ� �ാപന�ിെന ടി നിർ�ാണം
ഏൽ�ി�വാൻ നിർേ�ശി�ണെമ� കാണി� സർ�കലാശാല അയ� �പാർശ ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 18.3.2017 ൽ
ജി.ഒ. (ആർ.�ി.) നം. 171/F&PD ഉ�രവ് �കാരം സബ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം KSCADC െയ ഏൽ�ി�് സർ�ാർ ഉ�രവായി.

3. ഫയലിെനാ�ം ഉൾെ���ിയ എ�ിേമ�് �മത�� അധികാരി സാ��െ���ിയി�ി�. ആയത് ത�ാറാ�ിയ
ഉേദ�ാഗ�ൻ ആെരേ�ാ അംഗീകാരം ന�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരേ�ാ വ��മാ�െ��ി�ി�.

4. ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�്, െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ എ�ിവ വാ�ാെത െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് ന�ിയതായി
കാ��.

5. ടി വർ�മായി ബ�െ��് ഇല�ി�ൽ �ാൻഡാർഡ് െ�സിഫിേ�ഷൻ അ�സരി�� വിശദമായ േ�ായിംഗ്
ഉൾെ���ിയി�ി�.

6. ടി നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�ായി അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി നട�ിയ െടൻഡറിംഗ് നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

7. ഈ സബ് േ�ഷെ� പരിധിയിൽ വ�� സർ�കലാശാലാ െക�ിട�ൾ എെതാ�െയ�് വിശദീകരി�ി�ി�.

8. ഭരണാ�മതി ന�ിയ 272 ല�ം �പയിൽ 216 ല��ം ഇല�ി�ൽ വർ�ിനാണ്. ടി ഇല�ി�ൽ വർ�് എ�� ഏകേദശം
��വനായി ഇല�ി�ൽ സാധന��െട വാ��ക�ം �ാപി��മാണ് (�ാൻേ�ാർമർ, ജനേറ�ർ �തലായവ) സിവിൽ
വർ�ി�, (ഇല�ി�ൽ സാമ�ികൾ �ാപി��തിനാ�� െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ) എ�ിേമ�് �ക 35,60,900/- �പ
മാ�മാണ്. സിവിൽ വർ�് �ർ�ിയായതി�േശഷം മാ�േമ ഇല�ിക് സാമ�ിക�െട വാ�ലിെ� ആവശ���.
എ�ിരിെ�, 31.3.2017 ന് 54,40,000/- ടി വർ�ിെ� െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസായി അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�് ന�ി.
അതായത്, സിവിൽ വർ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനാ�� ��വൻ �കേയ�ാൾ അധികമായി 19,00,000/- അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസി� ന�ി. ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി 3/18 ൽ, അതായത് െമാബിൈലേസഷൻ
അഡ�ാൻസ് ൈക��ി ഏകേദശം ഒ� വർഷം �ർ�ീകരി�ി�ം ഇല�ി�ൽ സാമ�ികൾ �ാപി��തി�� െക�ിടം
േപാ�ം �ർ�ീകരി�ി�ി�. �ടാെത ഒ� വർഷ�ി�േശഷം മാ�മാണ് �ാൻേ�ാർമർ വാ��മായി ബ�െ��് KEL- ന്
എൻക�യറി ന�ിയി��ത്. ഇതിൽ നി�ം അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി അധിക �ക ഒ�ാം ഗ�വായി ൈക��ിയി�ം വാ�ൽ



നടപടികൾ ആരംഭി�ി�ി� എ�് മന�ിലാ�ാ��താണ്. ഇ�െനയിരിെ�, ടി വർ�ിെ� �ാഥമിക നടപടിേപാ�ം
�ർ�ിയാ�ാെത ര�ാം ഗ�വായ 40.80 ല�ം 28.3.2018 ൽ ന�ി. എ�ാൽ 27.10.2018-ൽ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി ന�ിയ
വിനിേയാഗ സാ��പ��കാരം േകവലം 13.89 ല�ം �പ മാ�േമ െചലവഴി�ി�� എ�ം 81.30 ല�ം �പ അവ�െട
അ�ൗ�ിൽ ബാ�ി��് എ�റിയി�ി��്. അതായത്, ആദ� ഗ� �കയായ 54,40,000 �പ�െട നാലിെലാ�േപാ�ം
െചലവഴി�ാെത 2-ാം ഗ� �ക സർ�കലാശാല ന�ി. ഇ�കാരം ഏകേദശം ഒ�ര വർഷമായി അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�െട
അ�ൗ�ിൽ ഇ�യധികം പ�തി�ണം, അതായത് സർ�കലാശാല�െട മ� വികസന �വർ�ന�ൾ�് ഉത�മായി��
�ക, അവ�െട യേഥ� ഉപേയാഗ�ിനായി അ�വദി� നൽകിയതായി കാ��.

9. ടി നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� �റി�് ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അ�മതിയി�ാെത
സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയർ ഒ�ാം ഗ� �കയായ 54,40,000/- അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�് ന�ിയതായി കാ��.

10. ബ�െ�� ഫയിലിൽ ഉൾെ���ിയ, ഭരണാ�മതി ലഭി�വാൻ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് പരിേശാധി�തിൻ �കാരം
താെഴ�റ�� ഇന�ളിൽ എ�ിേമ�ിെല വില�ം 'െഷഡ�ൾ ഓഫ് േറ�്/ മാർ��് േറ�് എ�ിവയിെല വിലക�ം ത�ിൽ
വ�തിയാനം കാ��. ഇ�െന എ�ിേമ�ിൽ വകയി��ിയ അധിക �ക താെഴ�റ��.



ഇനം - 15 - LT Cable supply of following size 1.1 KV Grade XLPE insulated PVC sheathered armored aluminium conductor
power cable conforming to IS 7098 Part I uptodate ammended (േകബിളിന് മാർ��് േറ�ാണ് ൈ�സ് േസാ�് െവയറിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��ത് )

ഇനം േകബിളിെ� ൈസസ്
മാർ��്

േറ�്
േകാഡ്

അവശ�മായ
േകബിളിെ�

നീളം
(എ�ിേമ�്
�കാരം)

എ�ിേമ�്
�കാരം

േകബിളിെ�
വില

(റ�ിംഗ്
മീ�റിന് )

മാർ��് േറ�്
(ൈ�സ്

േസാ�് െവയർ
�കാരം)

എ�ിേമ�്
�കാര��

�ക

മാർ��്
േറ�്

�കാര��
�ക

വ�ത�ാസം

15.01 3.5C x 300 sqmm 803 550 rm 1,811/- 1490/- 9,96,050 8,19,500 176550

15.02 3.5C x185 sqmm 801 130 rm 1,482/- 964/- 1,77,840 1,25,320 52520

15.3 3.5C x 150 sqmm 800 850 rm 1,207/- 770/- 10,25,950 6,54,500 3,71,450

15.4 3.5C x 120 sqmm 799 900 rm 1,043/- 650/- 9,38,700 5,85,000 3,53,700

15.5 3.5C x 95 sqmm 798 210 rm 878/- 520/- 1,84,380 1,09,200 75,180

15.6 3.5C x 70 sqmm 797 180 rm 713/- 420/- 1,28,340 75,600 52,740

15.7 3.5C x 50 sqmm 796 450 rm 626/- 310/- 2,81,700 1,39,500 1,42,200

15.8 3.5C x 35 sqmm 795 360 rm 5,992/- 240/- 21,57,120 86,400 20,70,720

15.9 3.5C x 25 sqmm 794 240 rm 252/- 195/- 60,480 46,800 13,680

ആെക 33,08,740



ഇനം - 33 - EARTHING –

ഇനം വർ�ിെ� േപര്

DSR
േകാഡ്
(price

electrical)

എ�ിേമ�്
�കാര��

േറ�്

െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�്
�കാര��

േറ�്

എ�ിേമ�്
�കാര��

�ക

െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�്
�കാര��

�ക

വ�ത�ാസം

33

Earthing with G.I. Earth pipe 4.5 m long, 40
mm dia including accessories and providing
masonary enclosure with cover
plate................ salt.

5.1 5683.28/set 3007/set
68,191
(12 set)

36084/-
(12 set)

32,107/-

ഇനം 34 - LIGHTNING PROTECTION

ഇനം വർ�ിെ� േപര്

DSR
േകാഡ്
(price

electrical)

എ�ിേമ�്
�കാര��

േറ�്

െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�്
�കാര��

േറ�്

എ�ിേമ�്
�കാര��

�ക

െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�്
�കാര��

�ക

വ�ത�ാസം

34.01

Providing & fixing GI tape 20 mm x 3 mm
thick on prapet or surface of wall for
lightning conductor complete as required
(for horizontal run) -1120 rm

6.7 544.30

99.28
(cost of
index
ഉൾെ�െട)

6,09,616 1,11,194 4,98,442

34.02

Providing & fixing GI tape 20 mm x 3 mm
thick on parapet or surface of wall for
lightning conductor complete as required
(for vertical run) - 280 rm

6.8 587.73

143.08

(cost of
index
ഉൾെ�െട)

1,64,564 40,062 1,24,502

ആെക 6,22,944

11. ടി എ�ിേമ�ിൽ �ാൻേ�ാർമർ, ഡി.ജി. െസ�് എ�ിവ�െട വില നിർ�യി�ിരി��ത് എ�ിെന ആധാരമാ�ിയാെണ�്
വിശദീകരി�ി�ി�.

12. എ�ിെമ�് കാലാവധിയായ 12 മാസം പി�ി�േശഷ�ം വർ� �ർ�ീകരി�ാ� സാഹചര��ിൽ േകരള െപാ�മരാമ�്
മാന�ൽ വ�വ� – 2112 അ�ശാസി�ം �കാരം നടപടികൾ ഒ�ംതെ� സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ
േമൽ മാന�ലിെല വ�വ� 2112.1 �കാര�� ൈഫൻ നിർ�ഹണ ഏജൻസിയിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാലാ
ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ ടി േ�ാജ�ിനായി െചലവഴി� 95.2 ല�ം �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-12   െസമിനാർ േകാം��� നിർ�ാണം - 1-ാം ഘ�ം
ഫയൽ നം.             -        ജി.എ.3 -1777/14
ഭരണാ�മതി നം.    – 1. ജി.ഒ.(ആർ.ടി)-684/14/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.08.8.14 - 100 ല�ം

     2. ജി.ഒ.(ആർ.ടി)-514/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.02.07.15 - 150 ല�ം
അട�ൽ                 – 2.5 േകാടി �പ
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം നം. - 485/2014 (6.12.14) ( 23-ാമത് ജി.സി.)



നിർ�ഹണം         – ബി.എസ്.എൻ.എൽ ( അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി)
ധാരണാപ�ം        - 27.3. 2015 (�ക – 206ല�ം �പ)
ഒ�ാം ഗ�         - 50 ല�ം �പ (ഡി.ഡി. നം. 077689തീ. 6.4.15)

(ഒ�ാം ഗ�വായി 50 ല�ം �പ എ�് അടി�ാന�ിലാണ് ന�ിയെത�് വിശദീകരിേ��താണ്.)
ര�ാം ഗ�         - 39,41,121/- (ഡി.ഡി. നം. 079192, തീ. 25.1.16 )
��ാം ഗ�         - 21,04,743/- (െച�് നം. 080228, തീ. 27.10.16)
നാലാം ഗ�         - 21,04,743/- ( െച�് നം. 080314, തീ. 27.12.16)
അ�ാം ഗ�        -1,79,432/- ( ഡി.ഡി. നം. 080744, തീ. 9.3.7)
ആറാം ഗ�         - 26,21,708/- (ഫ�് �ാൻ�ർ 26.6.18)
ആെക                -1,59,51,747/- (െസേ�ജ് ചാർ�്, സർ�ീസ് ടാ�് ഉൾെ�െട)
േമൽ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം താെഴ�റ�� അപാകതകൾ കാ��. (ഓഡി�് ഒബ് ജ�ൻ നം.22(42))

1. ഇനം.1 – ൈപൽ വർ�്     
റീംഡ് ൈപൽ 500 mm dia, 900 മീ�റാണ് ( മീ�റിന് 3850/-�പ നിര�ിൽ) ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�ിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��ത്. പാർ�് ബിൽ �കാരം 874 മീ�ർ ൈപൽ വർ�് െച�തായി കാ��. ആയതിന് 3850/- �പ
നിര�ിൽ 33,64,900/- �പ ന�ിയി��്. എ�ാൽ ടി ൈപൽ വർ�ിെ� എം. ��് പരിേശാധി�തിൻ �കാരം റീംഡ്
ൈപൽ ആണ് െച�ിരി��ത് എ�തിെന സാ�കരി�� യാെതാ� േരഖകേളാ സാ��െ����കേളാ ഇ�. നാഷണൽ
ബിൽഡിംഗ് േകാ ഡ്, പാർ�് – VI -�ക്ചറൽ ഡിൈസൻ 11.1 �കാരം റീംഡ് ൈപൽ നിർ�ചി�ിരി��ത് ഇ�െനയാണ് ;
‘Under Reemed Piles are bored cast in sit U and bored compaction concrete types having one or more bulbs formed by
enlarging the bore hole for the piles stem’. േമൽ േകാഡിെല 11.3.1.3 �കാരം ബൾബിെ� അളവ് നിർ�ചി�ിരി��ത്
താെഴ�റ��. ‘The diametre of under reemed bulbs may vary from 2 to 3 times the stem diametre. The bulb diametre shall
be normally 2.5 and 2 times the stem diametre’. ഇത�സരി�് അള� ��ക�ിൽ േമ�ടി ബൾബ് േകാൺ�ീ�ി�ിൽ
ഉപേയാഗിേ�� TMT ക�ി�െട അളവ് �േത�കമായി േരഖെ��േ��തായി��. എ�ാൽ അള� ��കം
പരിേശാധി�തിൻ �കാരം േമ�റ� ഇനം േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�. എം.��് �കാരം ബൾബ്
േകാൺ�ീ�ി�ിൽ വ��തയി�ാ�തിനാൽ ടി ൈപൽ bored cast in sit U ൈപൽ ആയി മാ�േമ കണ�ാേ����.
ആയതിനാൽ േമ�റ� 3364900/- �പ െചലവ് തട�െ����.

2. ടി വർ�ി� ബി.എസ്.എൻ.എൽ 15.54% താ� നിര�ിൽ െടൻഡർ നൽകിയതിെന �ടർ� അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�്
എ�ിേമ�ഡ് േകാ�് 1,50,57,939/- (ടാ�് ഉൾെ�ടാെത) കണ�ാ�ി 1,27,18,615/- �പ�ാണ് കരാർ ന�ിയത്. എ�ാൽ
�വർ�ി�െട വിവിധ ഘ��ളിൽ അ�ിഡ�ഡ് ഏജൻസി സമർ�ി� പാർ�് ബി�കളിൽ നി�ം ടി െട�ർ ഡിഡ�ൻ
�റ� െച�ാെതയാണ് �ക അ�വദി� ന�ിയി��ത്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.



നേ�� �ക

�മ
നം.

ബിൽ നം. ബിൽ �ക

െട�ർ
കിഴി� െച�തി�
േശഷ�ളള
ബിൽ �ക
(15.54%)

നേ��
െസെ�ജ്
ചാർ�്

െസേ�ജ്
ചാർ�ിൽ
നി�ം
കിഴിവ്
െചേ��
ആദായനി�തി

സർ�ീസ്
ടാ�് നിര�്

നേ��
സർ�ീസ് ടാ�്
(40% of coloumn
4 /2x15%)

ആെക
നേ��ത്
(4+5+6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 I RA Bill 23,58,358 19,91,869 1,39,431 13,943 15% 59,756 22,04,999

2 II RA Bill 19,22,054 16,23,367 1,13,636 11,364 15% 48,701 17,97,068

3 III RA Bill 20,28,448 17,13,227 1,19,926 11,993 15% 51,397 18,96,543

4 IV RA Bill 27,00,755 22,81,058 1,59,674 15,967 15% 68,432 25,25,131

5 V RA Bill 25,92,576 21,89,690 1,53,278 15,328 15% 65,691 24,23,987

6 VI RA Bill 31,77,523 26,83,736 1,87,862 18,786 15% 80,512 29,70,896

7 VII RA Bill 1,87,255 1,58,156 11,071 1,107 18% (GST) -- 1,70,334

ആെക 1,39,88,958

ന�ിയത് (BSNL സമർ�ി� വിനിേയാഗ സാ��പ� �കാരം)

�മ
നം.

ബിൽ നം. ബിൽ �ക

െട�ർ കിഴി�
െച�തി�
േശഷ�ളള
ബിൽ
�ക (15.54%)

ന�ിയ
െസെ�ജ്
ചാർ�്

െസേ�ജ്
ചാർ�ിൽ
നി�ം കിഴിവ്
െച�
ആദായനി�തി

സർ�ീസ്
ടാ�് നിര�്

നേ��
സർ�ീസ് ടാ�്
(40% of
coloumn
4 /2x15%)

ആെക
ന�ിയത്
(3+5+6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 I RA Bill 23,58,358 NIL 1,65,085 24,763 15% 70,751 26,18,957

2 II RA Bill 19,22,054 NIL 1,34,544 21,082 15% 57,662 21,34,442

3 III RA Bill 20,28,448 NIL 1,41,991 21,299 15% 60,853 22,52,591

4 IV RA Bill 27,00,755 NIL 1,89,053 28,358 15% 81,023 29,99,189

5 V RA Bill 25,92,576 NIL 1,81,480 27,222 15% 77,777 28,79,055

6 VI RA Bill 31,77,523 NIL 2,22,427 33,364 15% 95,326 35,28,640

7 VII RA Bill 1,87,255 NIL 13,565 2,442 18%(GST) -- 2,09,787

ആെക 1,66,22,661

അധികം ന�ിയ �ക (1,66,22,661 – 1,39,88,958) 26,33,703/- �പ നിരാകരി��.
3. ടി വർ�ിെ� റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് 24.06.2017 ൽ നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. സർ�കലാശാല�്

സമർ�ി�ക��ായി. ഇത�സരി�് 1,50,57,939/- ൽ നി�് 1,71,00,000/- ആയി എ�ിേമ�് �ക ഉയർ�ക��ായി. 49-ാം
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 27.10.2017 െല 1038/2017-ാം നം. തീ�മാന�കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ���ിയ
എ�ിേമ�് �ക�് അംഗീകാരം ന�ി. �റി� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം സർ�കലാശാലാ എ�ിനീയർ ടി
റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് അംഗീകരി�തായി കാ��ി�.

3-13   ഫി� ഫാം പുനരു�ാരണം -അപാകതകൾ സംബ�ി�്
ഫയൽ നം.             -    ജി.എ.3-4004/17
ഭരണാ�മതി നം.     – 1. ജി.ഒ.(ആർ.ടി)-571/17/എഫ്. & പി.ഡി., തീ.18.7.17 -
അട�ൽ                 – 185 ല�ം



നിർ�ഹണം         – േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ ( (KSCADC)
ധാരണാപ�ം         - 08.03.2018 (KSCADC ഒ�ാം ക�ിയാ�ം KUFOS ര�ാം ക�ിയാ�ം)
ഒ�ം ര�ം ഗ��ൾ - 64,75,000/- (െച�് നം. 2396714 – 3/18)

േമൽ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ�റ��.

1. 30.7.14-െല GO(P) No.311/14/Fin.-◌ാം ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ �േഖന നട�ിലാ��
���ികൾ�് ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് �ക�െട 20% �ൻ�റായി ന�ാ��താണ്. അവേശഷി��വ പണി
നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 5 തവണകളായി ന��േതാെടാ�ം ഓേരാ തവണ�ം എ�ിേമ�് �ക�െട 15% എ�
പരിധി വ�വ� െച��. ഇവിെട സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��മായി പണി ആരംഭി�ാെത തെ� 20% �ൻ�റിേനാെടാ�ം
15% ഒ�ാം ഗ� ഉൾെ�െട �ൻ�റായി ���ി�െട 35% �കയായ 64,75,000/- �പ ന�ിയ��ലം അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസിയായ േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷന് (KSCADC) അനാവശ�മായ സാ��ിക
േന���ാ�വാ�� സാഹചര��ി� സർ�കലാശാലാധികാരികൾ വഴിെയാ��ി.

2. ടി �വർ�ി�െട മ���ള��െട �ന��ാരണം, അതായത് ; �ള�ൾ�് ���� പാർശ�ഭി�ി േകാൺ�ീ�ിംഗ് ആണ്.
��തിദ�മായ ആവാസവ�വ�കൾ ഉൾെ�ാ�� ടി മ���ള��െട നിലവി�� പാരി�ിതിക സാഹചര�ം
ഇ�ാതാ�ിയാണ് േകാൺ�ീ�ിംഗ് നട��ത് എ�തിനാൽ�െ� ടി വർ�മായി ബ�െ�� േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്,
സാേ�തിക പഠന റിേ�ാർ�് , പാരി�ിതിക ആഘാത പഠന റിേ�ാർ�് എ�ിവ അത�ാവശ�മായി��. എ�ാൽ ഇവിെട
ഇ� സംബ�ി�് യാെതാ� പഠന റിേ�ാർേ�ാ, മെ�വിെടെയ�ി�ം ഈ വിധം മ���ഷി�ായി േകാൺ�ീ�ിംഗ് �ള�ൾ
നിർ�ി� അതിൽ മ���ഷി നട�ി മേ��ാൽ�ാദന�ിൽ ൈകവരി� േന��ൾ സംബ�ി� േരഖകേളാ ടി
േ�ാജ�മായി ബ�െ�� ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�് ഒബ് ജ�ന് (23(43))ന് സർ�കലാശാലാ
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. സാധാരണ േകാൺ�ീ�ിംഗിന് വി��മായി ഇവിെട മ���ള�ൾ� ���� മ�ി� �കളിലാണ് േകാൺ�ീ�ിംഗ്
നട��ത്. ആയതിനാൽ തെ� വളെരയധികം സാേ�തിക ൈവദഗ്ധ�ം ആവശ��� ഒ� മരാമ�് ���ിയാണിത്.
അതിനാൽ ഇ�രം ���ികൾ െച�� അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�് ഈ രംഗ�് സാേ�തിക ൈവദഗ്ധ��ം
�ൻപരിചയ�ം അത�ാവശ�മാണ്. അ�െകാ�തെ� േമൽ ഘടക�ൾ സർ�കലാശാലാ അധികാരികൾ
പരിഗണിേ��തായി��. ഇവിെട അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�െട �ൻപരിചയം പരിഗണി�തായി ഫയലിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. ഉേ�ശം 1.85 േകാടിേയാളം സം�ാന സർ�ാരിെ� പ�തി�ണം ഉപേയാഗി�് �ന��രി�� ടി �വർ�ി�് ഗാര�ി
വ�വ� െച��തായി ധാരണാപ��ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ഇ��ലം ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� േക�പാ�കളിേലാ
ന�സാ��തകളിേലാ ഉ� ബാധ�തയിൽ നി�് അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി�് ര�െപ��തിന് സർ�കലാശാലാ
അധികാരികൾ വഴിെയാ��ി.

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

4-1   വാർഷിക കണ�് �പകാരമു� വര�- െചല� വിശദാംശം
ഇനം വരവ് െചലവ്

1 തന� ഫ�് 4,09,23,518.30 5,74,470

2 പ�തിയിതരം 13,88,05,000 15,12,53,774

3 പ�തി 13,70,00,000 14,62,66,097

4 NABARD 1,53,05,000 3,05,07,000

5 വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴി 2,81,110 60,000

6 എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�് ഫ�് 50,29,663 1,89,06,569

7 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 2,16,05,000
2,09,62,717 + 24,00,000

(�ൻവർഷം)

8 ഋണശീർഷകം 2,83,53,304 1,77,90,901

9 പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാഷർ -- 1,79,40,816

10 പലിശയിനം 72,24,645.13 --

ആെക 39,45,27,240.43 40,66,62,344



4-2   സാ��ിക നില
��ിരി�് 31,83,89,137.00

വരവ് 39,45,27,240.43

ആെക 71,29,16,377.43

െചലവ് 40,66,62,344.00

നീ�ിയിരി�് 30,62,54,033.43

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക
ക�ാഷ്��് �കാരം നീ�ിയിരി�് (31/03/2018) 306254032.93

1. �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�്

��ക
െച�് നം. 9344418 �കാരം പിൻവലി�തിൽ �റ�വ� �ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക

10
26208207

332462249.93

�റ�ക
സർ�ാർ തിരിെ��� �ക

193918027

138544222.93

2. സാലറി അ�ൗ�്

��ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക
ഇേ�ണൽ രസീത് അ�ൗ�ിേല�് െച�് �കാരം ൈകമാേറ� �ക

594047
1916437

141054706.93

�റ�ക
െച�് നം. 803308/31.3.16 �കാരം െത�ായി �റ� െച� �ക
ICAR അ�ൗ�് (17-18) േല�് െ�ഡി�് െചേ�� �ക
ബാ�് അധികമായി പിൻവലി� �ക

141500
10046450

968.67

130865788.26

3. െപൻഷൻ അ�ൗ�്

ബാ�് - ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�കൾ �ല�മാണ് 130865788.26

4. ഇേ�ണൽ രസീത് അ�ൗ�്.

��ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക

444820.00

131310608.26

�റ�ക
�ീയർ െച�ാ� െച�് �കാര�� �ക
മട�ിയ െച�് �കാര�� �ക
െത�ായി െ�ഡി�് െച� �ക
ക�ിരി�് പണം
സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം കിേ�� െച�് �കാര�� �ക
ശ�ി അ�ൗ�് (ഫീസ് സംബ�മായത് ) ബാ�് �� �കാരം 31.3.18 ൽ
ഉ�ായി�� നീ�ിയിര�് �ക
ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�ാ�ി വകമാ�ിയ �ക

412679.00
69283.00
68860.00
69280.00

1916437.00

385668.90

30000000.00

98388400.36

5. ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�്



��ക
ജി.പി.എഫ്. ബിൽ നം. 29/17-18 (െച�് നം. 449043/25.10.17) 99995/- �പ
െ�ഡി�് െച� ഇന�ിൽ അടവാ�ിയ ബാ�് ക�ീഷൻ

5.00

98388405.36

6. െ�ഷ�ൽ �ി.എസ്.ബി. അ�ൗ�്.

ബാ�് - ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�കൾ �ല�മാണ് 98388405.36

7. ഡവലപ് െമ�് �ാ�് (ICAR)

��ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക

21801561.00

120189966.36

�റ�ക
സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം കിേ�� െച�് �കാര�� �ക
െച�് സമർ�ിെ��ി�ം ബാ�ിൽ വര� വ�ി�ി�ാ� �ക
2012-13 ൽ ബാ�് അധികമായി �റ� െച� �ക

433702.00
21605000.00

150.00

98151114.36

8. സാലറി അ�ൗ�് (��ൈവ�്)

��ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക
1. െച�് നം. 918704/28.3.18
2. െച�് നം.918705/28.3.18

31392.00
50000.00

98232506.36

9. �ൾ ബാലൻസ്

��ക
പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�ാ�� �ക
വരവ്
സെ�ൻസ്

21186672.00
1000.00

747814.00

120167992.36

�റ�ക
സെ�ൻസ്
2015-16 െല �ാരംഭബാ�ിയിെല വ�ത�ാസം

5000.00
4983.10

ബാ�് പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31/03/2018) 120158009.26

4-4   31.3.2018 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ വിശദാംശ�ൾ
�ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് 2214501
സാലറി അ�ൗ�് 15381177.13
െപൻഷൻ അ�ൗ�് 304897
ഇേ�ണൽ രസീത് 21736554.13
ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�് 87556.5
െ�ഷ�ൽ �ി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് 10562068
ഐ.സി.എ.ആർ. ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 2301144.5
സാലറി അ�ൗ�് (��ൈവ�് ) 250807
�ൾ ബാലൻസ് 67319304
ആെക 120158009.26

4-5   2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആരംഭി�തും പുതു�ി
നിേ�പി�തുമായ �ിരനിേ�പ�ള�െട വിവരം
വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം (പലിശ ഉൾെ�െട) 1,08,57,263

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 2,00,00,000



ആെക 3,08,57,263

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 3,08,57,263



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 7 3,08,57,263

4-6   െപൻഷൻ ഫ�് രൂപീകരണം
        2013-14 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 1.18, 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 4.2 എ�ിവയിൽ
നിർേ�ശി�ി�� �കാരം െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് 5.12.2017 ൽ േചർ� ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട 9-ാമത്
േയാഗ�ിൽ 2 േകാടി �പ �ടി�ിക ഇന�ി�ം �ടർ�� �തിവർഷ�ളിൽ 1 േകാടി �പ വീത�ം സർ�കലാശാല�െട
തനത് വ�മാന�ിൽനി�ം െപൻഷൻ ഫ�ിേല�് മാ�വാ�ം തീ�മാനി�ി��. �ടർ�്, 22.12.2017 െല ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ (50-ാമത് േയാഗം) േമൽ തീ�മാനം അംഗീകരി�ി��. ഇതിൻ �കാരം 2 േകാടി �പ
എസ്.ബി.ഐ.�െട ൈവ�ില ശാഖയിൽ �ിര നിേ�പമായി ��ി�ി��്. �ടർ�് െപൻഷൻ ഫ�് അ�ൗ�്
�പീകരണ�ി�� അ�മതി േതടി, സർ�ാരിെ��ം ജീവന�ാ�േട�ം വിഹിതം സ��പി��തി�മാ�� അ�മതി േതടി
ഗവെ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി�് 11.9.2018 ൽ ഫിൻ.5/5038/12 �കാരം ക�് ന�ിയി��െവ�ി�ം �ടർ
നടപടികൾ�ാ�� സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മായി�ി� എ�് അറിയി�ി��്. ടി 2 േകാടി �പ �ിരനിേ�പമായി
��ി��െ��ി�ം െപൻഷൻ ഫ�് എ� േപരിൽ അ�ൗ�് ആരംഭി�് നിേ�പം �ട�� �റ�് ഓഡി�ിൽ വിവരം
ലഭ�മാേ��താണ്.

4-7   ഓഡി�് റി�വറി
    ഈയിന�ിൽ തൻവർഷം �കെയാ�ം ലഭി�ി�ി�.

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

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 39,45,27,240.43

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ്    40,66,62,344.00

വരവിന�ളി�� ന�ം 2,05,395.00

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 26,98,701.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 2,74,84,416.00

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ� �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

(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

2-3 2,05,395

3-1 9,33,330

3-2 67,352

3-3 34,000

3-4 64,998

3-6 13,71,211

3-7 3,31,123

3-10 55,00,000

3-11 95,20,000



3-12(1) 33,64,900
3-12(2) 26,33,703

ആെക 2,05,395 26,98,701 21,121,916

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

ഖ�ിക
നം.

ന���ായ
ഫ�്

ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

ഇ�

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

        3-12, 3-13
ഇ). റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദികളായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസ�ൾ

ഖ�ിക
നം.

ന�മായ �ക

േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�

(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)

ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം

േമൽവിലാസം
ചാർ�്
െച�ാ
��ത്

സർ�ാർ�്
െച�ാ��ത്

3-11 26,33,703

േഡാ.
വി.എം.വി�ർ
േജാർ�്,
രജി�ാർ

രജി�ാർ
(�േഫാസ് )

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

3-4 64,998

ജയ��ൻ. പി.
എസ്.,
സർ�കലാശാലാ
എ�ിനീയർ

സർ�കലാശാലാ
എ�ിനീയർ
(�േഫാസ് )

ഹൗസ് നം. 36,
TC 24/1996/2
Lakshmi
Krishna,
വിദ�ാ നഗർ,
ൈത�ാട്,
തി�വന��രം

4-9   ഓഡി�് ചാർ�്
2017-18 വർഷെ� തനത് വ�മാനം 4,09,23,518.30

(+)ബാ�് പലിശയിന�ി�� വരവ് 72,24,645.13

(-) െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�് 0

ആെക 4,81,48,163.43

@1% നിര�ിൽ ഓഡി�് ചാർ�് 4,81,482.00

�ൻ വർഷ�ളിൽ അട�വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് * 0

ആെക അടേ�� ഓഡി�് ചാർ�് 4,81,482.00

അട�വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് 4,81,482.00

(* 2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം അട�വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് ആയി േരഖെ���ിയി�� 166140/- �പ
16.10.2018 െല െചലാൻ നം. KL 007158288201819M �കാരം ഒ��ിയി��.)

    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.

ീ ി ി ് ി



4-10   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ��കൾ

ഓഡി�്
വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ന�ർ/ തീയതി

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം

    റിമാർ�്

2011-12 എൽ.എഫ്.(�േഫാസ് )എ.2-70/13/ തീ.17.4.13 1
മ�പടി ലഭ�മാ�� �റ�് പരാമർശ�ൾ
ഒഴിവാ��താണ്.

2012-13 എൽ.എഫ്.(�േഫാസ് )എ.2-26/14/ തീ.17.3.15 2 -ടി-

2013-14
െക.എസ്.എ.-എഫ്.ഒ.�.(എ.2) 486/15/
തീ.24.5.16

15 -ടി-

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

21 -ടി-

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

23 -ടി-

2016-17
െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�(എ 2) 120/18
തീ. 06.06.2018/27.6.18

18 -ടി-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
േജായി�് ഡയറ�ർ,

ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ഓഡി�്, പന�ാട്, െകാ�ി

അനുബ�ം-1 സർ�കലാശാലാ 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/3 150 m2 1985

8 -ടി - ൈട�് -V/4 (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) 433 m2 1984

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

48 അ�ാഡമിക് േ�ാ�് േഫസ്- IV 599.5 m2 2017

49 അ�ാഡമിക് േ�ാ�് േഫസ്- V 2129.4 m2 2017

50 അമിനി�ി െസ�ർ - േഫസ് -I 858 m2 2017

51 മൈറൻ �ൾ, ��ൈവ�് േഫസ് - I 728 m2 2017

52 ട�ിൻ ൈട�് ക�ാർേ��് - േഫസ് _I 558 m2 2017

53 ട�ിൻ ൈട�് ക�ാർേ��് - േഫസ് _II 372 m2 2018

54 പി.ജി. െമൻസ് േഹാ�ൽ േഫസ് - I 688 m2 2018



2. �മി

�മ നം. േ�ാ�് നം. വി�തി (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.എൽ.39 ഇ – 1514 – ബസ് 9.7.2013

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

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

8 െക.എൽ. 39 സി 7203 – ഐഷർ മിനി ബസ് 19.4.2011

9 െക.എൽ.39 ഇ -1783 – െബാേലേറാ 2012

േ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�് പണികൾ
1. െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ ( മരാമ�്/ സിവിൽ) – 2017-18

2017-18 സാ��ിക വർഷം വിവിധ മരാമ�് പണികൾ�ായി വിവിധ ഏജൻസികൾ�് �ക ന�ിയതിെ� വിശദവിവരം താെഴ
െകാ���.

വർ�ിെ�േപര് എ�ിേമ�്�ക
ഫയൽനം./
ഏജൻസി

2017-18 നൽകിയ�ക
/െച�്നം

Renovation,repairs and maintenance of existing buildings at
KUFOS HQ

80.00 Lakh

Maintenance of Staff quarters at KUFOS HQ 25.00 Lakh

Vertical extension of existing hostels(new) at KUFOS HQ 200.00 Lakh
GA3/7060/17
(KEL)

Rs.40,00,000/-

(1.3.2018),
Rs.60,00,000/-

(31.3.2018)

Upgradation of Playground(new) at KUFOS HQ 50.00 Lakh
GA3/7057
(KEL)

Rs.10,00,000/-

(1.3.2018),
Rs.26,00,000/-

(16.3.2018)

Installation of Solar Panel system(new) at KUFOS HQ 50.00 Lakh KEL
Agrement not
executed

Development of ponds for farming(new) at KUFOS HQ 185.00 Lakh
GA3/4004/17
(KSCADC)

Rs.64,75,000/-

(28.3.2018),

Development of campus roads including campus
beutification(new) at KUFOS HQ

25.00 Lakh

RO Plant and Filtration unit(new) at KUFOS HQ 25.00 Lakh
Engineering
Department

Construction of compound wall at fisheries station
puduveypu(phase 4)

35.00 Lakh
GA3/9117/17
(BSNL)

Rs.7,00,000/-

(28.2.2018),

Construction of guest House at Thiruvallam (phase2) 35.00 Lakh
GA3/8815/16
BSNL

Rs.10,00,000/-

(25.5.2017)

Construction of Physical Amenity centre(phase 4) at
KUFOS HQ

50.00 Lakh
GA3/9109/17
BSNL

Rs.10,00,000/-

(23.2.2018)

Flat Complex for Staff (phase4) at KUFOS HQ 50.00 Lakh
GA3/9100/17
BSNL

Rs.10,00,000/-

(27.2.2018)

Construction of Research Complex at KUFOS HQ
Panangad(phase 3)

50.00 Lakh
GA3/9101/17
BSNL

Rs.10,00,000/-

Construction of Seminar Complex at KUFOS HQ
Panangad(phase 4)

200.00 Lakh
GA3/9102/17
BSNL

Rs.40,00,000/-

(28.2.2018)

Construction of compound wall(phase-2) at KUFOS HQ
KUFOS HQ

50.00 Lakh
GA3/9103/17
BSNL

Rs.10,00,000/-

(3.3.2018)

Construction of International Hostel at KUFOS HQ
Panangad(phase 1) &
Construction of Staff quarters at KUFOS HQ
Panangad(phase 2)

50.00
Lakh(17-18)
75.0 Lakh(18-
19)
100 Lakh(17-
18)
50.0 Lakh(18-
19)

KEL
Rs.5,00,000/-

(28.3.2018)

2) മരാമ�് ���ികൾ – 2017-18



2017-18 സാ��ിക വർഷം എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� േന�ത��ിൽ �ർ�ീകരി� മരാമ�് പണിക�െട വിശദവിവരം �വെട
േ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

Works executed in 2017 - 18 Under Engineering Dept. KUFOS

1

Replacing the existing roof of
the Scampi Hatchery building
at Western Campus of
KUFOS HQ Panangad

Sri.P.P.Mathew Rs.3,10,964/- 21/08/2017 20/9/2017 20/9/2017 3670/17
mb no.
96/15-
16

Work
completed

2

Renovation works to the
rooms (312,313,309 & 310) in
the second floor of Ad. Block
,KUFOS Head Quarters ,
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.1,48,544/- 28/09/2017 27/10/2017 27/10/2017 3677/17
mb no.
103/17-
18

Work
completed

3
Renovation works to the
existing hatcheries at FS, PV

Sri.P.P.Mathew Rs.2,02,905/- 21/08/2017 09/02/17 09/02/17 4147/17
mb no.
80/15-
16

Work
completed

4

Providing Grill with door at
the second floor corridor
(near staircase) at
Administrative block of
KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.37,380/- 11/07/17 13/11/17 13/11/17 7131/17
mb no.
88/15-
16

Work
completed

5

Providing a security cabin at
the entrance lobby of
Administrative block, KUFOS
Head Quarters Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs. 46, 866/- 28/10/2017 11/10/17 11/10/17 6256/17
mb no.
62/15-
16

Work
completed

6

Providing sink to Research
complex at Western campus
of KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.36,415/- 11/10/17 17/11/17 17/11/17 6400/17
mb no.
86/15-
16

Work
completed

7
Repairs and renovation work
to the Quarters at Fisheries
station Puduveypu.

Sri.
C.S.Mohammed

Rs.1,43,176/- 01/03/18 02/02/18 02/02/18 6380/17
mb no.
102/17-
18

Work
completed

8

Providing Aluminium partition
in the various labs at F'
Block, Western campus of
KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.Anshad V.A Rs. 79, 964/- 27/12/2017 01/03/18 01/03/18 4246/17
mb no.
85/15-
16

Work
completed

9

Renovation works to Room
No.4, F-block, W-campus,
KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.1,27,457/- 01/03/18 17/01/2018 17/01/2018 9145/17
mb no.
88/15-
16

Work
completed

10
Renovation of Quarters Type
IV/1 at KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.3,50,994/- 17/02/2018 16/04/2018 28/03/2018 4897/17
mb no.
121/17-
18

Work
completed

11
Providing Aluminium partition
works to INCOIS centre at
new Academic block, KUFOS.

Sri. Shyjan
.K.George

Rs.2,89,363/- 29/01/2018 28/03/2018 03/02/18 9255/17
mb no.
89/15-
16

Work
completed

12

Fixing mosquito net to the
windows of all rooms of
Men’s hostel at KUFOS Head
Quarters Panangad.

Sri. Shyjan
.K.George

Rs.2,73,220/- 17/02/2018 16/03/2018 16/03/2018 9428/17
mb no.
98/15-
16

Work
completed



13 Renovation & maintenance of
Quarters Type IV/2 at
KUFOS Head Quarters
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.3,63,974/- 25/01/2018 24/03/2018 24/03/2018 8928/17 mb no.
114/17-
18

Work
completed

14
Urgent repair works at
Fisheries station Puduveypu.

Sri.O.M.Mathew
Rs. 1, 10,
097/-

01/11/18 24/01/2018 19/01/18 10539/17
mb no.
64/15-
16

Work
completed

15

Fixing mosquito net to the
windows & doors of the
class room of LLM at KUFOS
Head Quarters Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.39,473/- 03/06/18 19/03/2018 17/03/2018 1488/17
mb no.
101/17-
18

Work
completed

16

Repair and renovation works
to Aquaculture and
Biotechnology Lab at I-Block ,
Western campus , KUFOS
Head Quarters Panangad

Sri.Anshad V.A Rs.1,31,255/- 22/02/2018 03/07/18 03/07/18 9080/17
mb no.
103/17-
18

Work
completed

17

Repair to Scampi Hatchery
building of Western campus
of KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.Abdul Vahid
M. K

Rs.1,48,632/- 22/02/2018 21/3/2018 21/3/2018 9575/17
mb no.
86/15-
16

Work
completed

18

Renovation & maintenance of
Quarters Type IV/8 at
KUFOS Head Quarters
Panangad

Sri.O.M.Mathew Rs.4,59,998/- 23/03/2018 22/05/2018 22/05/2018 9937/17
mb no.
118/17-
18

Work
completed

19

Tiling and other renovation
works of Quarters Type IV/3
at KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.Bobby
Abraham

PAC amount
Rs.4,47,743/-

229/18
Bill under
preparation

20

Renovation & Maintenance
work to Quarters Type IV/7
at KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.2,12,890/- 18/04/18 17/05/18 17/05/18 349/18

mb no.
101,
105/17-
18

Work
completed

21

Tiling and light roofing to the
back side open space of
Quarters Type IV/4 at
KUFOS Head Quarters
Panangad.

Sri.O.M.Mathew Rs.2,58,675/- 13/04/2018 05/11/18 05/11/18 231/18
mb no.
104/17-
18

Work
completed

22
Providing platform for
swimming pool at KUFOS ,
Panangad

Sri. Shyjan
.K.George

Rs.3,80,348/- 21/05/2018 20/07/2018 20/07/2018 642/18
mb no.
125/17-
18

Work
completed

23

Providing ceiling and
Renovation works to the
third floor of Academic block
at KUFOS Head Quarters
Panangad

Sri.Cherian
Varghese

Rs.2,88,707/- 14/05/18 13/07/2018 13/07/2018 644/18
mb no.
113/17-
18

Work
completed

24

Construction of open well
(one number) at Type II qts
campus of KUFOS Head
Quarters Panangad.

Sri.O.M.Mathew
PAC amount
Rs.2,76,171/-

14/05/18 06/12/18 06/12/18 1710/18
mb no.
88/15-
16

Work
completed

.
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                                                                                                                േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം-3 �ാ� ക�ാർേ��� വാടകയുെട വിശദവിവരം



ജീവന�ാരെ� േപര് ശ�ള െ�യിൽ അടി�ാന
ശ�ളം
(2018

ജ�വരി)

നി�യി�ി��
�തിമാസ

വാടക
(അടി�ാന

വാടക/
അടി�ാന

ശ�ള�ിെ�
2%)

വാടകയിന�ിൽ
ഒ��ിയ �ക

2017-18 ൽ
(�പയിൽ)

ക�ാർേ��്
അ�വദി�

തീയതി

റിമാർ�്

അ�ൺ.െക.െജ.,
ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്

8500-13210
(പരി�രണ �ർ�ം)

10,750/-
1,850/-

(അടി�ാന
വാടക)

ഒ��ിയി�ി� 29.06.2009

2016-17 െല ഓ ഡി�്
തട�ം
നിലനിൽ��.
(14.7.14 �തൽ
28.1.2017 വെര
സെ�ൻഷനിൽ)

േഡാ. െവ��രമണി,
അഡ്ജങ്�് െ�ാഫസർ

50,000/-
(കൺേസാളി

േഡ�ഡ് )
50,000/- 710/- ഒ��ിയി�ി� 18.06.2014

2016-17 െല ഓ ഡി�്
തട�ം
നിലനിൽ��.

.

.

.

.

.

..

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം -4 ഓഡി�് എൻക�യറി ന�കിയതി�െറ വിശദാംശ�ൾ
�മ ഓഡി�് വിഷയം ആർ�് മ�പടി ഓഡി�്



നം എൻക�യറി

നം/തീയതി

ന�ി ലഭി�തിെ�

വിവരം

റിേ�ാർ�ിൽ

ഉൾെ���ി

യതിെ� വിവരം

1
1(1)/17-18,
11.7.18

2017-18 െല െചലവ് വൗ��കൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി.

2
2(2)/17-18,
12.7.18

�േഫാസ് െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ 2-ാം
നിലയിെല ഇടനാഴിയിൽ വാതി�ം �ി�ം
�ാപി��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ിയി�

3
3(3)/17-18,
24.7.18

േജായി�് ഒക�േപഷൻ – മാസവാടക
ഈടാ��തിെല അപാകത

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

4
4(4)/17-18,
31.7.18

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, െസന�്, ധനകാര�
ക�ി�ി, അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ
എ�ിവ�െട �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�
വിവര�ൾ

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

5
5(5)/17-18,
6.9.18

സ�� പഠന സർ�കലാശാലയിെല
േകാ�ക�െട അംഗീകാര�മായി ബ�െ��
വിവര�ൾ

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

6
3(6)/17-18,
15.9.18

ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�് ന�ി
രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

7
6(7)/17-18,
1.10.18

ക�ാർേ��് അേലാ�്െമ�് നിയമം
�പീകരി�ി�േ�ാ?/ നിയമ
�പീകരണ�ി�� നിർേ�ശം

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

8
7(8)/17-18,
1.10.18

െച�ീൻ െക�് േലലം – എ�ിെമ�് വ��ത്
രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

9
8(9)/17-18,
1.10.18

തനത് വ�മാന�ിെല ന�ം
നിക��തിനായി ൈകെ�ാ�
നടപടികൾ

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

10
9(10)/17-18,
16.10.18

ക�ാർേ��് െറ�് -2017-18 സാ��ിക
വർഷ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ��തിേല�്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

12.12.18 ഉൾെ���ി

11
2(11)/17-18,
3.12.18

ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�് ന�ി.
വ��് േമധാവി,
SOEUT

15.12.18 ഉൾെ���ിയി�

12
1(12)/17-18,
4.12.18

-ടി-
വ��് േമധാവി,
SOST

11.12.18 ഉൾെ���ിയി�

13
2(13)/17-18,
5.12.18

രസീത് പരിേശാധനയിെല അപാകത –
വിശദീകരണം ന��ത്

വ��് േമധാവി,
��ൈവ�്
ഫിഷറീസ്
േ�ഷൻ

5.12.18 ഉൾെ���ിയി�

14
1(14)/17-18,
14.1.19

നബാർഡ് ധനസഹായം – വിശദാംശ�ൾ
ന��ത്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

15.1.19 ഉൾെ���ി

15
12(15)/17-18,
14.1.19

പണമാ�ാ� െച�കൾ – റിേ�ൺ ആയ
െച�കൾ – വിവര�ൾ ലഭ�മാ��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

15.1.19 ഉൾെ���ി

16
4(16)/17-18,
14.1.19

4-ാം േകാൺെവേ�ഷൻ – ICAR ഫ�്
വകമാ�ി െചലവഴി�ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

17 5(17)/17-18, ICAR �ാ�് അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�കൾ�് രജി�ാർ,, ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി



14.1.19 േവ�ി െചലവഴി�ത് ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

18
6(18)/17-18,
2.2.19

2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിെല
അ�ൗ�ക�െട പരിേശാധന

ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

2.2.19 ഉൾെ���ി

19
6(19)/17-18,
2.2.19

േവ�നാ�് കായൽ – സർേ� നട��ത്
സംബ�ി�്

രജി�ാർ,,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

20
7(20)/17-18,
2.2.19

മാംേ�ാവ്സ് േ�ാജ�് – അ�ബ�
േരഖകൾ ഹാജരാ��ത്

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

21
8(21)/17-18,
2.2.19

2017-18 വർഷെ� റിസർ�് ആ�ിവി�ി –
വിശദാംശ�ൾ ഹാജരാ��ത്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

22
1(22)/17-18,
5.11.18

ഡാ�ാ റി�വറി െചലവ് – 14915/- �പ
അ�വദനീയമ�

ഡയറ�ർ,
എ�്�ൻഷൻ

2.2.19 ഉൾെ���ിയി�

23
2(23)/17-18,
5.11.18

ഏൺ ൈവൽ � േലൺ േ�ാ�ാം – െചലവ്
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�

ഡയറ�ർ,
എ�്�ൻഷൻ

2.2.19 ഉൾെ���ിയി�

24
1(24)/17-18,
5.11.18

ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�് ന�ി.
ഡീൻ,
ഫിഷറീസ്

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

25
2(25)/17-18,
5.11.18

മ������െട �ന��ാരണം
-350000/- �പ – നടപടി�മ�ൾ
പാലി�ി�

ഡീൻ,
ഫിഷറീസ്

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

26
3(26)/17-18,
5.11.18

ആദായ നി�തി ഈടാ�ിയതായി
കാ��ി�

രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
ഓഫിസർ

ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

27
1(2)/17-18,
5.12.18

ക�ാഷ്  ��് പരിപാലി��തിെല
അപാകത – വിശദീകരണം ലഭ�മാ��ത്

വ��് േമധാവി,
��ൈവ�്
ഫിഷറീസ്
േ�ഷൻ

5.12.18 ഉൾെ���ിയി�

28
20(28)/17-
18, 25.2.19

ഇൻേഡാർ സബ്േ�ഷൻ നിർ�ാണം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

29
10(29)/17-18,
15.2.19

KARP – Genetic Diversity in Twin Population –
വിശദാംശ�ൾ

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

30
9(30)/17-18,
15.2.19

�ാൻ െ�ാേ�ാസൽ – വിശദാംശ�ൾ
സമർ�ി��തിനായി

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

31
11(31)/17-18,
15.2.19

ഗേവഷണ �േരാഗതി സംബ�ി�് –
CESAHM

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

32.
12(32)/17-18,
15.2.19

ഗേവഷണ �േരാഗതി സംബ�ി�് – CARMC രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

33.
13(33)/17-18,
15.2.19

ഗേവഷണ �േരാഗതി സംബ�ി�് – CEFPT രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

34.
14(34)/17-
18, 15.2.19

�ാഫ് ക�ാർേ��് നിർ�ാണം – അപാകത രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

35.
15(35)/17-18,
20.2.19

സ�ി�ിംഗ് �ളിന് േമൽ�ര – അപാകത രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

36.
16(36)/17-18,
20.2.19

േകാംപൗ�് വാൾ നിർ�ാണം – റിസർ�്
േ�ാ�്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

37.
17(37)/17-18,
20.2.19

റിസർ�് േ�ാ�് നിർ�ാണം – േഫസ്-3 –
െഹഡ് ക�ാർേ��്, പന�ാട്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

38
18(38)/17-18,
20.2.19

േകാംപൗ�് വാൾ നിർ�ാണം –
അ�ാദമിക് റിസർ�് േ�ാ�്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

39. 19(39)/17-18, ഓവർെഹഡ് വാ�ർ ടാ�് നിർ�ാണം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി



20.2.19

40.
20(40)/17-
18, 25.2.19

ഇൻേഡാർ സബ്േ�ഷൻ നിർ�ാണം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

41.
21(41)/17-18,
12.3.19

ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ – Centre of
Excellence in Food Processing Technology

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

42.
22(42)/17-
18,
14.3.19

െസമിനാർ േകാ��് നിർ�ാണം – 1-ാം ഘ�ം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

43.
23(43)/17-
18, 18.3.19

ഫിഷ് ഫാം �ന��ാരണം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

44.
19(44)/17-
18, 20.2.19

േകാംപൗ�് വാൾ നിർ�ാണം –ഫിഷറീസ്
േ�ഷൻ, ��ൈവ�്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ിയി�

45.
24(45)/17-
18, 2.5.19

സ�ി�ിംഗ് �ൾ നിർ�ാണം – അ�മതി
ഓഡി�്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

46.
25(46)/17-
18, 2.5.19

ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�് – മൈറൻ
�ൾ നിർ�ാണം – അ�മതി ഓഡി�്

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

47.
24(47)/17-
18, 10.5.19

േ�ാളർഷി�് �ക �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം
ന�ി.

രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി

48.
25(48)/17-
18, 14.5.19

ഗേവഷണ �േരാഗതി സംബ�ി�് രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി� ഉൾെ���ി
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.

                                                            േജായി�് ഡയറ�ർ


