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സർ,

        വിഷയം :- േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല�െട 2018-19 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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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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് വിവരം

ധന� ബാല��ൻ, േജായി�് ഡയറ�ർ

.

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

1. �ീ. സാ�. പി, ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ. േ�)
2. �ീമതി. ആശ. എം. വി, ഓഡി�് ഓഫീസർ
3. �ീ. ��ൺ. പി. െജ, അസി. ഓഡി�് ഓഫീസർ
4. �ീമതി. ��. ആർ, അസി. ഓഡി�് ഓഫീസർ
5. �ീ. ബിജീഷ് േമാഹൻ. �ി, ഓഡി�ർ

.

.

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി 01.08.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര                    

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

        േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ഓഡി�ി�
വിേധയമാ�ക��ായി. 24.05.2019 �തൽ 12.06.2020 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. ൈവസ് ചാൻസലർ

െ�ാ. (േഡാ.) എ രാമച�ൻ - 01.04.2018 – 31.03.2019

2. േ�ാ-ൈവസ്ചാൻസലർ

ഇ�

3. രജി�ാർ

േഡാ. വി. എം. വി�ർ േജാർജ് - 01.04.2018 - 31.03.2019

4. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീ. പി. േജാബി േജാർജ് - 01.04.2018 - 31-03.2019



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
ന�ർ

ഇനം

ഭാഗം – 1 – െപാ� അവേലാകനം

1 1-1-1 െസന�്

2 1-1-2 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

3 1-1-3 അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ

4 1-1-4 �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

5 1-1-5 ഫാ�ൽ�ി

6 1-1-6 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്

7 1-2
ഫാ�ൽ�ികളിൽ തൻവർഷം വിവിധ േകാ�കളിേല�് �േവശനം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ, ഫാ�ൽ�ിക�െട പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

8 1-3 അ��ാപക ഒഴി�കൾ നിക�ിയി�ി�.

9 1-4 �.ജി.സി. േകാ�കളിൽ അ��ാപകർ ഇ�

10 1-5 �ാഫ് പാേ�ൺ നി�യി�ി�ി� (അ��ാപേകതര ജീവന�ാർ)

11 1-6 സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ാെത ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ��ി� ത�ികകൾ

1 1-7 ബജ�്

13 1-8 പ�തി ആ��ണ�ം ന�നതക�ം

14 1-9 സർ�കലാശാല�െട ധന�ിതി�ം ധനകാര� മാേനജ് െമ�ം

15 1-10 വാർഷിക കണ�ക�ം അവ�െട അ�ൗ�ിം�ം

16 1-11 സർ�കലാശാല�ം ഗേവഷണ�ം

17 1-12 സർ�കലാശാല�ം ആ�ി�ം

18 1-13
�ൾ ഡയറ�ർമാ�െട നിയമനം - ആ�്, �ാ���്, �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ
പാലി�തായി കാ��ി�.



19 1-14 അ��ാപക നിയമനം - സർ�കലാശാല ആ�് �ാ���് - 2010 െല �.ജി.സി.
അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി� �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി
കാ��ി�.

20 1-15 മരാമ�് ���ികൾ - െപാ� അപാകതകൾ

ഭാഗം – 2 – വര�് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

21 2-1
അംഗീ�ത റിസർ�് �ാപന�ളിൽ നി�ം വാർഷിക അംഗീകാര ഫീസ്
ഈടാ�ിയി�ി�.

ഭാഗം – 3 – െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

22 3-1
സർ�കലാശാല രജി�ാർ - വിരമി�ൽ �ായം കഴി�ി�ം 24 മാസം അധികമായി
േസവന�ിൽ �ടർ�. സർ�കലാശാല നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�.

23 3-2
പരീ�കൾ�് ഉപേയാഗി�� Answer book/ Additional Sheet എ�ിവ�െട
േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ

24 3-3
ഒറിജിനൽ ബിൽ സമർ�ി�ാെത െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായ്സ് ഹാജരാ�ി വാ�ൽ
നട�ിയതായി കാണി�് പണം ൈക��ി.

25 3-4 ഐ.സി.എ.ആർ. ഫ�ിൽ നി�ം �ക വകമാ�ി െചലവഴി�

26 3-5
പി.എഫ്. �ക െ�ഷറിയിൽ നിേ�പി�ാെത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ ��ി�� �ലം
സർ�കലാശാല�് പലിശയിന�ിൽ ന�ം

27 3-6 �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�, പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�.

28 3-7 െ�ാഫഷണൽ ചാർജ്സ് - ആദായനി�തി ഈടാ�ിയി�ി�

29 3-8 േ�ാജ�്

33 3-9 അ�മതി ഓഡി�്

31 3-10-1 െഷഡ�ൾ േറ�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് നൽകി

32 3-10-2
അ�ാഡമിക് റിസർ�് േ�ാ�ിന് സമീപം ��മതിൽ നിർ�ാണം എ� പ�തി -
അപാകതകൾ

33 3-10-3 െവേ�ൺ ക�ാ�സിന് ��മതിൽ നിർ�ാണം ന�നതകൾ

34 3-10-4
��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ സൈലൻ വാ�ർ ൈല�ം, 30000ലി�ർ േശഷി��
വാ�ർ സം�ം �ാപി�ൽ, പ�തി �ർ�ീകരി�തിന് േരഖകളി�.

35 3-10-5
കൺ��ൻ ഓഫ് മൾ�ി പർ�സ് മൈറൻ ഫിൻഫിഷ് ഹാ�റി, ��ൈവ�് - ൈപൽ
വർ�് - െവർ�ി�ൽ േലാഡ് െട�ിംഗിന് അധിക നിര�് നൽകി.

36 3-10-6
വിവിധ െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ�് ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ന് നൽകിയ �കകൾ
�ടി�ികയായി നിലനിൽ��.

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

37 4-1 വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് - െചലവ് വിശദാംശം

38 4-2 സാ��ിക നില

39 4-3 െപാ��െ���ൽ ��ിയ

40 4-4 31.03.2019 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

41 4-5 ഓഡി�് റി�വറി

42 4-6 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

43 4-7 ഓഡി�് ചാർജ്

44 4-8 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

45 അ�ബ�ം-1 ജനറൽ ഇൻെവ�്െമ�്

46 അ�ബ�ം-2 െപൻഷൻ ഇൻെവ�്െമ�്



47 അ�ബ�ം-3 സർ�കലാശാലാ ആ�ികൾ - െക�ിട�ൾ, �മി

48 അ�ബ�ം-4 സർ�കലാശാല ആ�ികൾ - വാഹന�ൾ

ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

  
2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല (5-ാം ആ�് 2011) നിയമ�കാരം 01.04.2011
�തൽ പന�ാട് ഫിഷറീസ് േകാേളജ് �ഖ�കാര�ാലയമായി �വർ�നം ആരംഭി�.

േമൽ നിയമ�ിെല 67-ാം വ��് �കാരം 2013 നവംബർ 21 ന് സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് സർ�ാർ
�റെ��വി�ക�ം േമൽ തീയതി �ാബല��ിൽ നിലവിൽ വരിക�ം െച�.

േകരള സം�ാന�് ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ�ം മാ�മായി അ�മായി ബ�െ�� ൈജവിക ശാ�ം,
പാരി�ിതിക ശാ�ം, സാേ�തിക ശാ�ം, സാ�ഹിക ശാ�ം, മ�� �ഷി, േപാഷക ശാ�ം എ�ിവ
ഉൾെ�െട�� എ�ാ േമഖലയി�ം ശരിയായ�ം �മ�കാര���മായ േബാധനം, അ��ാപനം, പരിശീലനം,
ഗേവഷണം, വ�ാപനം എ�ിവ ഉറ�വ���തി�ം, ഫിഷറീസിെ��ം, സ��പഠന��െട�ം �േരാഗതി�ായി
ഒ� സർ�കലാശാല �ാപി�ൽ എ�താണ് ഈ �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ.

സർ�കലാശാല ഒൻപതാം വർഷ�ിേല�് കട�േ�ാൾ ഇ��യിെല മ�് സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം
വിഭി�മായി ഒേര സമയം ICAR/UGC/AICTE അംഗീകാര�� ഇ�പ�േ�ാളം േകാ�കൾ നട�ി വ��തിെനാ�ം
ഫിഷറീസ് േമഖലയിൽ മ�� �ഷിയി�ം സം�രണ�ി�ം മ�� െതാഴിലാളിക�െട �േരാഗതികൾ�മായി
നിരവധി പരിശീലന പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�വ��. ഇതി� �റെമ, മ��സ��ശാ� േമഖലയിൽ േദശീയ -
അ�ർ േദശീയ െസമിനാ�ക�ം സിംേപാസിയ��ം �ദർശന��ം നട�ി വരിക�ം വിവിധ �ല�ളിൽ ഈ
േമഖല�മായി ബ�െ�� േദശീയ അ�ർേദശീയ �ദർശന�ളിൽ സർ�കലാശാല സം�ാനെ�
�തിനിധീകരി�് പെ���ക�ം െച� വ��. സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയതിെനാ�ം 2010 െല സർ�കലാശാല നിയമം, 2013 െല �ഥമ �ാ���് എ�ിവ �കാരം
വ�വ�ാപിതമായ സർ�കലാശാല�െട അധികാര �ാപന��െട �വർ�ന��ം അവേലാകന�ിന്
വിേധയമാ�ക��ായി. സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ഫാ�ൽ�ിക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയതിെനാ�ം
തൻവർഷം സർ�കലാശാല നട�ിയ അ��ാപക നിയമന�ൾ, �ൾ ഡയറ�ർമാ�െട നിയമന�ൾ എ�ിവ�ം
വിലയി��ക��ായി. സർ�കലാശാല നട�ിയ അ��ാപക നിയമന�ൾ, �.ജി.സി. റ�േലഷൻ,
സർ�കലാശാല നിയമം, �ാ���് എ�ിവ അ�ശാസി�ം വിധമാേണാ നട�ിയത് എ�ം
പരിേശാധി�ക��ായി.

1-1) 2010 െല സർ�കലാശാല നിയമം അ�സരി�് ഭരണ നിർ�ഹണ�ിനായി നിയമ�ിെല അ��ായം III വ��്
9 അ�ശാസി�ം �കാരം �ഖ� അധികാര �ാന�ളായി വ�വ� െച��ത് താെഴ�റ��വയാണ്.

1. െസന�്

2. സർ�കലാശാല 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

8. 2013 െല �ഥമ �ാ���് �കാര�� േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീ�കൾ

സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് വ��് 101 �കാരം 5 ഫാ�ൽ�ികളാണ് വ�വ� െച��ത്. ഈ 5
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

വിവിധ അധികാര �ാന��െട മിനിട്സ് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയതിൻ �കാരം േമൽ സമിതിക�െട
2018-19 വർഷെ� �വർ�ന അവേലാകനം �വെട വിശദമാ��.

1-1-1    െസന�്
െസന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി ചാൻസലർ അത് �പീകരി� തീയതി �തൽ 5 വർഷ�ാലം ആണ്.

വ��് 10(1) �കാരം െസന�ിൽ ഉൾെ��േ�� അംഗ��െട പ�ിക താെഴേചർ��.

വ��് നിയമ�കാരം നിലവി��ത്

1. 10(1) എ�് ഓഫിേഷ�ാ അംഗ�ൾ 10 10

2. 10(2) േനാമിേന�ഡ് അംഗ�ൾ 22 22

3. 10(3) െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ 13 8



2018-19 െസന�് സേ�ളി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ

െസന�് �ടിയ തീയതി പെ��� അംഗ�ൾ ക�ാറം റിമാർ�്

23.10.2018 – 9-ാംമത് േയാഗം 4 10 ക�ാറം തിക�ി�

21.01.2019 – 10-ാംമത് േയാഗം 16 10 ക�ാറം തിക�ി�

നിർേ�ശ�ൾ

1. സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് വ��് 66(1) �കാരം െസന�് മീ�ിംഗിെ� നടപടി �മ�ൾ ഓഡിേയാ
റിേ�ാർഡിംഗ് െച�ണെമ�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിലായിരി�ണം മീ�ിം�ക�െട മിനിട്സ്
ത�ാറാേ��െത�ം വ�വ� െച��. �ടാെത ടി മിനിട്സ് സം�ാന ഗവൺെമ�ി�ം െസന�്
അംഗ�ൾ�ം മീ�ിംഗ് �ടിയ തീയതി �തൽ ഒ� മാസ�ിനകം അയ�ണം എ�ം വ�വ� െച��.
എ�ാൽ ടി വ�വ�കൾ പാലി�തായി കാ��ി�. ഭാവിയിൽ �ാ���് �കാര�� വ�വ�കൾ
പാലിേ��താണ്.

2. Act, Statute എ�ിവ �കാരം െസന�ിൽ നി�ി�മായിരി�� അധികാര�ൾ പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ി
സർ�കലാശാല�െട �േരാഗതി�ം ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ളി�ം സാ�ഹ� ആവശ�കതകൾ��സരി�്
�തിയ അ�ാദമിക് പരിപാടികൾ നട�ാ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ �േ�ാ�് വ�ാ��താണ്.

3. സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക റിേ�ാർ�്, വാർഷിക കണ�കൾ, ഓഡി�് റിേ�ാർ�്, വികസന പ�തികൾ
എ�ിവ പരിഗണി�ക�ം, ൈവസ് ചാൻസലർ�ം, ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലി�ം �പാർശ നൽ�ക�ം
െച�ക.

4. െസന�ിേല�് നിയമ�കാരം അംഗീകാര�� വിദ�ാർ�ി �തിനിധികെള െതരെ���വാ�� നടപടികൾ
സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

1-1-2    ഗേവണിം� കൗൺസിൽ
ൈവസ് ചാൻസല�െട 24.11.2016 െല ജി.എസ്.5-3915/2015 -ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
�നഃസംഘടി�ി�ക�ം നിലവി�ളള ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ വരിക�ം െച�.

സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല 13(1) �കാരം സമിതി അംഗ��െട കാലാവധി 4 വർഷമാണ്.

2013 െല �ഥമ �ാ���് വ��് 73(1) �കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മാസ�ിൽ ഒ� തവണെയ�ി�ം
�േട�താെണ�് വ�വ� െച��.

സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല വ��് 12 �കാരം സമിതി അംഗ�ൾ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

നിയമ�കാരം നിലവി��ത്

1. എ�് ഓഫിേഷ�ാ അംഗ�ൾ 11 11

2. െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ 4 4

3. നാമനിർേ�ശം െച�െ�� അംഗ�ൾ 8 8

ആെക 23 23



2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ടിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
�ടിയ തീയതി

എ�ാമെ�
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

പെ���
അംഗ�ൾ

റിമാർ�്

1 23.04.2018 53 13 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

2 13.06.2018 54 11 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി�ി�

3 29.06.2018 55 12 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

4 24.07.2018 56 12 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

5 18.09.2018 57 13 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

6
24.10.2018
(െ�ഷ�ൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ)

58 7 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി�ി�

7 27.12.2018 59 14 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

8 13.02.2019 60 12 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

9 06.03.2019 61 12 ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്

07.06.2017 െല 46-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല തീ�മാനം 944 ന�ർ തീ�മാന �കാരം ഈ
സർ�കലാശാലയിെല ആ�ം �ാ���ം ICAR Model Act 2009 ന് അ�സരി�് േഭദഗതി വ��വാൻ െല�ർ നം.
F.No. Edn.1/6/2012-EQR, തീയതി - 11.04.2017 �കാരം ICAR നിർേ�ശി�ത് നട�ാ�വാൻ തീ�മാനെമ��ി��്.
നിലവിൽ 2021-22 അ��ായന വർഷം വെരയാണ് ICAR അംഗീകാരം നൽകിയി��ത്. എ�ാൽ, നാളി�വെര
സർ�കലാശാല ആ�ിൽ േഭദഗതി വ��ിയി�ി�. 2021-22 - ന് അകം ആ�ിൽ േഭദഗതി വ��ിയി�ാെയ�ിൽ
സർ�കലാശാല�െട അ�ഡിേ�ഷൻ റ�ാ��തി�ം ആത��ികമായി ��ിക�െട ഭാവിെയ തെ�
ബാധി��തി�ം ഇടയാ�ം. ആയതിനാൽ എ��ം െപെ��് ആ�്, �ാ���് േഭദഗതി വ��വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

നിർേ�ശ�ൾ

1. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ൻേയാഗ�ളിൽ എ�� തീ�മാന�ൾ അ��് വ�� േയാഗ�ളിൽ പരിേശാധി�്
�േരാഗതി വിലയി����ം ആയതിൽ �ധാനമായവ സർ�കലാശാല െവബ്ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ക�ം െച��ത് അഭികാമ�മായിരി�ം.

1-1-3    അ�ാദമി� കൗൺസിൽ
2010 െല സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 17 �കാരം നിലവിൽ 22 അംഗ�ൾ അ�ാദമിക് കൗൺസിലിൽ
വ�വ� െച��. അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� കാലാവധി 2013 െല �ഥമ �ാ���്, വ��് 80(1) �കാരം 4
വർഷമായിരി�ം. ക�ാറം 1/3 ആയി വ�വ� െച��. നിലവി�� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ 19.04.2017 െല
ജി.എസ്.3-703/2017 �കാരം നിലവിൽ വ�.



2018-19 വർഷ�ിൽ അ�ാദമി കൗൺസിൽ മീ�ിംഗിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽ

�ടിയ
തീയതി

എ�ാമെ�
േയാഗം

ക�ാറം
പെ���
അംഗ�ൾ

റിമാർ�്

18.08.2018 18 8 10

18-ാംമത് മീ�ിംഗിൽ േഡാ. �ഭാഷ് ച�ൻ, ഡയറ�ർ, �ൾ
ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�്, േഡാ. �േരഷ് �മാർ,
ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി
എ�ിവർ �േത�ക �ണിതാ�ളായി പെ���.

22.10.2018 19 8 17
േഡാ. �ഭാഷ് ച�ൻ, ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി
എൻവേയാൺെമ�് �േത�ക �ണിതാവായി പെ���.

19.01.2019 20 8 15
േഡാ. �ഭാഷ് ച�ൻ, ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി
എൻവേയാൺെമ�് �േത�ക �ണിതാവായി പെ���.

അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ളിൽ �േത�ക �ണിതാ�െള പെ���ി��ത് ആ�്, �ാ���് എ�ിവയിൽ
അ�ശാസി��ി�. ആയതിനാൽ ഇ�ര�ിൽ �േത�ക �ണിതാ�െള പെ���ി��ത് േയാഗതീ�മാന�ൾ
നിയമപരമായി നിലനിൽ�ാ� അവ�ാ വിേശഷ��ാ�ം. ഇ�രം സാഹചര��ൾ ഒഴിവാ��ത്
ഉചിതമായിരി�ം.

1-1-4    �കൂൾ ഗേവണിം� കൗൺസിൽ
സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 21, �ഥമ �ാ���് 2013, അ��ായം II, വ��് 95 എ�ിവ �കാരം
വ�വ�ാപിതമായത്.

�ഥമ �ാ���് വ��് 95(1) �കാരം കൗൺസിലിെ� കാലാവധി 4 വർഷം. �ാ���ിെല 95(4) �കാരം ��്
മാസ�ിെലാരി�ൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ടണെമ�് വ�വ� െച��. 95(5) �കാരം കൗൺസിലിെല
പ�തിയിലധികം േപർ ക�ാറ�ിനായി വ�വ� െച��. സർ�കലാശാല�െട ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്
ഒഴി�� 4 ഫാ�ൽ�ിക�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� ��കളി�ം �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �പീകരി�ി��്.
ഇവ�െട 2018-19 െല �വർ�ന അവേലാകനം ഇ�കാരമാണ്.

1. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

�ാ���് �കാരം ��് തവണ 2018-19 ൽ �ടിയി��്. ക�ാറം �ർ�ീകരി�ി��്.

2. �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�്

30.08.2016 ൽ ആണ് നിലവിെല �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �പീകരി�ത്. നിലവിൽ സമിതിയിൽ 9
അംഗ�ൾ ഉ�്. 2018-19 വർഷം കൗൺസിൽ േയാഗം �ടിയി�ി�.

3. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി

�ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 11.07.2016 ൽ നിലവിൽ വ�. സമിതിയിൽ നിലവിൽ 12 അംഗ�ൾ ഉ�്. 2018-
19 വർഷ�ിൽ സമിതി �ടിയി�ി�.

4. �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസ്

സമിതി 30.08.2016 ൽ നിലവിൽ വ�. 10 അംഗ�ൾ സമിതിയിൽ ഉ�്. 2018-19 വർഷ�ിൽ സമിതി
�ടിയി�ി�

2015 െല �ഥമ �ാ���് 95 (3) �കാരം “All policies – academic, financial, administrative matters of this school is to
be decided in the meeting”എ�് നി�ർഷി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ േയാഗ�ൾ േചരാെത േപാളിസികൾ
ആവി�രി�് �ളിെ� �വർ�നം എ�െന നിറേവ�ിെയ�് സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.



1-1-5    ഫാ�ൽ�ി
സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��് 9 (VII), �ഥമ �ാ���് 2013, അ��ായം II വ��് 101 എ�ിവ �കാരം
ഫാ�ൽ�ി വ�വ�ാപിതമായത്. േമൽ സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 25(6), േമൽ �ാ���് അ��ായം II വ��്
103, എ�ിവ �കാരം കാലാവധി 3 വർഷമാണ്.

�ഥമ �����് 2013, അ��ായം II, വ��് 106 �കാരം അ��ായന വർഷ�ിെലാരി�ൽ േയാഗം �ടണെമ�്
വ�വ� െച��.

ക�ാറം - െമാ�ം അംഗ��െട 1/3

2018-19 ൽ സമിതി�െട �വർ�നം താെഴ�റ��.

�മ
നം.

ഫാ�ൽ�ി�െട േപര് റിമാർ�്

1. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ് നാളി�വെര സമിതി �പീകരി�ി�ി�.

2. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�.

3. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി 2018-19 - �ടിയി�ി�

4. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ് െമ�് സയൻസ് 2018-19 - �ടിയി�ി�

�ഥമ �ാ���് 108(2) �കാരം ഫാ�ൽ�ി�െട �ധാന �മതല സിലബസ്, െടൿ�് ��് എ�ിവ സംബ�ി�
േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� �പാർശകൾ പരിഗണി�ക എ�താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ േമൽ
സമിതി �ടിയി�ി� എ�ിരിെ� ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ി ഒഴി�� ഫാ�ൽ�ികളിൽ �ാ���് �കാരം
വ�വ�ാപിതമായ �മതല നിറേവ�ിയി�ി� എ� കാ��. (ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ ICAR ആണ് സിലബസ്,
െടൿ�് ��് എ�ിവ തീ�മാനി��ത് )

1-1-6   േബാർ� ഓ� �ഡീ�
1. �ഥമ �ാ���്, അ��ായം II, വ��് 98 �കാരം വ�വ�ാപിതമായത്.

2. �ഥമ �ാ���്, അ��ായം II, വ��് 100 �കാരം സമിതിയിൽ അംഗ��െട എ�ം പരമാവധി 12

3. �ഥമ �ാ���് 100(3) �കാരം സമിതി�െട കാലാവധി 3 വർഷം

4. വ��് 100(9) �കാരം വർഷ�ിെലാരി�ൽ �ടണെമ�് വ�വ� െച��.



1. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്

�മ
നം.

േകാ�്
�പീകരി�

തീയതി
അംഗ��െട

എ�ം
റിമാർ�്

1. ബി.എഫ്.എസ്.സി 25.11.2016 9
2018-19 ൽ
�ടിയി�ി�.

2. എം.എഫ്.എസ്.സി അക�ാകൾ�ർ 29.08.2018 6 “

3. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷറി എ�്�ൻഷൻ 29.08.2019 6 “

4.
എം.എഫ്.എസ്.സി അക�ാ�ിക് അനിമൽ െഹൽ�്
മാേനജ് െമ�്

29.08.2018 7 “

5. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫിഷ് െടേ�ാളജി 19.01.2019 9 “

6.
എം.എഫ്.എസ്.സി അക�ാ�ിക്
എൻവേയാൺെമ�് മാേനജ് െമ�്

29.08.2018 11 “

7. ഫിഷറീസ് എൻജിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 19.01.2019 10 “

8. ഫിഷറി റിേസാ�് മാേനജ് െമ�് 29.08.2018 9 “

9. ഫിഷ് േ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജി 29.08.2018 9 “

2. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

�ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ െടേ�ാളജി�് കീഴി�� 7 ഡി�ാർ�്െമ�കളിെല �ഥമ േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ�
കാലാവധി 23.07.2017 ൽ അവസാനി�തിനാൽ സർ�കലാശാല�െട 17.03.2018 െല 52-ാംമത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ 1112-ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം �നഃസംഘടി�ി�ക�ം �തിയ േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ് നിലവിൽ വ�ക�ം െച�.

�തിയ േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േകാ�്
അംഗ��െട

എ�ം
റിമാർ�്

1 എം.എസ്.സി. മൈറൻ ബേയാളജി 11 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

2 എം.എസ്.സി. ബേയാ െടേ�ാളജി 11 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

3 മൈറൻ ൈമേ�ാബേയാളജി 10 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

4 എർ�് സയൻസ് 11 22.06.2019 ൽ മാ�മാണ് �ടിയത്

5 ഫിസി�ൽ ഒഷ�േനാ�ഫി 11 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

6 �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി 12 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

3. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ് െമ�് ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസ്

�മ
നം.

േകാ�് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്
�പീകരി� തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

റിമാർ�്



1. എൽ.എൽ.എം (മാരിൈടം േലാ) 29.08.2018 9

2018-19 ൽ
�ടിയി�ി�

2. എം.എസ്.സി �ാ��ി�് 29.08.2018 12

3. എം.ബി.എ 29.08.2018 11

4. എം.ബി.എ (എനർജി മാേനജ് െമ�് ) 29.08.2018 9

4. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ എൻജിനീയറിംഗ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി

�മ
നം.

േകാ�്
�ടിയ

തീയതി
അംഗ��െട

എ�ം

2018-19 ൽ
�ടിയ

തീയതി
റിമാർ�്

1.
എം.െടക് േകാ�്
& ഹാർബർ
എൻജിനീയറിംഗ്

29.08.2018 11 2018-19 ൽ �ടിയി�ി�

2.
ബി. െടക് �ഡ്
െടേ�ാളജി

17.05.2017 16
09.08.2018

&
15.01.2019

�ാ���് �കാര�� �മതലയായ
േചാദ�കടലാസ് ത�ാറാ��വ�െട
പാനൽ, എ�ാമിേന�് എ�ിവ�െട പാനൽ
�പകരി�തായി പറ��ി�. �ടാെത
അ��ാപക നിയമന�ിന്
വിഷയവിദ��െട പാനൽ
ത�ാറാ�ിയതായി പറ��ി�.

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

�മ
നം.

േകാ�് �ടിയ തീയതി
അംഗ��െട

എ�ം
റിമാർ�്

1. എം.എസ്.സി റിേമാർ�് െസൻസിംഗ് & ജി.ഐ.എസ് 29.08.2018 9

2018-19 ൽ �ടിയി�ി�
2. എം.എസ്.സി എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ് 29.08.2018 11

3. എം.എസ്.സി ഡിസാ�ർ മാേനജ് െമ�് 19.01.2019 10

4. എം.എസ്.സി ൈ�മ�് സയൻസ് 04.04.2016 10

�ഥമ �ാ���് 100(8) �കാരം ഓേരാ േകാ�ി�ം െട�്�് ��്, സിലബസ് എ�ിവ ത�ാറാ��തി��
അധികാരം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിനാെണ�ാണ് വ�വ� െച��ത്. എ�ാൽ ഇവിെട പല
ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �പീകരി�� തെ� 2018-19 ൽ ആണ്. അതിൽ തെ� പലതി�ം
2018-19 ൽ േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �ടിയി�ി�. ഇ�കാരം സർ�കലാശാല നാളി�വെര ഓേരാ േകാ�ി�ം ഉ�
െട�്�് ��കൾ, സിലബ�് എ�ിവ ത�ാറാ��ത് �ാ���് ലംഘി�് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� അ�മതി
ഇ�ാെതയാണ്. ഇത് സർ�കലാശാല നിയമം, �ാ���് എ�ിവ�െട ലംഘനമായി കണ�ാ��. േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീ�മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ ബി.എഫ്.എസ്.സി
�ായി 25.11.2016 �ം എം.എഫ്.എസ്.സി �ായി 29.08.2018 �മാണ് പഠന േബാർ�കൾ ആരംഭി�ത് എ�ാണ്.

േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� �ധാന �മതല േചാദ�കർ�ാ�െള തീ�മാനി�ക, ഉ�ര�ടലാസ്
പരിേശാധകെന തീ�മാനി�ക �ട�ിയവയാെണ�് വ��് 100(8) (ബി) വ�വ� െച��. എ�ാൽ ഇവിെട
േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �ടിയി�ിെ��ിരിെ� സർ�കലാശാല ആരംഭി�� �തൽ സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാ
നട�ി�ിന് േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ�ിയ�ം എ�ാമിേന�ിെന െതരെ����ം എ�െനെയ�ം, അത് �ാ���്
�കാരമാേണാെയ�ം സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.



�ഥമ �ാ���് അ��ായം 100(1) �കാരം അ��ാപക നിയമന�ി�� വിഷയ വിദ��െട പാനൽ
ത�ാറാേ��ത് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് ആെണ�് വ�വ� െച��. എ�ാൽ ഇവിെട സർ�കലാശാല
ആരംഭി�തി�േശഷം ര� തവണ അ��ാപക നിയമനം നട�ിയതായി കാ��. വിഷയവിദ�െര േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ് നിർേ�ശി�ി�ി�ാതിരിെ� അ��ാപക നിയമന�ിനാ�� വിഷയവിദ�െര എ�െന
െതരെ��� എ�ം, േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിൽ നി�ി�മായിരി�� 100(1) �കാര�� അധികാരം
സർ�കലാശാല�െട േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് നാളി�വെര വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�ം
വിശദീകരിേ��താണ്.

1-2   ഫാ�ൽ�ികളിൽ തൻവർഷം വിവിധ േകാ�സുകളിേല�്
�പേവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ,
ഫാ�ൽ�ികള�െട പ�ാ�ല സൗകര��ൾ
1. �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

�മ നം. േകാ�ിെ� േപര്
സീ�ക�െട

എ�ം
�േവശനം േനടിയ
��ിക�െട എ�ം

1. എം.എസ്.സി മൈറൻ ബേയാളജി 32 32

2. എം.എസ്.സി ഫിസി�ൽ ഓഷ�േനാ�ഫി 14 9

3. എം.എസ്.സി മൈറൻ ൈമേ�ാബേയാളജി 26 24

4. എം.എസ്.സി ബേയാ െടേ�ാളജി 20 19

5. എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി 33 33

6. എം.എസ്.സി എർ�് സയൻസ് 14 9

7. എം.എസ്.സി മൈറൻ െകമി�ി 20 16

എ) ലാബ് സൗകര��ൾ

ലാബ് സൗകര���െട കാര��ിൽ ഗണ�മായ �േരാഗതി �ൾ ൈകവരി�ി��്. തൻവർഷം �ളിന് കീഴി��
വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ 8 ലേബാറ�റികൾ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ക�ം ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ
വാ�ി �ർ�മാ�ം �വർ�ന സ�മാെണ�് ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ പരിേശാധി�് േബാ��െ��ി��്.
ലാബിെ� �വർ�ന�ൾ�ായി ആവശ�മായ ലാബ് ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�� നടപടികൾ
സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

ബി) ൈല�റി സൗകര��ൾ
നിലവിൽ �ളിന് കീഴിെല വിദ�ാർ�ികൾ ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിെല െസൻ�ൽ ൈല�റി സൗകര��ളാണ്
ഉപേയാഗി��ത്. �ളിന് മാ�മായി ൈല�റി ഒ�േ���ം അതിനാവശ�മായ നടപടികൾ സർ�കലാശാല
സ�ീകരിേ���മാണ്.



2. �ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസ്

�മ നം. േകാ�ിെ� േപര് അ�വദി� സീ�കൾ
�േവശനം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1. എം.ബി.എ 42 39

2. എം.ബി.എ (എനർജി മാേനജ് െമ�് ) 20 10

3. എം.എസ്.സി �ാ�ി�ി�് 12 11

4. എൽ.എൽ.എം (മാരിൈടം േലാ) 15 15

5. പി.എ�്.ഡി
അ�വദി� സീ�ിെ� വിവരം

ലഭ�മാ�ിയി�ി�
9

പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

നിലവിൽ മാേനജ് െമ�് �ഡീസ് �വർ�ി��ത് സർ�കലാശാല ആ��തിന് �ൻ�� ഫിഷറീസ്
േകാേളജിെ� ഭാഗമായി�� േഹാ�ൽ െക�ിട�ിലാണ്. UGC/ AICTE നിബ�നകൾ �കാരം ��കൾ
സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി��തിന് മാനദ��ൾ നി�യി�ി��്. ഈ മാനദ��ൾ �കാരം �ൾ
ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസിൽ പ�ാ�ല സൗകര��ൾ ഒ��വാൻ സർ�കലാശാല ��ിേ��താണ്.

3. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്

ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ ബി.എഫ്,എസ്.സി േകാ�ിേല�് 2018-19 അ�ാദമിക് വർഷ�ിൽ 80 ��ികൾ
�േവശനം േനടിയി��്. 2018-19 എം.എഫ്.എസ്.സി. യിെല വിവിധ േകാ�ക�െട �േവശനം സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ താെഴെ�ാ���.

1 അക�ാകൾ�ർ 10

2 ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫീഡ് െടേ�ാളജി 6

3 അക�ാ�ിക് അനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ്െമ�് 9

4 അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�ൽ മാേനജ് െമ�് 8

5 ഫിഷ് എൻജിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 3

6 ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനജ് െമ�് 9

7 ഫിഷ് േ�ാസ�ിംഗ് െടേ�ാളജി 9

ആെക 54

പ�ാ�ല സൗകര��ൾ സംബ�ി�് ഖ�ിക 1-8-3 ൽ േചർ�ി��്.



4. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഓഷ�ൻ എൻജിനീയറിംഗ് & അ�ർ വാ�ർ െടേ�ാളജി

2018-19 വർഷ�ിൽ ഫാ�ൽ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ േകാ�കളിൽ �േവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

�മ
നം.

േകാ�ിെ� േപര്
അ�വദി�
സീ�ക�െട

എ�ം

�േവശനം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1. എം. െടക് േകാ�ൽ & ഹാർബർ എൻജിനിയറിംഗ് 20 17

2. ബി. െടക് �ഡ് െടേ�ാളജി 50 45

ലാബ്, ൈല�റി സൗകര�ം

ഫാ�ൽ�ിയിൽ ബി. െടക് േകാ�മായി ബ�െ�� �ധാനെ�� ലാ�കൾ 2018-19 അ��യന വർഷം �വർ�നം
ആരംഭി�ി��്. വ��ിെല ഓഡി�മായി ബ�െ�� ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ഇല�ി�ൽ വർൿ േഷാ�് ലാബ്
ഒഴിെക ഇവ �വർ�ന �മമാെണ�് േബാ��െ��. ഇല�ി�ൽ വർക് േഷാ�് ലാബ് �ീ േഫസ് കണ�ൻ
ഇ�ാ�തിനാൽ നിലവിൽ �വർ�ന രഹിതമാണ്. അടിയ�ിരമായി �ീ േഫസ് കണ�ൻ ലഭി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�് വിദ�ാർ�ികൾ�് തട�ം �ടാെത �ാേയാഗിക പരിശീലനം നട�വാ�� സൗകര�ം
ഒ�േ��താണ്. നിലവിൽ �ളിന് മാ�മായി ഒ� ൈല�റി ഇ�. �ളിന് കീഴിൽ (ബി. െടക് �ഡ് െടേ�ാളജി
േകാ�് ) ബി. െടക് േകാ�് ഉ�തിനാൽ എ��ം േവഗം ആ�നിക സ�ീകരണ�േളാട് �ടിയ ഒ� ൈല�റി
സൗകര�ം സർ�കലാശാല ഉറ�ാേ��താണ്.

5. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�്

ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ 2017- ൽ ആരംഭി� �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�ിെല 2018-19 െല േകാ�ക�െട
വിവര�ൾ

�മ
നം.

േകാ�കൾ
അ�വദി�
സീ�ക�െട

എ�ം

�േവശനം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1. എം.എസ്.സി. എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ് 18 18

2. എം.എസ്.സി. റിേമാ�് െസൻസിംഗ് 10 10

3. എം.എസ്.സി. ഡിസാ�ർ മാേനജ്െമ�് 12 12

4. എം.എസ്.സി. ൈ�മ�് സയൻസ് 12 0

പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

�ളിൽ ലാബ്, േഹാ�ൽസ്, ൈല�റി, കംപ��ർ ലാബ് �ട�ിയ പ�ാ�ല സൗകര��ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി സർ�കലാശാല ��തായി ഒ��ിയി��്. ആയതിനാൽ പ�ാ�ല സൗകര���െട നില
��ികരമാണ്. 



1-3   അ��ാപക ഒഴിവുകൾ നിക�ിയി�ില�.
2011 ഏ�ിൽ മാസം 1-ാം തീയതി �തൽ �വർ�നമാരംഭി� േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല�്
ൈകമാറി�ി�ിയ 58 അ��ാപക ത�ികകൾ എ�ാംതെ� അ�െ� ബി.എഫ്.എസ്.സി, എം.എഫ്.എസ്.സി.
േകാ�കൾ�ാവശ�മായ ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ികളിെല ത�ികകളായി��. ഇതിൽ 19 ത�ികകൾ �നർവിന�ാസം
നട�ി സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�തി�േശഷം ആരംഭി� �.ജി.സി. അംഗീകാര�� േകാ�കൾ�ായി
അ�വദി�. ഇതിന് 18.06.2015 ൽ നട� 10-ാം മത് അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ 120/2015 ഇനമായി
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ക�ം ആയത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�.
ഇ�കാരം ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ി�ായി 39 അ��ാപക�ം മ�് ഫാ�ൽ�ികൾെ��ാം �ടി 19 അ��ാപക�ം
ആണ് നിലവിൽ ഉ�ത്.

സർ�കലാശാല �പീകരി�തിന് േശഷം 2വി�ാപന�ളിലായി യഥാ�മം 22, 15 വീതം അ��ാപക നിയമനം
നട�ി. എ�ി�ം നാളി�വെരയായി വിവിധ ഫാ�ൽ�ികളിൽ U.G.C/ ICAR അ�ശാസി�� വ�വ�കൾ �കാരം
��വൻ അ��ാപകെര�ം നിയമി�വാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�.

ICAR െ� ഡീൻസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ ആവശ�ം േവ� അ��ാപക�െട�ം,
നിലവി�� അ��ാപക�െട�ം വിശദാംശ�ൾ 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഖ�ിക 1-1-4(i) ൽ
ഉൾെ���ിയി��്.

എ�ാൽ 14 അ��ാപക�െട �റവ് ഇേ�ാ�ം ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ നിലനിൽ��. സർ�കലാശാല ഏ��ം
ഒ�വിൽ നട�ിയ നിയമന�ി�ം ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ േകവലം 3 ഒഴി�കൾ മാ�േമ നിക�ിയതായി
കാ���.

സർ�കലാശാലയിെല �ധാനെ�� േകാ�കളാണ് ബി.എഫ്.എസ്.സി, എം.എഫ്.എസ്.സി േകാ�കൾ. ഇത്
ICARഅ�ഡി�ഡ് അംഗീകാര�� േകാ�കളാണ്. നിലവിൽ സർ�കലാശാലയിൽ ICAR േമാഡൽ ആ�് 2009
നട�ാ�വാൻ ICAR നിർേ�ശി�ി��്. ഇത�സരി�് സർ�കലാശാല 46-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല 944-ാം
ന�ർ തീ�മാന �കാരം 2009 േമാഡൽ ആ�് നട�ാ�വാൻ തീ�മാനി�. ഇ�കാരം േമാഡൽ ആ�്
നട�ാ�േ�ാൾ ഇതിെ� ആദ� പടിയായി 5-ാം ഡീൻ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ആവശ��� അ��ാപകെര�ം
നിയമിേ��താണ്.

നിലവിൽ ICAR അ�ഡിേ�ഷൻ 2021-22 വെര മാ�മാണ് സർ�കലാശാല�് നൽകിയി��. ആവശ��ിന്
അ��ാപകർ ഇ� എ� കാരണ�ാൽ ICAR സർ�കലാശാല�് �ടർ�� അ�ഡിേ�ഷൻ നിരസി�വാ��
സാ��ത��്. ഇ�െന അ�ഡിേ�ഷൻ ഇ�ാതായാൽ ആയത് വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ�െ� ബാധി��
�ിതി സംജാതമാ��. ആയതിനാൽ ടി സാഹചര�ം �ിയാ�ക നടപടികളി�െട സർ�കലാശാല
ഒഴിവാ�ണെമ�് നിർേ�ശി��.

1-4   യു.ജി.സി. േകാ�സുകളിൽ അ��ാപകർ ഇല�
സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�തി�േശഷം ആരംഭി� �.ജി.സി. േകാ�കൾ�േവ�ി �നർവിന�സി�
ത�ികകളിൽ അ��ാപക നിയമനം ഇനി�ം സർ�കലാശാല �ർ�ീകരി�ി�ി�. �.ജി.സി. നിബ�നകൾ
�കാരം ത�ികകൾ ഇനി�ം ആവശ��െ��ിൽ സർ�ാരിെ� അ�മതിേയാെട അവ ��ി�് �.ജി.സി.യിൽ
നി�് 12 B അംഗീകാരം സർ�കലാശാല വാേ��താണ്.

1-5   �ാ� പാേ�ൺ നി�യി�ി�ില� (അ��ാപേകതര
ജീവന�ാർ)
01.04.2011 ൽ സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�താെണ�ി�ം നാളി�വെര �ാഫ് പാേ�ൺ നി�യി�കേയാ,
അതിന��തമായി ഓേരാ ത�ികയി�ം ജീവന�ാ�െട എ�ം തി�െ���കേയാ െച�ി�ി�. ഇത് സംബ�ി�്
2011-12 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 3-21 ൽ പരാമർശി�ി�െ��ി�ം സർ�കലാശാല നാളി�വെര �ാഫ് പാേ�ൺ



നി�യി�ി�ി�. ഇ�െന �ാഫ് പാേ�ൺ നി�ിയി�ാതി��തിനാൽ കംപ��ർ അസി��്, ഓഫീസ് ���്
അ�പാതം 6:7 ആണ്. ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ഭാഗം 3 ഖ�ിക 3-9-2 ആയി ഉൾെ���ിയി��്. 

1-6   സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ാെത ഗേവണിം� കൗൺസിൽ
സൃ�ി� ത�തികകൾ
സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ാെത ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ��ി� ത�ികകൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

ത�ിക�െട േപര്
ത�ിക�െട

എ�ം
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

നം., തീയതി
റിമാർ�്

1
അസി��് എൻജിനീയർ
(സിവിൽ)

1
50-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ,
22.12.2017

എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

2 ഓവർസിയർ (ഇല�ി�ൽ) 1 “ “

3 ഇല�ീഷ�ൻ 1 “ “

4 ഓവർസിയർ 1 “ “

5 േമ�ൻ 1 “ പി.ജി. േലഡീസ് േഹാ�ൽ

6 അസി��് 20
27.12.2018 െല 59-ാം
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

ഭരണ വിഭാഗം.

ടി ത�ികകൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-7    ബജ�്
1. സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷേ��� ബജ�് 52-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല 1092/2018, തീയതി

17.03.2018 തീ�മാന �കാര�ം റിൈവസ്ഡ് ബഡ്ജ�് 61-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല 1261/2019, തീയതി –
06.03.2019 തീ�മാന �കാര�ം പാസാ�ി.
വരവ്

�മ നം. ഇനം
റീൈവസ്ഡ് ബജ�്
�കാരം (ല��ിൽ)

യഥാർ� വരവ്
(ല��ിൽ)

1 ആഭ��ര വ�മാനം 460.00 582.587

2 �ാൻ ഫ�് 2080.00 1230.00

3 നബാർഡ് 1500.00 1159.60

4 േനാൺ �ാൻ 1987.95 2219.12

5 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 253.25 250.28

6 മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�� വരവ് 151.78 144.37



െചലവ്

�മ
നം.

ഇനം.
റീൈവസ്ഡ് ബജ�്

�കാരം (ല��ിൽ)
യഥാർ� െചലവ്

(ല��ിൽ)

1. േനാൺ �ാൻ എ�്െപൻഡി�ർ 2250.04 2250.04

2. �ാൻ എ�്െപൻഡി�ർ (നബാർഡ് ഫ�് ഉൾെ�െട) 6843.85 1901.41

3. ICAR 253.25 253.25

4. ഇേ�ണൽ രസീപ്�് 20 20

2. വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക ലഭിേ�� തീയതി ലഭ�മാ�ിയ തീയതി

31.07.2019 12.12.2019

�റി�് :-

2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിെല ��തി േ�ാഭം �ലം സർ�ാരി��ായ സാ��ിക �തിസ�ി�ം �ടർ�്
സർ�കലാശാല�െട പ�തി വിഹിത�ിൽ സർ�ാർ �റവ് വ��ിയതിനാ�ം ബജ�ിെന�റി�� ഓഡി�്
അവേലാകനം േരഖെ����ി�.

1-8   പ�തി ആസൂ�തണവും ന�ൂനതകള�ം
2018-19 വർഷ�ിൽ പ�തി ആ��ണ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�കലാശാല 4100 ല�ം �പ�െട പ�തി
�പാർശകൾ സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ക��ായി. 3/18 ൽ �ടിയ വർ�ിംഗ് ��ിൽ ചർ� െച�് 4100 ല�ം
�പ�െട പ�തി �പാർശകൾ സർ�ാർ സർ�കലാശാല�് അ�വദി�െകാ�് അംഗീകാരം നൽകി. ഇനം
തിരി�� വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

ഇനം സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. �ക (ല��ിൽ)

1. ഇൻ�ാ�ക്ചർ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 515/2018 F&PD 2783.00

2. വിദ�ാഭ�ാസം ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 514/2018 F&PD 500.00

3. ഗേവഷണം ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 513/2018 F&PD 577.00

4. അ�ിനിേ�ഷൻ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 512/2018 F&PD 70.00

5. എ�്�ൻഷൻ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 511/2018 F&PD 170.00

ആെക 4100.00



സർ�കലാശാല സർ�ാരിന് സമർ�ി� പ�തി �പാർശകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ കെ��ിയ ന�നതകൾ
താെഴ�റ��.

1-8-1) തൻവർഷം െകാ�ം �ാേദശിക േക��ിനായി 100 േകാടി �പ�െട �പാർശ സർ�കലാശാല
സമർ�ി�ക�ം, ആയതിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം [സ.ഉ. (സാധാ) നം. 515/2018 F&PD, തീയതി – 27.06.2018]
നൽ�ക�ം െച�. ടി �പാർശയിൽ 13,60,000/- �പ െസ�റിെ� പരിശീലന പരിപാടികൾ�ാ�ം, 15,50,000/-
�പ ലാബ് ഉപകരണ�ൾ�ം ആണ് അ�വദി�ിരി��ത്. �ാേദശിക േക��ിെ� �ലെമ�േ�ാ
െക�ിടനിർ�ാണേമാ ആരംഭി�ാതിരിെ� െസ�റിെ� പരിശീലന പരിപാടികൾ�ം ലാബ് ഉപകരണ�ൾ�ം
േവ�ി പ�തി �പാർശ നട�ിയത് ��ി�് നിര��ത� എ�് ഓഡി�് വിലയി���. സർ�ാർ ഉ�രവ്
�കാരം സിവിൽ വർ�ക�െട ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി 3 വർഷ�ം മ��വ�് ഒ�വർഷമാണ്.
ഇ�ിെനയിരിെ� ��തൽ �ക മരാമ�് വർ�കൾ�ം �ലെമ��മായി ബ�െ��വ�ം വകയി��ി
ആ��ണം െച��തിന് പകരം 100 േകാടിയിൽ െവ�ം 40 ല�ം �പ സിവിൽ വർ�കൾ�് വകയി��ിയത്
ആ��ണ�ിെല േപാരാ�യായി ഓഡി�് കണ�ാ��.

1-8-2) നിലവിൽ സർ�കലാശാലയിൽ നബാർഡ് സഹായേ�ാെട 2 വലിയ അ�ാദമിക് േ�ാ�് െക�ിട�ൾ
പണി �ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത നിലവി�� ഇൻ�ാ�ക്ചർ സൗകര��ൾ �േയാജനെ���ിയാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ ��തായി ആരംഭി� നാല് െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കൾ �വർ�ി��ത്. ആ നില�്
നിലവിൽ േമൽ�റ� െസ��കൾ�് ഇൻ�ാ�ക്ചർ ആവശ�മി�ാതിരിെ� 4 െസ��കൾ�ം ഇൻ�ാ�ക്ചർ
ഇന�ിൽ 20,00,000/- �പ വീതം വകയി��ി പ�തി �പാർശ നട�ിയത് വിശദീകരിേ��താണ്.
1-8-3) സർ�കലാശാല ആരംഭി� 2011-12 �തൽ ഉ�ായി���ം, സർ�കലാശാല�െട ഏ��ം �ാധാന�േമറിയ�ം
അറിയെ����മായ േകാ�കളാണ് ICAR അംഗീകാരേ�ാെട നട�� ബി.എഫ്.എസ്.സി, എം.എഫ്.എസ്.സി
െതാഴിലധി�ിത േകാ�കൾ. എ�ാൽ സർ�കലാശാല ആരംഭി�ി�് നാളി�വെരയായി�ം ടി േകാ�കൾ�്
ആ�നികമായ �ാസ് �റികേളാ, വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�േയാജ�മായ ലാബ് സൗകര��േളാ ഉേ�ാ എ�ത്
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഡി�ിൽ (ഡീൻ ഫിഷറീസ് ) പരിേശാധി�. എ�ാൽ പ�ാ�ല സൗകര��ൾ ഒ�ം തെ�
ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ നാളി�വെര ഒ��ിയി�ി�. 2018-19 �ം േമൽ�റ� േകാ�കൾ� േവ�ി പ�ാ�ല
സൗകര�ം ഒ���തിന�േയാജ�മായ �പാർശകൾ നട�ിയതായി കാ��ി�.

നാളി�വെര സർ�ാർ സർ�കലാശാല�് അ�വദി��ം, െചലവഴി��മായ പ�തി �ക�െട (ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�കാരം) താെഴ പറ��.

വർഷം �ക (ല��ിൽ)

2011-12 200 ല�ം

2012-13 1200 ല�ം

2013-14 1442.60 ല�ം

2014-15 500 ല�ം

2015-16 1800 ല�ം

2016-17 2400 ല�ം

2017-18 1370 ല�ം

2018-19 1230 ല�ം

ആെക 10142.60 ല�ം

േമൽ�കാരം കഴി� 9 വർഷ�ളായി ഇ��ം വലിയ �ക അ�വദി�ി�ം സർ�കലാശാല ഏ��ം
�ധാനെ���ം, സർ�കലാശാല�െട �ാഗ്ഷി�് േകാ�മായ ഫിഷറീസ് േകാ�കൾ�് മിക� പ�ാ�ലസൗകര�ം
നൽ�വാൻ നാളി�വെര കഴി�ി� എ�ത് പ�തി ആ��ണ�ിെ� ന�നതയായി ഓഡി�് വിലയി���.

1-8-4) െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ�് (സിവിൽ വർ�കൾ) പ�തി �പാർശകൾ നട��ത് സർ�ാർ
അംഗീകാര�� അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ ത�ാറാ�� ഡീ�യിൽഡ് എ�ിേമ�ിെന അടി�ാനെ���ിയാണ്.



ടി ഡീ�യിൽഡ് എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയിരി�� േലാ�ൽ മാർ��് നിര�് അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി തെ�
ത�ാറാ�ിയ ഒ� ആധികാരികത�ം ഇ�ാ� നിര�ാണ്. പി.ഡ��.ഡി മാ�വൽ �കാരം ജി�ാതല എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയർ ത�ാറാ�ിയ േലാ�ൽ മാർ��് നിര�ാണ് എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ��േ��ത്. േമൽ�കാരം
ഇൻ�ാ�ക്ചർ വിഭാഗ�ിൽ �ാൻ െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�േ�ാൾ യഥാർ��ിൽ േവ�തിേന�ാൾ വളെര
�ടിയ �ക എ�ിേമ�് �കയായി കാണി�് പ�തി അംഗീകാരം േനടിെയ���തായി കാ��. ഇത് �ാൻ
ത�ാറാ��തിെ� ന�നതയായി ഓഡി�് വിലയി���.

    േമൽ ന�നതകൾ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാ�ി പ�തി �പാർശകൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി�് അംഗീകാരം
േനടിെയ��വാൻ �മിേ��താണ്.

1-9   സർ�കലാശാലയുെട ധന�ിതിയും ധനകാര�
മാേന� െമ�റും
സർ�കലാശാല�െട ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ�് �ഖ�മാ�ം സർ�ാരിെ� പ�തിേയതര ഫ�ിെനയാണ്
ആ�യി��ത്. സാ��ിക �തിസ�ി�ലം സർ�ാർ �ൻവർഷ�ളിൽ അ�വദി� �ാൻ ഫ�്
വർഷാവസാനം തിരിെക എ��തിനാൽ 2018-19 വർഷാരംഭ�ിൽ സർ�കലാശാല�് പ�തി �വർ�ന�ൾ�്
ഫ�ിെ� ലഭ�ത �റവ് വ�. ഇ� �ലം സർ�കലാശാല�െട നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ മ�ഗതിയിലായി.
എ�ി��ാ�ം ലഭ�മായ വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�് സർ�കലാശാല ത��െട തൻവർഷെ� �വർ�ന�ൾ
ഭംഗിയായി നട�ിയതായി ഓഡി�് വിലയി���. സർ�കലാശാല�െട ധന�ിതി�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.

1-9-1) വർഷാരംഭ�ിൽ സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭിേ���ം, സർ�കലാശാല
െകാ�േ���മായ �കകൾ

1. 530 ല�ം 2015 െമയ് �തൽ റി�യർ െച� ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ �ടി�ിക

2. 46 ല�ം
�.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി 20% സം�ാന വിഹിത
ഇന�ിൽ സർ�കലാശാല�് കി�വാ��ത്.

3. 400 ല�ം
േകരള ഫിഷറീസ് �ണിേവഴ് സി�ി ആരംഭി�േ�ാൾ മാ� സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം
ഈ �ണിേവഴ് സി�ിയിേല� വ� ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. വിഹിതം, പലിശ
എ�ീ ഇന�ളിൽ കി�വാ��ത്.

4. 35.19 ല�ം �.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി അ��ാപകർ�് നൽ�വാ��ത്.



1-9-2) �ൻ വർഷാവസാനം സർ�ാർ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ELAMS േല�് മാ�ിയ�ം, പ�തി
വിഹിത�ിൽ നി�ം തിരിെക എ���മായ �കകൾ.

ELAMS

�മ നം. ഉ�രവ് നം. �ക

1. ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 761/2017, തീയതി - 18.07.2017 710 ല�ം

2. ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 570/2017, തീയതി - 18.07.2017 170 ല�ം

3. ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 573/2017, തീയതി - 18.07.2017 400 ല�ം

ആെക 1280 ല�ം

തിരിെക എ�� �കകൾ

1. ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 781/2017 F&PD, തീയതി - 10.10.2017 800 ല�ം

2. ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 270/2017 F&PD, തീയതി - 28.03.2017 570 ല�ം

ആെക 1370 ല�ം

ടി �കയിൽ 1,51,01,188/- �പ മാ�േമ വർഷാവസാനം െചലവഴി�ള�. ബാ�ി 12,18,98,812/- �പ സർ�ാർ
തിരിെക എ��.

1-9-3) 2018-19 െല പ�തി വിഹിതം �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്

�ൻവർഷം ELAMS േല�് മാ�െ�� 1280 ല��ിൽ 1230 ല�ം �പ�ം, തിരിെക എ�� 1218.98 ല��ിൽ 683
ല�ം �പ�ം മാ�േമ തൻവർഷം പ�തി വിഹിതമായി സർ�കലാശാല�് സർ�ാർ 2018-19 ൽ അ�വദി��.
അതായത് 2018-19 ൽ പ�തി വിഹിതം ധനസഹായമായി 40 േകാടി �പ അ�വദി�തിൽ 19.10 േകാടി �പ
മാ�േമ സർ�ാർ നൽകി�ള�.

പ�തി വിഹിതം �ാ�ക�െട വരവിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.

�മ
നം.

ഉ�രവ് ന�ർ
�ക

(ല��ിൽ)

1 ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 761/2018 F&PD, തീയതി - 27.09.2018 710.00

2 ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 762/2018 F&PD, തീയതി - 27.09.2018 350.00

3 ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 763/2018 F&PD, തീയതി - 27.09.2018 170.00

4.
ജി.ഒ(പി) നം. 57/2018 Fin, തീയതി - 03.04.2018 (�ൻ വർഷാവസാനം
സർ�ാർ പിൻവലി� �ക തിരിെക നൽകിയത് )

683.00



െചലവ്

തൻവർഷം പ�തി വിഹിത�ിൽ നി�് ��തൽ െചലവ് െച�ത് മരാമ�് വർ�കൾ�് േവ�ിയാണ് (798.598
ല�ം). എക�പ്െമ�കൾ, ഉപകരണ�ൾ ഉൾെ�െട വാ��കൾ�ായി 410.52 ല�ം �പ�ം െചല� െച�.

1-

9-4) പ�തിേയതര �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്
വരവ്

തൻവർഷ�ിൽ പ�തിേയതര �ാ�ായി 145745000/- �പ�ം 2014 �തൽ റി�യർ െച� ജീവന�ാ�െട
�ടി�ികയായി ഉ�ായി�� വിരമി�ൽ ആ��ല��ൾ നൽ��തി�േവ�ി 76167000/- �പ�ം സർ�ാർ
സർ�കലാശാല�് അ�വദി�ക��ായി.

പ�തി വിഹിതം വരവിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

Non Plan Grant

തുക(ല��ിൽ)

GO(Rt) No. 318/18, F&PD, Dt. 16.04.2018 1/6 of Grant in aid
non-plan, sanctioned vide GO(Rt) No. 318/18F&PD. Dt. 16.04.2018

242.90

GO(Rt) No. 569/18F&PD Dt.....10.18 Non-Plan Grant in aid 1st instalment
of 2018-19

364.35

GO(Rt) No. 865/18F&PD Dt. 29.10.2018 364.35

GO(Rt) No. 57/2019/F&PD Dt. 25.01.2019 364.35

Pensionary benefit – PF closure 761.67

GO(Rt) No. 218/2019 F&PD Dt. 21.03.2019 121.50

Total 2219.12



െചലവ്

തൻവർഷം ശ�ളം, െപൻഷൻ എ�ീ ഇന�ളിലായി 1192.93 ല�ം �പ�ം, വിരമി� ജീവന�ാ�െട റി�.
ആ��ല�ം ഇന�ിൽ 643.51 ല�ം �പ�ം െചലവഴി�. േമൽ�റ� 1192.93 ല�ം �പയിൽ 204.86 ല�ം
�പ സർ�കലാശാല െപൻഷൻ വിതരണ�ിനാണ് െചലവഴി�ത്. ആെക തൻവർഷം 1370.73 ല�ം �പ
പ�തിേയതര ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി��്.

1-

9-5) ICAR ധനസഹായം

2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ICAR െ� 06.08.2018 െല F No. Agri/Edn/4.32/2017 EPSHS െ� അ�മതി
ഉ�രവ് �കാരം 86.89 ല�ം �പ�ം, 13.09.2018 െല F. No. Agri/Edn/4.32/2017. EPSH.S അ�മതി ഉ�രവ്
�കാരം 171.14 ല�ം �പ�ം സർ�കലാശാല�് അ�വദി�ക��ായി. ഇതിൽ 2017-18 വർഷം െചലവഴി�ാ�
7.75 ല�ം �റ�് ആെക 250.28 ല�ം �പയാണ് സർ�കലാശാല�് ൈകമാറിയത്. �ൻവർഷെ� നീ�ിയിരി�്
�കയായ 25.38 ല�ം �പ�ം തൻവർഷെ� പലിശ വരവായ 5.507 ല�ം �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 281.17
ല�ം �പ തൻവർഷം വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം വരവ് വ�ി��്. തൻവർഷെ� െചലവ് 256.20
ല�ം �പയാണ്. ക�ാഷ് ��് �കാരം 24.96 ല�ം �പ നീ�ിയിരി�് ഉ�്.

1-9-6) തനത് വ�മാനം

2018-19 വർഷെ� സർ�കലാശാല�െട പലിശ വരവ് ഉൾെ�ടാെത�� തന� വ�മാനം 58390590/-
�പയാണ്.

മ�� വിൽ�ന 845248.00

മ������െട വ�മാനം 230551.00

�േവശന ഫീസ് 2215200.00

ട�ഷൻ ഫീസ് 29073190.00

അേപ� ഫീസ് 723100.00

െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 1074880.00

പരീ�ാ ഫീസ് 6717810.00

മ��വ 772273.00

േഹാ�ൽ െറ�് 950324.00

ബ�് പാ�് 401165.00

ഓവർെഹഡ് 522173.00

േ�ാൺസർഷി�് 49500.00



െട�ർ ഫീസ് 38448.00

പലവക 708326.00

S/D, EMD 1865650.00

പ�ിേ�ഷൻ 255816.00

പി.ഡി. അ�ൗ�ിൽ നി�� വരവ് 2059150.00

സാലറി 316440.00

ഇ-�ാ�്സ് 4442615.00

ശ�ി അ�ൗ�ിൽ നി�� വരവ് (ഫീസ് ) 4996845.00

െറ�് സെ�ൻസ് 131886.00

ആെക 58390590.00

സർ�കലാശാല ഉൽ�ാദി�ി�� മ��ം- മ�����ൾ എ�ിവ�െട വിപണനം, സർ�കലാശാല ഫാമിൽ
ഉൽ�ാദി�ി�� വിളകൾ എ�ിവ�െട വിപണനം, ക�ൽ ൈതക�െട വിൽ�ന എ�ിവയിൽ നി��
വ�മാനമാണ് ഫീസ് ഒഴി�ാൽ സർ�കലാശാല�െട �ഖ� തന�വ�മാന മാർ�ം. സർ�കലാശാല�്
�ഖ�കാര�ാലയ�ിന് �റെമ ��ൈവ�ിെല ഫിഷറീസ് േ�ഷനി�ം ഏകേദശം 81 ഓളം മ���ഷി�്
ഉപേയാഗേയാഗ�മായ മ���ള���്. �ള��െട സംര�ണ�ിന് ഉത�� നടപടിക�ം ആ�നിക �ഷി
രീതിക�ം നട�ാ�ി വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ം എ�ിരിെ� ഈ േമഖലയിൽ വ�മാന വർ�ന
ല��മാ�ി �വർ�ി��തിൽ സർ�കലാശാല േവ�� �� െച���ി�. �വെട േചർ�� കണ�കൾ
ഈ വ�തകൾ ശരിവ��.



2018-19 ൽ ഫാം െതാഴിലാളികൾ�ായി െചലവഴി�ത് 8424398/- �പ

ഫാമിൽ നി�� വ�മാനം 1075799/- �പ

��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ 2011-12 �തൽ 2018-19 വെര ഫിഷറീസ് ഫാം റവന� ഇന�ളിൽ വ�മാന�ിൽ
ഗണ�മായ �റവ് സംഭവി�ി��്. ഇത് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

2
ല�ം

��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ 2 ല�ം മ�����ൾ വെര ലഭി�ി��തിന് പകരം നിലവിൽ 6000
���ളിേല�് മ��വി�് ലഭ�ത താേഴ� േപായി. ഇത് �ചി�ി��ത് േ�ഷെ� �ധാന വ�മാന
മാർ��ൾ �റ�െകാ�ിരി�� എ�താണ്. അതിേന�ാൾ ഏെറ സർ�കലാശാല�െട തനത്
വ�മാന�ിെല �റവ് �ടിയാണ്. ഇത് സംബ�ി�് ശാ�ീയ പാരി�ിതിക പഠനം നട�ി േമൽേ�ാരാ�
പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
ഇവ �ടാെത പന�ാട് ക�ാംപസിെല മാേ�ാ�ാ�ിയം ഹാ�റി, ൈചനീസ് സർ�ലർ ഹാ�റി, ജാർ ഹാ�റി
എ�ീ ഹാ�റിക�ം അല�ാര മ���ഷി �ണി�ം ഡി.ബി.�ി. േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി 18 ല��ിൽ പരം �പ
െചലവഴി�് നിർ�ി� അല�ാരമ�����െള ഉൽ�ാദി�ി��തി�� ഹാ�റി�ം നിലവിൽ �വർ�ന
രഹിതമാണ്. ഇവ �വർ�ന�മമാ�ി ഉൽ�ാദന ��ിയ ആരംഭി�ാൽ സർ�കലാശാല�െട തനത് വ�മാനം
നിലവിെല അവ�യിൽ നി�ം ഗണ�മായി വർ�ി�ി�ാ��താണ്.
2018-19 വർഷ�ിൽ വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം സർ�കലാശാല തന� വ�മാന�ിൽ നി�ം മ�്
െചല�കൾ േനരിടാൻ സർ�കലാശാല വകമാ�ിയത് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

െപൻഷൻ 16730298

െ�ാവിഡ�് ഫ�് 5350673

ശ�ളം 5303714

ഇത് �ചി�ി��ത് സർ�കലാശാല�െട �ഖ� െചല�കൾ േനരിടാൻ �ധാനെ�� മാർ�ം തന� വ�മാനം
തെ�യാണ്. ആയതിനാൽ തനത് വ�മാനം വർ�ി�ി�വാനായി മ������െട ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി�ം
ക�ൽ�ാ�കെള ന�വളർ�ി�ം, ഉ�വ സംര�ി�ം ഹാ�റികൾ �ാപി�് �ധാന വ�മാനമാർ��ളായ



മ�����ൾ, ക�ൽവി�കൾ എ�ിവ �േഖന�� വ�മാന മാർ�ം വർ�ി�ി��തിനാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-10   വാർഷിക കണ�ുകള�ം അവയുെട അ�ൗ�ിംഗും
സർ�കലാശാല ക�ാഷ് േബസ്ഡ് അ�ൗ�ിംഗ് ആണ് പിൻ�ടർ�് വ��ത്. സർ�കലാശാല�് സ��മായി
അ�ൗ�ിംഗ് �ൾ നാളി�വെര �പീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ തെ� െപാ�വായ ക�ാഷ് ��് രീതി
സർ�കലാശാല�് ഇ�വെര ഇ�. ഇതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട വര�ം െചല�ം േരഖെ����ത് മാ�
സർ�കലാശാലയായ േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട അ�ൗ�ിംഗ് രീതി�് സമാനമാണ്.
സർ�കലാശാല�െട ദിവേസന�� വരവ് ആർ.ഡി.ആർ. രജി�ർ, െചലവ് മാ�ർ രജി�റി�മാണ് �ധാനമാ�ം
േരഖെ���ി േപാ��ത്. േമൽ �കാരം െപാ�വായ ക�ാഷ് ��് ഇ�ാ�തിനാൽ ��വൻ വര�ം െചല�ം
അ�ൗ�് െച�വാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി��േ�ാ എ�് ഓഡി�ിന് വിലയി��ാനായി�ി�. �ടാെത
സർ�കലാശാല�െട ആ�ി, ബാധ�തകൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ വാർഷിക ധനകാര�പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�. ഇത് നിലവിെല അ�ൗ�ിംഗ് രീതിയിെല േപാരാ�യായി ഓഡി�് കാ��.
സർ�കലാശാല�െട നിലവിെല അ�ൗ�ിംഗ് രീതി�െട േ�ാ ചാർ�് താെഴെ�ാ���.



1-10-1) സർ�കലാശാല�െട പി.ഡി. അ�ൗ�ിെ� വര�ം െചല�ം വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ി�.

സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ പി.ഡി. അ�ൗ�ിെ� നീ� ബാ�ിയായി
ക�ാഷ് ��ിൽ 5052961.42 �പ�ം ബാ�ിൽ 10942670.22 �പ�ം കാണി�ി��്. എ�ാൽ 2018-19 ൽ
പി.ഡി. അ�ൗ�ിൽ എ� വരവ് വ�െവേ�ാ, എ� അതിൽ നി�ം െചലവ് െചെ�േ�ാ വാർഷിക
ധനകാര� പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ഇ��ലം ധന�ിതി ��വനാ�ം വാർഷിക ധനകാര�
പ�ികയിൽ �തിഫലി��ി�. �ടാെത പി.ഡി. അ�ൗ�ിൽ നി�ം 60,00,000/- �പ �ിര നിേ�പം
നട�ിയി��്. ഇത് �ാ�് രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി��് എ�ി�ം ധനകാര� പ�ികയിൽ
�തിഫലി�ി�ി�.

1-10-2)സർ�കലാശാല�െട NSS �ാ�് വാർഷിക കണ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� NSS �ാ�് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വഴി സർ�കലാശാല
അ�ൗ�ിൽ വരാെത PFMS വഴി �ഷറിയിൽ വരിക�ം അത് േ�ാ�ാം േകാർഡിേന��െട�ം ഫിനാൻസ്
ഓഫീസ�െട�ം േജായി�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് െ�ഡി�് െച�ക���ായി. ഇ��ലം സർ�കലാശാല
അറിയാെത േനരി�് േ�ാ�ാം േകാർഡിേന�ർ െചലവഴി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി. ഭാവിയിൽ ഇത്
ഒഴിവാേ��താണ്.

1-10-3) �ിര നിേ�പം - വാർഷിക പ�ികയി�ം �ിര നിേ�പക രജി�റി�ം �കകളിൽ വ�തിയാനം -

�കകൾ െപാ��െ���ി�.

സർ�കലാശാല 2018-19 ൽ ഓഡി�ിനായി സമർ�ി� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം �ിര
നിേ�പം 113117000/- �പ�ം �ിര നിേ�പക രജി�ർ �കാരം 120037055/- �പ�ം നിേ�പമായി
കാണി�ി��്. ഓേരാ തവണ�ം �ിര നിേ�പ�ൾ കാലാവധിെയ�േ�ാൾ ലഭി��
പലിശ�ൾെ�െട വീ�ം �ിരനിേ�പമായി നിേ�പി�ക�മാണ് സർ�കലാശാല �ടർ�് വ��ത്.
ഇ�കാരം �നർനിേ�പി�േ�ാൾ പലിശ ഉൾെ���ാെത ആയത് വാർഷിക കണ�ിെല��ക�ം
പലിശ ഉൾെ�െട�� �ക നിേ�പക രജി�റിൽ തൻവർഷെ� നിേ�പമായി കാണി�ക�ം െച��.



ഇ�െന െച��ത് �ലം വാർഷിക കണ�കളിൽ പലിശയിന�ി�� വ�മാന�ിൽ �ിര
നിേ�പ�ിൽ നി�� പലിശ വ�മാനം ഉൾെ���ി�. ആയ��ലം വാർഷിക കണ�കളിൽ പലിശ
ഇന�ി�� വ�മാനം യഥാർ� വ�മാനേ��ാൾ �റവായി കാ��. ഭാവിയിൽ
�ിരനിേ�പ�ിൽ നി�� പലിശ വരവ് അത�വർഷ�ളിൽ സർ�കലാശാല വ�മാന�ിൽ
ഉൾെ���ി വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാേ��താണ്. പലിശ ഉൾെ�െട�� �ിര നിേ�പ��െട
വിശദാംശം (െപൻഷൻ ഇൻെവ�്െമ�് ഉൾെ�െട) അ�ബ�ം I, II ആയി ഉൾെ���ിയി��്.

1-11   സർ�കലാശാലയും ഗേവഷണവും
സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് ച�ം 94 �കാരം ചാൻസലർ �ടിയായ ഗവർണ�െട നിർേ�ശ�കാരം
സർ�കലാശാല ജി.എ.6-1035/15, തീയതി 25.04.2017 വി �ാപന �കാരം സർ�കലാശാല�െട
ഗേവഷണ��െട േമൽേനാ��ിനാ�� റിസർ�് കൗൺസിൽ �പവത്കരി�. ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�്
െചയർമാനാ�� ഈ സമിതിയിൽ േകരള സം�ാന �ാനിംഗ് േബാർഡിെ� ഒരംഗ�ം ഉൾെ��ി��്.

ഫിഷറീസ്, അക�ാ കൾ�ർ, ഓഷ�ൻ �ഡീസ് എ�ീ ഗേവഷണ േമഖലയി�� �തിയ �തിയ അറി�കൾ
സ�ായ�മാ�വാ�ം, അത് ഈ േമഖലയിൽ പകർ�് നൽ�വാ�ം േവ�ി സർ�കലാശാല ഗേവഷണ�ിന്
മാ�മായി 4 െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കൾ 2017-18 ൽ സർ�ാർ അ�മതിേയാ��ടി ആരംഭി�.

സർ�കലാശാല�് േകരളാ സർ�ാർ അ�വദി�� �ാൻ ഫ�ിൽ നി�� ഗേവഷണ സഹായ�ി� �റെമ
�റേമ�� ഏജൻസികളിൽ നി�� ധനസഹായ�ം സർ�കലാശാല ഗേവഷണ�ിനായി ഉപേയാഗി��.
�റ�നി�� ഏജൻസിക�െട ധനസഹായ�ാൽ നട�� ഗേവഷണം സർ�കലാശാലകളിെല �ിരം
അ��ാപകർ, �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർമാരായി അവ�െട േമൽേനാ��ിലാണ് നട�വ��ത്.

2018-19 ൽ സം�ാന ഗവൺെമ�ിൽ നി�ം വിവിധ െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കൾ�ം മ�
ഗേവഷണ�ൾ�മായി 577 ല�ം �പ അ�വദി�. എ�്േ�ണൽ ഏജൻസിയിൽ തൻവർഷം 14437650/- �പ
വിവിധ േ�ാജ�കളി�െട ഗേവഷണ�ിനായി അ�വദി�.

        സർ�കലാശാല�െട അംഗീ�ത റിസർ�് െസ��ക�െട എ�ം 12 ആണ്.

സർ�കലാശാല�െട അംഗീകാര�� റിസർ�് ൈഗ�കൾ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

�േഫാസ് 26

അംഗീ�ത െസ��കളിൽ നി�� ൈഗ�കൾ 96

2018-19 ൽ 8 Post Doctaral Fellows ത�ികകൾ സർ�കലാശാല ��ി�ി��്. ഇതിൽ 5 ത�ികകളിൽ നിയമനം
നട�ിയി��്. സർ�കലാശാലയിെല Ph.D വിദ�ാർ�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ ഫാ�ൽ�ികൾ തിരി�്
താെഴ�റ��.

വർഷം O.S.T OEUP Fish C.C Man Total

2014 10 2 12

2015 10 3 1 9 23

2016 22 1 5 1 2 31

2017 22 2 9 33

2018 33 1 12 2 9 57

ആെക 97 7 18 3 31 156

2018-19 ൽ നൽകിയ വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിശദാംശ�ൾ

�മ േ�ാജ�ിെ� േപര് �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട ഫ�ിംഗ് �ക വർഷം റിമാർ�്



നം. േപര് ഏജൻസി

1. Back to Lab Project Dr. Preetham Elumalai KCSTE 987060
2018-
19

KSA-FOU-A3-
82/19,
Dt. 02.03.2019

2. Students Project    Dr. Ranjeeth. K. K KCSTE 9000/-
2018-
19

KSA-FOU-A3-
329/18,
Dt. 02.11.2018

3.

Mangroves for
Fisheries
and Evironmental
Enhancement
in Cochin –
A comprehensive
study

Dr. Dinesh. K S.E.R.B 497402/-
2017-
18

KSA-FOU-A3-
309/18,
Dt. 04.10.2018

1-12   സർ�കലാശാലയും ആ�തിയും
സർ�കലാശാല ആ�ാന കാര�ാലയം �ിതി െച�� പന�ാട് ��ളം വിേ�ജിൽ (28.3621 െഹ�ർ)
അതായത് 70 ഏ�ർ �മി�ം ��ൈവ�് വിേ�ജിൽ ഫിഷറീസ് േ�ഷേ�തായി 50 ഏ�ർ �മി�ം
സർ�കലാശാല�് സ��മായി ഉ�്. �ടാെത തി�വന��രം ജി�യിൽ തി�വ�ം വിേ�ജിൽ 10 ഏ�ർ �മി
(21/12/2010 െല ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം. 519/2010/റവന� �കാരം സർ�ാരിൽ നി� ൈകമാറിയത് ) ഇ�െന
െമാ�ം 128.953 ഏ�ർ �മി നിലവിൽ സർ�കലാശാല�് സ��മാ��്.
ആ�ികൾ സംബ�ി�് ��തൽ വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം III, IV ആയി റിേ�ാർ�ിെനാ�ം ഉൾെ���ിയി��്.

1-13   �കൂൾ ഡയറ�ടർമാരുെട നിയമനം - ആ��, �ാ��ൂ�്,
യു.ജി.സി. റഗുേലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാണു�ില�.
1-13-1 ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�് നിയമനം �.ജി.സി റ�േലഷൻ പാലി�തായി
കാ��ി�.

ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�ിൽ ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് ജി.എ.5-
3285/18, തീയതി - 24.03.2018 �കാരം നട�ിയ നിയമന�ിെ� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം
സർ�കലാശാല �ാ���്, അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി� �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി
കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�് 04.02.2020 ൽ നൽകിയ 34-ാം ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല
നാളി�വെര മ�പടി നൽകിയി�ി�. കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ�റ��.

1. അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി�് 2010 െല �.ജി.സി റ�േലഷന് 4-ാം േഭദഗതി �റെ��വി�ക�ം, ഗസ�്
വി�ാപന തീയതിയായ 11.07.2016 �തൽ എ�ാ �ണിേവ�ി�ികളി�ം ഇത് ബാധകമാ�ിെ�ാ�്
വി�ാപനം �റെ��വി�ക�ം െച�. ഇത് �കാരം 2016 െല �.ജി.സി. അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി�്
4-ാം േഭദഗതി �കാരമാണ് ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് വി�ാപനം �ണിേ��ിയി���ം, നിയമനം
നടേ��ിയി���ം. എ�ാൽ ഇവിെട േമൽ പറ� 2016 െല �.ജി.സി. വി�ാപനം നിലവിൽ
വ�തി�േശഷം 2018 ൽ മാ�മാണ് സർ�കലാശാല ടി ത�ികയിേല�് വി�ാപനം �ണി�ത്. ആ നില�്
അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി�് 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി (2016) �കാരം നിയമന
നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തിന് പകരം 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ �കാരമാണ് നിയമനം നട�ിയത്.

2. ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട 2013 െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം VII 70(1), (2) �കാരം സർ�കലാശാല�െട
വിവിധ ��കളിെല ഡയറ�ർമാ�െട േയാഗ�തയായി നി�ിയി�ിരി��ത് െ�ാഫസർ േകഡറിൽ ഏ��ം
�റ�ത് 2 വർഷെ� �വർ�ി പരിചയമാണ്. എ�ാൽ െതര െ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി എയ്ഡഡ്
േകാേളജിെല �ിൻസി�ൽ ത�ികയിെല �വർ�ി പരിചയമാണ് ടി നിയമന�ിന് ഹാജരാ�ിയത്. ടി



ഉേദ�ാഗാർ�ി എയ്ഡഡ് േകാേളജിൽ അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ആയി��േ�ാൾ ആണ് േകാേളജ്
�ിൻസി�ൽ ആയി െതരെ���െ��ത്. എയ്ഡഡ് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽ എ�ത് െ�ാഫസർ െ�യിൽ
ശ�ളം ലഭി�െമ�ി�ം െ�ാഫസർ േകഡർ അ�. CAS (കരിയർ അഡ�ാൻസ് െമ�് �ീം) �ീം വഴി െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ �േമാഷൻ കി�ിയി�� പ�ം ആയതിെ� േരഖകളായി�� ഹാജരാേ��ത്. എ�ാൽ ഇവിെട
CAS �കാര�� േകഡർ �േമാഷെ� േരഖക�ം �വർ�ി പരിചയ േരഖക�ം ഹാജരാ�ാെത െ�ാഫസർ
െ�യിലിൽ ശ�ളം വാ��തിെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാ�ിയത്. അേ�ഹം അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ആയി��േ�ാൾ ആണ് �ിൻസി�ൽ പദവിയിേല�് െതരെ���െ��ത് എ�് �ിൻസി�ലായി േസവനം
അ��ി� കാലി��് സർ�കലാശാല വിശദീകരി�ി��്.

3. 2013 െല സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് �കാരം �ൾ ഡയറ�ർ എ�� െ�ാഫസർ�് �ല�മായ
ത�ികയാെണ�് വ�വ� െച��. േമൽ�ടി �ാ���ിെല അ��ായം VII 71(2) �കാരം െ�ാഫസർ
നിയമന�ി� േവ�ി�� �റ � API േ�ാർ ഡയറ�ർ നിയമന�ിന് വ�വ� െച��. ഇ�കാരം ടി
നിയമന�ിന് ബാധകം 2016 െല �.ജി.സി. 4-ാം േഭദഗതി �കാര�� േ�ാർ ആണ്.

    ഡയറ�ർ ത�ിക െ�ാഫസർ ത�ിക�് �ല�മായതിനാൽ 2016 െല �.ജി.സി. 4-ാം േഭദഗതി അ�ബ�ം III,
േടബിൾ II(B) �കാരം വ�വ� െച��ത്, കാ�ഗറി II, III എ�ിവ ര�ി�ം �ടി 400 മാർ�ാണ് A.P.I േ�ാർ
േവ�ത് എ�ാണ്.
എ�ാൽ ഇവിെട ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ �കാരം കാ�ഗറി III യിൽ െസല�ൻ ക�ി�ി
നൽകിയിരി�� േ�ാർ 552 ആണ്. ഇതിൽ റിസർ�് േപ�ർ പ�ിഷ്ഡ് എ� വിഭാഗ�ിൽ നൽകിയിരി��ത്
235 ആണ്. ഓേരാ റിസർ�് �സി�ീകരണ�ി�ം 2016 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ �കാരം ഇംപാ�് ഫാ�െറ
ആധാരമാ�ി േ�ാർ എ�െന നൽകണെമ�് വിശദീകരി�ി��്. ഇവിെട ഇ�കാരം ഓേരാ റിസർ�്
�സി�ീകരണ�ി�ം േമൽ�കാരം എ� േ�ാർ നൽകിെയ� വ��മാ�ാെത 235 എ� േ�ാർ നൽകിയത്
ഫയലിൽ േരഖാ�ലം വിശദീകരി�ി�ി�. അഭി�ഖ�ിെ� സമയ�് ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് ക�ി�ി�ം
െസല�ൻ ക�ി�ി�ം �ൻപാെക ഹാജരാ�ിയ റിസർ�് പ�ിേ�ഷെ� പകർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

ആയതിന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    േമൽ�റ� കാ�ഗറി II ൽ െ�ാഫഷണൽ ഡവല�്െമ�് േകാ-കരി�ലർ ആൻഡ് എ�്�ൻഷൻ ആ�ിവി�ീസ്
എ� ഇന�ിൽ API േ�ാർ െസല�ൻ ക�ി�ി നൽകിയതായി കാ��ി�.

1-13-2) ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി നിയമനം - �.ജി.സി. റ�േലഷൻ പാലി�തായി
കാ��ി�.

സർ�കലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജിയിെല ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് 24.03.2018
െല ജി.എ.5-3285/2018 വി�ാപനം �കാരം നിയമനം നട�വാ�� അേപ� �ണി�ക�ം 29.08.2018 െല
ഇ�ർവ� �കാരം നിയമനം നട�ക�ം െച�. ഈ നിയമന�മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം
താെഴ�റ�ം �കാര�� അപാകതകൾ കാ��.

1. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 11.07.2016 ൽ നിലവിൽ വ�. ഇത�സരി�് 2010 െല വ�വ�
6.05(i), അജൻഡ III എ�ിവയിൽ േഭദഗതി��ായി. ഈ േഭദഗതി �കാരമായി�� ഡയറ�ർ
ത�ികയിേല�് നിയമനം നടേ��ിയി��ത്. എ�ാൽ ഇവിെട 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ
�കാരമാണ് നിയമനം നട�ിയത്.

2. കാ�ഗറി III റിസർ�് & അ�ാദമിക് േകാൺ�ിബ�ഷൻ എ� വിഭാഗ�ിൽ III A റിസർ�് േപ�ർ പ�ിഷ് എ�
ഇന�ിൽ 891 മാർ�ാണ് നൽകിയിരി��ത്. േമൽ�റ� 891 മാർ�ിൽ III A റിസർ�് േപ�ർ പ�ിഷ്ഡ്
എ� ഇന�ിൽ ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 655 മാർ�ാണ് െസല�ൻ ക�ി�ി നൽകിയിരി��ത്. ഓേരാ റിസർ�്
േപ�റി�ം ഇംപാ�് ഫാ�െറ അടി�ാനെ���ി നൽകിയ മാർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ���ാെത ആെക 655
മാർ�് നൽകിയത് എ�െനെയ�് വിശദീകരി�ി�ി�.

3. അഭി�ഖ�ിൽ ഹാജരാ�ിയ റിസർ�് േപ��ക�െട പകർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. റിസർ�് േ�ാജ�് എ� ഇന�ിൽ 125 മാർ�ാണ് നൽകിയിരി��ത്. എ�ാൽ ഓേരാ േ�ാജ�്
സംബ�ി�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�ി�.



5. െ�യിനിംഗ് േകാ�് & േകാൺഫറൻസ്/ െസമിനാർ, വർക് േഷാ�്, േപ�ർ എ� വിഭാഗ�ിൽ 85 മാർ�്
നൽകിയത് 2010 െല �.ജി.സി. 4-ാം േഭദഗതി��സരി�ാേണാ എ�് ഫയലിൽ വ��മ�.

6. കാ�ഗറി II െ�ാഫസർ, െഡവല�്െമ�്, േകാ-കരി�ലർ ആൻഡ് എ�്�ൻഷൻ ആ�ിവി�ി എ� ഇന�ിൽ API
േ�ാർ നൽകിയി�ി�.

1-14   അ��ാപക നിയമനം - സർ�കലാശാല ആ�� �ാ��ൂ�് -
2010 െല യു.ജി.സി. അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി� യു.ജി.സി.
റഗുേലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാണു�ില�.
    സർ�കലാശാല 13.06.2017 െല ജി.എ.5/9055/2016 ന�ർ വി�ാപന �കാരം 29 ത�ികകളിേല�്
വി�ാപനം �ണി�ക�ം, 2018-19, 2019-20 വർഷ�ളായി നിയമനം നട�ക�ം െച�. ഈ നിയമന��മായി
ബ�െ��് ഫയൽ പരിേശാധി�തിൻ �കാരം കെ��ിയ �ധാന അപാകതകൾ താെഴ�റ��.

    2010 െല േകരള ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ആ�്, 2013 െല �ഥമ �ാ���്, 2010 െല അ��ാപക നിയമനം
സംബ�ി�് �.ജി.സി. റ�േലഷൻ, േമൽ �.ജി.സി. റ�േലഷന് 2016 �ൈലയിെല 4-ാം േഭദഗതി എ�ിവ
�കാരമായി�� നിയമന�ൾ നടേ��ിയി��ത്.

    2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷനിെല വ�വ� 4.1.0, 4.3.0, 4.4.0 എ�ിവയിൽ െ�ാഫസർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, അസി��് െ�ാഫസർ എ�ീ ത�ികയിേല�� േനരി�� നിയമന�ിന് ആവശ�മായ
േയാഗ�തകൾ നി�ിയി�ിരി��. വ�വ� 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 എ�ിവ േനരി�ളള നിയമനം നടേ�� െസല�ൻ
ക�ി�ി�ം, ആ ക�ി�ിെയ െതെരെ��േ�� രീതിയാണ് വ�വ� െച��ത്.

    ടി വ�വ�കളിെല 5.1.1(എ)3, 5.1.2(എ)3, 5.1.3(എ)3 എ�ിവ െസല�ൻ ക�ി�ിയിെല വിഷയ വിദ�െര
െതരെ�����മായി ബ�െ���താണ്. ആയത് ഇ�െന വ�വ� െച��.

    The experts in the concerned subject/ field nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names
approved by the relevent statutory body of the university concerned.

    േമൽ �കാരം ഈ സർ�കലാശാലയിെല �ാ���റി േബാഡിയായ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�
പാനലിൽ നി�ം അതാ� വിഷയ��മായി ബ�െ�� ��് വിദ�ൻമാെര ൈവസ് ചാൻസലർ െതരെ���്
െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ���ിയാണ് െസല�ൻ ക�ി�ി �പീകരിേ���ം, ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
െതരെ��േ���ം, േമൽ�റ� വിദ�ൻമാ�െട പാനലിെന നിർേ�ശിേ���ം സർ�കലാശാല�െട 2013
െല �ഥമ �ാ���് 100 �കാരം അധികാര�ാനമായ േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസാെണ�് വ�വ� െച��. ആയത്
താെഴ�റ��.

    “Suggests panel of experts for the board of appointment” ഇ�കാരം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �പാർശ
െച�� വിദ��െട പാനലാണ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിേ���ം, അതിൽ നി�് ��് േപെര
ൈവസ് ചാൻസലർ െതരെ��േ���ം. എ�ാൽ ഇവിെട വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�ക�െട േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസിെ� മിനിട്സ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ടി പാനൽ െതരെ���തായി കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�
ഓഡി�് എൻക�യറി�് നൽകിയ മ�പടിയിൽ പല ഫാ�ൽ�ികളി�ം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �പീകരി�ത്
തെ� 2018-19 ൽ മാ�മാെണ�് അറിയി�ി��്.

2013 �ഥമ �ാ���് �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ�് അ��ാപക നിയമന�ിനാ�� െസല�ൻ ക��ിയിേല�്
വിഷയ വിദ�െര െതരെ����തി�� അധികാരം വ�വ� െച��ി�. േമൽ �ാ���ിെല അ��ായം II
വ�വ� 70 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� അധികാര�െള �റി�ാണ്. േമൽ വ�വ�യിെല 70(xxiii) ഇ�െന
വ�വ� െച��. “to delegate by resolution such power as it deems fit to the Vice Chancellor”. എ�ാൽ ഇവിെട
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ഇ�െന തീ�മാന�ി�െട വിഷയ വിദ�െര െതരെ����തി�� അധികാരം
ൈവസ് ചാൻസലർ�് ൈകമാറിയി�ി�. ആ നില�് അ��ാപക നിയമന�ിനാ�� �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 2018
വ�വ� 5.5.0 �കാര�� െസല�ൻ ക�ി�ിയിേല�് വിഷയ വിദ�െര ൈവസ് ചാൻസലർ തെ�
െതരെ���ത് �ാ���ിെല വ�വ�കൾ ലംഘി�ാണ്.



ഇ�െന �ാ���ിന് വി��മായി െതരെ��� വിഷയ വിദ��െട പാനൽ ആണ് െസല�ൻ
ക��ിയിേല�� ചാൻസല�െട േനാമിനി�ായി സർ�കലാശാല സമർ�ി�ത്. പി�ീട് ചാൻസലർ
അംഗീകരി��ം. ഇ�െന സർ�കലാശാല സ�ീകരി� �ാ���ിന് അ��തമ�ാ��ം �മവി��മായ
നടപടി�മ�ൾ താെഴ�റ��.

1. സർ�കലാശാല 13.06.2017 ൽ ആണ് ജി.എ.5/9055/2016 ന�ർ വി�ാപന �കാരം 29 ത�ികകളിേല�ായി
വി�ാപനം �ണി�ത്. എ�ാൽ ഇതിന് 4 മാസം �ൻപ് തെ� െസല�ൻ ക�ി�ിയിേല��
ചാൻസല�െട േനാമിനിെയ െതരെ����തി�� പാനൽ ചാൻസലർ�് സർ�കലാശാല സമർ�ി�ത്.
ഇ�െന വി�ാപനം �ണി��തി� �ൻപ് തെ� പാനൽ ചാൻസലർ� സമർ�ി�് അംഗീകാരം
േനടിയ��ലം ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�ാണ് നിയമനം നട��ത് എ�് ചാൻസലെറ അറിയി�ാെത
െവ�ം വിഷയവിദ��െട ലി�് മാ�മാണ് ചാൻസലർ�് സർ�കലാശാല സമർ�ി�ത്.

2. 27.07.2016 െല അസി��് െ�ാഫസർ ഫിഷറി എ�േണാമി�് േകാൺ�ാ�് എ� ത�ികയിേല��
ചാൻസല�െട േനാമിനിെയ െതരെ����തി�� പാനലിെന ചാൻസലർ�് അയ�െകാ��. 12.08.2016 ൽ
േഡാ. ഡി. രാജേസനൻ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അൈ�ഡ് എ�േണാമി�്, �സാ�് എ� വിഷയ വിദ�െന
നിയമി�െകാ�� ചാൻസല�െട ഉ�രവ് സർ�കലാശാല�് കി�ി. 13.06.2017 െല �ിര നിയമന�ി��
വി�ാപന �കാരം 16.12.2017 ൽ നട�ിയ േമൽ ത�ികയിെല �ിര നിയമന�ിനാ�� ഇ�ർവ�വിൽ
െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ചാൻസല�െട േനാമിനിയായി താൽ�ാലിക നിയമന�ിനാ�� ഈ വിഷയ
വിദ�െന തെ� വിഷയ വിദ�നായി നിയമി�. അതായത് ചാൻസലെറ താൽ�ാലിക നിയമനം എ�
കാണി�് ചാൻസല�െട േനാമിനി�� അംഗീകാരം േനടിയതിന് േശഷം �ിരനിയമന�ിനാ�� വിഷയ
വിദ�നായി �ീ. ഡി. രാജേസനെന െതരെ���ത് ചാൻസലെറ െത�ി�രി�ി�തി� �ല�മായി ഓഡി�്
കാ��. ��തരമായ ഈ അപാകത സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.

3. 28.02.2017 ൽ ൈമേ�ാ ബേയാളജിയിൽ ചാൻസല�െട േനാമിനിെയ െതരെ����തിനാ�� പാനലിൽ
സർ�കലാശാല ഉൾെ���ി അംഗീകാര�ിനായി അയ�� താെഴപറ��വെരയാണ്. 
1. േഡാ. സൻജീവ്, CIFT
2. േഡാ.താ��ീൻ, ഭാരതി ദാസൻ �ണിേവഴ് സി�ി
3. െ�ാഫസർ. ഐ. എസ്. ൈ��് സിംങ്, റി�. �സാ�് എ�ിവെരയാണ്.
ഇതിൽ േഡാ. സൻജീവിെനയാണ് ചാൻസല�െട േനാമിനിയായി ജി.എസ്.3-791/2017, തീയതി – 10.03.2017
ഉ�രവ് �കാരം ചാൻസലർ െതരെ���ത്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല ചാൻസല�െട േനാമിനിയായി
14.08.2019 െല ഇ�ർവ�വിൽ െസല�ൻ ക��ിയിൽ ഉൾെ���ിയത് േഡാ. സി. പി. അച�തൻ
��ിെയയാണ്. ഇ�െന ചാൻസല�െട ഉ�രവ് മറികട�ാണ് സർ�കലാശാല നിയമനം നട�ിയത്.
നിയമന�ിെല ഈ �താര�ത ഇ�ാ� �.ജി.സി. റ�േലഷെ� ന�മായ ലംഘനമായി ഓഡി�് കാ��.
ചാൻസല�െട ഉ�രവ് മറി കട�് സർ�കലാശാല സ��ം േനാമിനിെയ ചാൻസല�െട േനാമിനിയായി
െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ���ി നിയമനം നട�ിയത് വിശദീകരിേ��താണ്.

4. 13.06.2017 െല വി �ാപന �കാരം ഫിഷ് േ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജിയിെല െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�ം,
അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�ം സർ�കലാശാല നിയമനം നട�ിയി��. ഈ ര�്
ത�ികകളിേല�ം േവ�ി�� െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ചാൻസല�െട േനാമിനിയായി നിയമി�ത് േഡാ. രവി
ശ�ർ, ഡയറ�ർ, സി�് എ�യാെളയാണ്. ഈ േനാമിനി നിയമന�ിനായി ചാൻസലർ അംഗീകാരം
നൽകിയത് 2014 ഒേ�ാബർ 25 ന് ആണ്. ഇത് സർ�കലാശാല ആരംഭി�തിന് േശഷ�� ആദ� വി �ാപന
�കാര�� 05.08.2014 െല ജി.എ.5/2339/2014 ന�ർ നിയമന�ിന് േവ�ിയാണ്. എ�ാൽ 13.06.2017 െല
വി �ാപന �കാരം ഈ വിഷയ�ിൽ ചാൻസല�െട േനാമിനിെയ െതരെ����തിന് േവ�ി��
പാനൽ ചാൻസലർ�് സമർ�ി�ി�ി�. ഇ�െന ചാൻസലർ�് പാനൽ സമർ�ി�ാെത പഴയ വി�ാപന
�കാര�� നിയമന�ിന് ചാൻസലർ െതരെ��� േനാമിനിെയയാണ് ഈ നിയമന�ി�ം
സർ�കലാശാല െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ���ിയത്. ഇ�െന ആദ� വി�ാപന േനാമിനിെയ തെ�
ര�ാം വി�ാപന�ി�ം �ട�വാൻ ചാൻസലർ അ�മതി നൽകിയതിെ� േരഖകൾ സർ�കലാശാല
സമർ�ി�ി�ി�. മാ�മ�, നിലവിെല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ വ��തിന് �ൻ�� ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ �പാർശ െച� േനാമിനിയാണ്. ഇതിെ� നിയമ സാ�ത വിശദീകരിേ��താണ്.



2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷനിെല വ�വ� 6.05(i) �് 2016 ൽ വ� 4-ാം േഭദഗതി �കാരം േമൽ വ�വ�
താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

“The university shall identify the journels subject wise through subject expert committees” and foward the
recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC standing committee. The
journals approved from this list, by the UGC standing committee shall be included in the list of journals notified by
the UGC. The UGC standing committee shall give its recommendations with in 60 working days of the receipt of the
list from the university. The UGC standing committee may suomoto recommened journals for inclusion in the list of
journals.

എ�ാൽ ഈ സർ�കലാശാലയിൽ നാളി�വെര ഇതിനായി സബജ�് എ�്പർ�് ക�ി�ി ഉ�ാ�കേയാ ഓേരാ
വിഷയ�ൾ�� അംഗീ�ത േജർണ�ക�െട കരട് ഡാ�ാ െബയ്സ് ത�റാ�കേയാ, ആയത്
അംഗീകാര�ിനായി �.ജി.സി. �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�് അയ�െകാ��കേയാ, അംഗീകാരം വാ�കേയാ, െവബ്
ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�കേയാ െച�ി�ി�. മാ�മ�, �ാ���് �കാരം ടി സർ�കലാശാലയിൽ സബ് ജ�്
എ�്പർ�് ക�ി�ിെയ�ത് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് ആണ്. ടി ക�ി�ി നാളി�വെര ഇ�െനെയാ� കരട് േഡ�ാ
െബയ്സ് ത�ാറാ�ിയതായി േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� മിനിട്സിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. പല
ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസീസ് �പീകരി�� തെ� 2018-19 ൽ ആണ്. ഇ�െന അംഗീകരി�
േഡ�ാ െബയ്സ് ത�ാറാ�ാെത നിയമന നടപടി�മ�ൾ �.ജി.സി. റ�േലഷ� വി��മായി �ർ�ീകരി�� �ലം
ടി നിയമന�ൾ�േവ�ി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ സമർ�ി� ഗേവഷണ �സി�ീകരണ�ൾ�് �.ജി.സി. അംഗീകാരം
ഉ�താേണാ എ� െസല�ൻ ക�ി�ി പരിേശാധി�തായി കാ��ി�. ഇ�കാരം നിയമന�മായി ബ�െ��
അതാ� ത�ികകളിെല െസല�ൻ ക�ി�ികൾ 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷനിെല വ�വ� 6.05(iii)
ലംഘി�തായി കാ��.

േമൽ അപാകതകൾ�് �റെമ, ത�ിക തിരി�� ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ താെഴ�റ��.

1-14-1) െ�ാഫസർ, ഫിഷ് േ�ാ�ിംഗ് െടേ�ാളജി.

1. ഒ�ാം റാ�് േനടിയ ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് ക�ി�ി ��ാെക 2010െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4.1.0 �കാരം
സമർ�ി� േരഖകൾ ഫയലിെനാ�ം ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. ടി നിയമന�മായി ബ�െ�� �ീനിംഗ് ക�ി�ി�െട മിനിട്സ് ഫയലിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

3. ടി ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 �കാരം �ീനിംഗ് ക�ി�ി
അ�ബ�ം III, കാ�ഗറി I, II, III എ�ിവ�് നൽകിയ API േ�ാറിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. അ�ബ�ം III, കാ�ഗറി III ൽ IIIA റിസർ�് േപ�ർ പ�ിഷിംഗ് എ� വിഭാഗ�ിൽ ഉേദ�ാഗാർ�ി സമർ�ി�
റിസർ�് േപ��കൾ�് ഇംപാ�് ഫാ�ർ അടി�ാനെ���ി ഓേരാ റിസർ�് േപ�റി�ം നൽകിയ മാർ�കൾ
ഹാജരാ�ിയി�.

5. ടി ത�ികയിൽ അഭി�ഖം നട�ിയ െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ വിഷയ വിദ�നായി പെ���ത് േഡാ.
േജാർ�് ടി. ഉ�നാണ്. ടിയാൻ െവ�നറി സയൻസിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ം മീ�് േ�ാഡ�്
െടേ�ാളജിയിൽ പി.എ�്.ഡി.�ം ഉ� ആളാണ്. നിയമന വി�ാപന �കാരം െ�ാഫസർ, ഫിഷ്
േ�ാസ�ിംഗ് െടേ�ാളജി�െട Relevent subject ആയി പറ �ിരി��ത് Industrial Fisheries/M.F.Sc........./Fish
Processing Technology എ�ിവയാണ്. ഈ വിഷയ��മായി ബ�മി�ാ� മീ�് െടേ�ാളജി വിദ�െന
അഭി�ഖ�ിൽ വിഷയവിദ�നായി െതരെ���ത് എ�് കാരണ�ാലാെണ�് വ��മ�.

1-14-2) അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, മീ�് & ഫിഷ് േ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജി

1. ഒ�ാം റാ�് േനടിയ ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക��ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത, ���ി
പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി�് േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 2016 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി അ�ബ�ം III �കാരം
കാ�ഗറി I, II, III എ�ീ ഇന�ളിൽ നൽകിയ A.P.I. േ�ാർ വിശദീകരി�� േരഖകൾ ഫയലിേനാെടാ�ം
ഹാജരാ�ിയി�ി�.



3. കാ�ഗറി III ൽ III A റിസർ�് േപ�ർ പ�ിഷ്ഡ് എ� വിഭാഗ�ിൽ �ീനിംഗ് ആൻഡ് ഇവാ�േവഷൻ ക��ി
ഇംപാ�് ഫാ�െറ അടി�ാനെ���ി ഓേരാ പ�ിേ�ഷ�ം നൽകിയ മാർ�ിെ� വിശദാംശം
ഫയലിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�.

4. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

5. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 വ�വ� 3 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട പി.എ�്.ഡി.
സർ�കലാശാല ൈവസ് ചാൻസലർ പരിേശാധി�് സാ��െ���ിയതിെ� േരഖകൾ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-3) അസി��് െ�ാഫസർ, മൈറൻ ഇേ�ാളജി

1. �ീനിംഗ് ആൻഡ് ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക��ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത, ���ി
പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി, വ�വ� (3) �കാരം ടി ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട പി.എ�്.ഡി.
േയാഗ�തകൾ ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ഫയലിെനാ�ം
ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-4) അസി��് െ�ാഫസർ, ഫിഷ് െ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജി

1. മീ�് െടേ�ാളജിയിൽ വിഷയ വിദ�നായ േഡാ. േജാർ�്. ടി. ഉ�ൻ ഫിഷ് േ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജിയിൽ
വിഷയവിദ�നായി പെ���ി�ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി�െട മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ�ട�ിയി�.

3. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിെനാ�ം ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. 2010 െല �.ജി.സി. െറ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 �കാരം ടി ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട Ph.D ഉെ��ിൽ ആയത്
ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ.

1-14-5) അസി��് െ�ാഫസർ, ബേയാെകമി�ി

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. െതെരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത, ���ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിെനാ�ം ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി (2016) വ�വ� 3 �കാരം ടി ഉേദ�ാഗാർ�ി�് Ph.D ഉെ��ിൽ
ആയത് ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ.

1-14-6) അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, റിേമാ�് െസൻസിംഗ് & ജി.ഐ.എസ്

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി സമർ�ി� േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയ സർ�ിഫി��കൾ ഫയലിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 അ�ബ�ം III, കാ�ഗറി I, II, III എ�ിവയിൽ ലഭി� API
േ�ാർ വ��മാ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. േമൽ�റ� കാ�ഗറി III ൽ റിസർ�് & പ�ിേ�ഷനിൽ ഓേരാ റിസർ�് േജർണലി�ം നൽകിയ ഇംപാ�്
ഫാ�ർ അടി�ാനെ���ി നൽകിയ മാർ�് വ��മാ�� േരഖകൾ

5. ഉേദ�ാഗാർ�ി�് പി.എ�്.ഡി ഉെ��ിൽ ആയത് 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 വ�വ�
3 �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ പരിേശാധി�് സാ��െ���ിയ േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-7) അസി��് െ�ാഫസർ, മാർ��ിംഗ് മാേനജ് െമ�്



1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. ഉേദ�ാഗാർ�ി േമൽ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി വ�വ� 3 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് Ph.D ഉെ��ിൽ ആയത്
ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.



1-14-8) അസി��് െ�ാഫസർ, റിേമാ�് െസൻസിംഗ് & ജി.ഐ.എസ്.

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഹാജരാ�ിയി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട Ph.D േരഖകൾ ൈവസ്
ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-9) അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, മാേനജ് െമ�്

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക��ി ��ാെക, േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയം
എ�ിവ സംബ�ി�് സമർ�ി� േരഖകൾ ഫയലിെനാ�ം ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 അ�ബ�ം III,
കാ�ഗറി I, II, III എ�ിവ�് API േ�ാർ നൽകിയതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-10) അസി��് െ�ാഫസർ, ഫിസി�ൽ ഒഷ�േനാ�ഫി

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� �ിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത, �വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി (2016) �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് Ph.D േരഖകൾ ൈവസ്
ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-11) അസി��് െ�ാഫസർ, ഫിഷറി ഇ�േണാമി�്

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത, ���ി പരിചയം
എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷെ� 4-ാം േഭദഗതി (2016) വ�വ� 3 �കാരം ടി ഉേദ�ാഗാർ�ി�് Ph.D േയാഗ�ത
ഉെ��ിൽ ആയത് ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ിയതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-12) അസി��് െ�ാഫസർ, ൈമേ�ാബേയാളജി

1. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത,
�വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. 2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി 2016 െല വ�വ� 3 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് പി.എ�്.ഡി.
ഉെ��ിൽ ടി േയാഗ�ത ൈവസ് ചാൻസലർ പരിേശാധി�് സാ��െ���ിയതിെ� േരഖകൾ.

1-14-13) അസി��് െ�ാഫസർ, അ�്േമാ�ിയറിക് സയൻസ്

1. േഡാ. േബസിൽ മാത�, േഡാ. എ.സി. നാരായണ, േഡാ. േജാസഫ്. എസ്. ൈപം��ിൽ എ�ിവർ
വിഷയവിദ�രായി െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ പെ���തായി മിനിട്സിൽ വ��മാ��. വിഷയ വിദ��െട
അംഗീകരി� പാനൽ ലി�് പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ടി വിഷയ വിദ�െര ഓഷ�േനാ�ഫിയിൽ ആണ്
വിഷയവിദ�രായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��ത്. ആയതിനാൽ അ�്േമാ�ിയറിക്
സയൻസിെല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� വിദ�ർ നിലനിൽെ�, ഓഷ�ാേനാ�ഫിയിെല
വിഷയവിദ�െര അ�്േമാ�ിയറിക് സയൻസിെല െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ���ിയതിെ�
വിശദീകരണം ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.



2. േഡാ. ലിേനായ് ലിബിനി, ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�് എ� നിലയിൽ െസല�ൻ
ക�ി�ി മി�ിംഗിൽ പെ���ി��്. ടിയാെന �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�് ഡയറ�ർ ആയി
നിയമി�തിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

4. െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി� േയാഗ�ത,
�വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

5. 2010 െല �.ജി.സി. െറ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി (2016) വ�വ� 3 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് Ph.D ഉെ��ിൽ
ആയത് ൈവസ് ചാൻസലർ സാ��െ���ി യതിെ� വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

1-14-14) അസി��് െ�ാഫസർ, �ഡ് േസ�ി

1. 13.06.2017 െല GA5-9055/2016 വി�ാപന �കാരം ടി വിഷയ�ിൽ േയാഗ�തയായി നി�യി�ിരി��ത്
സീ�ഡ് േസ�ി ആൻഡ് േ�ഡ്/ �ഡ് െടേ�ാളജി, �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി എ�ിവയിൽ
ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ം അെ��ിൽ ഫിഷ് േ�ാസസിംഗ് െടേ�ാളജിയിൽ M.F.Sc ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ം
ആണ്. �ടാെത �ഡ് േസ�ിയിൽ Ph.D �ം ആണ്. എ�ാൽ ഇവിെട വിഷയ വിദ�രായി പെ���വർ
െവ�നറി സയൻസിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഉ�വ�ം, മീ�് െടേ�ാളജിയിൽ പി.എ�്.ഡി. ഉ�വ�ം ആണ്.
അതായത് വിഷയവിദ�ര� വിഷയ വിദ�രായി െസല�ൻ ക�ി�ിയിൽ പെ���ത്.

2. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി മിനിട്സ് ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�.

3. �ീനിംഗ് & ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി ��ാെക െതരെ���െ�� ഉേദ�ാഗാ ർ�ി സമർ�ി� േയാഗ�ത,
�വർ�ി പരിചയം എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�.

4. 2010 െല �.ജി.സി. െറ�േലഷൻ 4-ാം േഭദഗതി (2016) വ�വ� 3 �കാരം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് പി.എ�്. ഡി.
ഉെ��ിൽ ആയത് ൈവസ് ചാൻസലർ പരിേശാധി�് േബാ��െ��തിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

ഇതിൽ നി�ം അ��ാപക നിയമന�ിൽ ആ�്, �ാ���്, െറ�േലഷൻ, ച��ൾ എ�ിവ പാലി�തായി
കാ��ി�. ആയത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം േരഖാ�ലം ലഭ�മാേ��താണ്.

1-15   മരാമ�് �പവൃ�ികൾ - െപാതു അപാകതകൾ
സർ�കലാശാല�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ �രിഭാഗ�ം െഡേ�ാസി�് വർ�ായി�ാണ് െച��ത്.
െഡേ�ാസി�് വർ�ായി പറ��െ��ി�ം �റംകരാ�കാെര വ�ാണ് ഏജൻസികൾ പണി നട��ത്.

1. െഡേ�ാസി�് ���ികൾ�് ഏജൻസി�മായി കരാറിേലർെ��േ�ാൾ എ�ിേമ�് നിര�ിേന�ാൾ അധിക
നിര�് ഉൾെ���ി ���ി നട�ിയി�െ��ിൽ ആയതിന് �ക തിരിെക ഈടാ�വാ�� വ�വ�
കരാറിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. DSR – ൽ നിര�കൾ ഉ� ���ികൾ�് നിരീ�ണ ഡാ�ാ ത�ാറാ��� �ലം അധിക �ക
െചലവഴി�ാനിടവ�. അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ ത�ാറാ�� നിരീ�ണ ഡാ�ാ�െട ആധികാരികത ഉറ�
വ���ി�.

3. മരാമ�് ���ികൾ കരാർ കാലാവധി��ിൽ �ർ�ികരി��ി�. ���ി �ർ�ീകരണം സംബ�ി�
വ��മായ വ�വ�കൾ കരാറിൽ ഏർെ���ാ�തിനാൽ പിഴ ഈടാ��തി�ം �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാ�ം സാധി�ാെത വ��.

4. െഡേ�ാസി�് ���ിക�െട നിർ�ാണ ഏജൻസികൾ എ�ിേമ�്, അള� ��കം എ�ിവ സ��ം
�ാപന�ിൽ ��ി� വ�� രീതിയാണ് കാ��ത്. ആയതിനാൽ ഓഡി�് േവളയിൽ ഇവ ലഭ�മാകാ�
സാഹചര�മാണ് നിലനിൽ��ത്. ���ി സംബ�മായ േരഖകെള�ാം സർ�കലാശാലയിൽ
��ിേ��താണ്.

5. െഡേ�ാസി�് ���ികളിേ��� �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േമൽേനാ�ം കാര��മമ�.



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

2-1   അംഗീകൃത റിസർ�് �ാപന�ളിൽ നി�ും വാർഷിക
അംഗീകാര ഫീ� ഈടാ�ിയി�ില�.
അംഗീകാര�� റിസർ�് �ാപന�ളിൽ നി�് ഒ� വർഷം 1,00,000/- �പയാണ് ഫീസ് ആയി
നി�യി�ിരി��ത്. തൻവർഷം സർ�കലാശാലയിൽ അംഗീ�ത റിസർ�് െസ��കളായി 14 �ാപന�ൾ
ആണ് ഉ�ായി��ത്. ഇതിൽ 7 എ�ം ഗവ. �ാപന�ൾ ആണ്. ഇവെയ ഫീസിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിയി��്.
ബാ�ി�� 7 �ാപന�ളിൽ 5 എ�ം ഫീസ് 2018-19 ൽ അടവാ�ിയി��്. 2 �ാപന�ൾ ഫീസ്
ഒ��ിയി�ി�. താെഴ�റ�� �ാപന�ളിൽ നി�് ഫീസ് വാ�ിയതായി കാ��ി�.

1. െസ�് േപാൾസ് േകാേളജ്, കളമേ�രി, എ�്.എം.�ി. േകാളനി, ഹിദായ�് നഗർ, േനാർ�് കളമേ�രി

2. വിമല േകാേളജ്, ��ർ

േമൽ �ാപന�ളിൽ നി�് ��ത ഫീസ് ഈടാ�വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

3-1    സർ�കലാശാല രജി��ടാർ - വിരമി�ൽ �പായം
കഴി�ി��ം 24 മാസം അധികമായി േസവന�ിൽ തുടർ�ു.
സർ�കലാശാല നടപടികൾ സ�ീകരി�ില�.
സർ�കലാശാല�െട 17.02.2014 ൽ നട� 17-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 369/14 ന�ർ തീ�മാന�കാരം
19.02.2014 െല ജി.എ.2-959/14(i) ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം �ീ. വി�ർ േജാർ�് സർ�കലാശാല�െട രജി�ാറായി
നിയമിതനായി. സർ�കലാശാല�െട 2013 െല �ഥമ �ാ���ിെല അ��ായം VII െസ�ൻ 4 �കാരം
നിയമനകാലയളവ് 5 വർഷേമാ 55 വയേ�ാ, ഏതാേണാ ആദ�ം വരിക അതായിരി�ം എ� അ�ശാസി��.
പി�ീട് സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ ഗവ. അ�ടി 170/2012 ഫിൻ, തീയതി 22.03.2012 �കാരം 55 വയ�് എ�ത് 56
വയ�ായി േഭദഗതി െച�. ഇ�കാരം രജി�ാറായ �ീ. വി�ർ േജാർ�് 56 വയ�് �ർ�ിയാ�ി 23.04.2017 ൽ
വിരമിേ��തായി��.

ഇ�െനയിരിെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 745/2014, തീയതി 29.08.2014 െല ഉ�രവ് �കാരം
സർ�കലാശാലകളിെല രജി�ാർ ഉൾെ�െട�� �ാ���റി ഓഫീസർമാ�െട വിരമി�ൽ �ായം 56 ൽ നി�ം 60
ആ�ി ഉയർ�ി. ഈ ഉ�രവ് ഈ സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�വാൻ �ാ���് േഭദഗതി െച�വാൻ
സർ�കലാശാല�െട 39-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ 701/2016 എ�� തീ�മാനം അ�ിമ
അ�മതി�ായി ചാൻസലർ �ടിയായ ഗവർണർ�് അയ� െകാ��.

സർ�കലാശാല�െട 2013 െല �ഥമ �ാ���് 67(3)V �കാരം ആ�ിേലേയാ, �ാ���ിേലേയാ േഭദഗതി ചാൻസലർ
അംഗീകരി�ാൽ മാ�േമ �ാബല��ിൽ വരിക��. എ�ാൽ ഇവിെട �ാ���് േഭദഗതി നട�ിൽ വ��വാ��
സർ�കലാശാല തീ�മാന�ിന് രജി�ാ�െട വിരമി�ൽ തീയതിയായ 23.04.2017 വെര ചാൻസലർ അംഗീകാരം
നൽകിയി�. ആ നില�് 23.04.2017 ൽ 56 വയ�് �ർ�ീകരി�് റി�യർ െചേ��തായി��.

�ീ. വി�ർ േജാർ�് കളമേ�രി െസ�് േപാൾസ് േകാേളജിൽ അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ആയിരിെ�യാണ്
ഈ സർ�കലാശാലയിൽ രജി�ാറായി നിയമിതനായത്. മാ��ാപന�ിൽ �ടർ�ി�െ��ിൽ 23.04.2017 ൽ
56 വയ�ിൽ വിരമിേ��തായി��.

വ�തകൾ ഇതായിരിെ�, ചാൻസലർ �ടിയായ ഗവർണർ �ാ���് േഭദഗതി�് അംഗീകാരം നൽകാെത
സർ�കലാശാല തീ�മാനം ത�ക�ം, 16.03.2019 െല ചാൻസല�െട ഉ�രവ് �കാരം 20.04.2019 ൽ ജി.എ.2-



959/2014 �കാരം രജി�ാെറ വി�തൽ െച�വാൻ ഉ�രവാ�ക�ം െച�. എ�ാൽ ചാൻസല�െട ഉ�രവ്
�കാരം ഉടൻ വി�തൽ െച��തിന് പകരം 20.04.2019 ൽ മാ�മാണ് വി�തൽ ഉ�രവ് ഇറ�ിയത്.

എ�ാൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 27.04.2019 ൽ 1273-ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം േമൽ ഉ�രവ് ത�ക�ം,
രജി�ാെറ �ാ���ിെല വ�വ�കൾ ലംഘി�െകാ�് 5 വർഷം �ർ�ിയാ�വാൻ അ�വദി�ക�ം,
15.06.2019െല 64-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല 1313-ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം ചാൻസല�െട ഉ�രവ്
ലംഘി�െകാ�് 5 വർഷം �ർ�ിയാ�� 23.04.2019 ൽ വി�തൽ െച�ക�മാ��ായത്. ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� േമൽ തീ�മാന �കാരം മാർ�് 2019 �ത�� സാലറി�ം ലീവ് സറ��ം സർ�കലാശാല
നൽകാൻ തീ�മാനി�. ടി വ�തകൾ പരിേശാധി�് ടിയാൻ രജി�ാർ ആയി നിയമിതനായേ�ാൾ നിയമന�ിെ�
സ�ഭാവം, ഉപാധിക�ം നിബ�നക�ം (terms & conditions) �ടാെത മാ��ാപന�ിൽ നി�� രാജി��്,
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിരാേ�പ പ�ം എ�ിവ ആവശ�െ��െകാ�് 04.09.2019 ൽ െക.എസ്.എ-
എഫ്.ഒ.� (എ3) 257/2019 ആയി ഓഡി�് അേന�ഷണം നൽകിെയ�ി�ം, സർ�കലാശാല നാളി�വെര മ�പടി
നൽകിയി�.

2013 െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം VII വ��് 18(i) �കാരം സർ�കലാശാല േരഖക�െട കേ�ാഡിയൻ രജി�ാർ
ആണ്. ഇത�സരി�് വിരമി�ൽ �ായം സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട ��യിൽെ��േ�� ഉ�രവാദിത�ം
രജി�ാ�േടതാണ്. ഇ�െന െച�ാെത വ�തകൾ മറ�െവ�് പദവിയിൽ �ടർ�ത് വ��മായ
അധികാര�ർവിനിേയാഗം തെ�യാണ്.

2010 െല േകരള മ�� സ��പഠന സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 39(1) �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ
സർ�കലാശാല�െട �ഖ� ഭരണനിർ�ാഹക�ം അ�ാദമിക് ഓഫീസ�ം ആെണ�് അ�ശാസി��. �ടാെത
വ��് 34(4) �കാരം േമൽ ആ�ിെല�ം �ാ���ിെല�ം ഓർഡിനൻ�കളിെല�ം റ�േലഷ�കളിെല�ം
വ�വ�കൾ ശരിയായി പാലി��േ�ാ എ�ം ൈവസ് ചാൻസലർ ഉറ�് വ�േ���ം, ആയതിേല�്
അേ�ഹ�ിന് ആവശ��� അധികാര�ൾ ഉ�ായിരി��താണ് എ�് വ�വ� െച��. ഇ�കാരം രജി�ാർ
വിരമി�ൽ തീയതി കഴി�ി�ം സർ�ീസിൽ �ട��ത് തടേയ��ം, അത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ
അവതരി�ിേ��ത് ൈവസ് ചാൻസല�െട �മതലയായി��. എ�ാൽ ആ �മതല ൈവസ് ചാൻസലർ ഇവിെട
നിർ�ഹി�ി�ി�.

16.03.2019 െല ചാൻസല�െട ഉ�രവ് �കാരം രജി�ാെറ 20.04.2019 ൽ വി�തൽ െച�വാൻ ൈവസ് ചാൻസലർ
ഉ�രവ് ഇറ�ിെയ�ി�ം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 64-ാം േയാഗ�ിെല 1313 -ാം ന�ർ തീ�മാന �കാരം
ടിയാൻ 23.04.2019 വെര രജി�ാർ പദവിയിൽ �ടർ�. ഇ�കാരം രജി�ാർ �ീ. വി�ർ േജാർ�ിന് ചാൻസലർ
�ടിയായ ഗവർണ�െട ഉ�രവ് ലംഘി� അനർഹമായി 17.03.2019 �തൽ 23.04.2019 വെര ശ�ള�ം ലീവ്
സറ��ം �ടാെത ഡി.എ. �ടി�ിക�ം നൽകി. ആയതിനാൽ 23.04.2017 �തൽ 16.03.2019 വെര രജി�ാർ
പദവിയിൽ അനർഹമായി ൈക��ിയ ശ�ളം �ീ. വി�ർ േജാർ�ിൽ നി�ം, 17.03.2019 �തൽ 23.04.2019
വെര�� ശ�ള�ം ലീവ് സറ��ം, അ�വദി� ഡി. എ. �ടി�ിക�ം 64-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ ഹാജരായ
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ െമ�ർമാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ തിരിെക അടവാേ��താണ്.

�ീ. വി�ർ േജാർ�് അധികം ൈക��ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. മാസം വൗ�ർ നം./ െച�് നം. �ക

1. ഏ�ിൽ CBV No. 6/5-16/17 829189/02.05.17 41008

2. െമയ് 2017 27/6-17 856086/ 01.06.2017 178750

3. �ൺ 2017 160/6 23.06.2017 178750

4. �ൈല 2017 13/8, 088378/ 01.08.2017 184060

5. ഓഗ�് 2017 267/8/ 267522, 29.08.2017 184060

6. െസപ്�ംബർ 2017 32/10, 526536, 03.10.2017 184060

7. ഒേ�ാബർ 2017 42/11-17, 614107/ 01.11.2017 184060

8. നവംബർ 2017 34/12-17, 834588/ 01.12.2017 184060



9. ഡിസംബർ 2017 6/1-18, 305726/ 01.01.2018 184060

10. ജ�വരി 2018 30/2-18, 473345/ 01.02.2018 184060

11. െഫ�വരി 2018 P-54/3, 9991657/ 01.03.18 184060

ആെക 1870988

2018-19

�മ നം. മാസം വൗ�ർ നം./ െച�് നം. �ക

1. മാർ�് 2018 CBV No. 26/4-18 613972, തീയതി - 24.04.2018 184060

2. ഏ�ിൽ 2018 CBV No. 10/5-18 9344862, 02.05.2018 184060

3. െമയ് 2018 CBV No. 29/6-18 497589, തീയതി - 01.06.2018 184060

4. �ൺ 2018 CBV No. 29/7-18. 608173, തീയതി - 02.07.2018 211876

5. �ൈല 2018 CBV No. 24/8-18 608240, തീയതി - 01.08.2018 186378

6. ഓഗ�് 2018 CBV No. 122/8-18. 600236, 21.08.2018 184060

7 െസപ്�ംബർ 2018 CBV No. 25/10-8 000301, തീയതി - 01.10.2018 186378

8. ഒേ�ാബർ 2018 CBV No. 19/11-18 145780, തീയതി - 01.11.2018 186378

9. നവംബർ 2018 CBV No. 7/12-18 145830, തീയതി - 01.12.2018 186378

10. ഡിസംബർ 2018 CBV No. 33/01/18-19 45378, തീയതി - 01.01.2019 186378

11. ജ�വരി 2019 CBV No. 39/12-19 453830, തീയതി - 01.02.2019 186378

12. െഫ�വരി 2019 CBV No. 43/3-19 721801, തീയതി - 05.03.2019 186378

13 മാർ�് 2019 CBV No. 41/4-19 129660, തീയതി - 04.04.2019 186378

14 ഏ�ിൽ 2019 CBV No. 193/7-19 601968, തീയതി - 22.07.2019 142432

15
ലീവ് സറ�ർ

01.04.2019
വൗ�ർ നം. 192/7-19, 601968, 22.07.2019 185780

16
ഡി. എ. �ടി�ിക
01.01.2018 to
23.04.2018

വൗ�ർ നം. 192/7-19, 601968, 22.07.2019 81214

ആെക 2848566

3-2   പരീ�കൾ�് ഉപേയാഗി�ു� Answer book/ Additional Sheet
എ�ിവയുെട േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി�ു�തിെല
അപാകതകൾ
�ണിേവ�ി�ി�െട പരീ�ാ നട�ി�ിന് അത�ാവശ�മായ Answer book/ Additional sheet എ�ിവ�െട ��ിരി�്,
�തിയതായി ലഭ�മായത്, വിതരണം െച�ത്, നീ�ി ബാ�ി എ�ിവ�െട വ��മായ വിവര�ൾ നിലവിൽ
��ി�ി�� േ�ാ�് രജി�റിൽ ലഭ�മ�.

േ�ാ�് രജി�റിൽ അ�ടി�് ലഭി��വ�െട വിവര�ൾ മാ�മാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. പരീ�ാ
ഹാളിൽ വിതരണം നട�� Answer book/ Additional sheet എ�ിവ�െട എ�ം Issue Register -ൽ
േരഖെ���ക�ം Invigilators പരീ�ാ ഹാളിൽ നി�ം സമർ�ി�� Attendance വിവര�ൾ �കാരം
െകാ��ി�� Answer book/ Additional sheet വിതരണ വിവര�ൾ അതിൽ േചർ�ക�മാണ് െച��ത്. ��ത
രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2018-19 കാലയളവിൽ 213 പരീ�കൾ�ായി 3634 ആൻസർ ��ക�ം 12665



അഡീഷണൽ ഷീ�ക�ം ഉപേയാഗി�തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇവ�െട ��ിരി�്, നീ�ി
ബാ�ിെയ�ിവ ലഭ�മ�. (66/29.06.2020, തീയതി - 29.06.2020 �കാരം നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�).

2011 ൽ സർ�കലാശാല നിലവിൽ വെ��ി�ം 2013 ൽ മാ�മാണ് 25000 വീതം Answer book/ Additional sheet
കൾ അ�ടി�ിരി��തായി കാ��ത്. ഈ വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ഇവ�െട
വിതരണ വിവര�േളാ, നീ�ി ബാ�ിേയാ േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�.

2018-ൽ 2,00,000 Additional sheet ഉം 10,000 Answer book-ക�ം അ�ടി� വാ�ിെയ�ി�ം ഇവ�െട ��ിരി�്,
നീ�ിബാ�ി എ�ിവ�ം േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�.

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം, ആർ�ി�ിൾ 150 C (C) അ�ശാസി�ം �കാരം േ�ാ�് രജി�ർ
��ി�ാൻ ബ�െ�� അധികാരികൾ ��ിേ��താണ്. പരീ�ാ േപ��കൾ സംബ�ി�് വ��മായ
േ�ാ�് രജി�ർ ��ി�ാ�ത് ��തരമായ ��പേയാഗ�ിന് വഴിെവ��താെണ�് ഓഡി�് വിലയി���.
Answer sheet ക�െട �ത�മായ േ�ാ�്, ഉപേയാഗം, നീ�ി ബാ�ി എ�ിവ േരഖെ���ി അധികാരെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���േ�ാൾ മാ�േമ േ�ാ�് രജി�ർ ആധികാരികമായ ഒ� േരഖയാ���.

3-3   ഒറിജിനൽ ബിൽ സമർ�ി�ാെത െ�പാേഫാർമ ഇൻേവാ��
ഹാജരാ�ി വാ�ൽ നട�ിയതായി കാണി�് പണം ൈക��ി.

1. ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�േവ�ി സം�ാന സർ�ാർ നൽ�� �ാൻഫ�ിൽ നി�ം സർ�കലാശാല
േനരി�് ധനസഹായം നൽകി വ�� (�േഫാസ് എയ്ഡഡ് റിസർ�് േ�ാജ�് -KARP) േ�ാജ�കളിെലാ�ാണ്
"GENETIC DIVERSITY IN TWIN POPULATION” ടി േ�ാജ�ിെ� �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ സർ�കലാശാല
യിെല ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിെല അസി��് െ�ാഫസറായ േഡാ. ഇ. പി. �ീതം. വാർഷിക ഓഡി�ിെ�
ഭാഗമായി േ�ാജ�് വൗ��കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ വൗ��കൾെ�ാ�ം ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാ�ാെത
െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായ്സിൽ "Paid by me” എെ��തി പണം ൈക��ിയതായി കാ��.

വൗ�ർ നം. വാ�ിയ ഉപകരണം �ക

CBV P26/1-19 മാ��ിക് �ിറർ/ േഹാ�് േ��്, 24910

െസൻ�ിഫ�ജ് 24980

CBV No. 1, 02.05.2018 Kit, iDSYBR GRN, 500x5WL 30994

CBV No. 2, 02.05.2018 Kit, iscript CDND Syntex, 100R 17074

ആെക 97958

ഒറിജിനൽ ബിൽ, േ�ാ�് രജി��കൾ എ�ിവ ഹാജരാ�വാൻ നിർേ�ശി�െകാ�് 30.10.2019 ൽ ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 05/2018-19 നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര വിശദാംശ�ൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ,
േമൽ �ക 97958/- �പ തട�െ����.



2. ടി േ�ാജ�ിെ� �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ സർ�കലാശാലയിെല ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിെല അസി��്
െ�ാഫസറായ േഡാ. എസ്.എം. റാഫിയാണ്. വാർഷിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി േ�ാജ�് വൗ��കൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾ വൗ��കൾെ�ാ�ം ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാ�ാെത െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായ്സിൽ "paid
by me” എെ��തി പണം ൈക��ിയതായി കാ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം. വാ�ിയ ഉപകരണം �ക

CBV No. 18/06-2018 (െച�് നം. 425461), തീയതി – 29.06.2018 റിസർ�് െകമി��കൾ 28000

CBV No. 17/06-18 (െച�് നം. 425461), തീയതി – 29.06.2018 Eutech PCS Text 35 21830

ആെക 49830

ഒറിജിനൽ ബി�കൾ, േ�ാ�് രജി��കൾ എ�ിവ ഹാജരാ�വാൻ നിർേ�ശി�െകാ�് 30.10.2019 ൽ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 06/2018-19 നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര വിശദാംശ�ൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ െചലവ് �കയായ 49830/- �പ തട�െ����.

3-4   ഐ.സി.എ.ആർ. ഫ�ിൽ നി�ും തുക വകമാ�ി
െചലവഴി��
2018-19 ൽ ICAR അ�വദി� �ാ�ിൽ നി�ം ICAR അ�വാദമി�ാ� െചലവിന�ൾ�ായി �ക െചലവഴി�തായി
കാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

2018-19 വർഷ�ിൽ ICAR �ാ�ായി സർ�കലാശാല�് 2,50,28,000/- �പ ലഭി�. ഇതിൽ നി�ം സർ�കലാശാല
53,050/- �പ വകമാ�ി ICAR അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�ക�െട നട�ി�ിനായി െചലവഴി�തായി കാ��.
വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

വൗ�ർ നം. �ക റിമാർ�്

1 DN 86/3-19
3600/- (െച�് നം. 184874),
തീയതി – 31.03.2019

എം.എസ്.സി. േകാ�കൾ�് േചാദ��ടലാസ്
ത�ാറാ�ിയതിന് എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാർ��
�തിഫലം

2 DN 87/3-19
49450/- (െച�് നം. 184874),
തീയതി – 31.03.2019

എം.എസ്.സി. േകാ�ക�െട േപ�ർ
�ല�നിർ�യം നട�ിയതി�� �തിഫലം

ആെക
53050/- (അൻപ�ി�വായിര�ി
അൻപത് �പ മാ�ം)

േമൽ െചല�കൾ കാലതാമസം �ടാെത സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം ICAR ഫ�ിേല�്
�മീകരിേ��താണ്.

3-5   പി.എ�. തുക െ�ടഷറിയിൽ നിേ�പി�ാെത ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�തു മൂലം സർ�കലാശാല��്
പലിശയിന�ിൽ ന�ം
അ�ർസർ�കലാശാല �ലം മാ�ം �േഖന ഈ സർ�കലാശാലയിേല�് വ� അസി��മാരായ �ീമതി. മിനി
�ര�ൻ, �ീമതി. മിനി േജാസഫ് എ�ിവ�െട പി. എഫ്. അ�ൗ�ിെല �ക മാ�സർ�കലാശാലകൾ ഈ
സർ�കലാശാലയിേല�് 12/12/2018 ൽ �ാൻ�ർ െ�ഡി�് െച�. ടി �ക (398127 + 1022194) പി. എഫ്
അ�ൗ�ിനാ�� �ഷറി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ാെത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�� �ലം പി. എഫ്.
�ക�് സർ�ാർ നൽ�� പലിശ ലഭി�ാെത േസവിംഗ്സ് അ�ൗ�ിനാ�� ബാ�് പലിശ, അതായത് 3.25%
മാ�മാണ് സർ�കലാശാല�് ലഭി�ത്. സർ�കലാശാല വരി�ാർ�് 2018-19 ഏ�ിൽ �തൽ െസപ്�ംബർ വെര



7.9% �ം ഒേ�ാബർ �തൽ മാർ�് 2019 വെര 8% പലിശ�മാണ് നൽേക�ത്. ഇ��ലം കി�ിയ ബാ�്
പലിശേയ�ാൾ ��തൽ �ക പി. എഫ്. പലിശയിന�ിൽ നൽേക�ി വ�. ഇ�െന പലിശയിന�ിൽ വ�
�റവ് സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.

12/12/2018 �തൽ 31.03.2019 വെര 8% നിര�ിൽ

1420321x8%x3/12 + 1420321 x 8% x 20/365 =

28406 + 6226 = 34632/-

 
12/12/2018 �തൽ 31.03.2019 വെര 3.25% നിര�ിൽ

1420321x3.25%x3/12 + 1420321 x 3.25%x 20/365 =

11540 + 2529 = 14069/-

സർ�കലാശാല അധികം നൽേക�ി വ� പലിശ = 20563/- �പ

3-6   മുൻകൂർ �കമീകരി�ി�ില�, പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയില�.
3-6-1) �ൻ�ർ �മീകരി�ി�.

േഡാ. എസ്. എം. റാഫി, അസി��് െ�ാഫസർ, 1,00,000/- �പ വൗ�ർ നം. 03/05/18-19, െച�് നം. 121015,
തീയതി - 23.05.2018 �കാരം �ൻ�ർ വാ�ിയതായി കാ��. എ�ാൽ ��് മാസ സമയപരിധി കഴി�്
നാളി�വെരയായി ടി �ക �മീകരി�തായി കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.
17/25.11.2019) നൽകിയ മ�പടിയിൽ പല തവണ വ��് തലവൻ ആവശ�െ��ി�ം നാളി�വെര അസി��്
െ�ാഫസർ �ക �മീകരി�ി�ി� എ�് അറിയി�ി��്. ആയതിനാൽ ടി �ക 04.10.2011 െല 419/11/ഫിൻ സർ�ാർ
ഉ�രവിൽ അ�ശാസി�ം �കാരം 18% പിഴ�ലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-6-2) �ൻ�ർ �മീകരി�േ�ാൾ പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�ി�
�ഡ�്സ് മാഗസിൻ അ�ടി�മായി ബ�െ��് �ാഫ് എഡി�ർ �ടിയായ സർ�കലാശാല പി.ആർ.ഒ - �ീ. രാ�.
ഇ. ആർ 04.07.2018 ൽ �ൻ�റായി 1,50,000/- �പ ൈക��ിയി��്. ടി �ൻ�ർ അ�വദി� സർ�കലാശാല
ഉ�രവിൽ (ഉ�രവ് നം. Acad/3/2014/17, തീയതി - 04.07.2018) �ൻ�ർ 2 ആ��കം �മീകരി�ണെമ�ം,
അഡ�ാൻസ് വിനിേയാഗി�ാ� പ�ം ഉടൻ തിരി�ട�ണെമ�ം, അ�ാ� പ�ം 18% പലിശ സഹിതം
ഈടാ�ണെമ�ം പറ���്. എ�ാൽ ഇവിെട 7 മാസ�ിന് േശഷം 30.03.2019 ൽ രസീത് നം. 430/67 �കാരം
തിരിെക അടവാ�കയാ��ായത്.

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡിെല വാല�ം 1, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം ��് മാസ�ി��ിൽ �മീകരി�ാ�
�ൻ�ർ �കകൾ�് സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. 419/11 ഫിൻ, 04.10.2011 അ�ശാസി�ം �കാരം പിഴ�ലിശ
ഈടാേ��തായി��. എ�ാൽ �ൻ�ർ �ക തിരിെക ഈടാ�ിയേ�ാൾ സർ�ാർ ഉ�രവിൽ നിർേ�ശി�ി��
നിയമാ��ത പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�ി�. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

അ ഡ�ാൻസ് ൈക��ിയ തീയതി - 04.07.2018

തിരിെക അടവാ�ിയ തീയതി - 30.03.2019

�ൻ�ർ �മീകരി�വാൻ എ�� കാലയളവ് - 8 മാസം 28 ദിവസം

തിരിെക അടവാേ�� പിഴ�ലിശ - 268/365x18% of 150000 = 19825/-

പിഴ�ലിശ ഇന�ിൽ വ� �റവ് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ൻ �ീ. രാ�. ഇ. ആർ - ൽ നി�ം ഈടാ�ി
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�-എ3-221/19 ആയി ക�്
നൽകി. എ�ാൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ Acad(3)/10604/2018 ന�ർ മ�പടിയിൽ അ�ടി ൈവകിയതിനാൽ
�ി�് െച�് നൽകാൻ ൈവകിെയ�ം, �ഡ�്സ് എഡി��ം മാഗസിൻ ക�ി�ി�ം അഡ�ാൻസ് തിരിെക



നൽകിയാൽ �ി�ിംഗ് ചാർജ് നൽകാൻ കഴി�കയി� എ� കാരണ�ാൽ �ൻ�ർ �മീകരി��ത്
എതിർ�െവ�ം ആയതിനാൽ യഥാസമയം �മീകരി�വാൻ ൈവകിെയ�മാണ് പി.ആർ.ഒ. മ�പടി നൽകിയത്.
എ�ാൽ മ�പടി അംഗീകരി���ത�. ആയതിനാൽ പിഴ�ലിശയിന�ിൽ �റവ് വ� �ക 19825/- �പ
തിരിെക അടവാേ��താണ്.

3-7   െ�പാഫഷണൽ ചാർ�� - ആദായനികുതി ഈടാ�ിയി�ില�
എം.എസ്.സി. �ഡ് െടേ�ാളജി േകാ�ിെല വിദ�ാർ�ിക�െട പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി M/s FQ Lab &
Research Centre (P) Ltd. ന് 100800/- �പ െച�് നം. 2396751, തീയതി 16.01.2019 �കാരം നൽ�ക��ായി.
1961 െല ആദായനി�തി െസ�ൻ 194 െജ �കാര�� െ�ാഫഷണൽ ചാർജസി�� ആദായനി�തി 10% കിഴി�
നട�ിയതായി കാ��ി�. ആയതിനാൽ േമൽ ആദായനി�തി ബ�െ��വരിൽ നി�ം ഈടാ�ി ബ�െ��
അ�ൗ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-8   േ�പാജ��
3-8-1) ആ�ി� വി��മായി ഫിഷറീസ് സ��ശാ�േമഖല�മായി ബ�മി�ാ� േമഖലയിൽ ഗേവഷണം
അ�വദി�. 
2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ�� പഠന�ൾ�ം ഉ� സർ�കലാശാല ആ�ിെ� ആ�ഖ�ിൽ ഫിഷറീസി�ം
സ��പഠന�ൾ�ം മാ�മാ�ം, അ�മായി ബ�െ�� േമഖലകളി�ം ആണ് ഗേവഷണം അ�വദി�ിരി��ത്.
എ�ാൽ ഇവിെട, േഡാ. ഇ. പി. �ീതം, �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�റായി "ഇര���ിക�െട ജനിതക ൈവവി��ം”
എ� വിഷയ�ിൽ ആണ് 'K.A.R.P’ (�േഫാസ് എയ്ഡഡ് റിസർ�് േ�ാജ�് ) - ൽെ���ി ഗേവഷണം
അ�വദി�ിരി��ത്. ഇ� സംബ�ി�് 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ി�ം പരാമർശം ഉ�്. എ�ാ�ം 2018-19 �ം
പ�തി �ടർ�് േപാ��തിൽ മതിയായ വിശദീകരണം നൽ�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് 24.02.2020 ൽ ഓഡി�്
എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി� ആയതിനാൽ ഇ�മായി ബ�െ�� 2018-19 ൽ നട�ിയ
െചല�കൾ തട�െ����.



വൗ�ർ ന�ർ െച�് ന�ർ �ക

CBV No. N-126/12-18, 20.12.2018 49925 9344897

CBV No. N-127/12-18, 20.12.2018 41265 9344897

CBV No. N-28/12-18, 20.12.2018 56287 9344897

CBV No. N-130/12-18, 20.12.2018 44357 9344897

CBV No. 02/02.05.2018 104694 951126

CBV No. 04/05-2018, 02.05.2018 30249 951128

CBV No. P 25/1-19, 14.01.2019 8338 2396749

CBV No. P 26/1-19, 14.01.2019 49890 2396749

ആെക 385005

3-8-2) 2018- 19 ൽ സർ�കലാശാല�െട വിവിധ െസ�ർ ഓഫ് എ�് ലൻസിന് കീഴിൽ ഗേവഷണം നട��
അ��ാപകർ ബജ�് അേലാേ�ഷൻ �കാരം േ�ാജ�ിെ� െചല�കൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�. 
2018-19 ൽ വിവിധ െസ�ർ ഓഫ് എ�് ലൻസിന് കീഴിൽ ഗേവഷണം നട�� സർ�കലാശാലയിെല �ിരം
അ��ാപകർ ത��െട േ�ാജ�കളിൽ നി�ം 2018-19 ൽ എ� �ക ഗേവഷണ�ിനായി െചലവഴി� എ�ത്
സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ഹാജരാ�വാൻ ഓഡി�് ആവശ�െ��ി�ം ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�് െചലവ്
സംബ�ി�് കണ�് ഇ�വെര ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ�ാരണ�ാൽ �ിരം ഫാ�ൽ�ികൾ നട��
ഗേവഷണ��െട �േരാഗതി വിലയി��വാൻ ഓഡി�ിന് കഴി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് 2017-18 ഓഡി�ി�ം
പരാമർശി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര ഗേവഷണ��െട തൻവർഷ�ിെല െചലവ് സംബ�ി� കണ�കൾ
�ിരം ഫാ�ൽ�ികൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

3-9   അനുമതി ഓഡി�്
3-9-1) നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാെത �ിരം െതാഴിലാളികെള ആഭ��ര നിയമനം

വഴി ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ത�ികയിേല�് നിയമനം നൽകി.

ഫയൽ നം. െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�. എ3-370/19

േകരള ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല�െട 2013 െല �ഥമ �ാ���്, അ��ായം XI ഖ�ിക 9 �കാരം 2010 െല
ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ആ�ിെല 30-ാം വ��ിൽ നിർേ�ശി�ി�� നിയമന�ൾ ഒഴിെക
�ണിേവ�ി�ിയിെല േനാൺ ടീ�ിംഗ് ത�ികയിേല�� നിയമന�ൾ െക.പി.എസ്.സി �േഖന
നട�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്.



േമൽ �കാരം �ിരം ഫാം െതാഴിലാളികളിൽ നി�് 50% േപെര ആഭ��ര െതരെ���് വഴി ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�് ആയി നിയമി��തിന് �ാ���് േഭദഗതി ആവശ�മാണ്. േകരളാ ഗവർണ�െട 09.12.2016
ജി.എ.5-4181/2016 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ബ�. ചാൻസലർ േഭദഗതി�് അ�മതി നൽകിയി��്. ടി
അ�മതി �കാരം നിയമന�ിെ� േയാഗ�തക�ം രീതിക�ം വിശദമാ�ിെ�ാ�ളള സർ�ാർ
വി�ാപനം �റെ��വി�േ�ാൾ മാ�േമ നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�ക��. എ�ാൽ സർ�കലാശാല
നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�വാൻ കാ�നിൽ�ാെത ഗവർണ�െട അ�മതി ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഫാം െതാഴിലാളികളിൽ നി�ം നിയമനം നട�ക��ായി. ഇ�െന നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയാ�ാെത സർ�കലാശാല നിയമനം നട�ിയത് �മവി��മാണ്. ഇത് സംബ�ി�് േമൽ
ന�രായി 31.10.2019 ൽ ക�് നൽകിെയ�ി�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ി� എ�ം നടപടി��ൾ
�ർ�ിയാ�ിയി� എ�ം സർ�കലാശാല മ�പടി നൽ�ക��ായി. �ാ���് േഭദഗതി വ��വാ��
നടപടികൾ എ��ം േവഗം �ർ�ിയാേ��താണ്.

3-9-2) കംപ��ർ അസി��്/ െട�ി�്, ഓഫീസ് ���് ത�ികകൾ �മെ���ാ�ത് സംബ�ി�്

ഫയൽ ന�ർ – െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�-എ3-303/19,

GO(RT) 369/2012/F&PD, തീയതി - 27.04.2012 �കാരം 7 െഫയർ േകാ�ി ���്, 6 ൈട�ി�് (കംപ��ർ
അസി��് ) ത�ിക�ം അംഗീകാരം നൽകിയി��്. എ�ാൽ �ാഫ് പാേ�ൺ, േകഡർ െ�ങ്ത് എ�ിവ
സർ�കലാശാലയിൽ നാളി�വെര നട�ാ�ിയി�ി�. 2009 െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ കംപ��ർ
അസി��് (ൈട�ി�് ) മാ�െട േറേഷ�ാ 1:1:1:1 ആ�ം ഓഫീസ് ���് ത�ികയിൽ 1:1 എ�
അ�പാത�ിൽ ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�് േറേഷ�ാ നി�യി�ി���മാണ്. എ�ാൽ േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ൈകമാറി�ി�ിയ 6 കംപ��ർ അസി��് ത�ികകൾ ഇ�കാരം 1:1:1:1 എ�
അ�പാത�ിൽ റീ അേറ�് െച�ാെത�ം ൈകമാറി�ി�ിയ ത�ികകൾ അേത പടി നിലനിർ�ി
െ�ാേമാഷൻ നൽകി വ�� രീതിയാണ് �ടർ�് വ��ത്. ഇത് �ലം നിലവിൽ സർ�കലാശാലയിൽ 6
കംപ��ർ അസി��മാർ�് 7 ഓഫീസ് ���് ത�ികകൾ നിലവി��്. ഇത് സംബ�ി�് 27.06.2016 ൽ
െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.� (എ3) 252/16 ആയി ��ീകരണം നൽകിയി�ളളതാണ്. എ�ാൽ ഇേ�ാ�ം ഇേത
നില �ട��. ആയതിനാൽ കംപ��ർ അസി��്/ െട�ി�്, ഓഫീസ് ���് ത�ികകൾ 2009 േപ
റിവിഷൻ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ �മെ��േ��താണ്.

3-10-1   െഷഡ�ൂൾ നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് നൽകി
വർ�ിെ� േപര്     :     SME (�ൾ ഓഫ് മാേനജ് െമ�് �ഡീസ് & എ��ണർഷി�് )

                                 േ�ാ�ിെല �ം നം. 120 ൈല�റി�ായി പരിവർ�നം െച�ൽ

�ി. എസ് നം.         :     05/18-19/GA3/3478/18 (DSR 2013 with cost index 1.36)

കരാ�കാരൻ             :     �ീ. ഷാജൻ. െക. േജാർ�്

എ�ിേമ�് �ക         :     1,96,571/- �പ

െട�ർ എൿസസ്    :     4%

എം. ��് നം.        :     119/17-18

െച�് നം.             :     9344882, തീയതി - 17.11.2018

ടി വർ�ിൽ ഇനം 7 ൈവ�് സിമ�് െകാ�� ��ി വർ�ാണ്. ഇതിന് നൽകാ���ം നൽകിയ�മായ �ക താെഴ
പറ�ം �കാരമാണ്.



നൽകാ��ത് നൽകിയത്

DSR 2013 code 13.80 �കാരം 1m2 ന് – 85.40 �പ

Cost index 1.36 ഉൾെ�െട 1m2 ന് –116.14 �പ

35m2 ന് – 4064.90 �പ

1m2 = 1074.40 �പ �കാരം

35 m2 ന് 37604/- �പ

െട�ർ അധികം 4% 1504/-

ആെക 39108/- (37604+1504)

അധികം നൽകിയത് = 39108 – 4064.90 = 35043/- �പ

െഷഡ�ൾ നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് അ�വദി�� �ല�� ന�ം 35043/- �പ; കരാ�കാരനിൽ നി�ം
ഈടാ��താെണ�് ഓഡി�് എൻക�യറി 40 (എ) �് മ�പടിയായി അറിയി�ി��്. എ�ാൽ �ക നാളി�വെര
ഈടാ�ിയതായി അറിയി�ി�ി�. ആയതിനാൽ �ക ഉ�രവാദിയായ �ണിേവഴ് സി�ി എൻജിനീയറിൽ നി�ം
ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-10-2   അ�ാഡമി� റിസർ�് േ�ാ�ി� സമീപം ചു��മതിൽ
നിർ�ാണം - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. ജി.എ.3/9103/17

�ണിേവഴ് സി�ിയിെല അ�ാഡമിക് റിസർ�് േ�ാ�ിന് സമീപം ��മതിൽ നിർ�ാണം എ� പ�തി�ായി
നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായ BSNL ലിമി�ഡിന് �വെട േചർ�ം �കാരം �ക നൽകിയി��്.

1. ഒ�ാം ഗ� - 10,00,000/-

ടി ���ി�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�ി�� ന�നതകൾ കാ��.

1. BSNL ലിമി��മായി 09.02.2018 ൽ ഒ�െവ�ി�� കരാർ ഉട�ടിയിെല ഖ�ിക 10-3 �കാരം വർ�് അവാർഡ്
െച�് 8 മാസ�ി��ിൽ �വർ�ി �ർ�ീകരിേ��താണ്. എ�ാൽ വർ�് അവാർഡ് െച� തീയതിേയാ,
�ർ�ീകരണ തീയതിേയാ ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

2. ഈ �വർ�ി�െട എ�ിേമ�് േകാ�് 42,22,594/- �പയായാണ് അംഗീകരി�ി��ത്. എ�ാൽ 11.02.2019
ൽ, ���ിംഗ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ), ബി.എസ്.എൻ.എൽ, എറണാ�ളം, രജി�ാർ�് നൽകിയ ക�ിൽ
നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട വില�ം �ലി െചല�ം ഗണ�മായി �ടിയതിനാ�ം, DSR അവസാനമായി
പരി�രി�ി�് 22 മാസേ�ാളം കഴി�തിനാ�ം, 42,22,594/- �പ�് �വർ�ി നിർ�ഹി�ാനാവിെ��ം,
�വർ�ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�് ഏകേദശം 73.50 ല�ം �പ െചല� വ�െമ�ം, ആയതിനാൽ ���ിയ
എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം നൽ�കേയാ, അ�ാ� പ�ം ��മതിെ� നീളം 60 മീ�റായി �റ�� കാര�ം
പരിഗണി�ണെമ�ം ആവശ�െ��ി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ 11.06.2019 െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വർ�് റീ-െട�ർ െച�വാൻ തീ�മാനി�തായി ഫയലിൽ
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ അതിെ�യടി�ാന�ിൽ ടി വർ�് ഏത് തീയതിയിൽ റീ-െട�ർ െച�?
എ� െട�ർ ലഭി� �ട�ിയ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. ഈ �വർ�ി�െട നിലവിെല അവ�, �ർ�ീകരണ കാലാവധി�േശഷം �വർ�ി
�ർ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ിൽ കാലാവധി നീ��തിനായി BSNL അേപ� നൽകിയി�േ�ാ �ട�ിയ
വിവര��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4. അെ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി �േഖന െപാ� മരാമ�് �വർ�ികൾ നിർ�ഹി��തി�� മാനദ��ൾ
ഉൾെ���ി 30.07.2014 ൽ ധനകാര� വ��് (വ�വസായ�ം െപാ�മരാമ�ം - ബി) �റെ��വി�ി�� ജി.ഒ.
(പി) 311/14/ഫിൻ ഉ�രവിെല അന�ർ - II െല ഖ�ിക 12 �കാരം, ഏജൻസി അ�വെര നിർ�ഹി�
�വർ�ി ഘടക�ൾ�ായി എ�ിേമ�് േകാ�ിെ� 20% വെര െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ്
െകാ��ാെമ�ി�ം, ഇ�കാരം �വർ�ി നിർ�ഹി�തിെ� യാെതാ� േരഖക�ം ഫയലിൽ ഇ�. പിെ�
എ�കാരമാണ് �ക അ�വദി�െത�് വ��മ�.



ഈ �വർ�ി നിർ�ഹണം സംബ�ി� അള���കം, പാർ�്/ ൈഫനൽ ബിൽ, റീ-െട�ർ േരഖകൾ, മ�് െചല�
േരഖകൾ എ�ിവ�ം ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽ അപാകതകൾ�ം, േമൽ �ചി�ി� േരഖക�ം ലഭ�മാ�വാനാവശ�െ�� ഓ      ഡി�് എൻക�യറി�ം (ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 4/18-19, 29.10.2019) - മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ ഒ�ാം ഗ� നൽകിയ 10,00,000/- �പ, തീയതി – 03.03.2018 ഓഡി�ിൽ
തട�െ����. �ടാെത േമൽ ഒ�ാം ഗ� �ക �വർ�ി ആരംഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ BSNL തിരിെക
നൽകിയി�േ�ാ എ�് സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.

3-10-3   െവേ�ൺ ക�ാ�സി� ചു��മതിൽ നിർ�ാണം
ന�ൂനതകൾ
(ഫയൽ നം. ജി.എ.3/5355/2014)

�ണിേവ�ി�ി�െട െവേ�ൺ ക�ാ�സിന് ��മതിൽ നിർ�ാണം എ� പ�തി �കാരം നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ലിമി�ഡിന് �വെട േചർ�ം �കാരം �ക നൽകിയി��്.

1. ഒ�ാം ഗ� -         1625000/- (െച�് നം., തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�)

2. ര�ം ��ം ഗ� - 2437500/- (െച�് നം. 2396712/21.06.2018)

3. നാലാം ഗ� -         1218750/- (െച�് നം. 2396712/21.06.2018)

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

                             5281250/-

                             =========

ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ ടി ���ി നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�ി�ളള അപാകതകൾ
താെഴ�റ��.

1. ഫയലിൽ ��ി�ി�� കരാർ പ��ിൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ലിമി��മായി ഉപകരാർ ഉ�ാ�ിയി�� �ീ.
��ഗൻ എ� കരാ�കാരൻ 16.8% �റ� നിര�ാണ് ക�ാ�് െച�ിരി��ത്. എ�ാൽ ഫയലിൽ ��ി�ി��
ഒ�ാം പാർ�് ബി�ിൽ നി�ം ഈ �റവ് വ��ാെതയാണ് �ക നൽകിയിരി��ത്.

2. ഈ ���ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ നൽകിയതിെ� വിവരം ലഭ�മ�. ൈഫനൽ ബിൽ, അള� ��കം 114, 115
എ�ിവ ലഭ�മാ�ിയി�ി�..

3. ഈ �വർ�ി�െട നിലവിെല അവ�, �വർ�ി �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ, �ർ�ീകരണ കാലാവധി�േശഷം
കാലാവധി നീ��തിനായി ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ലിമി�ഡ് അേപ� നൽകിയി�േ�ാ �ട�ിയവ സംബ�ി�
വിവര��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4. യഥാസമയം �വർ�ി �ർ�ീകരി�ാതി��തിന് 2012 െല PWD മാ�വൽ അ�ശാസി�� �കാര�� പിഴ
ഈടാ�ി�ി�.

േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണ�ം വിവര��ം േമൽ പരാമർശി�ി�� േരഖക�ം ലഭ�മാ��തിനായി
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി - 2/18-10-2019) മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�ി�. ��ികരമായ
വിശദീകരണ�ിെ� അഭാവ�ിൽ 5281250/- �പ തട�െ����.

3-10-4   പുതുൈവ�് ഫിഷറീ� േ�ഷനിൽ സൈലൻ വാ�ർ
ൈലനും, 30000ലി�ർ േശഷിയു� വാ�ർ സംപും �ാപി�ൽ,
പ�തി പൂർ�ീകരി�തി� േരഖകളില�.
ഫയൽ നം. ജി.എ.3/7114/2017, തീയതി - 19.04.2018



  ��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനിൽ സൈലൻ വാ�ർ ൈല�ം, 30000 ലി�ർ േശഷി�� വാ�ർ സം�ം �ാപി�ൽ എ�
പ�തി�ായി നിർ�ഹണ എജൻസിയായ േകരള എൻജിനീയറിംഗ് ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് ആദ� ഗ� 7,02,863/-
�പ (20% of Rs. 35,14,315/-) 17.09.2018 െല െച�് നം. 2396738 �കാരം നൽകിയി��്. ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ ടി
െചല�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�ി�� അപാകതകൾ കാ��..

1. ആെക 1500 മീ�ർ നീളം വ�� ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�വാൻ ആണ് പ�തിയിൽ ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ 880
മീ�ർ നീള�ി�� വ� െകാ�ിൻ േപാർ�് ��ിെ� ഉടമ�തയി��താണ്. െകാ�ിൻ േപാർ�് ��ിെ�
ഉടമ�തയി�� ഈ വ�വി�െട ൈപ�് ൈലൻ വലി��തിന് െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്, ��ർവിഷൻ ചാർജ്,
Way Leave Charge (WLC) �ട�ിയ ഇന�ളിലായി 10,25,556/- �പ അട�വാൻ േപാർ�് ��് �േഫാസിേനാട്
ആവശ�െ��ി��. ടി �ക േപാർ�് ��ിൽ ഒ��ി ���ി നിർ�ഹി��തിനാണ് േപാർ�് ��് അ�മതി നൽകിയത്.
എ�ാൽ േമൽ�റ� �കാരം െകാ�ിൻ േപാർ�് ��ിൽ �ക ഒ��ിയതിെ� യാെതാ� േരഖക�ം ഇ�.  

2. ഫയൽ �കാരം ഈ പ�തി�െട �ർ�ീകരണ കാലാവധി 10 മാസമാണ് നി�യി�ി��ത്. എ�ാൽ ടി
കാലാവധി��ിൽ ���ി �ർ�ീകരി�ി�. ���ി �ർ�ീകരണ�ിന് കരാർ �ാപനം അേപ��ം
സമർ�ി�ി�ി�.

3. െകാ�ിൻ േപാർ�് ��് െസ��റി�െട 07.02.2019 െല താൽ�ാലിക ഉ�രവ് നം. EM1/Licence/ KUFOS/500 Sq:m/2019
�കാരം പ�തി�് 500 Sq. M ഓ�ൺ േ�സ് ൈലസൻസ് ഫീസ് ഒ��ി ഏെ����തിന് അ�മതി നൽകിയി��.
അ�മതി�െട കാലാവധി �ലം ഏെ���� തീയതി �തൽ 11 മാസേ��് എ�് േരഖെ���ിയി��. ഈ ഉ�രവ്
�കാരം ൈലസൻസ് ഫീസ് ഒ��ി �ലം ഏെ���തിെ� വിവരം �ക ഒ��ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ�ം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4. ഈ പ�തി�െട നിലവിെല അവ�, പ�തി നിലവിൽ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ �ട�ിയ വിവര��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5. കടൽ െവ�ം കിണർ �ഴി�് അതിൽ സംഭരി�ക എ�തായി�� ഈ പ�തിയിൽ ആദ�ം വിഭാവനം െച�ി��ത്.
പി�ീട് ഈ പ�തി flexible pipe ഉപേയാഗി�് കടലിൽ നി�ം െവ�ം േനരി�് വലിെ���� തര�ിൽ മാ�ം
വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വ��മാ��. ഈ രീതിയിൽ
പ�തി�െട നിർ�ഹണ�ിൽ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ, ഉെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം �ട�ിയവെയാ�ം ഫയലിൽ
നി�ം വ��മ�.

6. KEL ഉം ആയി ഒ�െവ� MOU െ� പകർ�് ഓഡി�ിനായി ന�ിയി�.

േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണ�ം, ആവശ�മായ േരഖക�ം ലഭ�മാ�വാനാവശ�െ��് ന�ിയ ഓ  ഡി�് എൻക�യറി�്
(1/18-19, 11.10.2019) മ�പടി ന�ിയി�ി�.

ആയതിനാൽ െചല� �ക 702863/- �പ തട�െ����.

3-10-5   കൺ��ട�ൻ ഓ� മൾ�ി പർ�� മൈറൻ ഫിൻഫി�
ഹാ�റി, പുതുൈവ�് - ൈപൽ വർ�് - െവർ�ി�ൽ േലാ�
െട�ിംഗി� അധിക നിര�് നൽകി.
ഫയൽ ന�ർ - ജി.എ.3/3306/16

െചല� വിവരം - െച�് ന�ർ 221626/23.06.2017, 2013367/- �പ

Transfer amount - 2194500/-, തീയതി - 23.03.2019

a) നിരീ�ണ ഡാ� ത�ാറാ�ി - അധിക നിര�് നൽകി

എം. ��് നം. - 162 & 163,

ഈ ���ി�െട റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത് CPWD െ�സിഫിേ�ഷേനാ� �ടിയ 2016 –
DSR നിര�കൾ ഉൾെ���ിയാണ്. (Abstract of estimates) ഇ��കാരം ചമ� കരാറിൽ 2016 DSR നിര�്
ഉൾെ���ി ���ി നിർ�ഹി��താെണ�് വ��മാ�ിയി��്. (Agreement abstract)എ�ാൽ കരാ�കാരായ
(െഡേ�ാസി�് വർ�് ) BSNL സമർ�ി� പാർ�് ബി�കളിൽ DSR 2016 ൽ ഡാ�ാ ഉ� ഇന�ൾ�് നിരീ�ണ
ഡാ�ാ ത�ാറാ�ി ��തൽ �ക ഉൾെ���ിയി��്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.



Vertical load testing of piles in accordance with IS2911 (part IV) .............. etc..... single pile upto 50 tonne capacity

a) Routine test (Test load 1.5 times the safe capacity എ� ���ി�് DSR 2016 – 20.6.1.2 (Item code 7249)
�കാരം അ�വദി�ാ��ത് 25451/- �പയാണ്. (17422.50 + cost index 46.08%). എ�ാൽ BSNL - ൽ നി�ം
ലഭ�മാ�ിയ പാർ�് ബി�് II & III �കാരം ��ത ���ി�് നൽകിയിരി�� നിര�് 1,40,000/- �പ വീതമാണ്.
ഇ�കാരം DSR നിര�് ഉ� ഇന�ിന് നിരീ�ണ ഡാ�ാ ത�ാറാ�ിയ� �ലം 2,29,098/- �പ [280000
(1,40,000 x 2) – 50902 (25451x2)] അധികം ന�ാനിടവ�. അധികം നൽകിയ 2,29,098/-, �പയിൽ ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി� 47,700/- �പ �റ�് 1,81,398/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����. വിശദാംശം �വെട േചർ��

നൽകാ�� നിര�് (2016 DSR)

20.6.1.2 Routine test (Test load 1.5 times the safe capacity)

Code Description Unit Quantity Rate Amount

7249
Details of cost for 1 test cyclic vertical load testing of piles in
accordance with IS:2911 (Part -IV) including preparation of pile
head etc for single pile upto 50 tonne capacity.

PQ
test

1 15000 15000.00

Total 15000.00

Add 1% water charges 150.00

Total 15150.00

Add 15% contractors profit and overheads 2272.50

Cost per test 17422.50

Cost index 46.08%

8028.28

25450.78

25451.00

നൽകിയ നിര�് (നിരീ�ണ ഡാ�)

20.6.1.2 – Routine test (Test load 1.5 times the safe capacity)

Code Description Unit Quantity Rate Amount

7249 Vertical load testing of piles in accordance with IS : 2911 (Part IV) :
single pile rate per test for initial test above 50 and upto 100

1 1 125000 125000.00



tonne capacity pile
Total 125000.00

Add water charge @ 1% on 1250.00

Total 126250.00

Add CP & OH 15% on 18937.50

Total cost for 1 No. 145187.50

Rate per test – 145187.50

നൽകിയ �ക – 1,40,000/- �പയിൽ പരിമിതെ���ി.

b) നിരീ�ണ ഡാ�ായിൽ അധികരി�് �ക നൽകി.

Vertical load testing of piles in accordance with IS : 2911 (part IV) single pile rate per test for initial test – upto 50
tonne capacity of pile എ� ���ി�് upto 50 tonne capacity �് പകരം above 50 and upto 100 tonne capacity
pile എ� ���ി�ായി ത�ാറാ�ിയ നിരീ�ണ ഡാ�ാ �കാര�� 1,40,000/- �പ എ� നിര�ാണ്
നൽകിയിരി��ത്. Upto 50 tonne capacity pile എ� ���ി�ായി BSNL ത�ാറാ�ിയ നിരീ�ണ ഡാ�ാ
�കാരം 1,16,150/- �പ നൽകിയാൽ മതി. BSNL നിരീ�ണ േഡ�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട.

നൽകാ�� നിര�് :-

Code Description Unit Quantity Rate Amount

7249
Vertical load testing of piles in accordance with IS : 2911 (Part IV)
: single pile rate per test for initial test upto 50 tonne pile

1 1 100000 100000

Add water charge @ 1% on 1000

Total 101000

Add CP & OH 15% on 15150

Total cost for 1 No. 116150

Rate per test – 116150/-

നൽകിയ നിര�്

20.6.1.2 – Routine test (Test load 1.5 times the safe capacity)

Code Description Unit Quantity Rate Amount

7249
Vertical load testing of piles in accordance with IS : 2911 (Part IV) : single
pile rate per test for initial test above 50 and upto 100 tonne
capacity pile

1 1 125000 125000.00

Total 125000.00

Add water charge @ 1% on 1250.00

Total 126250.00

Add CP & OH 15% on 18937.50

Total cost for 1 No. 145187.50



Rate per test – 145187.50 (1,40,000/- �പയിൽ പരിമിതെ���ിയാണ് �ക നൽകിയിരി��ത് )

െത�ായ നിരീ�ണ േഡ� �കാരം അധികം നൽകിയ (1,40,000 x 2) 2,80,000 – 232300 (116150 x 2) = 47,700/-
�പ BSNL-ൽ നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം െച�ാ� ���ി�ായി �ക അ�വദി�്
നൽകിയ �ണിേവ�ി�ി എൻജിനീയർ ഉ�രവാദിയായിരി�ം. ടി �ക ഓഡി�ിൽ അ�വദി��ി�. ഈ
വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (65/18-19, 28.04.2020) DSR �കാര�� നിര�കൾ വളെര
�റവാെണ�ം, ��ത നിര�ിൽ കരാ�കാർ�് �വർ�ി ഏെ���് നട�ിലാ�വാൻ സാധ�മ�ാ�തിനാലാണ്
ഉയർ� നിര�് നൽകിയെത� വിശദീകരണ�മാണ് നൽകിയി��ത്. ആയത് ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി��ി�.

3-10-6   വിവിധ െഡേ�ാസി�് വർ�ുകൾ�് ബി.എ�.എൻ.എൽ.
� നൽകിയ തുകകൾ കുടി�ികയായി നിലനിൽ�ു�ു.
സർ�കലാശാല�െട വിവിധ മരാമ�് വർ�കൾ ബി.എസ്.എൻ.എൽ െഡേ�ാസി�് വർ�് എ� രീതിയിൽ
നട�ി വരികയായി��. എ�ാൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ സാ��ിക �തിസ�ിെയ �ടർ�് വർ�കൾ നിർ�ി
വ�. നിലവിൽ ഏതാ�ം വർ�കൾ മാ�േമ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. നട�ി വ���. ഇ�കാരം
ബി.എസ്.എൻ.എൽ െ� ൈക�ിൽ വിവിധ വർ�കൾ�ാ�� സം�ാന സർ�ാരിെ� പ�തി പണം
നി�ിയമായി �ട��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

�മ
നം.

വർ�ിെ� േപര്
എ�ിേമ�്

�ക

ഇ�വെര
േപെ��്

നൽകിയത്

െചലവ്
�ക

BSNL- െ�
ൈക�ി��

പണം –
�റവ് /
��തൽ

1.
Construction of Amenity Cenre (Phase I) at KUFOS,
Panangad

21231896 22590902 -1359006

2. Construction of Amenity Cenre (Phase II) 225 5000000 5831215 -831215

3.
Construction of compound wall for KUFOS at
Thiruvallam Phase II

40 800000 800000

4.
Construction of Compound wall at FS Puthuveyppu
Phase III

88 1760000 1760000

5.
Construction of compound wall for KUFOS at
Puduveypu Phase 4

35 700000 700000

6.
Construction of compound wall westeren campus
phase 1

85 5281250 5246700 34550

7.
Construction of compound wall westeren campus
phase 2

50 1000000 1000000

8.
Construction of Marine School (Academic Block) two
schools for KUFOS at Puduveypu Phase I

234.56 22283200 27892385 -5609185

9.
Construction of Two schools at FS Puduveypu Phase
II

294 11209800 8841678 2368122

10.
Construction of Finfish Hatchery at FS Puduveypu
Phase I

119 4228000 6675388 -3161707

11.
Construction of gents hostel for PG students at
KUFOS Panangad

266.49 28013910 27687801 326109



12. Construction of PG Hostel for Men for KUFOS
(Vertical extension Phase II)

251 12559450 6337149 6222301

13.
Construction of PG Hostel for women for KUFOS,
Phase II (Vertical extension)

97.21 7832600 3388203 4444397

14.
Construction of Research complex for KUFOS at
Panangad Phase II

101.50 5075000 2752882 2322118

15
Construction of residential complex (Twin type
quarters) phase 1 at KUFOS Hq Panangad

50 1000000 1000000

16.
Construction of flat complex (Twin type quarters for
employees phase 2)

96+175
(19410363

gc)
18086216 17967893 118323

17.
Construction of flat complex (Twin type quarters for
employees phase 2)

100 9500000 8194286 1305714

18.
Construction of flat complex (Twin type quarters for
employees phase 3)

50 3250000 3826722 -576722

19. Construction of seminar complex phase I 2.06 16056792 16761401 -704609

20. Construction of seminar complex phase II 228.12 18249600 18130210 119390

BSNL -െ� ൈക�ി�� അധിക �ക 10278580

�ക ഏജൻസിയിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ�കേയാ ബി.എസ്.എൻ.എൽ – െനെ�ാ�് പണി �ർ�ീകരി�്
േമൽ �ക �മീകരി�കേയാ െചേ��താണ്.

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

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

1 തന� ഫ�് 58390590.40 3970913.00

2 പ�തിയിതരം 221912000.00 137073476.00

3 പ�തി 123000000.00 172147191.00

4 നബാർഡ് 11596000.00 17994000.00

5 വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴി 2307407.00

6 എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�് ഫ�് 14437650.00 8403301.00

7 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 25028000.00 25620307.00

8 ഋണശീർഷകം 27959586.00 18171028.00

9 പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാഷർ & പിൻവലി�ൽ 0.00 14007676.00

10 െപൻഷൻ 64351211.00

11 സർ�ാർ �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം തിരിെക എ�� �ക 110280027.00

12 പലിശയിനം 4133615.94

13 മ��വ 3045601.00

ആെക 491810450.34 572019130



4-2    സാ��ിക നില

��ിരി�് 306254033.43

വരവ് 491810450.34

ആെക 798064483.77

െചലവ് 572019130.00

നീ�ിയിരി�് 226045353.77

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ �പ�കിയ
ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 226045353.77

1. �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�്
��ക

1. െച�് നം. 9344418 �കാരം പിൻവലി�തിൽ �റവ് വ� �ക 10

2. െച�് നം. 9344861 �കാരം പിൻവലി�തിൽ �റവ് വ� �ക 36

3. പണമാ�ാ� െച�് �കാര�� �ക 12150000

238195399.77

2. �ഷറി �ാൻ അ�ൗ�്

��ക - പണമാ�ാ� െച�കൾ
37870576

276065975.77

�റ�ക – സർ�ാർ തിരിെ��� �ക 65385682

210680293.77

3. സാലറി അ�ൗ�്

��ക – പണമാ�ാ� െച� �കാര�� �ക 8258003

െച�് പിൻവലി�േ�ാൾ �റവ് വ� �ക 40

ആഭ��ര വ�മാന അ�ൗ�ിേല�് തിരിെക

ൈകമാേറ� �ക
1916437

220854773.77

�റ�ക-

ICAR അ�ൗ�ിേല� ൈകമാേറ� �ക 7387540

�ിയർ െച�ാ� പ�തിേയതര �ഷറി

അ�ൗ�ിെല (SPSB) െച�കൾ
12150000

െച�് നം. 803308, തീയതി 31.03.2016 �കാരം 141500



െത�ായി പിൻവലി� �ക

ബാ�് അധികമായി പിൻവലി� �ക 968.67

െത�ായി പിൻവലി� ICAR അ�ൗ�ിൽ നി��

െചലവ്
1128357 200046408.10

4. െപൻഷൻ അ�ൗ�്

ബാ�് ക�ാഷ് ��് നീ�ിയി��കൾ �ല�മാണ്
20046408.10

5. ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�് �ഷറി

�റ�ക – �ിയർ െച�ാ� െച�കൾ
2875215.00

197171193.10

6. ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�് - ബാ�്

�റ�ക – ബാ�് 13.06.2018 ൽ െത�ായി െചലവ്

കാണി� �ക

4185.00

197167008.10

7. ഡവല�്െമ�് �ാ�് (ICAR)

��ക – പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�വാ��

�ക

24674910.00

221841918.10

�റ�ക –

സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം കി�വാ�� �ക
433702.00

അധികമായി �റവ് െച� �ക 150.00

ICAR ൽ നി�ം െചലവ് െച� �ാൻ �കാര��

�ക
253374.00

A/c നം. 67144104226 ൽ നി�ം കി�വാ�� �ക 918000.00

220236692.10

8. �ഷറി അ�ൗ�് - ��ൈവ�്

ക�ാഷ് ��്, �ഷറി പാസ് ��് നീ�ിയി��്

�ല�മാണ്

ബാ�് അ�ൗ�് - ��ൈവ�്

��ക - പണമാ�ാ� െച�കൾ 29960.00

220266652.10

9. തനത് ഫ�്

��ക – പണമാ�ാ� െച�് �കാരം കി�വാ�� �ക
402514.00

പി.ഡി. അ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ െച�വാ�� �ക 161550.00

ര�് തവണ െ� ഡി�് െച� ഡി.ഡി. �ക 300.00

ബാ�് തിരിെക നൽേക� �ക 22200.00

സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�� ജി.എസ്.ടി 59947.00



കാലാവധി കഴി� െച�് തിരിെക 8582.00

220921745.10

�റ�ക – �ിയർ െച�ാ� െച�കൾ 287150.00

മട�ിയ െച�കൾ 69583.00

െത�ായി െ�ഡി�് െച� െച�കൾ 68860.00

ക�ി��് പണം 18124.00

സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം കി�വാ�� �ക 1916437.00

ഫീസ് അ�ൗ�് (ശ�ി) െല ബാ�് ബാലൻസ് 22137.60

ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�ായി വകമാ�ിയ �ക 113117000.00

105422453.50

�ൾ ബാലൻസ് -
ക�ാഷ് ��ം പാസ് ��ം �ല�മാണ്.

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

4983.00

ആെക 105417470.50

4-4   31.03.2019 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ വിശദാംശ�ൾ
1 �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് 15924838.00

2 �ഷറി �ാൻ അ�ൗ�് 0

3 സാലറി അ�ൗ�് 27755395.43

4 െപൻഷൻ അ�ൗ�് 11528240.50

5 ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�് – �ഷറി 12911585.00

6 ജി.പി.എഫ് – ബാ�് 1557142.50

7 �ഷറി അ�ൗ�് – ��ൈവ�് 67015.00

8 ബാ�് അ�ൗ�് – ��ൈവ�് 738850.00

9 തനത് ഫ�് 5627425.42

10 ICAR അ�ൗ�് 25566539.00

11 �ൾ ബാലൻസ് 3740439.65

ആെക 105417470.50

4-5   ഓഡി�് റി�വറി
ഈ ഇന�ിൽ തൻവർഷം �കെയാ�ം ലഭി�ി�ി�.

4-6   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
(എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 491810450.34

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 572019130.00



വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�

ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 4942685.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 7751354.00

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 10080.00

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ� �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�



(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാനവേശഷി�� �ക, നിരകാരി� �ക/ തട�െ���ി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

2-1 200000.00

3-1    
4210726.00

508828.00

3-3-1 97958.00

3-3-2 49830.00

3-4-1 53050.00

3-5 20563.00

3-6-1
100000.00 +
പലിശ

3-6-2 19825.00

3-8-1 385005.00

3-10-1 35043.00

3-10-2 1000000.00

3-10-3 5281250.00

3-10-4 702863.00

3-10-5 47700.00 181398.00

ആെക 200000.00 4942685.00 7751354.00



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

ഖ�ിക നം. ന���ായ ഫ�് ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

3-7 10080.00
�ീ. േജാബി േജാർ�്,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

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

ഖ�ിക ന�ർ – 3-10-6

(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 േമൽവിലാസംചാർ�്
െച�ാ
��ത്

സർ�ാർ�്
െച�ാ��ത്

3-1
4210726.00

േഡാ. വി. എം.
വി�ർ േജാർ�്,
രജി�ാർ

രജി�ാർ, �േഫാസ്
വലിയപറ�ിൽ, ഫാ�ിമ
ചർ�് േറാഡ്, ഇളം�ളം,
കടവ� – 682020

508828 1. േഡാ. എ.
രാമച�ൻ,
ൈവസ്
ചാൻസലർ 

(മരണമട�)

2. �ീ. എ.എം.
ഷംസീർ,
എം.എൽ.എ

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

അമീനാസ്, പി. ഒ പരാൾ,
തലേ�രി

3. �ീ. േബസിൽ
ലാൽ,

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

ശാേലാം, േകാൺെവ�്
േറാഡ്, ത�േ�രി, െകാ�ം

4. �ീ. െക. െക.
ര�രാജ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

കണ�ാേ�രി, ഞാറ�ൽ
പി. ഒ, െപ���ി, ചർ�്
േറാഡ്, എറണാ�ളം

5. �ീ. അ�രാഗ്.
�ി

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം (വിദ�ാർ�ി
�തിനിധി), �േഫാസ്

6. �ീ.
ജനാർ�നൻ
നായർ. ജി

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

െഡപ��ി െസ��റി (േലാ),
േലാ െസ��റിേയ�്,
തി�വന��രം



7. േഡാ. അ�
േഗാപിനാഥ്,
അസി.
െ�ാഫസർ,
�േഫാസ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

ഓഷ�ാനസ്,
ത�രാ�ിപറ�് േറാഡ്,
മാമംഗലം, പാലാരിവ�ം പി.
ഒ, െകാ�ി – 25

8. േഡാ.
എസ്.എം.
റാഫി, അസി.
െ�ാഫസർ,
�േഫാസ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

എസ്. ആർ. നിവാസ്, പി.
െക. പി. ജംഗ്ഷൻ, നാലില
പി. ഒ, െകാ�ം – 691515

9. േഡാ. എസ്.
�േരഷ് �മാർ,
െ�ാഫസർ,
�േഫാസ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

27, � �ൺ വി�, ഓ�ര,
കാര�ർ,
േകാഴിേ�ാട്

10. േഡാ. എം.
ആർ.
�േപ�നാഥ്,
ഡീൻ,
�േഫാസ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

മ�ഷ, നം. 10,
II nd െലയ് ൻ, െകാ�ി –
682005.

11. േഡാ. െക. വി.
േതാമസ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗം, �േഫാസ്

ക���ി, എ-56,
�ീനഗർ, െവൻചേവാട്,
�ീകാര�ം,
തി�വന��രം.

3-5 20563
േഡാ. േജാബി
േജാർ�്,

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ,
�േഫാസ്

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

3-6-1 100000
േഡാ. എസ്. എം.
റാഫി, അസി.
െ�ാഫസർ

അസി. െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിഷറി
എൻവേയാൺെമ�ൽ
മാേനജ് െമ�്    

എസ്.ആർ. നിവാസ്,
പി.െക.പി. ജംഗ്ഷൻ,
നാലില. പി. ഒ, െകാ�ം
-691515

3-6-2 19825 �ീ. രാ� റാേഫൽ
പ�ിക് റിേലഷൻ
ഓഫീസർ, �േഫാസ്

3-10-1 35043
�ീ. ജയ��ൻ.
പി. എസ്

സർ�കലാശാല
എൻജിനീയർ

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

3-10-5 47700
�ീ. ജയ��ൻ.
പി. എസ്

സർ�കലാശാല
എൻജിനീയർ

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

ി ് �



4-7   ഓഡി�് ചാർ�
ഓഡി�് ചാർ�ി� കണ�ാ�ാ�� വ�മാനം.

ഫാമിൽ നി�� വ�മാനം (മ��വിൽ�ന + മ������െട വ�മാനം)
(845248 + 230551)

1075799

ഫീസ്
�േവശന ഫീസ് – 2215200.00
ട�ഷൻ ഫീസ്     – 29073190.00
അേപ�ാ ഫീസ് – 723100.00
െ�ഷ�ൽ ഫീസ് – 1074880.00
പരീ�ാ ഫീസ്     – 6717810.00

39804180

ഇൻ�ി��ഷണൽ ചാർ�് (overhead charges) 522173

ഓഡി�് ചാർ�ിനായി കണ�ാ�ാ�� തനത് വ�മാനം    41402152

ഓഡി�് ചാർ�് 1% നിര�ിൽ 414021

�ൻവർഷ�ളിൽ അട�വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് ഇ�

ആെക അടേ�� ഓഡി�് ചാർ�് 414021

ഓഡി�് ചാർ�് “0070-60-110-86-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.
�ൻവർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം അട�വാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർ�് 481482/- �പ 17.08.2020 ൽ
െചലാൻ ന�ർ KL00-6430227202021 M �കാരം അഡീഷണൽ സബ് �ഷറി, എറണാ�ള�് അടവാ�ിയി��്.

4-8   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓഡി�് 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-

2017-18
െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.� (എ2) 171/19,
തീയതി – 17.08.2019

18 -ടി-

.

.

.

.

.

.

.



.

.

.
േജായി�് ഡയറ�ർ,

�േഫാസ് ഓഡി�്, പന�ാട്

അനുബ�ം-1 ജനറൽ ഇൻെവ�്െമ��

�മ
നം.

വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��

തീയതി

�ാ�് രജി�ർ
�കാരം നിേ�പി�

�ക

നിേ�പക
സർ�ിഫി��് നം.നിേ�പി� തീയതി നിേ�പി� �ക

1 24.02.2019 5000000 6.8% 24.02.2020 6179777 38281707517

2 18.02.2019 2500000 6.8% 18.02.2020 3044852 38268193585

3 18.02.2019 2500000 6.8% 18.02.2020 3036236 38268341490

4 18.02.2019 5000000 6.8% 18.02.2020 5548894 38268342483

5 18.02.2019 5000000 6.8% 18.02.2020 5548894 38268343179

6 18.02.2019 5000000 6.8% 18.02.2020 5548894 38268343838

7 18.02.2019 5000000 6.8% 18.02.2020 5522514 38268344638

10 05.03.2019 5000000 6.8% 05.03.2020 5000000 38303601906

11 05.03.2019 5000000 6.8% 05.03.2020 5000000 38303599804

12 05.03.2019 5000000 6.8% 05.03.2020 5000000 38303599804

13 05.03.2019 5000000 6.8% 05.03.2020 5000000 38303568593

14 05.03.2019 8117000 6.25% 05.03.2020 8117000 38303718518

15 07.03.2019 5000000 6.8% 07.03.2020 5000000 38310301787

16 07.03.2019 5000000 6.8% 07.03.2020 5000000 38310300206

17 07.03.2019 5000000 6.8% 07.03.2020 5000000 38310303321

ആെക 73117000

.

.

..

.

.

.

.

.

.
േജായി�് ഡയറ�ർ,

�േഫാസ് ഓഡി�്, പന�ാട്



അനുബ�ം-2 െപൻഷൻ ഇൻെവ�്െമ��

നിേ�പി�
തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക

�കാര�� �ക

നിേ�പക രജി�ർ
�കാര�� �ക

പലിശ
കാലാവധി

�ർ�ിയാ��
തീയതി

നിേ�പ
സർ�ിഫി��്

ന�ർ

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987644870

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987644311

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987644020

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987643220

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987642839

18.02.2019 5000000 5107090 6.25% 05.04.19 37987641642

05.03.2019 5000000 5000000 6.8% 1 വർഷം 38303602525

05.03.2019 5000000 5000000 6.8% 1 വർഷം 38303608118

ആെക 40000000 40642540

.

.

.

.

.

.

.

.

.
േജായി�് ഡയറ�ർ,

�േഫാസ് ഓഡി�്, പന�ാട്



അനുബ�ം-3 സർ�കലാശാലാ ആ�തികൾ - െക�ിട�ൾ, ഭൂമി
1. െക�ിട�ൾ

�മ
നം.

െ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

55 അലി��് െചയർ െക�ിടം 100 m2 2019

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

ആെക 128.953
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.

.

.

േജായി�് ഡയറ�ർ,
�േഫാസ് ഓഡി�്, പന�ാട്

അനുബ�ം-4 സർ�കലാശാല ആ�തികൾ - 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

.

.



.

.

േജായി�� ഡയറ�ടർ,
കുേഫാ� ഓഡി�്, പന�ാ�


