
“ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ”

നം. െക.എസ്.എ –എഫ്.ഒ.� (എ.2)-64/2022 േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ,

ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം,

പന�ാട്, െകാ�ി -682 506

േഫാൺ - 0484 2700678

E-mail – kufosuty.ksad@kerala.gov.in

jdlfakufos@gmail.com

തീയതി : 08.06.2022

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

.

.
രജി�ാർ
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സർ,    

വിഷയം :-േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർ�കലാശാല�െട 2019-20 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  2019-20  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��.

    േകരള  ഫിഷറീസ്  സ��പഠന  സർ�കലാശാല�െട  2019-20 സാ��ിക  വർഷെ�  വിവിധ  ഇന�ളി��  ഫീ�ക�െട
വരവ്,  ഒ��്,  െചലവ്  േരഖകൾ,  ക�ാഷ്  ��്,  ബാ�്  േ��്െമ�കൾ,  വിവിധ  പ�തി  െചല�കൾ  എ�ിവ  പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ി.  ഓഡി�്  നിർേ�ശ�ൾ/  പരാമർശ�ൾ��  �ടർനടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരിേ���ം  ആയത്
സംബ�ി�  വിവര�ൾ  aims.ksad.kerala.gov.in/e-submissionഎ�  െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  �ാപന�ിന്
അ�വദി�ി��  user  name,  password  ഇവ  ഉപേയാഗി�്  log  in  െച�്  പരിേശാധിേ���ം,  ൈകെ�ാ�  നടപടികൾ
അറിയിേ���മാണ്.

    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  കാലയള  വി��ി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)
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    3. ഓഫീസ് േകാ�ി
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“ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ”

നം. െക.എസ്.എ-എഫ്.ഒ.�. (എ.2) 64/2022                                                                             തീയതി : 08.06.2022

േകരള ഫിഷറീസ്- സ�� പഠന സർവകലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക

വർഷെ� വര� െചല� കണ�കളിേ��� ഓഡി�് 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.�ീമതി. മായ. വി ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ. േ�)
2. �ീമതി. ആശ. എം. വി, ഓഡി�് ഓഫീസർ
3. �ീ. ��ൺ. പി. െജ, അസി. ഓഡി�് ഓഫീസർ
4. �ീമതി. ��. ആർ, അസി. ഓഡി�് ഓഫീസർ
5. �ീമതി. സഫിയ. എം, ഓഡി�ർ

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി 01.07.2020 �തൽ 30.08.2021 വെര

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

േകരള  ഫിഷറീസ്  സ��  പഠന  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വർഷെ�  വരവ്-െചലവ്  കണ�കൾ  ഓഡി�ി�
വിേധയമാ�ക��ായി. 13.06.2020 �തൽ 30.11.2021 വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി ലഭി� വരവ്, 01.04.2019 �തൽ 31.03.2020
വെര�� പിൻവലി�ൽ, ഒ��ൽ എ�ിവ�ം പരിേശാധി�. സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� �ാൻ, േനാൺ �ാൻ
�ാ�ക�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി.

ഓഫീസ് നിർവഹണാധികാരി

േഡാ. വി. എം. വി�ർ േജാർ�്, രജി�ാർ
01.04.2019 �തൽ
23.04.2019 വെര

�ീ. േജാബി േജാർ�്,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ചാർ�് )

24.04.2019 �തൽ
29.04.2019 വെര

േഡാ. ബി. മേനാജ് �മാർ,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ (ചാർ�് )

30.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

സർ�കലാശാല അധികാരികൾ

1. ൈവസ്ചാൻസലർ

േഡാ. എ രാമച�ൻ 01.04.2019 – 27.03.2020

�ീമതി. ഇഷിത േറായ്, IAS 28.03.2020 – 31.03.2021

2. േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ

ഇ�

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...

3 of 60 7/11/2022, 2:36 PM



3. രജി�ാർ

േഡാ. വി. എം. വി�ർ േജാർജ് 01.04.2019 �തൽ 23.04.2019 വെര

�ീ. േജാബി േജാർ�്,

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ചാർ�് )
24.04.2019 �തൽ 29.04.2019 വെര

േഡാ. ബി. മേനാജ് �മാർ,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ (ചാർ�് )
30.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

4. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീ. പി. േജാബി േജാർജ് - 01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

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��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

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

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� അവേലാ കനം

1 1-1 ബജ�്

2 1-2 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

3 1-3 സർ�കലാശാല�െട അധികാര�ാന�ൾ

4 1-3-1 െസന�്

5 1-3-2 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

6 1-3-3 അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ

7 1-3-4 റിസർ�് കൗൺസിൽ
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8 1-3-5 �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

9 1-3-6 വ��് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ

10 1-3-7 ഫാ�ൽ�ി

11 1-3-8 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്

12 1-4
സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ാെത ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം
നട�� - വ�വ�കൾ�് വി��ം

13 1-5 പ�തി ആ��ണം

14 1-6 സർ�കലാശാല�െട ധന�ിതി�ം ധനകാര�മാേനജ്െമ�ം

15 1-6-1
വർഷാരംഭ�ിൽ സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽനി�ം ലഭിേ���ം, സർ�കലാശാല
െകാ�േ���മായ �കകൾ

16 1-6-2 �ാൻ, േനാൺ �ാൻ �ാ�കളിൽ നി�ം സർ�ാർ തിരിെക എ�� �കകൾ

17 1-6-3 പ�തിവിഹിതം �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്

18 1-6-4 പ�തിേയതര �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്

19 1-6-5 NABARD വരവ് െചലവ്

20 1-6-6 ICAR ധനസഹായം

21 1-6-7 തനത് വ�മാനം

22 1-7 സർ�കലാശാല�ം ഗേവഷണ�ം

23 1-7-1 സർ�കലാശാലയിെല പി.എ�്.ഡി. വിദ�ാർ�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ

24 1-7-2 2019-20 ൽ നൽകിയ വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിശദാംശ�ൾ

25 1-8 വാർഷിക കണ�ക�ം അവ�െട അ�ൗ�ിം�ം

26 1-9 സർ�കലാശാല�ം ആ�ി�ം

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

27 2-1
പരീ�കൾ�് ഉപേയാഗി�� Answer book/ Additional Sheet എ�ിവ�െട േ�ാ�് രജി�ർ
പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ

28 2-2 അ�ിഷൻ- കം -ഫീ കള�ൻ രജി�ർ - േരഖെ����കൾ വ��ി ��ി�ി�ി�.

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

29 3-1
അ��ാപക നിയമനം - സർ�കലാശാല ആ�്, �ാ���് - 2010 െല അ��ാപക നിയമനം
സംബ�ി� �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാ��ി� - ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം നൽകിയതിെ� െചലവ് തട�െ����.

30 3-2 �ൾ ഡയറ�ർമാ�െട നിയമനം - ആ�്, �ാ���്, �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി
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കാ��ി� - ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം നൽകിയതിെ� െചലവ് തട�െ����.

31 3-3 CASRED - �ാർ�് �ാസ് �മിനായി വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ി�ി�.

32 3-4
മാംേ�ാവ് െഡേമാൺേ�ഷൻ പ�തി - പ�തി �ർ�ിയാ��തി��േ� ഉപകരണ�ൾ
വാ�ി നി�ിയമായി ��ി�ിരി��.

33 3-5 �ൻ�ർ �മീകരി�ി�

34 3-6 േ�ാത�ിൽ നി�ം ആദായ നി�തി കിഴിവ് െച�ി�ി�.

35 3-7 സേതൺ ഓഷ�ൻ എ�്െപഡിഷൻ 2019-20’ – െചലവ് അ�വദി��ി�.

36 3-8 ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല �ാേദശിക േക�ം - �ലെമ��് നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ി�

37 3-9 ലാബ് സൗകര���െട അപര�ാ�ത

38 3-10 ഗേവഷണ�ിനായി അ�വദി� �ക �ർ�മായി വിനിേയാഗി��ി�.

39 3-11
KMAT 2020 – �േഫാസ് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി� �ക എം.ബി.എ ഡി�ാർ�്െമ�ിെ�
�വർ�ന�ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ി�.

40 3-12
ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ ��ൈവ�ിൽ �ള�ൾ�് ജിേയാ െമ�ൈറൻ ഷീ�് വിരി�ൽ - അധിക
നിര�് അ�വദി�.

41 3-13 േലഡീസ് േഹാ�ൽ ഇല�ിഫിേ�ഷൻ - അധിക �ക നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�

42 3-14 േവാളിേബാൾ േകാർ�് ൈവദ�തീകരണം - അധിക �ക നൽകി.

43 3-15 മരാമ�് ���ികൾ - െപാ� അപാകതകൾ

44 3-16 അ�മതി ഓഡി�്

45 3-16-1 അന��ാപക ത�ികകളിെല താ�ാലിക നിയമനം

46 3-16-2 അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ തീയതി - �ാ���ിെല വ�വ�കൾ�് വി��ം.

47 3-16-3
ഫിഷറീസ് സയൻസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ അ��ാപക�െട േയാഗ�തകൾ നിർ�യി�ൽ
-ഇൻഡ�ൻ കാർഷിക ഗേവഷണ കൗൺസിൽ നി�യി�ി�� േയാഗ�തകൾ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

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

48 4-1 വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് - െചലവ് വിശദാംശം

49 4-2 സാ��ിക നില

50 4-3 െപാ��െ���ൽ ��ിയ

51 4-4 31.03.2021 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

52 4-5 ഓഡി�് റി�വറി

53 4-6 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
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54 4-7 ഓഡി�് ചാർജ്

55 4-8 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

56 അ�ബ�ം-1 ജനറൽ ഇൻെവ�്െമ�്

57 അ�ബ�ം-2 െപൻഷൻ ഇൻെവ�്െമ�്

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

59 അ�ബ�ം-4 സർ�കലാശാല ആ�ികൾ - വാഹന�ൾ

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

    േകരള സം�ാന�് ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ�ം മാ�മായി അ�മായി ബ�െ�� ൈജവിക ശാ�ം, പാരി�ിതിക
ശാ�ം, സാേ�തികവിദ�, സാ��ിക ശാ�ം, സാ�ഹിക ശാ�ം, മ�� �ഷി, േപാഷക ശാ�ം എ�ിവ ഉൾെ�െട�� എ�ാ
േമഖലകളി�ം  ശരിയായ�ം  �മ�കാര���മായ  േബാധനം,  അ��ാപനം,  പരിശീലനം,  ഗേവഷണം,  വ�ാപനം  എ�ിവ
ഉറ�വ���തി�ം,  ഫിഷറീസിെ��ം,  സ��പഠന��െട�ം  �േരാഗതി�മായി  ഒ�  സർ�കലാശാല  2010  െല  േകരള
ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  ആ�്  (2011-െല  5-ാം  ആ�് )  �കാരം  01.04.2011  �തൽ  പന�ാട്
ഫിഷറീസ് േകാേളജ് �ഖ�കാര�ാലയമായി �വർ�നം ആരംഭി�.

    2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല 67-ാം വ��് �കാരം 2013 നവംബർ
21 ന് സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് സർ�ാർ �റെ��വി�ക�ം ��ത തീയതി �തൽ �ാബല��ിൽ വരിക�ം െച�.

    ഇ��യിെല മ�് സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വിഭി�മായി ഒേര സമയം ICAR/UGC/AICTE അംഗീകാര�� ഇ�പ�േ�ാളം
േകാ�കൾ  നിലവിൽ  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��. �േഫാസിെല B.Tech Food Technology േകാ�ിന് AICTE അംഗീകാരം തൻവർഷം
ലഭി�ക��ായി.

    സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ികവർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.  �ടാെത
2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം,  2013-െല  �ഥമ  �ാ���്  എ�ിവ  �കാരം
വ�വ�ാപിതമായ  സർ�കലാശാല�െട  അധികാര�ാന��െട  �വർ�ന��ം  അവേലാകന�ിന്  വിേധയമാ�ക
��ായി.

1-1    ബജ�്
സർ�കലാശാല�െട  2019-20 സാ��ിക  വർഷേ���  ബജ�്  06.03.2019-െല  61-ാം  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �േത�ക
േയാഗ�ിൽ  അംഗീകരി�ക��ായി.  2019-20  വർഷെ�  റിൈവസ്ഡ്  ബജ�്  21.03.2020-െല  68-ാം  ന�ർ  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ അംഗീകരി�

വരവ്

�മ
നം.

ഇനം
റിൈവസ്ഡ് ബജ�്
�കാരം (ല��ിൽ)

യഥാർ� വരവ്
(ല��ിൽ)

വ�ത�ാസം

1 ആഭ��ര വ�മാനം 636.35 665.86 + 29.51

2 �ാൻ ഫ�് 2518.85 535.65 -1983.20

3 നബാർഡ് 960.17 605.04 -355.13
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4 േനാൺ �ാൻ 1602.70 1602.70 0

5 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 253.25 148.30 -104.95

6 മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�� വരവ് 159.90 105.99 -53.91

െചലവ്

�മ
നം.

ഇനം.
റീൈവസ്ഡ് ബജ�്
�കാരം (ല��ിൽ)

യഥാർ� െചലവ്
(ല��ിൽ)

വ�ത�ാസം

1. േനാൺ �ാൻ എ�്െപൻഡി�ർ 1844.39 1643.03 -201.36

2. �ാൻ എ�്െപൻഡി�ർ (നബാർഡ് ഫ�് ഉൾെ�െട) 5001.89 2048.07 -2953.82

3. ICAR 413.15 139.63 -273.52

4. ഇേ�ണൽ രസീത് 195.16 28.13 -167.03

5 മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�� െചലവ് 159.9 78.48 -81.42

ബജ�് �കാര�� �തീ�ിത വരവ് െചല�ക�ം യഥാർ� വര�െചല�ക�ം ത�ിൽ �കളിൽ �ചി�ി� �കാരം വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��.  �തീ�ിത  വരവ്  െചല�കൾ  കണ�ാ�േ�ാൾ  ��തൽ  യാഥാർ��േബാധേ�ാ��ടിയ  സമീപനം
അനിവാര�മാണ്.  ബജ�്  �പീകരണേവളയിൽ,  യഥാർ��ിൽ  ലഭി�ാനിട��  �കകൾ  കെ��ി  ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വരവ് െചല�കൾ �മീകരി�വാൻ �ടർവർഷ�ളിൽ ��ിേ��താണ്.

1-2    വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

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

31.07.2020 06.03.2021

വാർഷിക കണ�് യഥാസമയം സമർ�ി�ി� .

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 9(1), േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ 1996 ച�ം 15(1) എ, സി
എ�ിവ �കാരം ഒ� സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ിനകം അതായത്, ഓേരാ വർഷ�ം �ൈല 31 ന് ��് ഓഡി�്
�ാപന�ിെ�  വാർഷിക  കണ�കൾ,  നിയമം  അ�ശാസി��  എ�ാ  േരഖക�ം  സഹിതം  ഓഡി�ിന്  സമർ�ി�ണെമ�്
വ�വ� െച�ി��്. നിയമാ��തമായി 2020 �ൈല 31 – നകം വാർഷിക കണ�കൾ സമർ�ിേ��തായി��. എ�ാൽ
06.03.2021 ൽ മാ�മാണ് ആയത് ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയത്.

വാർഷിക കണ�കൾ നിയമപരമായ സമയപരിധി��ിൽ ഓഡി�ിന് സമർ�ിേ��താണ്.

1-3    സർ�കലാശാല�െട അധികാര�ാന�ൾ
2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  III  വ��്  9  അ�സരി�്  ഭരണ
നിർ�ഹണ�ിന് �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
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7. ഫാ�ൽ�ികൾ

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

സർ�കലാശാല�െട 2013 – െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം II �ാ���് 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�ംസ്

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

വിവിധ അധികാര �ാന��െട മിനിട്സ് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ത സമിതിക�െട 2019-20
വർഷെ� �വർ�ന അവേലാകനം �വെട േചർ��.

1-3-1    െസന�്
2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  IIIവ��്  10(5),  �ഥമ  �ാ���്
അ��ായം  II  �ാ���്  2  (1)  എ�ിവയിെല  വ�വ�കൾ�്  അ��തമായി  13.11.2018-െല  GS3-636/2017  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
�കാരം  ചാൻസലർ  െസന�്  �നഃസംഘടി�ി�ക�ം  േകരള  ഗസ�ിൽ  ആധികാരികമായി  �സി�െ���ക�ം  െച�.
െസന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി 13.11.2018 �തൽ 5 വർഷ�ാലം ആണ്.

2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  IIIവ��്  10  �കാരം  െസന�ിൽ
ഉൾെ��േ�� അംഗ��െട പ�ിക താെഴേചർ��.

വ��് നിയമ�കാരം നിലവി��ത്

1. 10(1) എ�് ഒഫിേഷ�ാ അംഗ�ൾ 10 9

2. 10(2) േനാമിേന�ഡ് അംഗ�ൾ 22 18

3. 10(3) െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ 13 9

ആെക 45 36

നിയമ�കാരം  െസന�ിൽ  ഉൾെ��േ��  അംഗ��െട  എ�ം  45  ആണ്.  എ�ാൽ  നിലവിൽ  36  അംഗ�ൾ  മാ�മാണ്
ഉൾെ��ി��ത്. നിയമ�കാര�� അംഗ�െള െസന�ിൽ ഉൾെ��േ��താണ്.

2019-20 െസന�് േയാഗം േചർ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ

െസന�് േയാഗം േചർ� തീയതി പെ��� അംഗ�ൾ

11 16.10.2019 12

നിർേ�ശ�ൾ

16.10.2019  -  െല  േയാഗ�ിെ�  മിനിട്സ്  പരിേശാധി�തിൽ,  െസന�ിൽ  നി�ി�മായിരി��  അധികാര�ൾ
ഉപേയാഗി�തായി കാ��ി�.

1. 2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��് 10(6) �കാരം ൈവസ്
ചാൻസലർ  നി�യി��  തീയതികളിൽ,  വർഷ�ിൽ  �റ�ത്  ര�  �ാവശ�െമ�ി�ം  െസന�്  േയാഗം  േചേര��ം
അ�െന��  േയാഗ�ളിൽ  ഒ�ിന്  വാർഷിക  െപാ�േയാഗം  എ�്  േപര്  പറേയ��മാണ്.  എ�ാൽ  2019-20
കാലയളവിൽ  ഒ�  തവണ  മാ�മാണ്  േയാഗം  േചർ�ി��ത്.  വ�ം  വർഷ�ളിൽ  സർ�കലാശാല  നിയമ�ിെല
വ�വ�കൾ�് അ��തമായി േയാഗം േചേര�താണ്.
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2. 2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  III  വ��്  11  (ii)  �കാരം
െസന�ിൽ  നി�ി�മായി��  �ധാന  അധികാരമാണ്  സർ�കലാശാല�െട  അഭി��ി�ം  �േരാഗതി�ം  േവ�തായ
നടപടികൾ  നിർേ�ശി�ക  എ�ത്.  എ�ാൽ  മിനി�്സ്  പരിേശാധി�തിൽ  െസന�്  േയാഗ�ിൽ  ഇത്  സംബ�ി�്
കാര��മമായ  ചർ�കൾ  നട�ി�ി�  എ�്  വ��മാ��.  സർ�കലാശാല�െട  അഭി��ി�ം  �േരാഗതി�ം  ഉത��
നടപടികൾ ആവി�രി��തിന് േയാഗ�ിൽ ��തൽ �ിയാ�കമായ ചർ� ഉ�ാേവ�താണ്.

3. 2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  III  വ��്  11  (iii)  �കാരം
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 എ�ത് െസന�ിെ�
അധികാര�ിൽെ���താണ്.  16.10.2019  –  െല  െസന�്  േയാഗ�ിൽ  2015-16,  2016-17  വാർഷിക  റിേ�ാർ�ക�ം  2016-17,
2017-18 വാർഷികകണ�ക�ം അംഗീകരി�ി��്. 2017-18, 2018-19 വാർഷിക റിേ�ാർ�കൾ, 2018-19 വാർഷിക കണ�കൾ
എ�ിവ അംഗീകരി�ി�ി� എ�ത് േപാരാ�യാണ്.  ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ െസന�് േയാഗ�ിൽ പരിഗണി�കേയാ ചർ�
െച�െ��കേയാ  െച��ി�.  2017-18  സാ��ികവർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  െക.എസ്.എ.-എഫ്.ഒ.�.(എ2)171/19
തീയതി.  17.08.2019/20.09.2019  �കാരം  �റെ��വി�ി�ം  16.10.2019  –  െല  െസന�്  േയാഗ�ിൽ  ആയത്
പരിഗണി�ി��തായി  കാ��ി�.  സർ�കലാശാല�െട  വികസന�ിനായി  െസന�ിൽ  നി�ി�മായ  അധികാര�ൾ�്
അ��തമായി  വികസനപ�തികൾ  പരിഗണിേ���ം  ൈവസ്  ചാൻസലർ�ം  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലി�ം  �പാർശ
െചേ���മാണ്.

4. ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ളി�ം  സാ�ഹിക  ആവശ�കതകൾ�്  അ�സരി��  �തിയ  അ�ാദമിക്  പരിപാടികൾ
നിർേ�ശി�ക എ�ത് 2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��്
11 (vi) �കാരം െസന�ിൽ നി�ി�മായ അധികാരമാണ്. എ�ാൽ ഈ വിഷയം േയാഗം പരിഗണി�ി��തായി കാ��ി�.

1-3-2    ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
24.11.2016  െല  ജി.എസ്.5-3915/2015  ന�ർ  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  �കാരം  ചാൻസലർ  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ
�നഃസംഘടി�ി�ക�ം  നിലവി�ളള  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  നിലവിൽ  വരിക�ം  െച�.  2010-െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം
സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  III  വ��്  13(1)  �കാരം  ഓേരാ  നാ�വർഷം  ��േ�ാ�ം
സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �നഃസംഘടി�ിേ��താണ്.  സർ�കലാശാല�െട  2-ാം  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ�  കാലാവധി  23.11.2020-  ൽ  അവസാനി�.  19.04.2021-  െല  GS3-3255/2020  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  �കാരം
ചാൻസലർ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ന:സംഘടി�ി�ക�ം ആധികാരികമായി ഗസ�ിൽ �സി�െ���ക�ം െച�.

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

നിയമ�കാരം നിലവി��ത്

1. എ�് ഒഫിേഷ�ാ അംഗ�ൾ 11 10

2. െതരെ���െ�� അംഗ�ൾ 4 4

3. നാമനിർേ�ശം െച�െ�� അംഗ�ൾ 8 8

ആെക 23 22

2019-20സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �ടിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം.

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
േയാഗം

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
�ടിയ തീയതി

പെ��� അംഗ�ൾ

1 62 08.04.2019
7 േപർ. (ആെക അംഗ��െട പ�തിയിൽ ��തൽ േപർ
ക�ാറം തികയാൻ േവ�തിനാൽ ക�ാറം തിക�ി�)

2 63 27.04.2019 13

3 64 15.06.2019 11

4 65 08.08.2019 12

5 66 18.10.2019 12
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6 67 30.01.2020 13

7 68 21.03.2020 11

നിർേ�ശ�ൾ

1. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മിനിട്സ് സർ�കലാശാല െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�െ����ത് ഉചിതമായിരി�ം.

2. 2010-െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��് 15(1), 2013 െല �ഥമ
�ാ���് അ��ായം II �ാ���് 73(1) �കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മാസ�ിൽ ഒ� തവണെയ�ി�ം �േട�താെണ�്
വ�വ� െച��. എ�ാൽ 2019-20 സാ��ിക വർഷം ഈ വ�വ� പാലി�െ��ി�ി�. വ�ം വർഷ�ളിൽ ആ�ിേല�ം
�ാ���ിേല�ം വ�വ�കൾ പാലി�െകാ�് േയാഗം േച�വാൻ ��ിേ��താണ്.

3. 2013 െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം II �ാ���് 71 �കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓേരാ സാ��ികവർഷ�ം ജ�വരി 1 �
��ായി, ഫിനാൻസ് ക��ി അ�� സാ��ിക വർഷേ��് ത�ാറാ�ിയ വരവ് െചല�ക�െട ഫിനാൻഷ�ൽ എ�ിേമ�്
പരിേശാധിേ��താണ്. എ�ാൽ ഫിനാൻസ് ക��ി 2020-21 േല�� വരവ് െചല�ക�െട ഫിനാൻഷ�ൽ എ�ിേമ�് ചർ�
െച�ി��ത് 19.03.2020 ൽ ആണ്. �ാ���ിെല വ�വ�കൾ പാലി�വാൻ ��ിേ��താണ്.

1-3-3    അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ

2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��് 17 �കാരം നിലവിൽ 22
അംഗ�ൾ അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിൽ വ�വ� െച��. അ�ാഡമിക് കൗൺസിലിെ� കാലാവധി 2013 െല �ഥമ �ാ���്
അ��ായം  II  ച�ം  80(3)  �കാരം  4  വർഷമായിരി�ം.  ക�ാറം  1/3  ആയി  വ�വ�  െച��.  നിലവി��  അ�ാഡമിക്
കൗൺസിൽ 19.04.2017 െല ജി.എസ്.3-702/2017 �കാരം ചാൻസലർ �നഃസംഘടി�ി�ക�ം ��ത തീയതി �ാബല��ിൽ
നിലവിൽ വ�ക�ം െച�.

2019-20 വർഷ�ിെല  അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം.

അ�ാഡമിക്
കൗൺസിൽ

േയാഗം

അ�ാഡമിക്
കൗൺസിൽ
േയാഗം േചർ�
തീയതി

പെ���
അംഗ�ൾ

റിമാർ�്

1. 21 08.04.2019 18

�േത�കേയാഗം.  �.ജി.സി.  റ�േലഷനിൽ വ�വ� െച�ി��
മിനിമം  അടി�ാന  േയാഗ�തകളി�ാെത�ം  ബ�.  ��ീം
േകാടതി�േട�ം  ബ�.  ൈഹേ�ാടതി  �േട�ം
ഉ�ര�കൾ/നിർേ�ശ�ൾ  ലംഘി�െകാ�ം  ഫാ�ൽ�ി
അംഗ�ൾ  �ട��തിേ�ൽ  തീ�മാനം  എ���തിനായി
േചർ� േയാഗം.

2. 22 25.06.2019 17 േഡാ. ബി. മേനാജ്�മാർ, രജി�ാർ േയാഗ�ിൽ പെ���.

3. 23 07.11.2019 12 �േത�ക േയാഗം 6th Convocation

4. 24 13.02.2020 17 േഡാ. ബി. മേനാജ്�മാർ, രജി�ാർ േയാഗ�ിൽ പെ���.

2013-  െല  �ഥമ  �ാ���്  അ��ായം  II  ച�ം  80(1)  �കാരം  ഓേരാ  നാ�വർഷം  ��േ�ാ�ം  അ�ാഡമിക്  കൗൺസിൽ
�നഃസംഘടി�ിേ��താണ്.  എ�ാൽ  18.04.2021  -ൽ  കാലാവധി  �ർ�ിയാ�ിയ  അ�ാഡമിക്  കൗൺസിൽ  ഇ�വെര
�നഃസംഘടി�ി�ി�ി�.  അതിനാൽ  അ�ാഡമിക്  കൗൺസിൽ  �നഃസംഘടി�ി��തിന്  സത�ര  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.  2013-  െല  �ഥമ  �ാ���്  അ��ായം  II  ച�ം  80(2)  �കാരം  േകരള  സർ�ാർ  ഗസ�ിൽ  വി�ാപനം
െച�െകാ�് അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ �നഃസംഘടി�ിേ��താണ്.

1-3-4    റിസർ�് കൗൺസിൽ
സർ�കലാശാല�െട 2013- െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം II 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��ി��്. ആെക 15 അംഗ�ളാണ് റിസർ�് കൗൺസിലിൽ ഉ�ത്.
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റിസർ�് കൗൺസിൽ േയാഗം േചർ�തിെ� വിവരം

േയാഗം േയാഗം േചർ� തീയതി പെ��� അംഗ��െട എ�ം

2 03.06.2019 11

3 10.03.2020 8

സർ�കലാശാല�െട  2013-  െല  �ഥമ  �ാ���്  അ��ായം  II  ച�ം  94  (1)�കാരം  ഓേരാ  നാ�വർഷം  ��േ�ാ�ം  റിസർ�്
കൗൺസിൽ  �നഃസംഘടി�ിേ��താണ്.  എ�ാൽ  24.04.2021-ൽ  കാലാവധി  കഴി�  റിസർ�്  കൗൺസിൽ  ഇ�വെര
�നഃസംഘടി�ി�ി�ി�.  ദീർഘകാല  റിസർ�്  േപാളിസികൾ  �പക�ന  െച��തി�ം  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസികെള
കെ���തി�ം  �ഖ�  പ�്  വഹി��  റിസർ�്  കൗൺസിൽ  യഥാസമയം  �നഃസംഘടി�ിേ��ത്  സർ�കലാശാല�െട
ഗേവഷണ  ല���ൾ  ൈകവരി��തിന്  അനിവാര�മാണ്.  അതിനാൽ  എ��ംേവഗം  റിസർ�്  കൗൺസിൽ
�നഃസംഘടി�ിേ��താണ്.

1-3-5    �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III വ��് 21, 2013-െല �ഥമ �ാ���്,
അ��ായം II, ച�ം 95 എ�ിവ �കാരം വ�വ�ാപിതമായ �ൾ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �പീകരി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

�ളിെ� േപര്

�ൾ
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
�പീകരി�
തീയതി

ആെക
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
അംഗ�ൾ

ക�ാറം

2019-20
വർഷം
േയാഗം
േചർ�
തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

റിമാർ�്

1
�ൾ  ഓഫ്
മാേനജ്െമ�്  &
എ�ർെ�ണർഷി�്

03.08.2016 10 - 04.10.2019 7

2
�ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ
സയൻസ്  &
െടൿേനാളജി

15.12.2015 21 -

10.10.2019

27.04.2019

18.07.2019

11

14

11

കാലാവധി കഴി�
�നഃസംഘടി�ി�ി�ി�.
�ൾ ഗേവണിംഗ്

കൗൺസിൽ നിലവിൽ
ഇ�ാ�തിനാൽ
ഫാ�ൽ�ി�െട
�വർ�ന�ൾ
സംബ�ി�് എ�ാ
അ��ാപക���
ക�ി�ിയിൽ

തീ�മാന�ൾ എ��.

3

�ൾ ഓഫ്

എൻജിനീയറിംഗ്
& അ�ർവാ�ർ

െടൿേനാളജി

11.07.2016 8 -

2019-20
വർഷം
േയാഗം
�ടിയി�ി�.

- -

1-3-6    വ��് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
2010 െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  IIIവ��്  23,  24, 2013-െല  �ഥമ
�ാ���്, അ��ായം II, ച�ം 96, 97 എ�ിവയിൽ വ��് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �പീകരണ�മായി ബ�െ�� വ�വ�കൾ
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ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ഓേരാ �ളി�ം കാലാകാല�ളിൽ നിർ�യി�െ�ടാ�� അ��ം എ�ം വ��കൾ ഉ�ായിരി���ം
വ��്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിൽ  ബ�െ��  വ��ിെല  എ�ാ  �ിരം  അ��ാപക�ം  അംഗ�ളായിരി���മാണ്.
വ��മായി  ബ�െ��  അ�ാഡമി�ം  ഭരണപര�മായ  കാര��െള  സംബ�ി�  എ�ാ  നയ��ം  വ��്  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ�  േയാഗ�ിൽ  എ�േ���ം,  അ�ാഡമിക്  �വർ�ന�ൾ  അവേലാകനം  െച�ാ�ം  ആവശ�മ�സരി�്
പാഠ�പ�തിയിൽ  മാ��ൾ  നിർേ�ശി�ാ�ം  വ��്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �റ�ത്  മാസ�ിൽ  ഒ�  തവണെയ�ി�ം
േയാഗം  േചേര��മാണ്.  ആ�ിേല�ം  �ാ���ിേല�ം  വ�വ�കൾ  പാലി�െകാ�്  വ��്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ
�പീകരി�തിേ��ം  േയാഗം  േചർ�തിേ��ം  വിശദാംശ��ം  മിനിട്�ം  പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.
സർ�കലാശാലയിൽ  വ��്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �പീകരി�തിെ��ം  2019-20  സാ��ികവർഷം  േയാഗം
േചർ�തിെ��ം വിശദാംശ�ൾ, മിനിട്സ് എ�ിവ ആവശ�െ��് 25.10.2021-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 12/19-20)
�� മ�പടി�െട അടി�ാന�ി�� വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വ��്
അംഗ��െട
എ�ം

2019-20
വർഷം
േയാഗം
േചർ�
തീയതി

പെ���
അംഗ�ൾ

റിമാർ�്

1

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
അഡ്മിനിേ�ഷൻ &
ബിസിനസ്
മാേനജ്െമ�്

വ��ിെല
എ�ാ

അംഗ��ം

18.06.2019

27.09.2019

17.12.2019

8

8

9

2
�ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ
സയൻസ് &
െടൿേനാളജി

- - -

വ��്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  നിലവിലി�
എ� മ�പടി ലഭ�മാ�ി. (�േഫാസ് ആ�് 2011 െല
അ��ായം  III  24(C)  വ��്  �കാരം  വ��ിെല
എ�ാ  �ിരം  അ��ാപക�ം  വ��്  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ  അംഗമായതിനാൽ  ഡി�ാർ�്െമ�്
ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �പീകരി�്  �േത�ക
ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�ി� എ�് മ�പടി ലഭ�മാ�ി.

3

�ൾ ഓഫ്
എൻജിനീയറിംഗ് &
അ�ർവാ�ർ
െടൿേനാളജി

- - -
വ��കൾ  ഇ�.  േകാ�കൾ  മാ�ം.  ആയതിനാൽ
ബാധകമ� എ�റിയി�.

1-3-7    ഫാ�ൽ�ി
2010 െല േകരള ഫിഷറീസി�ം സ��പഠന�ൾ��� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം III  വ��് 9 (VII),  2013- െല�ഥമ
�ാ���്,  അ��ായം  II  ച�ം  101  എ�ിവ  �കാരം  വ�വ�ാപിതമായ  ഫാ�ൽ�ി  �പീകരി�തിെ�  വിശദാംശ�ൾ,  2019-20
സാ��ികവർഷം േയാഗം േചർ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ, മിനിട്സ് എ�ിവ ആവശ�െ��് 25.10.2021-ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി
(നം.  12/19-20)  നൽകിെയ�ി�ം  വിശദാംശ�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഫാ�ൽ�ി  �പീകരണ�ം  േയാഗം  േച���ം
പരിേശാധനാവിേധയമാേ��തിനാൽ ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ��ം േരഖക�ം ഹാജരാേ��താണ്.

1-3-8    േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്
1. 2013-െല �ഥമ �ാ���്, അ��ായം II, ച�ം 98 �കാരം വ�വ�ാപിതമായത്

2. 2013-െല �ഥമ �ാ���്, അ��ായം II, ച�ം 100 �കാരം സമിതിയിൽ അംഗ��െട എ�ം പരമാവധി 12

3. 2013-െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം II, ച�ം 100(3) �കാരം സമിതി�െട കാലാവധി 3 വർഷം

4. 2013-െല �ഥമ �ാ���്, അ��ായം II,ച�ം 100(9) �കാരം വർഷ�ിെലാരി�ൽ �ടണെമ�് വ�വ� െച��.

17.02.2020  -ൽ  Fin  3/4969/19  ക�്  �കാരം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  ലഭ�മാ�ിയ  വിശദാംശ��ം  േരഖക�ം  മിനിട്�ം
പരിേശാധി�തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ത�ാറാ�ിയ  അവേലാകനമാണ്  �വെട  േചർ�ി��ത്.  �ർ�മായ  വിവര��ം
േരഖക�ം ആവശ�െ��് 25.10.2021-ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 12/19-20) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. മ�പടി�ം
അ�ബ� േരഖക�ം ലഭ�മാേ��താണ്.
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1. ഫാ�ൽ�ി  ഓഫ് ഫിഷറീസ്

�മ
നം.

േകാ�്
�പീകരി�
തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

2019-20ൽ േയാഗം
േചർ� തീയതി

1. ബി.എഫ്.എസ്.സി 25.11.2016 10 07.08.2019

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

3. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷറീസ് എ�്�ൻഷൻ 29.08.2018 6 “

4. എം.എഫ്.എസ്.സി അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് മാേനജ്െമ�് 29.08.2018 7 17.06.2019

5. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷ് ന��ീഷൻ & ഫീഡ് െടേ�ാളജി 19.01.2019 9 േയാഗം േചർ�ി�ി�

6. എം.എഫ്.എസ്.സി അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�് മാേനജ്െമ�് 29.08.2018 11 “

7. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷറീസ് എൻജിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 19.01.2019 10 “

8. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനജ്െമ�് 29.08.2018 9 “

9. എം.എഫ്.എസ്.സി ഫിഷ് േ�ാ��ിംഗ് െടേ�ാളജി 29.08.2018 9 “

2. ഫാ�ൽ�ി  ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

�മ
നം.

േകാ�്
�പീകരി�
തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

2019-20 ൽ േയാഗം േചർ�തിെ�
വിവരം

1 എം.എസ്.സി. മൈറൻ ബേയാളജി 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

2 എം.എസ്.സി. ബേയാ െടേ�ാളജി 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

3
എം.എസ്.സി.മൈറൻ
ൈമേ�ാബേയാളജി

29.08.2018 10 േയാഗം േചർ�ി�ി�

4 എം.എസ്.സി.എർ�് സയൻസസ് 29.08.2018 11 22.06.2019 ൽ േയാഗം േചർ�.

5
എം.എസ്.സി.ഫിസി�ൽ
ഓഷ�േനാ�ഫി

29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

6
എം.എസ്.സി.�ഡ്  സയൻസ്  &
െടേ�ാളജി

29.08.2018 12 േയാഗം േചർ�ി�ി�

7 എം.എസ്.സി. മൈറൻ െകമി�ി 14.04.2016 10 േയാഗം േചർ�ി�ി�

3. ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് മാേനജ്െമ�് ഹ�മാനി�ീസ് & േസാഷ�ൽ സയൻസസ്

�മ
നം.

േകാ�്
േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്
�പീകരി� തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

േയാഗം േചർ� തീയതി

1. എൽ.എൽ.എം (മാരിൈടം േലാ) 29.08.2018 9 10.06.2019

2. എം.എസ്.സി �ാ�ി�ി�് 29.08.2018 12 10.06.2019

3. എം.ബി.എ 29.08.2018 11 10.06.2019

4. എം.ബി.എ (എനർജി മാേനജ്െമ�് ) 29.08.2018 9
10.06.2019
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02.08.2019

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

�മ
നം.

േകാ�്
�പീകരി�
തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

2019-20ൽ
േയാഗം േചർ�
തീയതി

1. എം. െടക് േകാ�ൽ & ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

2. ബി. െടക് �ഡ് െടേ�ാളജി 17.05.2017 16 േയാഗം േചർ�ി�ി�

3 എം. െടക് ഓഷ�ൻ & േകാ�ൽ േസ�ി എൻജിനീയറിംഗ് 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

4 എം. െടക് ഇ�േ��ഡ് േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

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

�മ
നം.

േകാ�്
�പീകരി�

തീയതി

അംഗ��െട
എ�ം

2019-20ൽ
േയാഗം േചർ� തീയതി

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

2. എം. എസ്. സി എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ് 29.08.2018 11 േയാഗം േചർ�ി�ി�

3. എം. എസ്. സി ഡിസാ�ർ മാേനജ്െമ�് 19.01.2019 10 21.06.2019

4. എം. എസ്. സി ൈ�മ�് സയൻസ് 04.04.2016 9 േയാഗം േചർ�ി�ി�

2013-  െല  �ഥമ  �ാ���്  അ��ായം  II  ച�ം  100(8)  �കാരം  ഓേരാ  േകാ�ി�ം  െട�്�്  ��്,  സിലബസ്  എ�ിവ
ത�ാറാ��തി��  അധികാരം  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസിനാെണ�്  വ�വ�  െച��.  എ�ാൽ  ഇവിെട  പല
ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �പീകരി�� തെ� 2018-19 ൽ ആണ്. 2019-20 വർഷം േയാഗം േച��തി�ം
�രിഭാഗം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീ�ം വീ� വ��ിയി��്. ഇ�കാരം സർ�കലാശാല ഓേരാ േകാ�ി�ം ഉ� െട�്�് ��കൾ,
സിലബ�് എ�ിവ ഇ�വെര ത�ാറാ�ിയത് �ാ���് ലംഘി�് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� അ�മതി ഇ�ാെതയാണ്.

��ത  �ാ���്  �കാരം  േചാദ�കർ�ാ�െള  തീ�മാനി�ക,  ഉ�ര�ടലാസ്  പരിേശാധകെന  തീ�മാനി�ക  �ട�ിയവ
േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസിെ�  �ധാന  �മതലകളാണ്.  എ�ാൽ  ഇവിെട  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  �ടിയി�ിെ��ിരിെ�
സർ�കലാശാല�െട  പരീ�ാ  നട�ി�ിന്  േചാദ�േപ�ർ  ത�ാറാ�ിയ�ം  എ�ാമിേന�ിെന  െതരെ����ം
എ�െനെയ�ം, അത് �ാ���് �കാരമാേണാെയ�ം സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.

2013-െല  �ഥമ  �ാ���്  അ��ായം  II  ച�ം  100(8)(e)  �കാരം  അ��ാപക  നിയമന�ി��  വിഷയ  വിദ��െട  പാനൽ
ത�ാറാേ��ത് േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് ആെണ�് വ�വ� െച��. സർ�കലാശാല ആരംഭി�തി�േശഷം ര� തവണ
അ��ാപക  നിയമനം  നട�ിയതായി  കാ��.  വിഷയവിദ�െര  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  നിർേ�ശി�ി�ി�ാതിരിെ�
അ��ാപക  നിയമന  വിഷയവിദ�െര  എ�െന  തിരെ���  എ�ം  അ��ാപക  നിയമനം  �ാ���്,  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ
എ�ിവ അ�സരി�ാേണാ നട�ിയത് എ�ം സർ�കലാശാല വിശദീകരിേ��താണ്.

1-4    സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ാെത ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം നട�� -
വ�വ�കൾ�് വി��ം
2010-െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  അ��ായം  III  വ��്  14(2)(എസ് )  �കാരം
ഭരണപരമായ  ത�ികകൾ,  മിനി�ീരിയൽ  ത�ികകൾ,  മ�വിധ�ിൽ  ആവശ���  ത�ികകൾ  എ�ിവ  ��ി��തിന്
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് അധികാര��്. എ�ാൽ ഇ�ര�ിൽ ത�ികകൾ ��ി��തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം �ൻ�ർ
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അ�മതി  ആവശ�മാണ്.  ആധികാരികമായ  വർ�്  �ഡി�െട  അടി�ാന�ിൽ  ആേണാ  ത�ികകൾ  ��ി�ി��െത�്
സർ�കലാശാല  വിശദീകരിേ��താണ്.  സർ�ാർ  അംഗീകാരം  വാ�ാെത  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  ��ി�  ത�ികകൾ
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

അന��ാപക ത�ികകൾ

�മ
നം.

ത�ിക�െട േപര്

ത�ിക

�െട
എ�ം

നിയമനം നട�ിയ
ത�ികക�െട എ�ം

നിയമന�ിെ�
സ�ഭാവം

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
തീ�മാനം

1 െഡപ��ി രജി�ാർ 1 നിയമനം നട�ിയി�ി� --

59-ാം ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗം

അജ� നം. 1211/2018

2 അസി��് രജി�ാർ 3

3 െസ�ൻ ഓഫീസർ 4

4 അസി��്സ് 11 11 കരാർ നിയമനം

5 ക���ർ അസി��് 6 1 ദിവസേവതനം

6 �ാ�് IV 5 5 ദിവസേവതനം

7 ൈ�വർ HDV 2 0 ---

8 ൈ�വർ LDV 3 3
2- കരാർ നിയമനം

1- ദിവസേവതനം

9 ബസ് അ�ൻഡ�് 2 0 --

10 ഫാം ഓഫീസർ 1 0 --

11 പ�് ഓ�േറ�ർ 1 0 --

12 റഫറൻസ് അസി��് 1 0 --

13 ഫീൽഡ് മാൻ 1 0 --

14
അസി��് എൻജിനീയർ
(സിവിൽ)

1 1 കരാർ നിയമനം

50-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
േയാഗം

അജ� നം. 1068/2017

15 ഓവർസിയർ (ഇല�ി�ൽ) 1 1 ദിവസേവതനം

16 ഓവർസിയർ(സിവിൽ) 2 2
1-കരാർ നിയമനം

1- ദിവസേവതനം

17
അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ

1 1

അസി��് എൻജിനീയർ
(സിവിൽ) അപ്േ�ഡ് െച�ത്

75-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
േയാഗം

അജ� നം. 1523/2021
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ആെക 46

അ��ാപക ത�ികകൾ

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ ��ി� 41 അസി�ൻറ് െ�ാഫസർ ത�ികക�െട വിവര�ൾ
�വെടേചർ��.

�മ
നം.

ത�ിക�െട
എ�ം

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
തീ�മാനം

അജ�

ന�ർ
�റി�്

1 20
31.03.2014 -െല
18-ാമത് േയാഗം

385/2014

ആെക 41 ത�ികകൾ ��ി�തിൽ 2019-20 കാലയളവിൽ
11 േപരാണ് സർ�കലാശാലയിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ
േസവനമ��ി�ി��ത്. അതിൽ ഒരാ�െട കാലാവധി
15.10.2021 ന് �ർ�ിയാ�ക�ം ഒരാൾ 08.10.2021 രാജി
സമർ�ി�ക�ം െച�തിനാൽ നിലവിൽ 9 േപരാണ്
അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ
േസവനമ��ി��ത്.

2 12
25.07.2014 -െല
20-ാമത് േയാഗം

426/2014

3 8
21.05.2015 -െല 31- 
◌ാമത് േയാഗം

555/2015

4 1
30.01.2020 -െല 67- 
◌ാമത് േയാഗം

1384/2020

ആെക 41

ഭരണപരമായ  ത�ികകൾ,  മിനി�ീരിയൽ  ത�ികകൾ  മ�വിധ�ിൽ  ആവശ���  ത�ികകൾ  ��ി��തിന്  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിന്  അധികാര�െ��ി�ം  ഭരണപരമായ  െചല�കൾ  സ��മായി  വഹി�വാൻ  സർ�കലാശാല�്
സാധ�മ�ാ�തിനാ�ം  ��ത  െചല�കൾ  േനരിടാൻ  സർ�കലാശാല  പ�തിേയതര  �ാ�്  വഴി  സർ�ാരിെന
ആ�യി��തിനാ�ം  ത�ിക  �പീകരണ�ി���ായി  സർ�ാർ  അ�മതി  വാ�ണെമ�്  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�
10.02.2009- െല 35043/B1/08 ന�ർ സർ�ലർ, അ�ി�ൾ�റൽ ഫാം വ��ിെ� 17.09.2012-െല 29849/AF2/2011/AD ന�ർ
ക�്  എ�ിവയി�െട  വ��മാ�ിയി��താണ്.  �ടാെത  2021-െല  46-ാം  ന�ർ  ഓർഡിനൻസ്  (ന�ർ  11407/െലഗ്.ഐ1
/2020/നിയമം) വ�വ� 9 എസ് - ൽ ഭരണനിർ�ഹണ�ി�ം മ��� അ��ാപക അന��ാപക ത�ികകൾ സർ�ാരിെ�
അ�മതിേയാ��ടി  ��ി�ക�ം  നിയമനം  നട�ക�ം  െച�ണെമ�്  വ�വ�  െച��.  ത�ികകൾ�്  സർ�ാർ
അംഗീകാരം വാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-5   പ�തി ആ��ണം
2019-20  വർഷം  പ�തി  ആ��ണ�ിെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാല  4100  ല�ം  �പ�െട  പ�തി  �പാർശകൾ
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�ക��ായി.  06.08.2019,  25.11.2019 തീയതികളിെല  �േത�ക  വർ�ിംഗ്  ��്  േയാഗ�ിൽ  ചർ�
െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല�െട പ�തി �പാർശകൾ�്  സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകി.  വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഇനം സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. �ക (ല��ിൽ)

1 അ�ിനിേ�ഷൻ ജി.ഒ (ആർ.ടി)നം. 671/2019/F&PD തീയതി.14.09.2019 70

2 വിദ�ാഭ�ാസം ജി.ഒ (ആർ.ടി)നം. 671/2019/F&PD തീയതി.14.09.2019 500

3 എ�്െ�ൻഷൻ ജി.ഒ (ആർ.ടി)നം. 671/2019/F&PD തീയതി.14.09.2019 170

4 ഇൻ�ാ�ക്ചർ ജി.ഒ (ആർ.ടി)നം. 942/2019/F&PD തീയതി.11.12.2019 2783
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5 ഗേവഷണം ജി.ഒ (ആർ.ടി)നം. 942/2019/F&PD തീയതി.11.12.2019 577

ആെക 4100

ഇ�കാരം 2019-20 സാ��ിക വർഷം അ�ിനിേ�ഷൻ, വിദ�ാഭ�ാസം, എ�്െ�ൻഷൻ, ഇൻ�ാ�ക്ചർ, ഗേവഷണം എ�ീ
േമഖലകളിലായി  RIDF  ഉൾെ�െട  സർ�കലാശാല�്  4100  ല�ം  �പ�െട  പ�തി  �പാർശകൾ�്  സർ�ാർ  അംഗീകാരം
നൽകിെയ�ി�ം  535.66  ല�ം  �പ  മാ�മാണ്  സർ�കലാശാല�്  തൻവർഷം  ലഭി�ത്.  31.03.2018  ൽ  സർ�ാർ  തിരിെക
എ��  12,18,98,812/-  �പയിൽ,  2018-19  വർഷം  സർ�കലാശാല�്  തിരിെക  നൽകിയ  6,83,33,000/-  �പ  കിഴി��
5,35,65,812/- �പയാണ് സർ�കലാശാല�് തൻവർഷം പ�തിവിഹിതം �ാ�ായി ലഭി�ി��ത്.

സർ�ാരിൽനി�ം  മ�്  ഏജൻസികളിൽ  നി�ം  ലഭി��  �ാ�കളാണ്  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  ധനേ�ാത�്.
സർ�കലാശാല�െട  �വർ�ന  േമഖല  കാര��മമാ�ാൻ  ഉത��  പ�തികൾ�്  തൻവർഷം  സർ�ാർ  അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്.  ഫ�ിെ�  ലഭ�ത  പ�തി  �വർ�ന�െള  ബാധി�ി�െ��ി�ം  ലഭ�മായ  ഫ�പേയാഗി�്  അ�ാദമിക്
േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം,  സ�ി�ിംഗ് �ൾ ഷീ�് �ഫിംഗ്,  േ� �ൗ�് നവീകരണം,  െവേ�ൺ കാ�സിെല മ���ള��െട
നവീകരണം, ��ൈവ�് കാ�സിെല �തിയ അ�ാദമിക് േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം �തലായ ���ികളിെല�ാം �േരാഗതി
ൈകവരി�ാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി��്.

1-6   സർ�കലാശാല�െട ധന�ിതി�ം ധനകാര�മാേനജ്െമ�ം
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��തിനാ�ം
പ�തി �പാർശകൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭിെ��ി�ം ഫ�് അ�വദി�ാ���ല�ം 2019-20 വർഷാരംഭ�ിൽ പ�തി
�വർ�ന�ൾ�് ഫ�ിെ� ലഭ�ത �റവ് വ�. ഇ��ലം സർ�കലാശാല�െട നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ മ�ഗതിയിലായി.
സർ�കലാശാല�െട ധന�ിതി വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1-6-1   വർഷാരംഭ�ിൽ സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽനി�ം ലഭിേ���ം, സർ�കലാശാല െകാ�േ���മായ
�കകൾ

1 273 ല�ം 2019 ഏ�ിൽ �തൽ റി�യർ െച� ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ �ടി�ിക

2 200.57 ല�ം
േകരള ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല ആരംഭി�േ�ാൾ മാ�സർ�കലാശാലയിൽനി�ം
ഈ സർ�കലാശാലയിേല�് വ� ജീവന�ാ�െട പി. എഫ്. വിഹിതം, പലിശ എ�ീ
ഇന�ളിൽ ബാലൻസ് കി�വാ��ത്.

1-6-2   �ാൻ, േനാൺ �ാൻ �ാ�കളിൽ നി�ം സർ�ാർ തിരിെക എ�� �കകൾ

�ാൻ �ാ�് 9906815

േനാൺ �ാൻ �ാ�് 23839102

1-6-3    പ�തിവിഹിതം �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്
2019-20  വർഷം  പ�തി  ആ��ണ�ിെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാല  4100  ല�ം  �പ�െട  പ�തി  �പാർശകളാണ്
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�്  അംഗീകാരം  വാ�ിയി��ത്.  എ�ാൽ  സാ��ിക  �തിസ�ി  �ലം  2017-18  വർഷം
സർ�ാരിേല�്  തിരിെക  എ��  �ാൻ  ഫ�്  �കയിൽനി��  ബാലൻസ്  �ക  മാ�മാണ്  2019-20 വർഷം  അേലാ�്െമ�്
ലഭി�ി��ത്.  31.03.2018 ൽ സർ�ാർ തിരിെക എ�� 12,18,98,812/- �പയിൽ,  2018-19 വർഷം സർ�കലാശാല�് തിരിെക
നൽകിയ 6,83,33,000/- �പ കിഴി�� 5,35,65,812/- �പയാണ് സർ�കലാശാല�് തൻവർഷം ലഭി�ി��ത്.

വിശദാംശം �വെട േചർ�� .

�മ നം. ഉ�രവ് നം./തീയതി �ാ�് �ക
�ഷറി അ�ൗ�ിൽ
െ�ഡി�് െച� തീയതി.

1 ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 542/2019/F&PD തീയതി. 19.07.2019 53565812 29.08.2019
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െചലവ്

തൻവർഷം പ�തിവിഹിത�ിൽ നി�ം ��തൽ �ക െചലവഴി�ത് മരാമ�് ���ികൾ�് േവ�ിയാണ്. ഇൻ�ാ�ക്ചർ
െഡവല�്െമ�ിനായി  1251.89 ല�ം  �പ  െചലവഴി�.  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി  513.75  ല�ം  �പ�ം  റിസർ�ിനായി  300.50
ല�ം �പ�ം െചലവഴി�. ആെക പ�തിവിഹിതം െചലവ് 2048.07 (നബാർഡ് െചലവ് ഉൾെ�െട) �പയാണ്.

1-6-4    പ�തിേയതര �ാ�ക�െട വരവ് െചലവ്
2019-20 വർഷം പ�തിേയതര �ാ�് ഇന�ിൽ ആെക 160270000/- �പ അേലാ�്െമ�് ലഭി�ി��്. ഇതിൽ 2018-19 വർഷം
അ�വദി� �കയിൽ നി�ം സർ�ാരിേല�് തിരിെ��� 32424215/- �പ�ം ഉൾെ���.

�മ

നം.
ഉ�രവ് നം./ തീയതി �ക

�ഷറി അ�ൗ�ിൽ
െ�ഡി�് െച� തീയതി

1
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 318/2019/F&PD,
തീയതി. 25.05.2019

40067500 19.06.2019

2
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 538/2019/F&PD,
തീയതി. 16.07.2019

40067500 29.08.2019

3
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 807/2019 F&PD
തീയതി. 04.11.2019

32424215 07.12.2019

4
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 917/2019 F&PD
തീയതി. 29.11.2019

40067500 23.12.2019

5
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 123/2020/F&PD,
തീയതി. 02.03.2020

7643285 25.03.2020

ആെക 160270000

െചലവ്

തൻവർഷം ശ�ള�ം മ�് അലവൻ�ക�ം ഇന�ിൽ 1348.20 ല�ം �പ�ം വിരമി� ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല�ം
നൽകിയ ഇന�ിൽ 111.55 ല�ം �പ�ം െചലവഴി�.

1-6-5    NABARD വരവ് െചലവ്

�മ
നം.

ഉ�രവ് നം./ തീയതി �ക
�ഷറി അ�ൗ�ിൽ
െ�ഡി�് െച� തീയതി

1 GO(Rt) No. 638/2019/F&PD, Dt. 27.08.2019 27915000.00 20.09.2019

2 GO(Rt) No. 735/2019/F&PD, Dt. 09.10.2019 10433000.00 23.12.2019

3 GO(Rt) No. 949/2019/F&PD, Dt. 11.12.2019 22156000.00 27.02.2020

Total 60504000.00

െചലവ്

നബാർഡ് ഫ�ിൽ നി�� െചലവ് 666.60 ല�ം �പയാണ്.

1-6-6   ICAR ധനസഹായം
2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഇൻഡ�ൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അ�ികൾ�റൽ റിസർ�ിൽ (ICAR) നി�ം ലഭി� �ാ�ക�െട
വിവരം �വെട േചർ��.
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�മ
നം.

�ാ�ിനം ഉ�രവ് നം. �ക

1 ഡി.ജി. �ാ�് F.N. Agri/Edn/4.32/2017 EP&HS തീയതി. 29.11.2019 10276307/-

2 റാേവ ൈ���് B.F.Sc വിദ�ാർ�ികൾ F.N. Ag/Edn/7/(76)/2017 തീയതി. 25.06.2019 972000/-

3 ICARപി.ജി. േ�ാളർഷി�്
F.N. Edn/6/01/2019/ HRD തീയതി. 11.11.2019

F.N. Edn/6/02/2019/ HRD തീയതി. 04.03.2020
478000/-

4
N.T.S േ�ാളർഷി�് B.F.Sc.
M.F.Sc. വിദ�ാർ�ികൾ

F.N. Ag.Edn/8/30/2017 EP&HS തീയതി. 26.06.2019

F.No. Ag.Edn/8/2017 EP&HS തീയതി. 29.01.2020
1365032/-

5 ൈല�റി �ാ�് F.No. Agri.Edn/22/2017 EP&HS തീയതി. 22.01.2020 800000/-

ഡവല�്െമ�്  �ാ�്  (ഡി.  ജി)  ഇന�ിൽ  10300000/- �പ  അേലാ�്െമ�്  അ�വദി�തിൽ  2018-19 വർഷം  െചലവഴി�ാ�
23693/- �പ �റ�് ആെക 10276307/- �പയാണ് സർ�കലാശാല�് ലഭി�ത്. �ൻവർഷെ� നീ�ിയിരി�് �കയായ 24.97
ല�ം �പ�ം തൻവർഷെ� പലിശ വരവായ 2.75 ല�ം �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 148.30 ല�ം �പ തൻവർഷം വാർഷിക
ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  വരവ്  വ�ി��്.  തൻവർഷെ�  െചലവ്  121.20 ല�ം  �പയാണ്.  ക�ാഷ്  ��്  �കാരം  27.39
ല�ം �പ നീ�ിയിരി�് ഉ�്. ICAR �ാ�് പരമാവധി െചലവഴി�ാൻ േവ� നടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-6-7    തനത് വ�മാനം
സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� തന� വ�മാനം 84657528.54  �പയാണ്.

മ�� വിൽ�ന 1536584.00

ഫാം വരവ് 188234.00

�േവശന ഫീസ് 4838732.00

ട�ഷൻ ഫീസ് 44626549.00

അേപ� ഫീസ് 4183748.00

പരീ�ാ ഫീസ് 7614808.00

മ��വ 300097.40

ബ�് പാ�് 125820.00

ഓവർെഹഡ് 239191.00

െട�ർ ഫീസ് 210760.34

പലവക 739318.91

S/D, EMD 1729382.89

പ�ിേ�ഷൻ 2335.00

പി.ഡി. അ�ൗ�ിൽ നി�� വരവ് 129062.00

െ�യിനിംഗ്/കൺസൽ�ൻസി ഫീസ് 3252765.00
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വാടക 1651171.00

ബാ�് വരവ് 22200.00

ബാ�് പലിശ 303178.00

ഫി�ഡ് ഡേ�ാസി�് പലിശ 12963592.00

ആെക 84657528.54

    പലിശ  വരവ്  രസീപ്�്  & േപയ്െമ�്  കണ�്  �കാരം  14615025.10 �ം  തന�വ�മാന�ിെ�  ഇനം  തിരി��  കണ�
�കാരം  1326677/-  ഉം  ആണ്.  ഖ�ികയിൽ  തന�വ�മാന�ിൽ  നി�മാ���  പലിശ  വരവ്  ഉൾെ���ിയതാണ്  േമൽ
വ�തിയാന�ി�  കാരണം.  സർ�കലാശാല  ഉ�ാദി�ി��  മ��ം,  മ�����ൾ  എ�ിവ�െട  വിപണനം,
സർ�കലാശാല ഫാമിൽ ഉ�ാദി�ി�� വിളകൾ എ�ിവ�െട വിപണനം, ക�ൽ ൈതക�െട വി�ന എ�ിവയിൽ നി��
വ�മാനമാണ്  ഫീസി�  �റെമ  സർ�കലാശാല��  �ഖ�  വ�മാനമാർ�ം.  സർ�കലാശാല  �ഖ�കാര�ലയ�ി�  �റെമ
��ൈവ�് ഫിഷറീസ് േ�ഷനി�ം ഏകേദശം 81 ഓളം മ���ഷി�് ഉപേയാഗേയാഗ�മായ മ���ള���്.

1-7   സർ�കലാശാല�ം ഗേവഷണ�ം
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.

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�.

2019-20 ൽ സം�ാന ഗവൺെമ�ിൽ നി�ം വിവിധ െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�കൾ�ം മ� ഗേവഷണ�ൾ�മായി 260 ല�ം
�പ അ�വദി�.  എ�്േ�ണൽ ഏജൻസിയിൽ തൻവർഷം 1,05,99,284/- �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 40

അംഗീ�ത െസ��കളിൽ നി�� ൈഗ�കൾ 142

റിസർ�് ൈഗ�കൾ രജിേ�ഷൻ ഫീ അടവാ��തിെ� വിശദാംശ�ൾ േരഖെ���ി രജി�ർ പരിപാലി�ി�ി�. അതിനാൽ
എ�ാ  ൈഗ�ക�ം  രജിേ�ഷൻ  ഫീ  അടവാ�ിയി�േ�ാ  എ�്  പരിേശാധി�ാൻ  കഴി�ി�ി�.  രജി�ർ  എ�തി
��ിേ��താണ്.

1-7-1   സർ�കലാശാലയിെല പി.എ�്.ഡി. വിദ�ാർ�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ
2018-19 ൽ 8 Post Doctoral 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 OEUT Fish C.C Man Total

2014 10 2 12

2015 10 3 1 9 23
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2016 22 1 5 1 2 31

2017 22 2 9 33

2018 33 1 12 2 9 57

2019 25 16 3 10 54

ആെക 122 7 34 6 41 210

1-7-2    2019-20 ൽ നൽകിയ വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം.

േ�ാജ�ിെ� േപര്
�ിൻസി�ൽ

ഇൻെവ�ിേഗ��െട
േപര്

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി

�ക വർഷം റിമാർ�്

1.
Establishing Aquatic Animal Health and
Management Laboratory

Dr. Devika Pillai NFOB 5599849/- 2016-17
KSA.FOU-A3-87/19,
Dt. 06.07.2019

2. ICAR Development Grant Finance Officer ICAR 25620307/- 2018-19
KSA.FOU-A3-301/19,
Dt. 31.08.2019

3. National Talent Scholarship (PG) Finance Officer ICAR 297098/- 2018-19
KSA.FOU-A3-301/19,
Dt. 31.08.2019

4 Study Ready (Rawe) Finance Officer ICAR 918000/- 2018-19
KSA.FOU-A3-301/19,
Dt. 31.08.2019

Total 32435254/-

1-8   വാർഷിക കണ�ക�ം അവ�െട അ�ൗ�ിം�ം
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�റി�ം, െ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�യാണ്.  േകരള �ഷറി േകാഡ്
ച�ം  92(4)  �കാരം  ക�ാഷ്  ��്  നിർബ�മാ�ം  ��ിേ���ം,  �ൾ  92(a)(ii)�കാരം  എ�ാ  പണിമിടപാ�ക�ം  ക�ാഷ്
��ിൽ േരഖെ���ി ��ിേ��താണ്.

സർ�കലാശാല�െട പി .ഡി. അ�ൗ�ിെ� വര�ം െചല�ം വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി� .

സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ികേയാെടാ�ം  പി.ഡി.  അ�ൗ�ിെ�  വിവര�ൾ  �േത�കം
നൽകിയി�െ��ി�ം  പി.ഡി.അ�ൗ�ിെല  ��ിരി�്,  വരവ്,  െചലവ്,  നീ�ിയിരി�്  വിവര�ൾ  വാർഷിക  ധനകാര�
പ�ികയിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ക�ാഷ്  ��്  �കാര��  പി.ഡി.  അ�ൗ�ിെല  31.03.2020-െല  നീ�ിയിരി�ായി,
9759779/- �പ�ം ബാ�് പാ�് ��്/േ��്െമ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�ായി 3862339/- �പ�ം കാണി�ി��്. എ�ാൽ
അ�ൗ�ിെല ��ിരി�്, വരവ്, െചലവ്, നീ�ിയിരി�് വിവര�ൾ ഉൾെ���ാ�തിനാൽ, ധന�ിതി ��വനാ�ം വാർഷിക
ധനകാര�  പ�ികയിൽ  �തിഫലി��ി�.  �ടാെത  പി.ഡി.  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  2019-20  വർഷം  നട�ിയ  �ിര
നിേ�പ�ൾ  �ാ�്  രജി�റിൽ  ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം  ധനകാര�  പ�ികയിൽ  �തിഫലി�ി�ി�.  �ടർവർഷ�ളിെല
ധനകാര�പ�ികയിൽ പി.ഡി.അ�ൗ�ിെല വിവര�ൾ ഉൾെ���വാൻ ��ിേ��താണ്.

1-9    സർ�കലാശാല�ം ആ�ി�ം
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സർ�കലാശാല  ആ�ാന  കാര�ാലയം  �ിതിെച��  പന�ാട്  ��ളം  വിേ�ജിൽ  68.953  ഏ�ർ  �മി�ം  (28  െഹ�ർ)
��ൈ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  (21.12.2010  െല  ജി.ഒ.(എം.എസ് )  നം.  519/2010/റവന�  �കാരം
സർ�ാരിൽ നി� ൈകമാറിയത് ) �മി���്. ആെക 128.953 ഏ�ർ �മി നിലവിൽ സർ�കലാശാല�് സ��മാ��്.

ആ�ികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം III ആയി ഉൾെ���ിയി��്.

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളിൻേമലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1   പരീ�കൾ�് ഉപേയാഗി�� Answer book/ Additional Sheet എ�ിവ�െട േ�ാ�് രജി�ർ
പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ
സർ�കലാശാലയിൽ  പരീ�കൾ�ായി  ഉപേയാഗി��  ആൻസർ  ��ക�േട�ം  അഡീഷണൽ  ഷീ�ക�േട�ം  േ�ാ�്
രജി�ർ  �ത�മായി  ��ി�ി�ി�.  സർ�കലാശാല�െട  പരീ�ാ  നട�ി�ി��  ആൻസർ  ��്/  അഡീഷണൽ  ഷീ�്
എ�ിവ�െട  ��ിരി�്,  വരവ്,  വിതരണം  െച�ത്,  നീ�ി  ബാ�ി  എ�ീ  വിവര�ൾ  നിലവിൽ  ��ി�ി��  േ�ാ�്
രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�. ആൻസർ ��്, അഡീഷണൽ ഷീ�് എ�ിവ�െട 01.04.2019-െല ��ിരി�് എ�െയേ�ാ 31.03.2020
– െല നീ�ിയിരി�് എ�െയേ�ാ ഉ� വിവര�ൾ േ�ാ�് രജി�റിൽ നി�ം ലഭി��ി�. ആൻസർ ��്/അഡീഷണൽ
ഷീ�് ഇഷ� െച�േ�ാൾ ൈക��� ഉേദ�ാഗ�ൻ ഒ�് േരഖെ����ി�. ഓേരാ �ാൻസാ��േശഷ�ം േ�ാ�് രജി�റിൽ
ആൻസർ  ��്/അഡീഷണൽ  ഷീ�്  എ�ിവ�െട  നീ�ിയിരി�്  േരഖെ����ി�.  പരീ�ാ  ഹാളിൽ  വിദ�ാർ�ിക�െട
ഹാജർ അ�സരി�് Invigilators വിതരണം െച�� ആൻസർ ��ക�േട�ം അഡീഷണൽ ഷീ�ക�േട�ം വിവര�ൾ �േത�കം
ഫയ�കളായി  ��ി�ി��്.  അ�  �കാരം  2019-20  കാലയളവിൽ  440  പരീ�കൾ  നട�ക�ം  8451  ��ികൾ  വിവിധ
േകാ�കളിലായി  പരീ�  എ��ക�ം  െച�ി��്.  എ�ാൽ  പരീ�ാഹാളിൽ  ഉപേയാഗി�ാെത  തിരിെക  ലഭി��  ആൻസർ
��്/അഡീഷണൽ ഷീ�് എ�ിവ�െട വിവര��ം അതിേനാട�ബ�മായ ബാലൻ�ം രജി�റിൽ േചർ��ി�.

2018-19 വർഷം 1,45,600/- �പ െചലവഴി�് 2,00,000 അഡീഷണൽ ഷീ�ം 2019-20 വർഷം 147465/- �പ െചലവഴി�് 10,000
ആൻസർ  ��ക�ം  �ി�്  െച�്  േ�ാ�ിെല��ി�െ��ി�ം  ഇവ�െട  ��ിരി�്,  നീ�ിബാ�ി  എ�ിവ�ം
േരഖെ���ിയതായി  കാ��ി�.  10.04.2018-ൽ  വാ�ിയ  200000  അഡീഷണൽ  ഷീ�ിെ�  വരവ്  േരഖെ���ിയ  േശഷം
(േ�ാ�് രജി�ർ േപജ് നം. 14) 23.06.2020 �തൽ ഉ� വിതരണം മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. ��ത തീയതിയിെല
ആൻസർ  ��ിെ�  ��ിരി�്  7244,  അഡീഷണൽ  ഷീ�ിെ�  ��ിരി�്  158441,  എ�്  േരഖെ���ിയിരി��.
നീ�ിബാ�ിേയാ മ�് േരഖെ����കേളാ ഇ�ാെത ��ിരി�് കണ�ാ�ിയത് എ�െനെയ�് വ��മ�. ഈ വിഷയ�ിൽ
വിശദീകരണം ആവശ�െ��് 21.10.2021 - ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ആൻസർ  ഷീ�ക�െട  �ത�മായ  േ�ാ�്,  ഉപേയാഗം,  നീ�ി  ബാ�ി  എ�ിവ  േരഖെ���ി  അധികാരെ��  ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ���ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  2013-െല  �ഥമ  �ാ���ിെല  അ��ായം  VII  �ാ���്
42(2)  �കാരം  സർ�കലാശാല  പരീ�  നട�ി�മായി  ബ�െ��  എ�ാ  േരഖക�േട�ം  ഉ�രവാദിത�ം  പരീ�ാ
കൺേ�ാളറിൽ നി�ി�മാണ്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം I അ��ായം VI ആർ�ി�ിൾ 150 C (C) ൽ അ�ശാസി�ം
�കാരം േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.

2-2   അ�ിഷൻ- കം -ഫീ കള�ൻ രജി�ർ - േരഖെ����കൾ വ��ി ��ി�ി�ി�.
ഡീൻ  ഫിഷറീസി�  കീഴി��  ബി.എഫ്.എസ്.സി,  എം.എഫ്.എസ്.സി,  പി.എ�്.ഡി  േകാ�ക�െട  ഫീ  കള�ൻ  രജി�റിൽ
െസമ�ർ ഫീസ് അടവാ�ിയ വിവരം േരഖെ���ിയി�ി�. വിവിധ േകാ�കളിൽ �േവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട വിവരം
�വെട േചർ��.

േകാ�് ബാ�് ��ിക�െട എ�ം

ബി.എഫ്.എസ്.സി 2016 55

ബി.എഫ്.എസ്.സി 2017 80

ബി.എഫ്.എസ്.സി 2018 80

ബി.എഫ്.എസ്.സി 2019 80
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എം.എഫ്.എസ്.സി 2016 34

എം.എഫ്.എസ്.സി 2017 40

എം.എഫ്.എസ്.സി 2018 49

എം.എഫ്.എസ്.സി 2019 54

പി.എ�്.ഡി 2016 5

പി.എ�്.ഡി 2017 4

പി.എ�്.ഡി 2018 10

പി.എ�്.ഡി 2019 17

െസമ�ർ  ഫീസ്  അടവാ�ിയതിെ�  വിവര�ൾ  രജി�റിൽ  എ�തി  ��ി�ാ�തിനാൽ  എ�ാ  വിദ�ാർ�ിക�ം  ഫീസ്
�ത�മായി  അടവാ��േ�ാ  എ�ത്  നിരീ�ി�ാൻ  കഴി�ി�ി�.  ഓേരാ  െസമ�ർ  ഫീ�ം  അടവാ�ിയ  വിവര�ൾ
�ത�മായി  േരഖെ���ി  രജി��കൾ  �ർ�മാ�ി  ��ിേ��താണ്.  അേതാെടാ�ം  ഫീസ്  സംബ�ി�  ഡി.സി.ബി
(ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് ) പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ിേ���മാണ്.

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1   അ��ാപക നിയമനം - സർ�കലാശാല ആ�്, �ാ���് - 2010 െല അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി� �.ജി.സി.
റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാ��ി� - ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം നൽകിയതിെ� െചലവ്
തട�െ����.
സർ�കലാശാല�െട  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�ളിലായി നിയമനം നട�ക�ം െച�. 2010-െല േകരള ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല
ആ�്, 2013 – െല �ഥമ �ാ���്, 2010 – െല �.ജി.സി റ�േലഷൻ, േമൽ �.ജി.സി റ�േലഷന് 2016 �ൈലയിെല 4-ാം േഭദഗതി
എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ പാലി�ാെതയാണ് ��ത നിയമന�ൾ നട�ിയി��ത്. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�
പാനലിൽ  നി�ം  അതത്  വിഷയ��മായി  ബ�െ��  ��്  വിദ�ൻമാെര  െതരെ���്  ൈവസ്  ചാൻസലർ  െസല�ൻ
ക��ി  �പീകരിേ��താണ്.  എ�ാൽ  ��ത  വിദ�ൻമാ�െട  പാനലിെന  നിർേ�ശിേ��ത്  2013-  െല  �ഥമ  �ാ���്
അ��ായം  II  �ാ���്  100  (8)(e)  �കാരം  അധികാര�ാനമായ  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  ആണ്.  എ�ാൽ  വിവിധ
ഡി�ാർ�്െമ�ക�െട േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� മിനിട്സ് പരിേശാധി�തിൽ വിദ�ൻമാ�െട പാനൽ െതരെ���തായി
കാ��ി�.  �.ജി.സി  റ�േലഷൻ  2018  വ�വ�  5.0  �കാര��  െസല�ൻ  ക��ിയിേല�്  വിഷയ  വിദ�െര  ൈവസ്
ചാൻസലർ തെ� െതരെ���ത് ��ാ���ിെല വ�വ�ക�െട ലംഘനമാണ്.

2010- െല �.ജി.സി റ�േലഷനിെല വ�വ� 6.05(i) ന് 2016-ൽ വ� 4-ാം േഭദഗതി �കാരം ഈ സർ�കലാശാലയിൽ സ��്
എ�്പർ�് ക��ി ഉ�ാ�കേയാ ഓേരാ വിഷയ�ൾ�� അംഗീ�ത േജർണ�ക�െട കരട് ഡാ�ാ േബസ് ത�ാറാ�കേയാ,
ആയത്  അംഗീകാര�ിനായി  �.ജി.സി.  �ാൻഡിംഗ്  ക��ി�്  അയ�െകാ��കേയാ  അംഗീകാരം  വാ�കേയാ
െവബ്ൈസ�ിൽ  �സി�ീകരി�കേയാ  െച�ി�ി�.  �ാ���്  �കാരം  ഈ  സർ�കലാശാലയിൽ  സ��്  എ�്പർ�്
ക��ിെയ�ത്  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  ആണ്.  എ�ാൽ  േബാർഡ്  ഓഫ്  �ഡീസിെ�  മിനി�്സിൽ  ഇ�െനെയാ�  കരട്
ഡാ�ാ േബസ് ത�ാറാ�ിയതായി േരഖെ���ിയി�ി�. പല ഡി�ാർ�്െമ�ി�ം േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് �പീകരി��തെ�
2018-19  സാ��ികവർഷ�ിലാണ്.  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��ി�.
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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��.

നിയമന��മായി  ബ�െ��  ഫയൽ  പരിേശാധി�തിൽ  കെ��ിയ  �ധാന  അപാകതകൾ  2018-19  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്
ഖ�ിക  1-14  ൽ  വിശദമായി  പരാമർശി�ി��്.  എ�ാൽ  ഓഡി�്  പരാമർശ�ിന്  ഇ�വെര  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ ആ�്, �ാ���്, �.ജി.സി റ�േലഷൻ എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ� വി��മായി നിയമനം ലഭി� അ��ാപകർ�്
2019-20  സാ��ിക  വർഷം  ശ�ള�ം  മ�്  അലവൻ�ക�ം  നൽകിയ  ഇന�ി��  13352257�പ�െട  െചലവ്  ഓഡി�ിൽ
തട�െ����. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

1) Dr. Anoop K. K, Assistant Professor, Joined duty on 02.05.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA NPS Uty portion Gross Voucher No.

05/2019 19.07.2019 15097 5806 30937 967 52807 172/7-19

06/2019 19.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 173/7-19

07/2019 30.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 13/8-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 64393 N11/9-19

09/2019 27.09.2019 57700 5193 1500 11985 76378 N30/10-19

10/2019 29.10.2019 57700 5193 1500 11985 76378 N18/11-19

UGC Arrear

(02.05.2019 to 31.07.2019)
23.11.2019 31927 N160/11-19

11/2019 27.11.2019 57700 5193 1500 11985 76378 N17/12-19

12/2019 28.12.2019 57700 5193 1500 11985 76378 N35/1-2020

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 11985 76378 N8/2-20

02/2020 10.03.2020 57700 5193 1500 11985 76378 N76/3-20

03/2020 30.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 6/4-20

Total 787213

2) Dr. Rajesh. K, Assistant Professor, Joined duty on 03.05.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA Gross Voucher No.

05/2019 19.07.2019 14593 5613 29906 935 51047 171/7-19

06/2019 19.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 170/7-19
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07/2019 30.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 CBV 33/8-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 59200 CBV N34/9-19

09/2019 27.09.2019 57700 5193 1500 64393 N 29/10-19

10/2019 30.10.2019 57700 5193 1500 64393 N 67/11-19

UGC Arrear 19.11.2019 28841 N 150/11-19

11/2019 27.11.2019 57700 5193 1500 64393 N 20/12-19

12/2019 27.12.2019 57700 5193 1500 64393 N 37/1-20

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 64393 N 9/2-20

02/2020 04.03.2020 57700 5193 1500 64393 N 44/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 64393 N 41/4-20

Total 698975

3) Dr. Manjusha, Assistant Professor – Joined duty on 02.11.2019

Month Date of encashment Pay DA HRA Gross Voucher No.

11/2019

(29 days)
10.01.2020 55777 5020 1450 62247 N 100/1-20

12/2019 10.01.2020 57700 5193 1500 64393 N 101/1-20
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01/2020 31.01.2020 57700 5193 1500 64393 N 20/2-20

02/2020 05.03.2020 57700 5193 1500 64393 N 59/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 64393 N 28/4-20

Total 319819

4) Dr. Phiros Shah, Assistant Professor, Joined duty on 26.08.2019

Month Date of encashment Pay DA HRA
NPS

(Uty portion)
Gross Voucher No.

08/2019 31.10.2019 11168 1005 290 12463 N 63/11-19

09/2019 31.10.2019 57700 5193 1500 64393 N 61/11-19

10/2019 31.10.2019 57700 5193 1500 64393 N 62/11-19

11/2019 02.12.2019 57700 5193 1500 64393 N 57/12-19

12/2019 31.12.2019 57700 5193 1500 64393 N 31/1-20

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 64393 N 39/2-20

02/2020 02.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 26/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 40/4-20

Total 475792

5) Dr. V. P. Limna Mol , Assistant Professor, Joined duty on 13.08.2019

Month Date of encashment Pay DA HRA
NPS

(Uty portion)
Gross Voucher No.

08/2019 (19 days) 30.09.2019 35365 3183 919 39467 N 53/10-19
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09/2019 03.10.2019 57700 5193 1500 6289 70682 N 80/10-19

10/2019 31.10.2019 57700 5193 1500 6289 70682 N 46/11-19

11/2019

03.12.2019

57700 5193 1500 6289

74537 N 72/12-19

Arrear - August 3855

12/2019 06.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 80/1-20

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 40/2-20

02/2020 07.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 67/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 20/4-20

Total 538096

6) Dr. Shyni. K, Assistant Professor, Joined duty on 29.04.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA
NPS

(Uty portion)
Gross Voucher No.

04/2019

(2 days)
31.08.2019 1040 400 2131 67 357 3995 N58/9-19

05/2019 31.08.2019 15600 6000 31968 1000 5357 59925 N 59/9-19

06/2019 31.08.2019 15600 6000 31968 1000 5357 59925 N60/9-19

07/2019 31.08.2019 15600 6000 31968 1000 5357 59925 N 61/9-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 6289 70682 N57/9-19

09/2019 17.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 111/1-20

10/2019 17.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 112/1-20

11/2019 17.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 113/1-20

12/2019 17.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 110/1-20

01/2020 31.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 22/2-20
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02/2020 08.04.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 86/4-20

03/2020 08.04.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 87/4-20

Total 749226
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7) Dr. Jenny Ann John , Assistant Professor, Joined duty on 17.06.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA NPS (Uty portion) Gross Voucher No.

06/2019 (14 days) 24.08.2019 7280 2800 14918 467 25465 237/8-19

07/2019 24.08.2019 15600 6000 31968 1000 54568 238/8-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 64393 N 24/9-19

09/2019 03.10.2019 57700 5193 1500 64393 N71/10-19

10/2019 06.11.2019 57700 5193 1500 10376 74769 N 92/11-19

UGC Arrear

(17.06.2019 to 31.07.2019)
27.11.2019 15778 N 15/12-19

11/2019 02.12.2019 57700 5193 1500 10376 74769 N 56/12-19

12/2019 04.03.2020 57700 5193 1500 10376 74769 N 39/3-20

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 10376 74769 N 42/2-20

02/2020 09.03.2020 57700 5193 1500 10376 74769 N 66/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N 23/4-20

Total 669124

8) Dr. Afsal. E. M, Associate Professor, Joined duty on 14.05.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA Gross Voucher No.

05/2019 (18 days) 19.07.2019 21716 5226 39874 871 67687 174/7-19

06/2019 19.07.2019 37400 9000 68672 1500 116572 175/7-19

07/2019 30.07.2019 37400 9000 68672 1500 116572 10/8-19

08/2019 31.08.2019 131400 11826 1750 144976 N12/9-19

09/2019 27.09.2019 131400 11826 1750 144976 N31/10-19

10/2019 29.10.2019 131400 11826 1750 144976 N17/11-19

UGC Arrear 30.10.2019 73301 N150/10-19

11/2019 26.11.2019 131400 11826 1750 144976 N19/12-19
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12/2019 28.12.2019 131400 11826 1750 144976 N5/1-20

01/2020 29.01.2020 131400 11826 1750 144976 N7/2-20

02/2020 05.03.2020 131400 11826 1750 144976 N62/3-20

03/2020 30.03.2020 131400 11826 1750 144976 N5/4-20

Total 1533940

9) Dr. Maya Raman, Associate  Professor, Joined duty on 0 2.05.2019 AN

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA NPS (Uty portion) Gross Voucher No.

05/2019

(29 1/2 days)
25.07.2019 35590 8565 65349 1427 110931

CBV No.

236/7-19

06/2019 25.07.2019 37400 9000 68672 1500 116572 237/7-19

07/2019 01.08.2019 37400 9000 68672 1500 116572 52/8-19

08/2019 31.08.2019 131400 11826 1750 144976 N29/9-19

09/2019 30.09.2019 131400 11826 1750 144976 N72/10-19

10/2019 29.10.2019 131400 11826 1750 26844 171820 N27/11-19

UGC Arrear 02.11.2019 92148 N144/11-19

11/2019 30.11.2019 131400 11826 1750 26844 171820 N49/12-19

12/2019 03.01.2019 131400 11826 1750 26844 171821 N62/1-20

01/2020 05.02.2020 131400 11826 1750 26844 171820 N86/2-20

02/2020 04.03.2020 131400 11826 1750 26844 171821 N41/3-20

03/2020 30.03.2020 131400 11826 1750 14323 159299 N27/4-20

Total 1744576

10) Dr. Radhika Rajasree. S. R, Professor, Joined duty on 10.05.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA
NPS

(Uty portion)
Gross Voucher No.

05/2019 (22 days) 26.07.2019 30516 7697 55667 1065 9328 104273 N-238/7-19

06/2019 26.07.2019 43000 10000 78440 1500 13144 146084 N239/7-19

07/2019 07.08.2019 43000 10000 78440 1500 146084 N135/8-19
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08/2019 04.09.2019 144200 12978 1750 15718 174646 N116/9-19

09/2019 27.09.2019 144200 12978 1750 15718 174646 N33/10-19

10/2019 29.10.2019 144200 12978 1750 15718 174646 N29/11-19

UGC Arrear

(10.05.2019 to 31.07.2019)
12.11.2019 77393 N145/11-19

11/2019 27.11.2019 144200 12978 1750 15718 174646 N18/12-19

12/2019 27.12.2019 144200 12978 1750 15718 174646 N65/1-20

01/2020 31.01.2020 144200 12978 1750 15718 174646 N72/2-20

02/2020 30.03.2020 144200 12978 1750 15718 174646 N186/3-20

03/2020 30.03.2020 144200 12978 1750 15718 174646 N-31/4-20

Total 1871002

11) Dr. Nevin. K. G, Asst. Professor, Joined duty on 04.05.2019

Month
Date of

encashment
Pay

Grade
Pay

DA HRA
NPS

(Uty portion)
Gross Voucher No.

05/2019 (28 days) 29.07.2019 14090 5419 28873 903 49285 CBV No. 240/7-19

06/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 241/7-19

07/2019 01.08.2019 15600 6000 31968 1000 54568 53/8-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 64393 N54/9-19

09/2019 03.10.2019 57700 5193 1500 64393 N70/10-19

10/2019 29.10.2019 57700 5193 1500 11914 76307 N28/11-19

UGC Arrear

(10.05.2019 to 31.07.2019)
12.11.2019 31233 N146/11-19

11/2019 30.11.2019 57700 5193 1500 11914 76307 N50/12-19

12/2019 01.01.2020 57700 5193 1500 11914 76307 N66/1-20

01/2020 29.01.2020 57700 5193 1500 11914 76307 N6/2-20

02/2020 04.03.2020 57700 5193 1500 11914 76307 N42/3-20

03/2020 30.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N29/4-20

Total 770657

12) Dr. Abish. B, Asst. Professor, Joined duty on 29.04.2019
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Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA NPS (Uty portion) Gross Voucher No.

04/2019 (2 days) 29.07.2019 1040 400 2131 67 3638 244/7-19

05/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 243/7-19

06/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 242/7-19

07/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 9/8-19

08/2019 31.08.2019 57700 5193 1500 64393 N55/9-19

09/2019 27.09.2019 57700 5193 1500 64393 N32/10-19

10/2019 31.10.2019 57700 5193 1500 12997 77390 N66/11-19

UGC Arrear

(10.05.2019 to

31.07.2019)

12.11.2019 30130 N151/11-19

11/2019 03.12.2019 57700 5193 1500 12578 76971 N69/12-19

12/2019 31.12.2019 57700 5193 1500 12578 76971 N29/1-20

01/2020 31.01.2020 57700 5193 1500 12578 76971 N25/2-20

02/2020 10.03.2020 57700 5193 1500 12578 76971 N75/3-20

03/2020 30.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N4/4-20

Total 782214

13) Dr. Shijo Joseph, Asst. Professor, Joined duty on 10.05.2019

Month Date of encashment Pay Grade Pay DA HRA NPS (Uty portion) Gross Voucher No.

05/2019 29.07.2019 11071 4258 22687 710 38726 245/7-19

06/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 246/7-19

07/2019 29.07.2019 15600 6000 31968 1000 54568 41/8-19

08/2019 04.09.2019 57700 5193 1500 64393 N70/9-19

09/2019 27.09.2019 57700 5193 1500 64393 N35/10-19

10/2019 31.10.2019 57700 5193 1500 17041 81434 N65/11-19

UGC Arrear

10.05.2019 to 31.07.2019
19.11.2019 26621 N149/11-19

11/2019 03.12.2019 57700 5193 1500 18867 83260 N70/12-19

12/2019 31.12.2019 57700 5193 1500 12578 76971 N30/1-20

01/2020 31.01.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N24/2-20
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02/2020 09.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N96/3-20

03/2020 31.03.2020 57700 5193 1500 6289 70682 N44/4-20

Total 756980

14) Dr. Girish Gopinath, Associate Professor, Joined duty on 20.05.2019

Month
Date of

encashment
Pay Grade Pay DA HRA

NPS
(Uty portion)

Gross Voucher No.

05/2019 (12 days) 29.07.2019 14477 3483 26583 387 44930 247/7-19

06/2019 29.07.2019 37400 9000 68672 1000 116072 248/7-19

07/2019 29.07.2019 37400 9000 68672 1000 116072 23/8-19

08/2019 31.08.2019 131400 11826 1750 144976 N56/9-19

09/2019 27.09.2019 131400 11826 1750 144976 N36/10-19

10/2019 31.10.2019 131400 11826 1750 34188 179164 N64/11-19

UGC Arrear

(20.05.2019

to 31.07.2019)

19.11.2019 68997 N148/11-19

11/2019 03.12.2019 131400 11826 1750 28644 173620 N71/12-19

12/2019 31.12.2019 131400 11826 1750 28644 173620 N15/1-20

01/2020 31.01.2020 131400 11826 1750 28644 173620 N23/2-20

02/2020 04.03.2020 131400 11826 1750 14322 159298 N38/3-20

03/2020 30.03.2020 131400 11826 1750 14322 159298 N21/4-20

Total 1654643

3-2   �ൾ ഡയറ�ർമാ�െട നിയമനം - ആ�്, �ാ���്, �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാ��ി� -
ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം നൽകിയതിെ� െചലവ് തട�െ����.
ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�ി�ം �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജിയി�ം
ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് ജി.എ.5-3285/18, തീയതി - 24.03.2018 �കാരം നട�ിയ നിയമന�ളിൽ, സർ�കലാശാല �ാ���്,
അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി� �.ജി.സി. റ�േലഷൻ എ�ിവ പാലി�തായി കാ��ി�. 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�തിനാൽ,  2016  െല  �.ജി.സി.
അ��ാപക നിയമനം സംബ�ി�് 4-ാം േഭദഗതി �കാരം ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് വി�ാപനം �ണിേ���ം നിയമനം
നടേ���മായി��.  എ�ാൽ  2018 ൽ  സർ�കലാശാല  ഡയറ�ർ  ത�ികയിേല�്  വി�ാപനം  �ണി�ത്  2010 – െല
�.ജി.സി. റ�േലഷൻ �കാരമാണ്.

1) ഡയറ�ർ , �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി നിയമനം

ഡയറ�ർ, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ സയൻസിൽ നിയമിതനായ േഡാ. എസ്. �േരഷ് �മാറിെ� നിയമന�മായി ബ�െ��് 2018-19
ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  ഖ�ിക  1-13-2 - ൽ  ഉൾെ���ിയി��്.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  08.07.2020 ൽ  സർ�കലാശാല  നൽകിയ
മ�പടി  പരിേശാധി�.  2016െല  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ  4-ാം  േഭദഗതി  �കാരം  െ�ാഫസർ  േകഡറി��  നിയമന�ിന്  400
േപായി�് ആവശ�മാണ്. ഈ േപായി�കൾ കണ�ാ��തിേല�ായി 2016 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ േഭദഗതി അ�ബ�ം III,
കാ�ഗറി  II,  III  എ�ീ  ഇന�ളിൽ  നൽകിയ  മാർ�ാണ്  പരിഗണിേ��ത്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ
കാ�ഗറി  II  െ�ാഫഷണൽ  ഡവല�്െമ�്  േകാ-കരി�ലർ  ആൻഡ്  എ�്�ൻഷൻ  ആ�ിവി�ി  എ�  ഇന�ിൽ  േപായി�്
നൽകിയതായി പറ�ി�ി�. �ടാെത കാ�ഗറി III വിഭാഗ�ിൽ ഇംപാ�് ഫാ�െറ അടി�ാനെ���ിയാണ് ഓേരാ റിസർ�്
പ�ിേ�ഷ�ം  േപായി�്  നൽേക�ത്  .  എ�ാൽ  മ�പടി  �കാരം  ഓേരാ  റിസർ�്  േപ�റി�ം  2016 െല  േഭദഗതി  �കാരം
േപായി�്  നൽ��തി�  പകരം  ഇംപാ�്  ഫാ�െറ  അടി�ാനെ���ി  േപായി�്  നൽകാെത  2010 െല  റ�േലഷൻ  �കാരം
ഓേരാ റിസർ�് �സി�ീകരണ�ി�ം 15 മാർ�ം (റേഫർഡ് േജർണൽസ് ), േനാൺ റേഫർഡ് േജർണൽസിന് 10 മാർ�മാണ്
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നൽകിയത്.  �ടാെത  കാ�ഗറി  III  െല  മ�ിന�ൾ�്  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ  േഭദഗതി  2016  ന്  പകരം  2010  �കാരമാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്. ഇ�െന �.ജി.സി. റ�േലഷന് വി��മായി നിയമന നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ നിയമേമാ ച�േമാ
�കാരം  സർ�കലാശാല�്  അധികാരമി�ാതിരിെ�  േഡാ.  �േരഷ്  �മാറിെ�  നിയമനം  �മവി��മായതിനാൽ  ഡയറ�ർ
ത�ികയിൽ  അേ�ഹം  2019-20  കാല�്  ശ�ളം  ഇന�ിൽ  ൈക��ിയ  2308701/-  �പ�െട  െചലവ്  തട�െ����.
വിശദവിവരം �വെട േചർ��.
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േഡാ. �േരഷ് �മാർ . എസ്, ഡയറ�ർ  [Scale of Pay - 37400 – 67000 (AGP - 10000)]

Month Encashment date Pay Grade Pay DA HRA Gross Voucher No.

03/2019 27.03.2019 43283 9032 72718 1355 126388 39/4-19

04/2019 29.04.2019 47920 10000 80509 1500 139929 36/5-19

05/2019 27.05.2019 47920 10000 85722 1500 145142 48/6-19

06/2019 26.06.2019 47920 10000 85722 1500 145142 32/7-19

DA Arrear 20.07.2019 59011 169/7-19

07/2019 30.07.2019 47920 10000 85722 1500 145142 45/8-19

08/2019 26.08.2019 47920 10000 85722 1500 145142 N40/9-19

09/2019 27.09.2019 162300 14607 1750 178657 N27/10-19

10/2019 29.10.2019 162300 14607 1750 178657 N19/11-19

UGC Arrear (01.04.2019 to 31.07.2019) 02.11.2019 152206 N81/11-19

11/2019 26.11.2019 162300 14607 1750 178657 N22/12-19

12/2019 27.12.2019 162300 14607 1750 178657 N38/1-20

01/2020 28.01.2020 141358 12722 1524 155604 N10/2-20

02/2020 03.03.2020 162300 14607 1750 178657 N25/3-20

Salary Arrear 1/20 (4days) 12.03.2020 23053 N120/3-20

03/2020 30.03.2020 162300 14607 1750 178657 N33/4-20

ആെക 2308701

2) ഡയറ�ർ , �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�് നിയമനം

ഡയറ�ർ,  �ൾ  ഓഫ്  ഫിഷറി  എൻവേയാൺെമ�്  ആയി  നിയമിതനായ  േഡാ.  െക.  പി.  �ഭാഷ്  ച�െ�  നിയമന�മായി
ബ�െ��്  2018-19  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ിൽ  ഖ�ിക  1-13-1  ആയി  പരാമർശം  ഉൾെ���ിയി��്.  ഇ�മായി  ബ�െ��്
08.07.2020 ൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി പരിേശാധി�. േഡാ. െക. പി. �ഭാഷ് ച�ൻ, െ�ാഫസർ േകഡറിെല ര�
വർഷെ� േസവന പരിചയ�ിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ��തി� പകരം �ിൻസി�ൽ ത�ികയിൽ ആയി��േ�ാൾ വാ�ിയ
െ�ാഫസർ  െ�യിലിെല  ശ�ള�ിെ�  േരഖകൾ  ആണ്  ഹാജരാ�ിയത്.  അതായത്,  മ�പടി  �കാരം  അേ�ഹ�ിന്
െ�ാഫസർ  േകഡറിൽ  �വർ�ി  പരിചയം  ഇ�.  ഇത്  സർ�കലാശാല  ആ�ിേല�ം  �ാ���ിെല�ം  വ�വ�കൾ�്
വി��മാണ്.

ഡയറ�ർ  ത�ിക  െ�ാഫസർ  ത�ിക�്  �ല�മായി  ആ�ി�ം  �ാ���ി�ം  വ�വ�  െച�ി��തിനാൽ  നിയമന�ിന്
െ�ാഫസർ  ത�ികയിേല��  �.ജി.സി.  റ�േലഷ�കളാണ്  ബാധകം  (2016  െല  4-ാം  േഭദഗതി  �.ജി.സി  റ�േലഷൻ).
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സർ�കലാശാല  മ�പടി  �കാരം  അേ�ഹ�ിന്  േമൽേഭദഗതി  റ�േലഷനിെല  അ�ബ�ം  IIIകാ�ഗറി  II  �കാരം  മാർ�്
നൽകിയി�ി�.

അ�ബ�ം  III  കാ�ഗറി  III  അ�സരി�്  ഓേരാ  റിസർ�്  േപ�റി�ം  ഇംപാ�്  ഫാ�ർ  �കാരം  മാർ�്  നൽകാെത  2010  െല
�.ജി.സി.  റ�േലഷനിൽ  കാ�ഗറി  III  �കാരം  ഓേരാ  റിസർ�്  േപ�റിന്  നൽകാ��  പരമാവധി  മാർ�ായ  15,  10 (റേഫർഡ്
േജർണൽ  15,  േനാൺ  െറേഫർഡ്  10)  എ�ി�െന  വീതം  നൽകിയതായി  സർ�കലാശാല  സ�തി��.  കാ�ഗറി  III  െല
മ�ിന�ളിൽ  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ  2010 �കാരമാണ്  മാർ�്  നൽകിയിരി��ത്  (2016 െല  �.ജി.സി.  േഭദഗതി  റ�േലഷൻ
ബാധകം)

ഇ�െന  ആ�്,  �ാ���്,  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ  എ�ിവ�്  വി��മായി  നിയമനം  നട�വാൻ  സർ�കലാശാല�്
അധികാരമി�ാതിരിെ�, നിയമവി��മായി നിയമനം േനടിയ േഡാ. െക. പി. �ഭാഷ് ച�ൻ 2019-20 ൽ ശ�ളം ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ 1286645/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

േഡാ. െക. പി. �ഭാഷ് ച�ൻ , ഡയറ�ർ , �ൾ ഓഫ് ഫിഷറി എൻവേയാൺെമ�്  (Scale of Pay – 37400 - 67000)

Month Encashment date Pay Grade Pay DA HRA Gross Voucher No.

01/2019 (14 days) 21.05.2019 11424 4516 22156 677 38773 154/5-19

02/2019 21.05.2019 25295 10000 49060 1500 85855 155/5-19

03/2019 21.05.2019 25295 10000 49060 1500 85855 156/5-19

04/2019 21.05.2019 25295 10000 49060 1500 85855 157/5-19

05/2019 28.05.2019 25295 10000 52236 1500 89031 42/6-19

DA Arrear (18.01.2019 to 30.04.2019) 30.05.2019 10966 N41/6-19

06/2019 27.06.2019 25295 10000 52236 1500 89031 33/7-19

07/2019 30.07.2019 25295 10000 52236 1500 89031 44/8-19

08/2019 30.08.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N39/9-19

09/2019 27.09.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N28/10-19

10/2019 29.10.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N30/11-19

11/2019 27.11.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N21/12-19

12/2019 27.12.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N33/1-20

01/2020 31.01.2019 25295 10000 52236 1500 89031 N26/2-20

02/2020 04.03.2020 25295 10000 52236 1500 89031 N46/3-20

03/2020 30.03.2020 35295 52236 1500 89031 N34/4-20

ആെക 1286645

3-3   CASRED - �ാർ�് �ാസ് �മിനായി വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ി�ി�.
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െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് േഫാർ അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ് & റിസർ�് ഇൻ എൻ�േ�ണർഷി�് െഡവല�്െമ�ിൽ (CASRED)
�ാർ�് �ാസ് �ം ആരംഭി��തിനായി െ�ാഫസർ െചയർ, CASRED -െ��ം, ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�ിെ��ം നിർേ�ശ �കാരം
േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ അ�സരി�് (സൈ� ഓർഡർ, ജി.എ.9/11058/2018, തീയതി – 12.03.2019) 25.03.2019 ൽ 3,13,480/-
�പ�് (invoice no. KMT 3849/20.03.2019) �വെട േചർ�� ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയി��്.

1. മൾ�ിമീഡിയ െ�ാജ�ർ (2 വർഷ വാറ�ി)

2. WD േബാർഡ്

3. േഫസ് േ��് വി.ജി.എ & എ�്.ഡി.എം.1 ഉൾെ�െട

4. എ�്.ഡി.എം.1 േകബിൾ 5 മീ�ർ

5. �ാമർ എ�്.ഡി.എം.1 േകബിൾ

6. അ�ജ വാൾ �ീ�ർ

7. അ�ജ വയർെല�് ൈമ�് 520VHL

8. അ�ജ വയർെല�് ൈമ�് AWM 520VH

9. എയർ ക�ീഷണർ (വാറ�ി - ഒ� വർഷം)

10. Stabilizer for A/C

എ�ാൽ �ാർ�് �ാസ് �മിനായി നീ�ി െവ� െക�ിട�ിെ� പണി �ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ േമൽ ഉപകരണ�ൾ ഇ�വെര
ഉപേയാഗി�ി�ി�.  ആയതിൽ  എയർ  ക�ീഷണറിെ��ം  മ�ം  വാറ�ി  കാലം  കഴി�.  2  വർഷേ��്  വാറ�ി��
ഉപകരണ��െട  വാറ�ി  കാലം  കഴിയാറായിരി��.  �ാസ്  �ം  നിർ�ാണം  �ർ�ിയാ��  �റ�്  മാ�ം
അതിേല�ാവശ�മായ  ഉപകരണ�ൾ  വാ��തി�  പകരം  കാേല��ി  വാ�ി  െവ�ത്  �ണിേവഴ്സി�ി�െട  ഭാഗ��
വീ�യായി  ഓഡി�്  കണ�ാ��.  ഇ�  �ലം  വാറ�ി�െട  �േയാജനം  ഉപകരണ�ൾ�്  ലഭ�മാകാെത  വ�ക�ം
ഉപകരണ�ൾ  �ാപി��  �റ�്  ഉ�ാ��  �വർ�ന  ൈവകല��ൾ  പരിഹരി��തിന്  �ക  െചലവഴിേ��
സാഹചര���ാ�ക�ം െച�ം. ദീർഘ കാലം ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ാ�ത് അവ�െട �വർ�ന �മത കറ��തി�ം
കാരണമാ��.  അതിനാൽ  എ��ം  േവഗം  �ാർ�്  �ാസ്  �മിെ�  �വർ�നം  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ  നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-4   മാംേ�ാവ് െഡേമാൺേ�ഷൻ പ�തി - പ�തി �ർ�ിയാ��തി��േ� ഉപകരണ�ൾ വാ�ി നി�ിയമായി
��ി�ിരി��.
��ൈവ�്  ഫിഷറീസ്  േ�ഷനിെല  പ�തി  ഫ�ിൽെ���ി  ആരംഭി�  നിർ�ാണ  ���ിയാണ്  മാംേ�ാവ്
െഡേമാൺേ�ഷൻ പ�തി. ഈ നിർ�ാണ പ�തി ഇ�വെര �ർ�ീകരി�ി�ി�. എ�ാൽ ഈ െഡേമാൺേ�ഷൻ െസ�റിൽ
�ദർശന  വ��ൾ  ��ി�വാ��  1187291/-  �പ  വിലവ��  �ാസ്  ജാ�കൾ  തൻവർഷം  വാ�ി  നി�ിയമായി
��ി�ിരി��. പ�തി �ർ�ീകരണ�ി���് ഉപകരണ�ൾ വാ�ി നി�ിയമായി ��ി�ിരി��തിന് വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം. �ക റിമാർ�്

CB No. P-143/5-19, Dt. 21.05.2019 7,41,460/- �ാസ് ജാ�കൾ

CB No. P-144/5-19, Dt. 21.05.2019 4,45,831/- �ാസ് ജാ�കൾ

ആെക 11,87,291/-

എ��ം േവഗം ���ി �ർ�ീകരി�് ഉപകരണ�ൾ ഉപ��മാേ��താണ്.

3-5   �ൻ�ർ �മീകരി�ി�
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സർ�കലാശാലയിൽ  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  2019-20  വർഷം  നൽകിയ  �ൻ��കൾ  ഇ�വെര  �മീകരി�തായി  കാ��ി�.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. 23-ാംമത് ആൾ ഇ�� ഇ�ർ �ണിേവഴ്സി�ി ��് െഫ�ിവലിൽ ��ികെള പെ���ി�� �മായി ബ�െ��് േഡാ. ഇ. പി. �ീതം,
അസി��്  െ�ാഫസർ�്  (ഫിഷ്  േ�ാസ�ിംഗ്  െടേ�ാളജി)  25.02.2020  െല  Acad(3)  1159/2020  -ാം  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം
2,39,055/-  �പ  �ൻ�ർ  അ�വദി�ി��്.  �ൻ�ർ  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ,  ടി  �ക  നാളി�വെര  �മീകരി�ി�ി�.  �ക
�മീകരി�തിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (2/19-20, തീയതി - 14.12.2020) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2. ബി.എഫ്.എസ്.സി  �ഡ�്സിന്  അവ�െട  േകാ�ിെ�  ഭാഗമായി  ICAR നിർേ�ശി�ി��  മാൻേഡ�റി  െ�യിനിംഗ്  േ�ാ�ാം  ആണ്
എ�്െപെരൻഷ�ൽ  േലണിംഗ്  േ�ാ�ാം  (ELP).  മ��ം/  �ഗം/  വിള  എ�ിവ�െട  ഉത്പാദന�ിനായി  ഫാം  ഒ��ൽ,
ഭ��വ���െട  �ല�  വർ�ിത  ഉൽ���ൾ  ഉ�ാ�ൽ  �തലായ  �വർ�ന�ൾ  ഇതിൽ  ഉൾെ���.  ഈ  പ�തി�ായി
എസ്.ബി.ഐ. ൈവ�ില �ാ�ിൽ 67157982751 ന�റിൽ അ�ൗ�് നിലവി��്. 2019-20 വർഷ�ിൽ ഈ പ�തി�ായി േഡാ.
െക. ദിേനശ്, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ & HOD, അക�ാകൾ�ർ വാ�ിയ �ൻ��കൾ �മീകരി�തായി കാ��ി�. വിശദവിവരം
�വെട േചർ��.

�മ നം. ഉ�രവ് നം. & തീയതി �ക

1. KUFOS/ELP/001/2018, Dt. 16.09.2019 50,000/-

2. KUFOS/ELP/001/2018, Dt. 07.02.2020 50,000/-

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം I, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം അ�വദി�� �ൻ��കൾ 3 മാസ�ിനകം �മീകരിേ��താെണ�ം,
അ�ാ�പ�ം  ��വൻ  �ക�ം  18%  പലിശ  സഹിതം  തിരിെക  ഈടാേ��താെണ�ം  04.10.2011  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.  419/11/ഫിൻ
ഉ�രവിൽ നി�ർഷി��. ��ത ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ �കാരം �ൻ�ർ �ക 18% പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-6   േ�ാത�ിൽ നി�ം ആദായ നി�തി കിഴിവ് െച�ി�ി�.
െസ�ർ  ഓഫ്  എ�ലൻസ്  ഇൻ  അക�ാ�ിക്  റിേസാ�സ്  മാേനജ്െമ�്  ആ�്  കൺസർേവഷനിെല  (CARMC)  േ�ാജ�ിെ�
ഭാഗമായി  േവ�നാ�്  കായലിൽ  ഫീൽഡ്  സർെ�  നട�ിയതിന്  വിവിധ  ദിവസ�ളിൽ  േബാ�്  വാടകെ���ി��്.
വാടകയിന�ിൽ േദവാൻഷ് �ാവൽസിന് നൽകിയ �കയിൽ നി�ം ആദായനി�തി വ��് നിയമം 1960, 194(സി) �കാരം
േ�ാത�ിൽ നി�് ഈടാേ�� 2% ആദായനി�തി ഈടാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം. െച�് നം., �ക മ�് വിശദീകരണം

1. CBV-P 29/10-19 Ch. No. 2396954/11.10.2019, Rs. 47,776/-
Devansh Travels,
Invoice No. 35/07.09.2019

2. CBV 44/12-19 Ch No. 250447/02.12.2019, Rs. 61,426/-
Devansh Travels,
Invoice No. 36/01.10.2019

3. CBV 240/8-19 Ch. No. 898951/26.08.2019, Rs. 44100/-
Devansh Travels,
Invoice No. 31/22.07.2019

4. CBV P 139/5-19 Ch. No. 2396917/21.05.2019, Rs. 13650/-
Devansh Travels,
Invoice No. 28/22.03.2019

ആെക 166952.00

ആെക �കയായ 166952/- �പ�െട 2% �ക 3339/- �പ ആദായനി�തിയിന�ിൽ ഈടാേ��താണ്.

��ത  വിഷയ�ിൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  12.01.2021 ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.  CARMC – 2) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ  ആദായനി�തി  ഇന�ി��  ന�ം  നേ�ാ�രവാദികളിൽ  നി�്  ഈടാ�ി  ഗവൺെമ�ിൽ
അട�് വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

3-7   സേതൺ ഓഷ�ൻ എ�്െപഡിഷൻ 2019-20’ – െചലവ് അംഗീകരി��ി�.
10.01.2020-ൽ  േപാർ�്  �യിസ്,  മൗറീഷ�സിൽ  നി�ം  ആരംഭി��  സേതൺ  ഓഷ�ൻ  എ�്െപഡിഷനിൽ  പെ����തിന്
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�ീമതി.  �ിൻസി.  എം.  േജാൺ,  േഡാ.  ഗിരീഷ്.  ആർ  എ�ിവർ�്  യാ�ാ�മതി  നൽ��തി�  �േ�ാടിയായി  െമഡി�ൽ
ഫി�്െന�്  സർ�ിഫി��്  സമർ�ി�  ഇന�ിൽ  െചലവ്  വ�  �ക  3350/-  �പ  CARMC  (െസ�ർ  ഓഫ്  എ�ലൻസ്  ഇൻ
അക�ാ�ിക് റിേസാ�സ് മാേനജ്െമ�് ആ�് കൺസർേവഷൻ) ഫ�ിൽ നി�ം റീ-ഇംേ��് െച�് നൽകിയി��്. വിശദാംശം
�വെട േചർ��.
�മ
നം.

വൗ�ർ ന�ർ/ തീയതി �ക ഇനം

1. P38/11-19, തീയതി – 08.11.2019 1850/-
�ീമതി. �ിൻസി. എം. േജാൺ –
െമഡി�ൽ ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��്

2. P39/11-19, തീയതി – 08.11.2019 1500/-
േഡാ. ഗിരീഷ്. ആർ –
െമഡി�ൽ ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��്

ആെക 3350/-

ഇത് സംബ�ി�് ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�ിൽ നി�ം �റെ��വി�ി�� DoR/120/2018, തീയതി - 01.2020 ഉ�രവിൽ ��ത
യാ� �ണിേവഴ്സി�ി�് യാെതാ� സാ��ിക ബാ��ത�ം വ���െത�് �േത�കം പരാമർശി�ി��്.

�ക  റീ-ഇംേ��്  െച�്  നൽകിയത്  സംബ�ി�്  13.01.2021-ൽ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  �േഖന  (CARMC  –  3)  വിശദീകരണം
ആവശ�െ�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  3350/-  �പ�െട  െചലവ്  ഓഡി�ിൽ  അംഗീകരി��ി�.  �ക  െചലവിന്
അംഗീകാരം  നൽകിയ  റിസർ�്  ഡയറ�റിൽ  നി�്  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിൽ  അറിയിേ��താണ്.  �ടാെത  യാ�
നട�ിയതിെ� വിവര�ൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

3-8   ഫിഷറീസ് സർ�കലാശാല �ാേദശിക േക�ം - �ലെമ��് നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ി�
െകാ�ം  ജി�യിെല  ��റയിൽ  വിഭാവനം  െച�ിരി��  ഫിഷറീസ്  �ണിേവഴ്സി�ി  �ാേദശിക  േക��ിനായി  10 ഏ�ർ
�ലം  േകരള  സർ�ാരിെ�  ഇലേ�ാണി�്  ആൻഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ  െടൿേനാളജി  (എ)  വ��ിെ�  ജി.ഒ.  (എം.എസ് )  നം.
21/2019 (E&ITD), തീയതി - 28.09.2019 ഉ�രവ് �കാരം പാ��ിന് അ�വദി�ി��്. ടി �ലം െകാ�ം താ��ിെല �ളവന
വിേ�ജിൽ  േ�ാ�്  10  െല  സർേ�  നം.  392/1,  393/8,  407 എ�ീ  സർേ�  ന��കളിലാണ്  സർേ�  മാ�്  �കാരം  �ിതി
െച��ത്. ��ത സർ�ാർ ഉ�രവ് റവന� (എം) വ��ിെ� സ.ഉ (എം.എസ് ) നം. 51/2021.റവ, തീയതി - 10.02.2021 �കാരം
റ�ാ�ക�ം,  െകാ�ം  ജി�ാ  കള�െറ  �ലം ൈകമാ��തി��  നടപടി�മ�ൾ  സ�ീകരി�ാൻ  �മതലെ���ക�ം  െച�.
ഇ�കാരം  സർ�കലാശാല�്  ��ത  �മിയിൽ  യാെതാ�വിധ  അധികാര�ം  ഇ�ാ�തിനാൽ  യാെതാ�വിധ  നിർ�ാണ
�വർ�ന��ം ആരംഭി�ി�ി�.  01.02.2018 െല ജി.എ.1-9606/2015(ii) സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം െകാ�ം െസ�റിെ�
മാ�ർ  �ാ�ം  �ാരംഭ�വർ�ന�ിനാ��  െസ�റിെ�  െക�ിട�ം  കെ��ി  ആയതിെ�  വിശദാംശ��ം  കാലതാമസം
�ടാെത  സമർ�ി�വാൻ  െ�ഷ�ൽ  ഓഫീസെറ  �മതലെ���ിയി��്.  എ�ാൽ  വിശദാംശ�ൾ  െ�ഷ�ൽ  ഓഫീസർ
സർ�കലാശാല�് സമർ�ി�തിെ� േരഖകൾ ഹാജാരാ�ിയി�ി�. �ലെമ��് സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയിേ��താണ്.

സർേ� നട�വാനായി പണം നൽകി - െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.

        െകാ�ം  �ാേദശിക  േക��ിെ�  �ലെമ��മായി  ബ�െ��്  KSCADC  �്  2,00,000/-  �പ  അഡ�ാൻസ്
നൽകിെയ�ി�ം ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ െചലവിെ� േരഖകേളാ സർേ� നട�ിയതിെ� വിശദാംശ�േളാ ഹാജരാ�ിയി�.
ഇത്  സംബ�ി�്  26.03.2021  ൽ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  8  നൽകിെയ�ി�ം  നാളി�വെര  സർ�കലാശാല  മ�പടി
നൽകിയി�ി�. െചലവിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ�റ��.

വൗ�ർ നം. �ക െച�് നം./ തീയതി

P115/2-20 2,00,000/- 0282766/26.02.2020

3-9   ലാബ് സൗകര���െട അപര�ാ�ത
2019-20  സാ��ികവർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ഡീൻ  ഫിഷറീസിെ�  കീഴി��  വിവിധ  വ��ക�െട  ലാ�കളിൽ
ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ക��ായി.

ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനജ്െമ�ിെല ലാ�ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം വളെര പരിമിതമാണ്. ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� വളെര
പഴയ  ഉപകരണ�ൾ  വെര  ക�ം  െച�്  കളയാെത  ��ി�ിരി��.  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ����കൾ  ശരിയായ
രീതിയിൽ  അ�.  ഉപകരണ��െട  ബാ�ല��ം,  �ലപരിമിതി�ം  �ലം,  േ�ാ�്  രജി�ർ  അ�സരി��  എ�ാ
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ഉപകരണ��െട�ം  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ാൻ  കഴി�ി�ി�.  വ��ിെ�  ലാബ്  സൗകര��ൾ  െമ�െ���ാൻ  േവ�
സത�ര  നടപടികൾ  �ണിേവഴ്സി�ി  അധി�ത�െട  ഭാഗ�  നി��ാേക�താണ്.  ഉപേയാഗ  �ന�മായ  ഉപകരണ�ൾ
പരിേശാധി�് �േത�കം കണെ���് നിയമ�കാരം ക�ം െച�ാൻ േവ� നടപടിെയ��ാ��താണ്. ഉപേയാഗേയാഗ�മായ
ഉപകരണ��െട േ�ാ�് �ത�മായി േരഖെ���ി ��ിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

�വെട  േചർ��  ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ  നട�ിയ  ഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ,  പ�ികയിൽ  േചർ�ി��  ഉപകരണ�ൾ
�വർ�ന രഹിതമായി കാണെ��. ആയത് അ����ണികൾ നട�ി ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�കേയാ, അതി� സാധ�മെ��ിൽ
ക�ം െച�കേയാ െചേ��താണ്.

ഡി�ാർ�്െമ�് �വർ�നരഹിതമായ ഉപകരണ�ൾ

അക�ാകൾ�ർ ഡി�ാർ�്െമ�്

Hemo Cytometer

Incubator (Model KING)

Lynx Binocular Stero

Dissecting Microscope

Pentax Camera

Class room Podium

Muffle Furnace

ഫിഷ് േ�ാസ�ിംഗ് െടേ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�്

Smoke Klin CS 350ECG

Reverse Osmosis Plant

Dehydrator (ഭാഗികമായി �വർ�ി��)

Air Blaste Freeze

Texture Analysis

Refrigerated Centrifuge

Calorie Meter (ഒെര�ം
�വർ�ി��ി�)

Age/ Page

Co2 incubator

Lyophiliser

Cooing Centrifuge

Fridge (2 Nos)

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�്
മാേനജ്െമ�്

Stage Microscope

Electronic Balance (Citizen)

Analytical Balance (ഒെര�ം)

    ൈമേ�ാബേയാളജി  (�.ജി,  പി.  ജി,  പി.എ�്.ഡി)  ലാബിൽ  ഭൗതിക  സൗകര��ൾ  അപര�ാ�മാണ്.  മാ�മ�  ലാബിൽ
ജീവന�ാ�െട  അപര�ാ�ത�ം  ഉ�്.  ൈമേ�ാ  ബേയാളജി�െട  പഠനം  ��തലായി  ലാബിെന  ആ�യി�ിരിെ�  ലാബിെല
അപര�ാ�തകൾ ��ിക�െട പഠന നിലവാരെ� ബാധി�ാൻ സാധ�ത��്. ആയതിനാൽ ലാ�ക�െട ഭൗതിക സൗകര��ൾ
െമ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    19.01.2021 ൽ അക�ാ�ിക് എൻവേയാൺെമ�് മാേനജ്െമ�് ലാബിൽ നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ, ലാബ് െമ�െ��
നിലവാരം �ലർ��തായി ക�.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...

41 of 60 7/11/2022, 2:36 PM



3-10   ഗേവഷണ�ിനായി അ�വദി� �ക �ർ�മായി വിനിേയാഗി��ി�.
2019-20  �ാൻ  െ�ാേ�ാസൽ  �കാരം  െസ�ർ  ഓഫ്  എ�ലൻസ്  ഇൻ  അക�ാ�ിക്  റിേസാ�സ്  മാേനജ്െമ�്  ആ�്
കൺസർേവഷനിൽ  (CARMC) െ�ാഫസർ  െചയറിന്  66.16 ല�ം  �പ�ം,  ഫാ�ൽ�ി  റിസർ�ിന്  58.72 ല�ം  �പ�മാണ്
ഫ�് അ�വദി�ി��ത്. ഇതിൽ ഫാ�ൽ�ി റിസർ�ിന് അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Amount (in lakhs)

റിസർ�് െഫേ�ാ 6x13000x12 9.36

െട�ി�ൽ അസി��് 3x11000x12 3.96

ഫീൽഡ് അസി��് 2x10000x12 2.40 15.72

യാ�ാ ബ� 5.00

മ�് െചല�കൾ 5.00

റിസർ�് െമ�ീരിയൽസ് 13.00

ഉപകരണ�ൾ 20.00

ആെക 58.72

േമൽ�കാരം റിസർ�് വിദ�ാർ�ിക�െട െഫേലാഷി�് ഒഴിെക 38 ല�ം �പയാണ് ഗേവഷണ�ിന് അ�വദി�ിരി��ത്.
എ�ാൽ CARMC െല േ�ാജ�് രജി�ർ �കാരം തൻവർഷം താെഴ�റ�ം �കാരമാണ് ഫാ�ൽ�ി റിസർ�് ഇന�ിൽ ഓേരാ
േ�ാജ�ി�ം ബ�െ�� �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർമാർ �ക െചലവഴി�ിരി��ത്.

േഡാ. എസ്. �േരഷ് �മാർ --

േഡാ. രാജീവ് രാഘവൻ 180436.00

േഡാ. അൻവർ അലി 115342.50

േഡാ. ര�ി�് --

േഡാ. ജയല�ി 23145.00 (8000 Aquabe)

േഡാ. �മീള 229400.00

േഡാ. അ� േഗാപിനാഥ് 109442.00

േഡാ. �ഭാകരൻ --
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േഡാ. എസ്. എം. റാഫി

ആെക 657765.50

ഗേവഷണ�ിനായി 2019-20 ൽ ആെക 38 ല�ം �പ അ�വദി�തിൽ 6.58 ല�ം �പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ി��ത്. നാല്
അ��ാപകർ ത�ൾ�് അ�വദി� േ�ാജ�ിൽ �കെയാ�ം െചലവഴി�തായി കാ��ി�. ആയത് വിശദീകരി��തിെനാ�ം
ഫാ�ൽ�ി  റിസർ�ിൽ  ആെക  അ�വദി�  �ക�െട  17.3%  �ക  മാ�ം  തൻവർഷം  െചലവഴി�തി�ം  വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്.

3-11   KMAT 2020 – �േഫാസ് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി� �ക എം.ബി.എ ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� �വർ�ന�ൾ�ായി
വിനിേയാഗി�ി�.
KMAT KERALA 2020 �േവശന  പരീ�  ഡിസംബർ  2019-ൽ  നട�ിയവകയിൽ  അേപ�ാ  ഫീസിന�ിൽ  7414905/- �പ
സർ�കലാശാല�്  ലഭി�.  പരീ�ാ  നട�ി�ിനായി  ആെക  6697977/- �പ  െചലവഴി�.  ബാ�ി  �കയായ  7,16,928/- �പ
�േഫാസ്  രജി�ാ�െട  Acad(1)  10887/2017  തീയതി.  25.02.2020  ഉ�രവ്  �കാരം  എം.ബി.എ.  ഡി�ാർ�്െമ�ിെ�
�വർ�ന�ൾ�്  വിനിേയാഗി��തിനായി  െച�്  നം.  216235/07.02.2020  �കാരം  �േഫാസ്  അ�ൗ�ിേല�്
നിേ�പി�.  �ക  എം.ബി.എ.  ഡി�ാർ�്െമ�ിെ�  �വർ�ന�ൾ�്  വിനിേയാഗി�ത്  സംബ�ി�  വിശദാംശ��ം  െചലവ്
സംബ�മായ േരഖക�ം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

3-12   ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ ��ൈവ�ിൽ �ള�ൾ�് ജിേയാ െമ�ൈറൻ ഷീ�് വിരി�ൽ - അധിക നിര�് അ�വദി�.
സർ�കലാശാല  എൻജിനീയർ  2019-20 വർഷം  നട�ാ�ിയ  Providing geomembrane sheet  lining to  the ponds (4 Nos)  at
Fisheries Station Puduveypu (ഫയൽ നം. GA3-3132/18) എ� ���ി�െട ഇനം 2 ആയി Providing and installing 500 mircron
black colour Geo membrane sheet lining to the pond by ditching in the ground etc. Complete as per the direction of the

departmental officers എ�തിന് 5500 m2 ന് 186.35 �പ നിര�ിൽ 1024925/- �പ െചലവഴി�ി��്. ആയതിന് ഒബ്സർവ്ഡ്
േഡ� ആണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്.  ��ത നിര�ി�� ജി.എസ്.ടി.  �ക�് CP അ�വദി���ലം അധിക െചല��ായി��്.
വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

ഒബ്സർ�്ഡ് േഡ� �കാര�� നിര�് നൽകാ�� നിര�്

Providing  500  micron  black  colour

HDPE Pond liner (5300 m2)
135.00/m2 715500

Providing  500  micron  black
colour HDPE Pond liner 135.00/m2 715500

Add GST 18% 128790 Add GST 18% 128790

Pond  liner  welding  charge  including
labour

10000
Pond  liner  welding  charge
including labour

10000

Total 854290 Total 854290

Add 15% CPOH 128143.50 Add 15% CPOH (except GST) 108825

Total (5300 m2) 982433.50 Total (5300 m2) 963115

1m2 െ� നിര�്
185.36

(rounded to
185.35)

1m2 െ� നിര�് 181.72

��ത ഇന�ിന് m2 ന് 181.72 �പ �കാരം 5500m2 ന് 999460/- �പ മാ�മാണ് അ�വദി�ാ��ത്. ജി.എസ്.�ി. �ക�്
�ടി  CPOH  അ�വദി�്  നിര�്  ത�ാറാ�ിയതിേ�ൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  30.03.2021  ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  (നം.  7/2019-20)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി�െട  അടി�ാന�ിൽ  അധികം  നൽകിയ  25465/-  �പ  (1024925  –
999460) േകാൺ�ാ��െട െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�ിൽ നി�ം �മീകരി�് േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്. അ�ാ�
പ�ം �ക ഉ�രവാദിയായ സർ�കലാശാല എ�ിനീയ�െട ബാധ�തയാ��താണ്.

മ�് വിവര�ൾ

കരാ�കാരൻ             - SQ എൻജിനീയറിംഗ് േകാൺ�ാേ��് (ൈ�.) ലിമി�ഡ്

���ി �ല�ം         - 1126882/-
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െചലവ്                    - 1081806/- (െച�് നം. 898894/ 03.08.2019)

അളവ് ��കം         - 121/17-18

3-13   േലഡീസ് േഹാ�ൽ ഇല�ിഫിേ�ഷൻ - അധിക �ക നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�
ഫയൽ നം . - ജി.എ.3-3772/19

എ�ിേമ�് �ക                         - 279000/- (249115.50 + 29884.50) (GST)

(DSR 2016, Cost index                – 38.89 ഉൾെ�െട)

ഭരണാ�മതി നം.                     - 3772/19, തീയതി - 17.05.2019)

സാേ�തികാ�മതി നം.             - 02/19-20, 07.05.2019

കരാർ നം.                                 - 07/19-20, 11.07.2019

കരാ�കാരൻ                             - JK Tech [241893/- (13.3% below) GST ഉൾെ�െട]
എം. ��് നം.                         - 149/18/19

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ         - �ണിേവഴ്സി�ി എൻജിനീയർ

ടി  വർ�ിന്  ജി.എസ്.ടി.  ഉൾെ�െടയാണ്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയ�ം,  ആയതിന്  കരാർ  �ണി��ം.  എ�ാൽ  എം.  ��്
പരിേശാധി�തിൽ കരാ�കാരന് വീ�ം ജി.എസ്.ടി നൽകിയതായി കാ��. ആയ� താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

കരാ�കാരന് അ�വദി�ാ�� �ക കരാ�കാരന് നൽകിയ �ക

െച� ���ി�െട �ല�ം 280542.00 െച� ���ി�െട �ല�ം 280542.00

13.3% െട�ർ കിഴിവ് 37312.00 ജി.എസ്.ടി 12% 33665.00

ആെക 243230.00 ആെക 314207.00

കരാർ �കാരം നൽകാ��ത്
(ജി.എസ്.ടി. ഉൾെ�െട)

241893.00 െട�ർ ഡിഡ�ൻ 13.3% 41789.50

ആെക
272417.50
272418.00

IT 2% 5448.00

GST 2% 5448.00

നൽകിയ �ക 261522.00

അധികം നൽകിയത് = 261522 – 241893 = 19629.00

അധിക �ക നൽകിയത് സംബ�ി�് 05.02.2021 ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�� (നം. 4/19-20) മ�പടി ��ികരമ�,
ജി.എസ്.ടി ഘടകം �ടി ഉൾെ�� �ക�ാണ് െട�ർ �ണി�ിരി��ത്. ആയതിനാൽ മ�പടി അംഗീകരി��ി�. അതിനാൽ
അധികം  നൽകിയ  19629/-  �പ  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ
അടവാേ��താണ്.

3-14   േവാളിേബാൾ േകാർ�് ൈവദ�തീകരണം - അധിക �ക നൽകി.
എ�ിേമ�് �ക                     - 243000/- (36995/- - ജി.എസ്.ടി ഉൾെ�െട)

ഭരണാ�മതി നം.                 - ജി.എ.3-4744/18, 25.06.2018

സാേ�തിക അ�മതി നം.     - 6/18-19, 17.05.2018
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കരാർ ന�ർ                         - 29/18-19, 23.10.2018

കരാ�കാരൻ                         - �ീ. പീ�ർ. പി. െജ, െവ�ല

എം. ��് നം.                     - 36/18-19

ടി  വർ�ിൽ,  ജി.എസ്.ടി  ഉൾെ�െടയാണ്  കരാ�കാരൻ  204640/-  �പ  ക�ാ�്  െച�ിരി��ത്.  എ�ാൽ  എം.  ��്
പരിേശാധി�തിൻ താെഴ�റ�ം �കാരം അധികം നൽകിയിരി��തായി കാ��.

കരാ�കാരന് അ�വദി�ാ�� �ക കരാ�കാരന് നൽകിയ �ക

���ി�െട �ല�ം 187734.50 ���ി�െട �ല�ം 187734.50

െട�ർ കിഴിവ് 11.1% 20838.53 ജി.എസ്.ടി 12% 22528.00

ആെക 166895.97 ആെക 210262.50

കിഴിവ് I. T 1% 1669.00 െട�ർ ഡിഡ�ൻ 11.1% 23339.15

ആെക 165226.97 186923.35

കിഴിവ് IT – 1% 1869.00

ആെക 185054.00

അധികം നൽകിയത് = 185054 – 165227 = 19827/-

ഇ�െന അധിക �ക നൽകിയത് സംബ�ി�് 05.02.2021 ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.  5/19-20) ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടിയിൽ (ഫിൻ 3/3080/2020, തീയതി - 02.02.2022) പരാമർശി� �കാരം അധികം നൽകിയ �ക കരാ�കാരനിൽ നി�്
ഈടാ�ി �ണിേവഴ്സി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ി േരഖകൾ പരിേശാധന�ായി ഓഡി�ിൽ സമർ�ിേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം
അധികം നൽകിയ �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-15   മരാമ�് ���ികൾ - െപാ� അപാകതകൾ
എ)    െതാഴിലാളിക�െട മ�ർ േറാൾ ��ി��ി�.

2019-20  സാ��ിക  വർഷം  കരാ�കാർ  �േഖന  നട�ാ�ിയി��  മരാമ�്  ���ികളിൽ,  െതാഴിലാളിക�െട
�ലിയിന�ിൽ  �ക  െചലവഴി��െ��ി�ം  മ�ർ  േറാൾ  ഫയലിൽ  ��ി�ി�ി�  എ�  കാ��.  പ�ിക്  വർ�്സ്
അ�ൗ�് േകാഡ് ഖ�ിക 10.2.8 �കാരം ���ി�ായി െതാഴിലിൽ ഏർെ��� െതാഴിലാളിക�െട മ�ർ േറാൾ (KPW
Form  19)നിർബ�മാ�ം  ��ിേ��താണ്.  ഉദാഹരണമായി,  Protective  Fencing  to  prevent  entry  of  otters  in  the
aquaculture farming area (File No. GA3-9430/17) എ� ���ിയിൽ ഇനം.1 ആയി ‘Engaging man for cleaning the site and
earth work, excavation for fixing the post as per the direction of the Departmental Officers’ എ�തിന് �ലി ഇന�ിൽ
63000/- (70x900) �പ െചലവഴി�ി��്.  എ�ാൽ ��ത ���ി�െട ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ��ി�ി�ി�.  മരാമ�്
���ികളിൽ  �താര�ത  ഉറ�ാേ���ം,  െതാഴിലാളികൾ�്  �ലി  നൽ��  സാഹചര��ളിൽ  മ�ർ  േറാൾ
നിർബ�മായി ��ിേ���മാണ്.

(ബി) െട�ർ േഫാമിൽ ൈഫൻ സംബ�ി� കാലഹരണെ�� വ�വ�കൾ ഉൾ െ���ിയിരി��.

മരാമ�് ���ികൾ�് െട�ർ �ണി�േ�ാൾ (ഇ-െട�ർ ഒഴിെക) നൽ�� െട�ർ േഫാമിെല ൈഫൻ സംബ�ി�
വ�വ�കൾ  കാലഹരണെ��താെണ�്  കാ��.  െപാ�മരാമ�്  ���ിക�െട  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി
ദീർഘി�ി�േ�ാൾ ഈടാേ�� ൈഫൻ സംബ�ി�് 19.08.1997 െല ജി.ഒ(പി) നം. 84/97/PW&T ഉ�രവ് �കാര��
വ�വ�കളാണ്  നിലവിൽ  ഉൾെ���ിയി��ത്.  കരാർ  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�ൽ  സംബ�ി�്  െപാ�മരാമ�് വ��്
മാന�ൽ - 2012 (ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PWD/01.02.2012) െസ�ൻ 2112 �കാര�� വ�വ�കൾ ഉൾെ��േ��താണ്.

3-16   അ�മതി ഓഡി�് - 3-16-1 അന��ാപക ത�ികകളിെല താ�ാലിക നിയമനം

1. ഫയൽ ന�ർ. GA1/1181/2021

2013-െല �ഥമ �ാ���് അ��ായം III �ാ���് 13(2)(A)(XXII) െല വ�വ�കൾ �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ ഒ� അസി��്
എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയ�െട  ത�ിക  ആ�മാസ�ാലയളവിേല�്  ��ി�ക�ം  19.02.2021  െല  GA1/1181/2021  ഉ�രവ്
�കാരം  ��ത  ത�ികയിൽ  �ീമതി.  അനിജ.  ജി.  �ി.  എ�യാെള  12.02.2021  �തൽ  11.08.2021  വെര  താ�ാലികമായി
നിയമി�ക�ം  െച�.  08/2021-  െല  േമൽന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  ടിയാൾ�്  വീ�ം  89  ദിവസേ���ടി
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ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ  നിയമനം  നൽകി.  സർ�കലാശാലയിൽ  അ��ാപക-അന��ാപക  ത�ികകൾ
ആ�മാസ�ിൽ കവിയാ� കാലയളവിേല�് താ�ാലികമായി ��ി��തി�ം നിയമനം നട��തി�ം 2013-െല �ഥമ
�ാ���് അ��ായം III �ാ���് 13(2)(A)(XXII) �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ�് അധികാര�െ��ി�ം ഭരണപരമായ െചല�കൾ
സ��മായി  വഹി�വാൻ  സർ�കലാശാല�്  സാധ�മ�ാ�തിനാ�ം  ��ത  െചല�കൾ  േനരിടാൻ  സർ�കലാശാല
പ�തിേയതര  �ാ�്  വഴി  സർ�ാരിെന  ആ�യി��തിനാ�ം  ത�ിക  �പീകരണ�ി���ായി  സർ�ാർ  അ�മതി
വാ�ണെമ�്  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  10.02.2009-  െല  35043/B1/08  ന�ർ  സർ�ലർ,  അ�ി�ൾ�റൽ  ഫാം
വ��ിെ�  17.09.2012-െല  29849/AF2/2011/AD ന�ർ  ക�്  എ�ിവയി�െട  വ��മാ�ിയി��താണ്.  �ടാെത  2021-െല
46-ാം  ന�ർ  ഓർഡിനൻസ്  (ന�ർ  11407/െലഗ്.ഐ1/  2020/നിയമം,  തീയതി  -  25.02.2021)  വ�വ�  9  എസ്  -  ൽ
ഭരണനിർ�ഹണ�ി�ം  മ���  അ��ാപക-  അന��ാപക  ത�ികകൾ  സർ�ാരിെ�  അ�മതിേയാ��ടി  ��ി�ക�ം
നിയമനം  നട�ക�ം  െച�ണെമ�്  വ�വ�  െച��.  മാ�മ�,  �ാ���്  �കാരം  ആ�മാസ�ാലയളവിേല�മാ�മാണ്
താ�ാലികമായി  ത�ിക  ��ി�ാ��ത്.  ആ�മാസ�ാലയളവി�േശഷം  വീ�ം  89  ദിവസേ���ടി  നിയമനം
നട�ിയത് �മ�കാരമ�. സർ�ാർ നി�യി�� വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി മാ�ം നിയമനം നടേ��താണ്.

2. ഫയൽ നം. GA1/4965/2018

സർ�കലാശാലയിൽ  ഓവർസിയർ  (സിവിൽ)  ത�ികയിൽ  �ീമതി.  ഗീ�.  െക.  േഗാപിെയ  28.05.2018  ൽ
കരാറടി�ാന�ിൽ  നിയമി�.  28.05.2018  �തൽ  27.05.2019  വെര  ഒ�  വർഷേ��്  കരാർ  അടി�ാന�ിൽ
നിയമിതയായ ടിയാൾ�് �ടർ�് ര� തവണകളിലായി ര�വർഷം �ടി കരാർ നിയമനം നീ�ിെ�ാ��. 10.06.2021 – ൽ
കരാർ  കാലാവധി  �ർ�ിയാ�ിയേശഷം  17.06.2021  �തൽ  വീ�ം  179  ദിവസേ���ടി  ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ
നിയമനം  നൽകി.  ��ത  നിയമനം  ദിവസ/കരാർ  നിയമനം  സംബ�ി�  09.07.2019 -െല  ജി.ഒ.(പി)81/2019/ധന  ന�ർ
ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ�് വി��മാണ്.  ��ത ഉ�രവ് �കാരം കരാർ അടി�ാന�ി�� നിയമനം സർ�ാരിെ�
�ൻ�ർ അ�മതിേയാെട മാ�േമ നട�ാ�. ഇ�കാര�� കരാർ നിയമനം ഒ� വർഷേ��് മാ�ം പരിമിതെ��േ���ം
വ��് േമധാവി�് േബാ��െ���പ�ം ഒ� വർഷേ�� �ടി േസവനം ദീർഘി�ി�് നൽകാ���മാണ്. അതി�േശഷം
സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ  അ�മതിേയാെടമാ�േമ  കരാർ  ���വാൻ  പാ��.  സർ�ാർ  അംഗീകാരമി�ാ�  ത�ികകളിൽ
സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ  അ�മതിേയാ��ടി  മാ�േമ  നിയമനം  നട�ാ�  എ�ം  വ�വ�  െച��.  േമൽ�റ�  ഉ�രവ്
�കാരം  സർ�ാർ  അംഗീ�ത  ത�ികകളിൽ  പരമാവധി  90  ദിവസേ��്  മാ�ം  ദിവസേവതന  നിയമനം
നട�ാ��താണ്. വ��് േമധാവി�് ഈ കാലാവധി�് �റ�് ദിവസ േവതന അടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട��തിന്
അംഗീ�ത  ത�ികയാെണ�ി�ം  സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ  അ�മതി  ആവശ�മാണ്.  ഇ�കാരം  സർ�ാർ  ഉ�രവിെല
വ�വ�കൾ  പാലി�ാെത  ഉേദ�ാഗാർ�ി�്  �മവി��മായി  കരാർ  കാലാവധി  നീ�ിനൽ�ക�ം  കരാർ  കാലാവധി
അവസാനി�േ�ാൾ  �താര�മായ  നടപടി�മ�ൾ  പാലി�ാെത  വീ�ം  ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ  നിയമനം
നൽകിയ�ം ശരിയ�. താ�ാലിക നിയമന�ൾ സർ�ാർ ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ പാലി�െകാ�് നടേ��താണ്.

3-16-2   അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ തീയതി - �ാ���ിെല വ�വ�കൾ�് വി��ം.
ഫയൽ നം. GA2-5562/2020

09.03.2021  ൽ  60  വയ�്  �ർ�ിയാ�ി  സർ�ീസിൽ  നി�ം  വിരമിേ��  േഡാ.  ആൽഫി  േകാര�്,  അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസെറ 09.03.2021 െല GA2/5562/2020 ഉ�രവ് �കാരം ��ത മാസ�ിെല അവസാന ���ിദിനം വെര �ട�വാൻ
അ�വദി�.  േകരള  കാർഷിക  സർ�കലാശാലയിൽ  നിലവി��  വ�വ�കൾ  പി�ടർ�ാണ്  ഇ�രെമാ�  ഉ�രവ്
സർ�കലാശാല �റെ��വി�െത�് ��ത ഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയി��്.

2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  50(6),  2013  െല  �ഥമ  �ാ���്
അ��ായം IX വ��് 10 എ�ിവ �കാരം സർ�കലാശാല അ��ാപക�െട െപൻഷൻ �ായം 60 വയ�ാണ്. 2013 െല �ഥമ
�ാ���ിെല അ��ായം IX വ��് 17 �കാരം അ��ാപകർ�ം െക.എസ്.ആർ ബാധകമാണ്. െക.എസ്.ആർ ഭാഗം I �ൾ 60(സി)
�കാരം വിരമി�ൽ തീയതി മാസ�ിനിട�് വ�ാൽ മാസാവസാനം വെര�ം വിരമി�ൽ �ായം അ�ാദമിക് വർഷ�ിനിട�്
വ�� അ��ാപകർ�് ആ അ�ാദമിക് വർഷാവസാനം വെര�ം �ടരാ��താണ്. �ൾ 60(എ) �കാരം ജീവന�ാരന്, േമൽ
െപൻഷൻ  �ായം  കഴി�ം  െപാ�ജനതാ�ര�ാർ�ം  മാ�ം  �ടരാ��താണ്.  എ�ാൽ  അ�െന  �ട��തിന്  അ�മതി
െകാ���തി�� അധികാരം സർ�ാരിൽ നി�ി�മാണ്.

െക.എസ്.ആർ ഭാഗം 1 �ൾ 60(സി),  വിരമി�ൽ �ായം 60 വയ�ായി നി�യി�ി�� അ��ാപകർ�് ബാധകമാ�ിയി�ി�.
09.03.2021  ൽ  60  വയ�്  �ർ�ീകരി�  േഡാ.  ആൽഫി  േകാര�്  2010  െല  േകരള  ഫിഷറീസി�ം  സ��പഠന�ൾ���
സർ�കലാശാല  ആ�്  വ��്  50(6)  അ�സരി�്  അ�തെ�  സർ�ീസിൽ  നി�ം  വിരമിേ��തായി��.  േകാഴിേ�ാട്
സർ�കലാശാല  WP(C)  13604/2009  േക�ിെ�  വിധിെ�തിെര  ഫയൽ  െച�  WA  No.  617/2010  അ�ീലിെ�  വിധി  ഇ�
സാ�കരി��താണ്.  ഇ�കാരം  09.03.2021  ന്  േശഷം  േഡാ.  ആൽഫി  േകാര�ിന്  സർ�ീസിൽ  �ടരാൻ
അർഹതയി�ാ�തിനാൽ ഈ തീയതി�േശഷം നൽകിയ േവതനം �മെ��േ��താണ്.
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3-16-3   ഫിഷറീസ് സയൻസ് ഫാ�ൽ�ിയിൽ അ��ാപക�െട േയാഗ�തകൾ നിർ�യി�ൽ – ഇൻഡ�ൻ കാർഷിക
ഗേവഷണ കൗൺസിൽ നി�യി�ി�� േയാഗ�തകൾ ഉൾെ���ിയി�ി�.
ഫയൽ നം . Acad 2/3376/2021

ഫിഷറീസ്  ഫാ�ൽ�ിയിെല  അ��ാപക�െട  േയാഗ�തകൾ  നിർ�യി�േ�ാൾ  സർ�കലാശാല  ആ�ിേലാ  �ാ���ിേലാ
വ�വ�  െച��  േയാഗ�തക�ം  ICAR  റ�േലഷൻ  അ�സരിേ�ാ  ICAR  അംഗീകരി�  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ  അ�സരിേ�ാ
നി�യി�� േയാഗ�തക�ം ആണ് ആധാരമാേ��ത്. 2021- െല 46-ാം ന�ർ ഓർഡിനൻസിെല (ന�ർ 11407/െലഗ്. ഐ1/
2020/  നിയമം)  വ��്  45  എ.  3  �കാരം  അ��ാപക  ത�ികകളിെല  നിയമന�ൾ�്  ഇൻഡ�ൻ  കാർഷിക  ഗേവഷണ
കൗൺസിൽ  നി�ർഷി��  േയാഗ�തക�ം  ഉ�ായിരിേ��  േയാഗ�തകളായി  പരിഗണിേ��താണ്.  ഇ�കാരം
കാർഷികകൗൺസിൽ നി�യി�ിരി�� േയാഗ�തകളാണ് കൗൺസിലിെ� 5-ാമത് ഡീൻസ് ക��ി റിേ�ാർ�ിെല േപജ് 393 –
ൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട 08.09.2021-െല Acad2/3376/2021 ന�ർ ഉ�രവിൽ ഡീൻസ് ക��ി
റിേ�ാർ�്  �കാര��  േയാഗ�തകൾ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ഇ�കാരം  സർ�കലാശാല  ഓർഡിനൻസിെല  വ�വ�കൾ
പാലി�ാെത ഫിഷറീസ് ഫാ�ൽ�ിയിെല അ��ാപകേയാഗ�തകൾ നി�യി�ത് വിശദീകരിേ��താണ്.

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

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

ഇനം വരവ് െചലവ്

1 തന� ഫ�് 66586074.14 2813507.00

2 പ�തി 53565812.00 138146979.00

3 പ�തിയിതരം 160270000.00 164303736.00

4 നബാർഡ് 60504000.00 66660000.00

6 എ�്േ�ണൽ എയ്ഡഡ് േ�ാജ�് ഫ�് 10599284.34 12911961.00

7 ICAR ഡവലപ്െമ�് �ാ�് 14830383.50 13963158.00

8 ഋണശീർഷകം 41258233.00 26825143.00

9 പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാഷർ & പിൻവലി�ൽ - 8969072.00

10 െപൻഷൻ - 15118182.00

12 പലിശയിനം 14615025.1 -

13 മ��വ 2,46,32,313.00 -

ആെക 446861125.08 449711738

4-2    സാ��ിക നില

��ിരി�് 226045353.77

വരവ് 446861125.08

ആെക 672906478.85

െചലവ് 449711738.00

നീ�ിയിരി�് 223194740.85

4-3    െപാ��െ���ൽ

ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 223194740.85

1 �ഷറി േനാൺ �ാൻ അ�ൗ�്
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��ക – െച�് പിൻവലി�തിൽ �റവ് വ� �ക (െച�് നം.
9344418, 9344861)

46.00

പണമാ�ാ� െച�കൾ 11682157.00

�റ�ക – 31.03.2020 ൽ സർ�ാർ തിരിെക എ�� �ക 23839102.00

2. �ഷറി �ാൻ അ�ൗ�്

��ക – പണമാ�ാ� െച�കൾ 11927681.00

�റ�ക – 31.03.2020 ൽ സർ�ാർ തിരിെക എ�� �ക 9906815.00

3. സാലറി അ�ൗ�്

��ക

ICAR അ�ൗ�ിൽ െത�ായി െ�ഡി�് െച� �ക 7231.00

�റവായി പിൻവലി� �ക (െച�് നം. 497627) 40.00

ഇേ�ണൽ റസീപ്�ിേല�് നൽകാ�� �ക 1916437.00

പണമാ�ാ� െച�കൾ 416408.00

ബാ�് അ�ൗ�ിെല വ�ത�ാസം 1.00

�റ�ക

െത�ായി പിൻവലി� �ക (െച�് നം. 803308) 141500.00

െ�ഡി�് െച�ാ� െച�കൾ (ICAR) 1226904.00

അധികമായി പിൻവലി� �ക 992.27

4 ICAR കറ�് അ�ൗ�്

��ക

ഇഷ� െച�വാ�� െച�കൾ 15802.00

പണമാ�ാ� െച�കൾ 11106000.00

�റ�ക

ICARഅ�ൗ�ിൽ നി� െത�ായി െചലവ് െച� �ക 433702.00

�ാൻ അ�ൗ�ിൽ നി� തിരിെക വ� �ക 253374.00

ബാ�് 2012-13 ൽ അധികമായി പിൻവലി� �ക 150.00

5 ICAR ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് അ�ൗ�്

��ക – പണമാ�ാ� െച�കൾ 1143032.00

6 െപൻഷൻ അ�ൗ�് - ബാ�് 0.00

7 ജി.പി.എഫ് �ഷറി അ�ൗ�്
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8 ജി.പി.എഫ്. ബാ�് അ�ൗ�്

�റ�ക – െത�ായി പിൻവലി� �ക 4185.00

��ക - ��ൈവ�് - പണമാ�ാ� െച�് 27554.00

ബാ�് അ�ൗ�ിെല വ�ത�ാസം 0.60

തനത് ഫ�്

��ക

പണമാ�ാ� െച�കൾ 331606.00

PD അ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ െച�വാ�� ഫീസ് 2180952.00

ഡബിൾ െ�ഡി�് ഡി.ഡി 300.00

സാലറി അ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ െച�വാ�� ജി.എസ്.ടി 53140.00

സാലറി അ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ െച� �ക 268163.00

കാലാവധി കഴി� െച�കൾ 10447.00

�റ�ക

�ിയർ െച�വാ�� ഡി.ഡി 270408.00

തിരിെക വ� െച�കൾ 69583.00

െത�ായി െ�ഡി�് െച� �ക 68860.00

സാലറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം ലഭി�വാ�� െച�കൾ 1916437.00

െ�ഡി�് കാർഡ് �ക വരവ് വ�ാ�ത് 11218.00

ശ�ി അ�ൗ�ിെല ബാലൻസ് 25479.20

�ിയർ െച�ാ� െച�കൾ 200000.00

ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് 153390067.00

ആെക 72522961.98

�റ�ക – 2015-16 Opening Balance െല വ�ത�ാസം 4983.00

ആെക 72517978.98

4-4    31.03.2021 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

തനത് ഫ�് 16388612.30

ICAR 15216082.50

െപൻഷൻ ഫ�് 2275621.00

ജി.പി.എഫ് 18211591.00
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ജി.പി.എഫ് ബാ�് 147870.50

സാലറി അ�ൗ�് 16057502.99

PST SB 1000000.00

STSB 1000000.00

�ൾ അ�ൗ�് 2015790.59

ആെക 72313070.88

��ൈവ�് സാലറി അ�ൗ�് 42340.10

��ൈവ�് �ഷറി അ�ൗ�് 162568.00

ആെക 72517978.98

4-5    ഓഡി�് റി�വറി

ഈ ഇന�ിൽ തൻവർഷം �കെയാ�ം ലഭി�ി�ി�.

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

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 672906478.85

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 449711738.00

വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�

ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 68271.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 16947603.00

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 3339.00

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

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക
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3-1 13352257.00

3-2 (1) 2308701.00

3-2 (2) 1286645.00

3-7 3350.00

3-12 25465.00

3-13 19629.00

3-14 19827.00

ആെക 68271.00 16947603 .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�ം

3-6 ആദായനി�തി 3339.00

േഡാ. �ി. വി. ശ�ർ,

ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�് (�േഫാസ് - 2019-20)

താഴേ�ാ�്, 31/1305-B, സഹകരണ േറാഡ്,
െപാ���ി, െകാ�ി - 682019

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

--ഇ�--

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

ഖ�ിക
നം.

ന�മായ �ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�
സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസം

ചാർ�്
െച�ാ
��ത്

സർ�ാർ�്
െച�ാ��ത്

3-6 3339

േഡാ. ടി.വി. ശ�ർ

ഡയറ�ർ ഓഫ് റിസർ�്
(�േഫാസ് - 2019-20)

�ിൻസി�ൽ സയ�ി�്,
െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഫിഷിംഗ് െടേ�ാളജി, വി�ിംഗ്ടൺ
ഐലൻഡ്, െകാ�ി

താഴേ�ാ�്,

31/1305-B,

സഹകരണേറാഡ്,

െപാ���ി,

െകാ�ി-682019

3-7 3350

േഡാ. ടി.വി. ശ�ർ

റിസർ�് ഡയറ�ർ
(�േഫാസ് - 2019-20)

�ിൻസി�ൽ സയ�ി�്,
െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഫിഷിംഗ് െടേ�ാളജി, വി�ിംഗ്ടൺ
ഐലൻഡ്, െകാ�ി

താഴേ�ാ�്,

31/1305-B,

സഹകരണേറാഡ്,

െപാ���ി,

െകാ�ി-682019

3-12 25465 �ീ. ജയ��ൻ. പി.എസ് ലഭ�മ�. ഹൗസ് നം. 36, TC
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സർ�കലാശാല
എ�ിനീയർ

(സർ�കലാശാലയിൽ നി�്
േജാലി രാജി െവ�)

24/1996/2,

ല�ി ��,

വിദ�ാനഗർ,

ൈത�ാട്,

തി�വന��രം

3-13 19629

�ീ. ജയ��ൻ. പി.എസ്

സർ�കലാശാല
എ�ിനീയർ

ലഭ�മ�.

(സർ�കലാശാലയിൽ നി�്
േജാലി രാജി െവ�)

ഹൗസ് നം. 36, TC
24/1996/2,

ല�ി ��,

വിദ�ാനഗർ,

ൈത�ാട്,

തി�വന��രം

3-14 19827 �ീ. ജയ��ൻ.പി.എസ്

ലഭ�മ�.

(സർ�കലാശാലയിൽ നി�്
േജാലി രാജി െവ�)

ഹൗസ് നം. 36, TC
24/1996/2,

ല�ി ��,

വിദ�ാനഗർ,

ൈത�ാട്,

തി�വന��രം

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

ഫാമിൽ നി�� വ�മാനം 1724818.00

ഫീസ്
�േവശന ഫീസ് – 4838732.00
ട�ഷൻ ഫീസ്     – 44626549.00
അേപ�ാ ഫീസ് – 4183748.00
പരീ�ാ ഫീസ്     – 7614808.00

61263837.00

ഇൻ�ി��ഷണൽ ചാർ�് (overhead charges) 239191.00

കൺസൽ�ൻസി 3252765.00

ഓഡി�് ചാർ�ിനായി കണ�ാ�ാ�� തനത് വ�മാനം    66480611.00

ഓഡി�് ചാർ�് 1% നിര�ിൽ 664806.00

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

ആെക അടേ�� ഓഡി�് ചാർ�് 664806.00
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    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�് 414021/- �പ 12.08.2021 െല െചലാൻ
ന�ർ KL007990216202122M �കാരം എറണാ�ളം അഡീഷണൽ സബ് �ഷറിയിൽ അടവാ�ിയി��്.

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

ഓഡി�്

വർഷം
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ന�ർ/ തീയതി

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ിക

ക�െ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 3 -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-

2018-19
നം. െക.എസ്.എ –എഫ്.ഒ.� (എ.2)-312/20
തീയതി.30.10.2020/11.11.2020

36 -ടി-

.

.

.

.

.

.

.

.

േജായി�് ഡയറ�ർ ,
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അ�ബ�ം I
ജനറൽ ഇൻെവ�്െമ�്

വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം പലിശ
നിര�്

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

18.02.2020 5903069.00 6% 38268344638

05.03.2020 5346144.00 6% 38303601906

05.03.2020 5346144.00 6% 38303601316

05.03.2020 5346144.00 6% 38303599804

05.03.2020 5346144.00 6% 38303568593

03.12.2019 8463490.00 6.25% 38970822684

07.03.2020 5346339.00 6% 38310301787

07.03.2020 5346339.00 6% 38310300206

07.03.2020 5346339.00 6% 38310303321

26.06.2019 5000000.00 7% 38553828262

26.06.2019 5000000.00 7% 38553827905

31.12.2019 5000000.00 5.8% 39034269158
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15.02.2020 2517329.00 5% 39034273969

24.02.2020 6606369.00 6% 38281707517

18.02.2020 3254672.00 6% 38268193585

18.02.2020 3245462.00 6% 38268341490

18.02.2020 5931267.00 6% 38268342483

18.02.2020 5931267.00 6% 38268343179

18.02.2020 5931267.00 6% 38268343838

ആെക 100207785.00
.
.
.
.
.
.

േജായി�് ഡയറ�ർ ,

�േഫാസ് ഓഡി�് , പന�ാട്

അ�ബ�ം II
െപൻഷൻ ഇൻെവ�്െമ�്

21.02.2020 5414999 5% 37987644870

21.02.2020 5414999 5% 37987644371

21.02.2020 5414999 5% 37987644020

21.02.2020 5414999 5% 37987643220

21.02.2020 5414999 5% 37987642839

21.02.2020 5414999 5% 37987641642

05.03.2020 5346144 5% 39197108896

05.03.2020 5346144 5% 39197109312

26.06.2019 5000000 7% 38553829196

26.06.2019 5000000 7% 38553828761

ആെക 53182282

Total Investment = 153390067.00

.

.

.

.

.

.

.

.
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േജായി�് ഡയറ�ർ ,

�േഫാസ് ഓഡി�് , പന�ാട്

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

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 മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് & എ�ർ�ണർഷി�്, �ൾ ഓഫ് ഓഷ�ൻ
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
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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
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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, േടായ്െല�് േ�ാ�് - �ാ�് �ം 65.19 m2 2015

43 പി.ജി. േഹാ�ൽ (േലഡീസ് ) (േ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

56 കാർെ��റി വർ�് േഷാ�് (ഒ� നില RCC ബിൽഡിംഗ് ) 226.2 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�ാട്നിർ�ി�
വർഷം

16/5-2 35.394

4 ഫിഷറീസ് േ�ഷൻ, ��ൈവ�് 10 50

5 തി�വ�ം കാ�സ് (തി�വന��രം) -- 10
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ആെക 128.953

.

.

.

.

.

.
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അ�ബ�ം IV
സർ�കലാശാലാ ആ�ികൾ - വാഹന�ൾ

�മ
നം.

േമാഡൽ �ാൻഡ് ൈട�്
രജിേ�ഷൻ

നം.
കേ�ാഡിയൻ

1 ൈസേലാ മഹീ� 7 സീ�് KL-8AS 2236

െവഹി�ിൾ ��ർൈവസർ

2 ഇൻഡിേഗാ ടാ� 5 സീ�് KL-39D 7268

3 �ാർ ബസ് ഐഷർ 32 സീ�് KL-39C 7203

4 െബാേലേറാ മഹീ� 7 സീ�് KL-39C 8087

5 ബസ് ടാ� 32 സീ�് Kl-39F 1514

6 െബാേലേറാ മഹീ� 7 സീ�് KL-39E 1783

7 െടേബാ �ാവലർ േഫാ�് 14 സീ�് KL-39J 201

8 ഫിയ� േഫാർഡ് 5 സീ�് KL-39D 3117 PA, രജി�ാർ

9 ഇേ�ാവ ടേയാ� 7 സീ�് KL-39E 2632 PS , ൈവസ് ചാൻസലർ

.

.

.

.

.

.
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