
ന��.െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ഡി- 161/2022

േജായി�് ഡയറ�� 

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല

�േ�ാട് , വയനാട് .

സ�,

വിഷയംഃ
-

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്- േകരള െവ�റിനറി &

ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല ഓഡി�് -
2016-17വ�ഷെ� സ�വകലാശാല�െട ഓഡി�്
റിേ�ാ��് �റെ��വി��ത് -സംബ�ി�് .

�ചനഃ-
1) താ��െട 27.05.2020 തീ�തിയിെല

െക.വി.എ.എസ്.�./ എഫ്.ഡ��./ അ�ൗ�്സ് (1)

/6977/2017 ന�� 2016-17 വ�ഷെ� അ�ൗ�്സ്

*******

േമ��ചനയിേല�് താ��െട �� �ണി�� . േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഇെതാ�ി�് �റെ��വി�� . ��ത റിേ�ാ��് ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം ഖ�ിക തിരി�് േ�ാഡീകരി� �ഥമ മ�പടി സമ��ിേ��താണ് .

ഉ�ട�ം :- 2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��്

പക��് :-

1) രജി�ാ� , േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല , �േ�ാട്
2) ഡയറ�� , േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, തി�വന��രം . (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3) �ി�സി�� െസ��റി , �ഷി/�ഗസംര�ണം, തി�വന��രം . (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

ന��.െക.എസ്.എ.-വി.എ.�./ഡി-161/2022 തീ�തി . ..................

േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട

2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��്

(1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 3(1),4(2),13-◌ാംവ��ക�, 1996 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് , ച�ം 18, 2010 െല േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല നിയമം 44(2) വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��.)

1 ഓഡി�് നട�ാ� �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം/ഉേദ�ാഗേ��ം

�ീ. �രളീദാസ്.എസ്. 16.1.2019 �ത� 08.08.2019 വെര

�ീ. സതീഷ് േജാ�. 09.08.2019 �ത� 15.12.2019 വെര

�ീമതി.ഇ.വി.മേഹശ�രി. 16.12.2019 �ത� 21.06.2020 വെര

�ീ. ടി. എ�. സാം��ി. 22.06.2020 �ത� �ട��.

േജായി�് ഡയറ��, േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല ഓഡി�്.

2 ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��

1) �ീമതി. മിനി . പി. രാധാ���, ഓഡി�് ഓഫീസ�

2) �ീ. പി.അ��ാസ�.പി., ഓഡി�് ഓഫീസ�

3) �ീ. ലീലാ���.എ�.എം, ഓഡി�് ഓഫീസ�

4) �ീ. ശശിധര�. എ., ഓഡി�് ഓഫീസ�

5) �ീ. വി.എ�. മേനാ��മാ�, സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

6) �ീ. പി.വി. ��മണ��, സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

7) �ീ. രാമ���. ടി. സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

8) �ീമതി. സൗമ� േജാ�, ഓഡി��

9) �ീമതി. മി�ച�. സി. , ഓഡി��

10) �ീ. ഷാ� . പി. െഫലി�്, ഓഡി��

3 ഓഡി�് കാലയളവ് 17/01/2019 �ത� 30/12/2021 വെര

ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ��

�മ നം ഉേദ�ാഗേ�ര് ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ്

1. ൈവസ് ചാ�സല�
�ീ. ��താ ബിശ�ാസ് ഐ.എ.എസ്. (ഇ� ചാ��്) 01.04.2016 �ത� 03.10.2016 വെര

�ീ. അനി� േസവ��. ഐ.എ.എസ്. (ഇ� ചാ��്) 04.10.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

2. രജി�ാ� േഡാ. േജാസഫ് മാത� 01.04.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

3. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� േഡാ. ശ�ാംേമാഹ�.െക.എം. 01.04.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

4. ഡയറ�� ഓഫ് അ�ാദമി�് ആ�് റിസ��് േഡാ. െക. േദവത 01.04.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

5.

ഡയറ�� ഓഫ്

എ���ണ�ഷി�്
േഡാ. ടി.പി. േസ�മാധവ� 01.04.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

6. ചീഫ് എ�ിനീയ� �ീ. ബാ�രാജ് . െക. പി. 01.04.2016 �ത� 31.03.2017 വെര

ആ�ഖം

2010 െല േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് നിയമം (2011 െല 3 ◌ാം ആ�്), ഗവ. ഓ�ഡിന�സ് നം.44/2010, സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� 22745/Leg.1 2/2010/Law. തീ�തി 24/01/2011 എ�ിവ �കാരം െവ�റിനറി സ��കലാശാല 14-06-2010 � �പീ�തമായി . �ഗ��െട ഉ�പാദന വ��ന�മായി ബ�െ�� സംരംഭ��െട ആവശ�കതയാണ് െവ�റിനറി സ��കലാശാല�െട
സ�വകലാശാല�െട കീഴി�� ��് േകാേള�ക� ഉ�െ�െട�� ഈ േമഖലയി�� 20 �ാപന�� െവ�റിനറി സ�വകലാശാലയിേല�് മാ�െ��ി��്. സ��കലാശാല�് കീഴി� നാല് ൈവ�ാനിക വിഭാഗ�ളിലായി �ധാനമാ�ം പഠന ഗേവഷണ�� നട��.

1. െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സ്

2. ഡയറി സയ�സ്

3. പൗ��ി സയ�സ്

4. ൈവ�ഡ് ൈലഫ് �ഡീസ്

േകരള െവ�റിനറി സ�വകലാശാല നിയമം 2010, െസ�� 44,45 എ�ിവ �കാര�ം 1994െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ �കാരം നി�ി�മായ അധികാര��ം ഉപേയാഗി� ്േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ക� ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

1)ഭരണസംവിധാനം

ചാ�സല�
(ബ�.േകരള
ഗവ�ണ�)

െ�ാ.-
ചാ�സല�
(ബ�. േകരള
�ഗ സംര�ണ
വ��് മ�ി)

ൈവസ്
ചാ�സല�

അധികാര �ാന�� ഉേദ�ാഗ��

മാേന�െമ�്
കൗ�സി�

േബാ�ഡ് ഓഫ്
മാേനജ് െമ�്

അ�ാദമി�്
കൗ�സി�

ഫിനാ�സ്
കൗ�സി�

റിസ��്
കൗ�സി�

എ���ഷ�
കൗ�സി�

േബാ�ഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്

ഫാ���ി റിസ��്
കൗ�സി�

േ�ാജ�് േകാ-
ഓഡിേനഷ� ക�ി�ി

രജി�ാ�

ഡയറ��,
അ�ാഡ
മിക്
റിസ��.്

ഡയറ��,
എ���ണ�ഷി�്

ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�

ഡീ�
ചീഫ്
എ�ിനീയ�

2). സ��കലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ േ�ഷ�ക�

�മ
നം.

േ�ഷ�
േകാഡ്

�ാപനം �ലം

1 101
ൈവസ് ചാ�സല�െട
കാര�ാലയം

�േ�ാട്

2 102 രജി�ാ�െട കാര�ാലയം �േ�ാട്

3 103
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട
കാര�ാലയം

�േ�ാട്
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4 104
ഡയറ�� ഓഫ് അ�ാദമി�്
ആ�് റിസ��് കാര�ാലയം

�േ�ാട്

5 105
സംരഭകത� വി�ാനവ�ാപന
ഡയറ�േറ�്

�േ�ാട്

6 106
ചീഫ് എ�ിനിയ�െട
കാര�ാലയം

�േ�ാട്

7 108 ഡയറ�േറ�് ഓഫ് �ിനി�് �േ�ാട്

8 109
ക�േ�ാള� ഓഫ്
എ�ാമിേനഷ�സ്

�േ�ാട്

9 110 ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഫാംസ് മ��ി

10 111
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി ആ�്
ആനിമ� സയ�സ്

മ��ി

11 112
ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി��
േകാം�ള�്

�േ�ാട്

12 113 ഇ���ണ� ഫാം �േ�ാട്

13 114
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി ആ�്
ആനിമ� സയ�സ്

മ��ി

14 115
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി
സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി

മ��ി

15 116
�ണിേവ�ി�ി പൗ��ി ആ�്
ഡ�് ഫാം

മ��ി

16 117
െസ�� േഫാ� പിഗ്
െ�ാഡ�� ആ�് റിസ��്

മ��ി

17 118 േഗാ�് ആ�് ഷീ�് ഫാം മ��ി

18 119

�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�്
ഫാം ആ�് േഫാ�� റിസ��്
ആ�് െഡവല�് െമ�് �ീം

മ��ി

19 120
എ.ഐ.സി.ആ�.പി. ഓ�
പൗ��ി

മ��ി

20 121

െസ�� േഫാ� അഡ�ാ�സ്
�ഡീസ് ഇ� പൗ��ി
സയ�സ്

മ��ി

21 122

െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ്
�ഡീസ് ഇ� ആനിമ�
�ീഡിംഗ് ആ�് ജന�ി�്

മ��ി

22 123 മീ�് �ാ�് മ��ി

23 124 �ണിേവ�ി� ി ഡയറി �ാ�് മ��ി

24 125
ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി��
േകാം��്

മ��ി

25 126 െവ�റിനറി േഹാ�ി�� െകാ�ാല

26 127 േബസ് ഫാം േകാലാഹലേമട്

27 128
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��്
േ�ഷ�

തി�വാഴാം��്

28 129 ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം ����ഴി

29 131

െസ�� േഫാ� ൈലവ് േ�ാ�്
ഡവല�്െമ�്

ആ�് േപാളിസി റിസ��്

തി�വന��രം

30 132
െസ�� േഫാ� ൈവ�ഡ്
ൈലഫ് �ഡീസ്

�േ�ാട്

31 133
േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ�
സയ�സസ് & മാേന�െമ�്

തി�വാഴാം��്

32 134 ഏവിയ� റിസ��് േ�ഷ� തി�വാഴാം��്

33 135

െസ�� േഫാ� വ� െഹ��്
എഡ�േ�ഷ� അഡ��സി,
റിസ�� ്& �യിനിംഗ്

�േ�ാട്

34 136
ബി.െടക്. ഡയറി സയ�സ്
ആ�് െടേ�ാളജി

�േ�ാട്

35 137 ബി.െടക്. �ഡ് െടേ�ാളജി ����ഴി

36 138
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി
സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി

തി�വന��രം

3). സ��കലാശാല�് ലഭി�� വിവിധ ഫ�്/�ാ�് എ�ിവ�െട ഉറവിട��

1. �ാ�് ഇ� എ�ഡ് (േനാ� �ാ�)

2. �ാ�് ഇ� എ�ഡ് (�ാ�)

3. ഐ.സി.എ.ആ�. �ാ�്

4. ഇ.എഫ്.സി ( ഗവ: ഓഫ് ഇ�� �െപഷ�� �ാ�്)

5. ആ�.െക.വി.ൈവ

6. ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് (നബാ�ഡ്)

7. ബി.എ.ആ�.െക

8. ഡി.ആ�.ഡി.ഒ

9. �ഗ സംര�ണ വ��്

10. െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ

11. എ�.എസ്.എസ്

12. വിവിധ േ�ഷ�കളി� നി�� ആഭ��ര വ�മാനം.

13. മ�് ഇ.എ.പി. �ാ�ക�

4). ഓഡി�് മാനദ�ം

i) 1994 െല േകരള േലാ��ഫ�് ഓഡി�് നിയമം.

ii) 1996 െല േകരള േലാ��ഫ�് ഓഡി�് ച���.

Iii) 2010 െല േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ി നിയമം.

iv) 2014െല േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ി ��ാ���്.

v) േകരള സ��ീസ് ��സ്.

vi) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ്.

vii) േ�ാ� പ�േ�സ് മാന��.

viii) പി.ഡ��.ഡി. മാന��.

ix) സി.പി.ഡ��.ഡി. മാന��.

x) അതാത് സമയം സ��ാ� �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�ം സ��ല�ക�ം..

5). വാ�ഷിക കണ�ക�

1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 9(1) വ��് �കാരം െവ�റിനറി സ��കലാശാല�െട 2016-17വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് 31-07-2017 തീയതി�കം സമ��ിേ��ിയി��. എ�ാ� ഓഡി�ിനായി സമ��ി�ത് 17.05.2019� മാ�മാണ്. അപാക�� തി���തിനായി 14/10/2019ന് തിരി�യ� ��ത വാ�ഷിക കണ�്,  27/05/2020 നാണ ്ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� �ന
കണ�ക�ം അപാകതക� പരിഹരി� ന�കിയ 2013-14, 2014-15, 2015-16,2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല വാ�ഷിക കണ�ക�ം ഒ�മി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�ി, ഈ ഓഫീസിെല െക.എസ്.എ.-വി.എ.�/ഡി-509/2020 ന�� �കാരം വാ�ഷിക കണ�് പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് 12/01/2021 തീയതിയി� �റെ��വി�. േകരള െവ�റിനറി �ണിേവ�ി�ി നിയമം 2010, വ��ക� 
കണ�ംബാല�സ് ഷീ�ം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� ത�ാറാേ���ംആയത്ബ�. ൈവസ് ചാ�സല� സ��ാരിേല�് സമ��ിേ���മാണ്. വാ�ഷിക കണ�ക� സമ��ി��തിേനാെടാ�ം 21/03/2017 െലസ��ാ� ഉ�രവ് (ൈക) ന��.197/2017/ധന ഉ�രവ് �കാരം "AIMS” � ഇ – സ�മിഷ� നടേ���മാണ.്

6). ബജ�്

സ�വകലാശാല�് 2016-17 വ�ഷം േനാ� �ാ� വരവ് ₹ 67.06 േകാടി�ം �ാ� വരവ് 46.00 േകാടി�ം മ�് വര�ക�ം ഉ��െട ആെക ₹ 159.85 േകാടി�െട വര�ം ; �ാ� െചലവ് 46.00 േകാടി�ം േനാ��ാ� െചലവ് ₹ 91.44 േകാടി�ം മ�് െചല�ക�ം ഉ��െട ആെക ₹ 170.46േകാടി�െട െചല�മാണ് ���ിയ ബജ�് �കാരം �തീ�ി�ി��ത്. എ�ാ� വാ�ഷിക കണ�ക� �കാരം

റിേ�ാ��ിെല �സ� ഖ�ികക� -ഒ� വിലയി���

ഖ�ിക ന�� പരാമ�ശ�ിെ� ���ം

1-18 നിലവിലി�ാ� ത�ികകളിേല�് ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� നിയമനം നട��ത് നിയമവി��ം

1-25

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േ��ഡ് �ണിേവ�ി�ി മാേന�െമ�് സി�ം 

(ഐ.�.എം.എസ്) - േകാടിക�െട പാഴ് െചലവ്

1-26 ആ�ാന നി��ാണ�ിനായി �മി വാ�� - നടപടിക� മ�ഗതിയി�

3-5 േനാ� �ാ� െചല�ക� �ാ� ഫ�പേയാഗി�് നട�ി

3-9 �ാ� ഫ�് തിരി�ടവ് / കണ�ക� എ�ിവയി�� അപാക��

3-27 Waste water treatment plant നി��ാണം - േരഖക� ലഭ�മ� - െചലവ് തട�െ���� .

3-45 �ാ� ഫ�പേയാഗി� വാ�ിയ മി��് േ�ാസസിംഗ് ഉപകരണ�� ഇ��ാ� െച�ാെത നശി��

3-61 �ീഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ് �ണി�ക�െട നി��ാണം - പഠനം നട�ിയി� .

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1   െപാ� അവേലാകനം
2010 െല േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 44(2) ◌ാം വ��് �കാരം സ��കലാശാല�െട വാ�ഷിക കണ�ക� ഓഡി�ിനായി സ��ാരിന് സമ��ിേ���ം, സ��ാ� �മതലെ���ിയ ഓഡി��മാ� ഓഡി�് നി��ഹിേ���മാണ.് 1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 3(1), 4(2) വ��ക� �കാരം േകരള�ിെല എ�ാ
വ��ി� നി�ി�മായതിെ� അടി�ാന�ി� േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� വര�െചല� കണ�ക� ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ി.

2016-17വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�്  േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�കാരം 31-07-2017 നകം സമ��ിേ��ിയി��. എ�ാ� ഓഡി�ിനായി സമ��ി�ത് 17.05.2019� മാ�മാണ്. 14/10/2019 ന് അപാക�� പരിഹരി��തിനായി തിരി�യ�. അപാക�� തി��ി തിരിെക സമ��ി�ത് 27/05/2020 നാണ്. വാ�ഷികകണ�ക� സമ��ി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്

വിവിധ േ�ഷ�ക�െട ഓഡി�് �റി�കളി� മ�പടി ന�കി പരിഹരി�ാ��ം പരിഗണനാ�ഹമായ മ�പടി സമ��ി�ാ��മായ ഓഡി�് പരാമ�ശ�� ഉ�െ�ാ�ി�ാണ് ഈ റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയിരി��ത.്

1-1   കാർഷിക സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ലഭിേ��ിയി�� �ടി�ിക �ക �േത�ക �ാ�ായി ലഭി�ി�ി� - �ടർ നടപടികളിൽ വീ�.

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

േപര് ത�ിക
ജനന
തീയതി

വയ�്

1
�ീമതി. �ീത.

വി.ആ�
െപ�മന�്
േലബറ� 25.04.1979 40

2 �ീമതി. �ിയ. പി.എം
െപ�മന�്
േലബറ� 12.05.1980 39

3 �ീ. �ധീഷ് .വി.എസ്
െപ�മന�്
േലബറ� 22.03.1985 34

4 �ീ. വിജി��മാ�
�റി��
അസി��് 08.06.1981 38

5 �ീ. �ഹ�ദ് അലി �ാസ് IV 12.08.1975 44

6 �ീ. ���.െക �ാസ് IV 26.04.1972 47

7 �ീമതി. രാജല�ി.പി �ാസ് IV 05.02.1971 48

8
�ീ.
എം.എ�.ഡി��

�ാസ് IV 31.05.1973 46

9
�ീമതി.
�ജാത.എസ്.വി

ഡി.എം.ഒ 30.05.1970 49

10
�ീ. സനി��മാ�
.ടി.സി

�റി��
അസി��് 14.05.1974 45

11
�ീമതി.
�ജന.െക.വി

�ാസ് IV 31.05.1976 43

12
�ീ. ധ��ജ�. െക
.എസ്

എഫ്.എസ്
േ�ഡ് II 18.05.1972 47

13 �ീ. ബി�.സി.െജ
എഫ്.എസ്
േ�ഡ് II 24.02.1972 47

14
�ീ. അനി��മാ�
.പി.ബി

ബസ്
അ��ഡ�് 16.05.1970 49

15 �ീ. േമാഹന� �ാസ് IV 21.03.1971 48

16 �ീ. െക.െക.ബാ�

ഓഫീസ്
അ��ഡ�്

(CASAGB)

-

മാ�സ�വകലാശാലയായ േകരള കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയി� നി�ം ഓ�ഷ� അടി�ാന�ി� ഈ സ�വകലാശാലയിേല�് വ� അ��ാപക/ അന��ാപക ജീവന�ാ�, െതാഴിലാളിക� എ�ിവ��് ലഭിേ��തായ �ടി�ിക ആ��ല��� 10 വ�ഷം കഴി�ി�ം അ�വദി�ി�ി�. ജീവന�ാ�ം െതാഴിലാളിക�ം വിരമി�� സമയ�് �ടി�ികയായ െ�ാവിഡ� ്ഫ�് �ക�്
ബാധ�തയായി മാ�കയാണ്. 9-◌ാം ശ�ള പരി�രണ��, 2006 െല �.ജി.സി ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക, െ�ാവിഡ�് ഫ�്, െവ�ഫയ� ഫ�്, ഫാമിലി െബനഫി�് �ീം എ�ിവ�ായി പലിശയട�ം ₹ 37 േകാടി ലഭിേ�� �ാന�് ₹ 7 േകാടി ₹ 32 ല�ം മാ�മാണ ്ലഭി�ി��ത്. ₹ 29 േകാടി ₹ 70 ല�ം അ�വദി�ാ� സ��ാരിേല�് അറിയി�ി�െ��ി�ം �ട�നടപടിക� ഉ�ായതായി
�ക ലഭി��തി�� നടപടി അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�്, സ��കലാശാല�് ഭാവിയി� സാ��ിക ബാധ�ത��ാ��ത് ഒഴിവാേ��താണ്. സ�വകലാശാല അധികാരിക�െട �േത�ക �� �ണി��.

1-2   സർ�കലാശാല�വകാശെ�� �മി ലഭ�മാ�ൽ- നടപടി സ�ീകരി�ി�
മാ� സ��കലാശാലയായ േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� നി�ം ൈ�ഫ�േ��് െച�് െവ�റിനറി സ��കലാശാലയായി മാ�േ�ാ�, �മി വിഭജനം സംബ�ി�് 17.09.2012 � �ഗസംര�ണ വ��് �ി�സി�� െസ��റി�െട അ���തയി� േച�� േയാഗ�ിെല ��ധാന തീ�മാന��െട സം�ഹം താെഴ േച���.

1. 19.10.2012 െല അ�ി���� (A.H.F) വ��ിെ� ജി.ഒ (ആ�.ടി) നം. 2091/12/AD ഉ�രവ് �കാരം ആ�ിക� ൈകമാ�ം, െഷയറിംഗ് എ�ിവ സംബ�ി�് വ��മായ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��.്

2. െവ�റിനറി സ��കലാശാല ആ�് െസ�� 55- െ� സബ് െസ�� (1) � പരാമ�ശി�ിരി�� 20 �ാപന��ം അതിെ� എ�ാ േ�ാ���ിക�ം ഒ�ിേഗഷ�ക�ം ആ�ിക�ം 01.04.2011 �ത� െവ�റിനറി സ�വകലാശാലയിേല�് മാ�ി (അ�ി���� റിസ��് േ�ഷ� മ��ി�ം അതിേനാട�ബ�ി�� റിസ��ിനാ�� മ�് െക�ിട�� എ�ിവ ഒഴി�)്.

3. മ��ി ക�ാംപസി�� എ�ാ ക�ാ�േ��ം െവ�റിനറി സ��കലാശാല�് 3 വ�ഷ�ി��ി� ൈകമാറണെമ�ം ധാരണ��താണ.്

4. ക�ാംപസിെല ജല േ�ാത�ക� ര�് �ണിേവ�ി�ിക�ം െഷയ� െച�ണെമ�ം ധാരണയായി��്. �മി�െട സ�െവ ���ീകരി�ി��.് എ�ാ� മ��ി ക�ാംപസി� അ�ിക��� �ണിേവ�ി�ി�െട �മി�മായി വ��മായ ഡീമാ�േ�ഷ� നട�ിയി�ി�. �മി വിഭജന�മായി ബ�െ��് മ��ി ക�ാംപ�ി� വ��മായ ഡിമാ�േ�ഷ� നട�ി ത���� ഒഴിവാ�ാ� അടിയ�ിര

�ടാെത 11.12.2012 െല �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ�സരി�് {ജി.ഒ.(എം.എസ്) ന��.283/2012/എ.ഡി.} കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട െജം �ാസം ക�സ�േവഷ� േ�ാജ� ്തീ���വെര ഈ �ലം കാ�ഷിക സ�വകലാശാല ഉപേയാഗി�വാ�ം േശഷം േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�് ൈകമാേറ�താെണ�ം അറിയി�ി��്

സ�വകലാശാല�െട കീഴി� ൈലവ് േ�ാ�് ഫാമിെ� പി�ഭാഗ�� 21/2 ഏ�� �ലം, ഡയറി േകാേളജിേനാട് േച�� കിട�� 12 ഏ�� �ലം, കനാലി� �ക� വശം നി��� 20 ഏ�� ബം�ാവ് ഉ�െ��� 60 ഏ�� എ�ിവ�ം നാഷണ� ൈഹേവ�് �മി വി� ന�കിയ �ല�ിന് ആ�പാതികമായി െക.വി.എ.എസ്.� വിന് അവകാശെ�� ന�പരിഹാര �ക എ�ിവ

േമ� വിഷയ�� സ��ാരിെ� ��യി����ി �മി, അവകാശെ�� ന�പരിഹാര �ക എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ.്

1-3   േ�ഷ�ക�െട വാർഷിക കണ�ിെല അപാക�ൾ
1) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�് 

(i) േ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� 2016-17 �ാ� വരവി� Others എ� െഹഡി� ₹ 2,00,000/- �െട വിശദാംശം ലഭ�മ�. ഈ െചലവിെ� ഇനം തിരി�� വൗ��ക�ം മ�് േരഖക�ം ലഭ�മാേ��താണ.് ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ എ�ക�യറി�് (ന�� 1/17-18/22/10/2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 
(ii)േ�ഷെ�  1569 എ� െ�ാജ�് െഹഡി� EAP ഫ�് �കാരം 2016-17 � െചലവഴി�  ₹ 8,286/-  �ാ� ഫ�് െചലവായി കണ�ാ�ി േ�ഷെ� അതാ� വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയതായി കാ��.  ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ എ�ക�യറി�് (ന�� 1/17-18/22/10/2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇ� സംബ�ി�്

2) േഗാ�് & ഷീ�് ഫാം, മ��ി.

2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ� േ�ാജ�മായി ബ�െ�� െചല�ക� സാ��ിക വ�ഷം മാറി െത�ായി ��െച��. 2016-17 വ�ഷെ� �ാ� െ�ാജ�ക�െട 80% െചല�ക�ം െച�ിരി��ത് 2017-18 വ�ഷ�ിലാണ്. എ�ാ� ഈ �കകെള�ാം 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിലാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്. ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം

�ടാെത �ാപന�ിെ� ആെക സാ��ിക നില വ��മാ�� കണ�ക� ത�ാറാ�ി ��ി��ി�.േനാ� �ാ� , ഐ.സി.എ.ആ� ഫ�ക�, സം�ാന �ാ� ഫ�ക�,ആഭ��ര വര�ക� എ�ിവ�ായി �ാപന�ി� നാല് �േത�ക കണ�ക� ��ി���്. എ�ാ� �ാപന�ിെ� ഒ� വ�ഷെ� ആെക സാ��ിക നില വ��മാ�� കണ�ക� (േമ� �ചി�ി�
��ി�വ��ി�. ആയ�െകാ�തെ� �ാപന�ിെ� ഒ�വ�ഷെ� ആെക സാ��ിക നില ലഭ�മ�.

3) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

േനാ� �ാ� ഫ�് െചല�ക�  �ാ� ഫ�് െചലവിേല�് മാ�ിയത് വാ�ഷിക കണ�ി� �തിഫലി�ി�ി�. താെഴ പറ �ിരി�� േനാ� �ാ� ഫ�് െചല�ക� �ാ� ഫ�് െചലവിേല�് മാ�ിയതായി വൗ��കളി� നി�ം ബി� രജി�റിെല േരഖെ����കളി� നി�ം വ��മാണ്. എ�ാ� ആയത ്വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയതായി കാ��ി�. വിശദവിവരം �വെട

CBV No.52/9-16 (-)₹40,30,378/-

CBV No.59/9-16 (-)₹5,12,827/-

CBV No.54/9-16 (-)₹74,077/-

2016-17 വ�ഷം �ാ� ഫ�ി� നി�ം േനാ� �ാ� ഫ�ിേല�് മാ�ിയ �കക�െട വിശദവിവര�ം അത് വാ�ഷിക കണ�ി� തദ��തമായ മാ��� വ��ിയതിെ� വിവര�ം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. േമ� വിവരം സംബ�ി� വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.03/2016-17/26.02.2019) �് മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

1-4   മ� ഏജൻസികൾ�് നൽകിയ ���ികൾ - വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട് .

2012-13 �ത� വിവിധ മരാമ�് ���ിക��ായി BSNL, CPWD എ�ീ �ാപന�െള ഏ��ി�് �വ ൃ�ിക� നട�ിലാ��തായി കാ��. 13/02/2013 ന് വിവിധ�ളായ ���ിക��ായി ₹ 8 േകാടി, VKIDFT െക�ിട�ിനായി ₹ 23 േകാടി �ട�ിയ വിവിധ െചല�ക�ം നട�ിയി��്. �ടാെത ���ീകരി� ���ികളി� നി�ായി ബാല�സ് �കക� സ�വകലാശാല�് ലഭി�ാ���്
ന�കിയ ���ിക�, വകയി��ിയ �ക, ന�കിയ �ക, ബാല�സ് �ക (ന�കാ��ത്/ലഭി�ാ��ത്), ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�, െചലവഴി� ഫ�ിനം �ട�ി വിശദവിവര�ളട�ിയ ഒ� പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ിേ���ം പക��് ഓഡി�ിന് സമ��ിേ���മാണ.്

1-5   േസവന നി�തി ഇളവ് - കരാ�കാരിൽ നി�ം തിരി�പിടി�ി�.
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട് .

ഗവ�െമ�് ഓഫ് ഇ���െട 1/3/2016 െല 09/2016-എസ്.ടി. ന�� േനാ�ിഫിേ�ഷ�,20/06/2012 െല 25/2012-എസ്.ടി. ന�� േനാ�ിഫിേ�ഷ� േ�ാസ് 12 എ�ിവ �കാരം സ��ാ� �ാപന���് ലഭി�� വിവിധ നി��ാണ �വ��ന���് േസവന നി�തിയി� ഇളവ് അ�വദി�് ഉ�രവായി��്. ��ത ഉ�ര�ക����തമായി കരാ�കാ��് അന�ഹമായി േസവന
അ�ര�ി� ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാേ��താണ.്

1-6   SLI, GIS എ�ീ പ�തികളിൽ അംഗത�ം എ���ി�
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

06.02.2016 തീയതിയിെല െക.വി.എ.എസ്.�/എഫ്.ഡ��/എ.എഫ്.ഒ – 1/9488/16 ന�� പരിപ�ം �കാരം SLI, GIS എ�ീ പ�തിക� േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാലയിെല എ�ാ ജീവന�ാ��ം നട�ാ��ത് സംബ�ി�് ഉ�രവായി��. ആയത് �കാരം 12.01.2004 �ം അതി� േശഷ�ം സ��ീസി� �േവശി� എ�ാ ജീവന�ാ�ം, അധ�ാപക�ം
അംഗത�ം എ�േ��താെണ�ം 50 വയ�് ���ിയായവ� ഈ പ�തികളി� അംഗത�ം എ�േ��തിെ��ം 12.01.2004 ��പ് സ��ീസി� �േവശി�വ��് ഈ പ�തികളി� േച��ത് ഓ�ഷണ� ആയിരി�െമ�ം വ��മാ�ിയി��്. എ�ാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി നം 16/2016-17/31.10.2019, ഓഡി�് എ�ക�യറി നം 19/2016-17/ 04.11.2019 എ�ിവ�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� നി�ം
നാളി�വെരയാ�ം SLI, GIS എ�ീ പ�തികളി� അംഗത�ം എ��ി�ി�ാെയ�് വ��മാ��.

നാളി�വെര SLI, GIS എ�ീ പ�തികളി� അംഗത�ം എ��ാ� അധ�ാപക അനധ�ാപക ജീവന�ാെര�ം െതാഴിലാളികെള�ം ഈ പ�തികളി� േച��് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-7   രജി��ക�െട പരിപാലനം സംബ�ി� അപാക�ൾ
1) ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി�� േകാം��് , �േ�ാട്

അഡ�ാ�സ് രജി�� എ�തി ��ി��െ��ി�ം എ�ാവിധ അഡ�ാ��ക�ം േരഖെ���ിയി�ി�. ഉദാഹരണ�ിന് െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് �തിമാസ �റ�ക� വ��ി േരഖെ���ിയി�ി�.

െമയി� േ�ാ�് രജി��  എ�തി ��ി��ി�. േ�ാജ�് സംബ�ി�� �േത�കം േ�ാ�് രജി��ക� മാ�മാണ് ��ി��ത്. േ�ാജ�് ���ീകരണ�ി�േശഷം ��ത േ�ാ�് രജി�� അവസാനി��തിനാ� യഥാ�� േ�ാ�് സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മ�. േ�ഷേ�തായ െമയി� േ�ാ�് രജി�� എ�തി ��ിേ���ം േ�ാജ� ുക� സംബ�ി�് നിലനി���
േരഖെ��േ���മാണ.്

2) െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ് ഇ� ആനിമ� ജന�ി�് & �ീഡിംഗ് , മ���ി.
എ) േഹ�ഡ് ��് (േവാള�ം 2)

ഫാമിെല പ���, ക���ിക� എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� എ�തി ��ി�� ഈ രജി�റി� 31/3/2016 � 145 ക�കാലിക�െട എ�ം കാണി�ിരി��. അതി� േശഷം 1/6/2018 ന് ആണ് രജി�റി� േരഖെ����ക��ത്. ര�് വ�ഷ�ിലധികം കാലയളവി� ജനി�േതാ മരണെ��േതാ �യവി�യം നട�ിയേതാ ആയ പ���, ക���ിക�, �ീഡിംഗ് �� എ�ിവ�െടെയാ�ം
എ�തി ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.്

ബി) ൈലവ് േ�ാ�് രജി�� (േവാളിയം -v)

�യ�ക�െട എ�ം, �ീഡ്, ജനനതീയതി, വി��നവിവര�� എ�ിവ കാണി�� ഈ രജി�റി� 2016-17 വ�ഷ�ി� ��വ� �യ�ക�െട�ം വി��നവിവര�� േരഖെ���ിയി�ി�. ഓേരാ മാസ�ം/വ�ഷ�ം ജനി�, വി��ന നട�ിയവ, അവേശഷി�� �യ�ക�െട എ�ം എ�ി�െന�� വിശദാംശ�� രജി�റി� നി�് ലഭ�മ�. ഓേരാ വ�ഷ�ം ജനി��ം, വി��ന
��ിേ��താണ്.

3) േഗാ�് & ഷീ�് ഫാം, മ��ി .

എ) ഇ�േവാ�സ് രജി��

ഇ�േവാ�സ് നം. GF/01/2016-17, തീ�തി 08/04/2016, ₹ 8400/- ക�ാ�സ� െച�തായി ഇ�േവാ�സ് രജി�റി� േരഖെ���ിയിരി��. ക�ാ�സ� െച� ഇ�േവാ�സ് സമ��ി�ി�ി�. �ടാെത ഇ�േവാ�സ് രജി�റി� േമലധികാരി സാ��െ�� �ിയി�ി�. ക�ാ�സ� െച�� ഇ�േവാ�സ് , രജി�റി�ം ബി�കളി�ം േമലധികാരി സാ��െ���ി ആയത് അതാത് സാ��ിക വ�ഷെ�

ബി) ൈലവ് േ�ാ�് രജി��

i) ആടിന് ന��� അനിമ� ന�� രജി�റി� േച��ിരി��ത് �മ�കാരമ�. ഉദാഹരണം- മലബാറി ൈല�േ�ാ�് രജി�� േവാള�ം 2 േപജ് നം. 19, 20, 21, 23, 24, 25 �ട�ിയവ. േ�ാ��ീഡ് രജി�� േവാള�ം 2 േപജ് നം. 20, 23, 24 �ട�ിയവ, അ��ാടി ൈല�േ�ാ�് രജി�� േവാള�ം 1 േപജ് നം. 46, 55, 59, 60 �ട�ിയവ.

ii) 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ി� വി�് േപായ ആ�ക�െട ഇ�േവാ�സ് വിശദാംശ�� േച��ാ� ബാ�ി നി���. ഉദാഹരണം ഇ�േവാ�സ് നം. GF/08/16-17, GF/09/16-17, GF/11/16-17 �ട�ിയവ.

iii) മാസാവസാനേമാ, വ�ഷാവസാനേമാ േ�ാ�ക�െട സം�ഹം എ�തി ��ി�ി�ി�. ഉദാഹരണം- മലബാറി ൈല�േ�ാ�് രജി�� േവാള�ം 2 േപജ് നം. 25, 49 , േ�ാ��ീഡ് രജി�� േവാള�ം 2 േപജ് നം. 13, 20

iv)അനിമ� ന�� ന�കാെത തെ� ചില ആ�കെള വി�തായി രജി�റി� കാ��. ഉദാഹരണം- മലബാറി ൈല�േ�ാ�് രജി�� േവാള�ം 2 േപജ് നം. 44� �മ നം. 177, 178 �ട�ിയവ.

ഓഡി�് നിരീ�ണ�� : അനിമ� ന�� ന���ത് യഥാസമയം �മ�കാരം രജി�റി� എ�തി ��ി��തി�ം വി�േപായ ആ�ക�െട വിശദാംശ�� യഥാസമയം രജി�റി� േച���തി�ം മാസാവസാന�ം വ�ഷാവസാന�ം ആ�ക�െട േ�ാ�ിെ� സം�ഹം എ�തി േമലധികാരി സാ��െ���ി ��ി��തി�ം േ�ഷ� അധി�ത� �� െച�േ��താണ്. അനിമ� ന�� ന�കാെത
�മേ��ക��് ഇടയാ���മാണ്. ഇ�രം �മവി�� ���ിക� ഭാവിയി� ഒഴിവാേ��താണ്.

സി) ഫീഡ് േ�ാ�് രജി��

ഇ.ടി.ആ� േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമാ�� ആ�വള���മായി ബ�െ��് താെഴ േരഖെ���ിയ �കാരം ആ�ി� തീ� വി��ന നട�ിയി��്. ഇതിെ� �ക ലഭ�മായതിെ� വിശദാംശ�� േരഖെ���ിയി�ി�.

ആടി� തീ�
ന�കിയ മാസം

ഫീഡ് രജി�� വാല�ം
4, േപജ് ന��

ന�കിയ
അളവ്(കിേലാ�ാം)

6/2017 263 100

7/2017 265 300

9/2017 269 350

ആെക 750

1-8   േസവന/ഹാജർ ��കം ��ി�ിെല അപാക�ൾ
�ണിേവ�ി�ി ൈല�േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് െഡവല�്െമ�് േ�ഷ�, മ��ി

�റി��രം �ിരം െതാഴിലാളിക�ം പ�ി��രം ഓഫീസ് ജീവന�ാ��� ഈ �ാപന�ി� ��ി�ി�� േസവന ��ക�� പരിേശാധി�തി� പി�ത�അവധി, മാ�ത�അവധി, ആ��ിതാവധി, അ��േവതനാവധി, വിനിമയാവധി, �െപഷ�� കാഷ�� ലീവ്, �ന�േവതന അവധി എ�ി�െന കാഷ�� ലീവ് ഒഴിെക�� അവധികളിേലെത�ി�െമാ�ിലായി�� ദിവസ�� ആ��ിതാവധി�
�ീ.���� പി�ത� അവധിയിലായി�� ദിവസ�� (4.07.2012 -13.07.2012) ആ��ിതാവധി� പരിഗണി�തായി കാ��. അപാക�� പരിഹരി�് അറിയിേ��താണ.്

1-9   നിലവിലി�ാ� ത�ികകളിേല�് ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട��ത് നിയമവി��ം
1) പൗ��ി & ഡ�് ഫാം, മ��ി

2016-17 വ�ഷെ� േനാ� �ാ� ഫ�് പരിേശാധനയി� സ��കലാശാല�െട പൗ��ി & ഡ�് ഫാമി� ൈന�് വാ�്മാ�, ചി�� െസ�� എ�ീ ത�ികക� അ�വദി�ി�ി�ാെയ�ി�ം ഈ വ�ഷ�ളി� േമ� ത�ികകളി� ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� താെഴ�റ��വെര നിയമി�് േവതനം ന�ിവ��തായി ക�. വിശദാംശ�� �വെട െകാ���
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1. ൈന�് വാ�്മാ� - െക.സി.േതാമസ്

2. ചി�� െസ�� - അ�ഷി� െഷരീഫ് .

നിലവിലി�ാ� ത�ികകളിേല�് ജീവന�ാെര നിയമി��ം ശ�ളം ന�ിയ�ം ശരിയായ നടപടിയ�. േമ� ജീവന�ാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് ഉ�ര�ക� �കാരം ജീവന�ാെര നിയമി�ിരി��ത ്59 ദിവസേ��ാെണ�ി�ം വ�ഷം ��വ� �ട��യായി േജാലി െച�് േവതനം ൈക��ിയതായാണ് കാ��ത്. വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിേല�് ന�ിയ ഓഡി�് ഒ��ന് (1/20.10.21) 

നിയമി�് ശ�ളം ന�ിയതിന് വ��മായ വിശദീകരണം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.്

2) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

അംഗീകാരമി�ാ� ൈ�വ� ത�ികകളി� ഫാം െതാഴിലാളികെള നിയമി��.

േകാേളജിെല HDV, LDV ൈ�വ� ത�ികകളി� ഒ� LDV ൈ�വ� ത�ിക�് മാ�േമ അംഗീകാര��. എ�ാ� േകാേളജ് ബ�്, ഡീനിെ� കാ� എ�ിവയി� െപ�മന�് േലബ� ത�ികയി��വെര �േത�കം ഉ�രവി�ാെത ൈ�വ� േജാലിേ��െ���ിയതായി ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��. HDV, LDV ൈ�വ� ത�ികക� സ��ാ� അംഗീകാരേ�ാെട ��ിേ���ം ആയതിേല�്
സ�ീകരിേ���മാണ്. �ിരനിയമനം നട�ിലാ���വെര താ��ാലികമായി എംേ�ാ�െമ�് എ��േച�് വഴി ൈ�വ�മാെര നിയമി�ാ��താണ്. എംേ�ാ�െമ�് എ��േച�് വഴി ൈ�വ�മാെര ലഭി���വെര ��ത ഒഴി�കളി� േയാഗ�രായ ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ� ��ത ത�ികയി� താ��ാലിക / വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് അടി�ാന�ിലാണ് നിയമനെമ�്
വാഹന�ിെ� പരി��� ഉ�രവാദി�ം ഉ�ായിരി���ം യാ�ാബ� �ട�ിയ ആ��ല����് അ�ഹത��ായിരി���മാണ.്

1-10   അ�മതിയി�ാ� ത�ികകളിൽ താൽ�ാലിക നിയമനം
മീ�് �ാ�് , മ��ി

സ�വകലാശാല േമ� േ�ഷനിേല�് അ�വദി� ത�ികക�െട വിവരം �വെട േച���.

ത�ിക അ�വദി�െ��ത്

െ�ാഫസ� 1

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ� 1

അസി��് െ�ാഫസ� 4

അസി��് 2

കംപ��� അസി��് 1

�ാ�് േഫാ� 1

െട�ീഷ�� 3

ഫാം ���ൈവസ� 1

എ�ാ� ഇതിന് വി��മായി 2016-17 കാലയളവി� �ാ�് േഫാ� ത�ികയി� 3 േപെര നിയമി�തായി കാ��  (1.1.16 �ത� 31.05.17 വെര, 31.8.16 �ത� 30.9.16 വെര, 31.8.16 �ത� �ട�� .) �ടാെത 2 േ�ാസസിംഗ് അേസാസിേയ�്, 1 �ാ�് ഓ�േറഷ� അേസാസിേയ�്, 1 ഡീ�് �ീസ� �ാ�് ഓ�േറ�� എ�ിവ �ം താ��ാലികമാ�ം ഇ�ാ� ത�ികയി� േജാലി െച�

1-11   െസൻ�ൽ ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലേബാറ�റി, മ��ി - അവേലാകനം
െസ��� ഇ��െമേ�ഷ� ലേബാറ�റി�െട �ാരംഭഘ��ി� ഇ.എഫ്.സി �ാ�് ഉപേയാഗി�ാണ് ലേബാറ�റിയിേല�്ആവശ��� �രിഭാഗം ഉപകരണ��ം വാ�ിയി��ത.് ഈ ഉപകരണ���് എ.എം.സി എ���തിന് ആവശ�മായ �ക ഇ.എഫ്.സി.�ാ�ി� േശഷി�ി�ി�ാ�തിനാ� വ��ക �ട�ി വാ�� ��ത ഉപകരണ���് എ.എം.സി എ�േ��തിനായി �ാ� ഫ�ി� നി�്

സ��കലാശാല�െട റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് േ�ാജ�കളി�െ���ി  2015 � േകാ��സ് ഫ�ിന�ി� അ�വദി� 2,50,000/- �പ ��വനായി അട�് തീ��ി��് . ��ത �ാപന�ിെ� ലാഭം കണ�ാ�േ�ാ� �ാനി� നി�� െചല�ക� ഒഴിവാ�െമ�തിനാ�, യഥാ�� വ�മാനം തി�െ����തി� പാളി�ക� സംഭവി�ി��്. �ടാെത ലാബ് ഉപേയാഗി��തി��
��ികളി�നി�മായി ഈടാ�ി വ��. എ�ാ� ഫീസ് േകാ�് ഫാ�� അനാലിസിസ് അടി�ാനമാ�ി നി��യി�് അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�. േകരള െവ�റിനറി സ�വകലാശാല ��ാ���് ,െ�ാവിഷ� 106 (േപജ് 100) �കാരം സ�വകലാശാലയി� ഒ� ഇ��െമേ�ഷ� എ�ിനീയ�െട �ിരം ത�ിക നിലവി��്. എ�ാ� െസ��� ഇ��െമേ�ഷ� ലേബാറ�റി, മ��ിയി� കരാറടി�
നട�ിയതായാണ് കാ��ത്. ഈയിന�ി� ഓഡി�് വ�ഷ�ി� 4,20,400/- �പ (2,51,000+1,69,400) െചലവഴി�താ�ം കാ��. ഈ ത�ിക സ�വകലാശാലയിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയതിന് വിശദീകരണം ന�േക�താണ് . ത�ിക നിലവിലിരിെ� കരാറടി�ാന�ി� നിയമനം നട�ി �ാ� ഫ�് െചലവഴി��ത് �മ�കാരമ�. െസ��� ഇ��െമേ�ഷ� എ�ി
അനിവാര�മായതിനാ� ആയത് �ന:�ാപി��തി�ം െചല�ക� �മീകരി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി േ��താണ് .

1-12   കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്- അവേലാകനം
(i) സ�വകലാശാല�െട ��ാ���് , െസ�� 89-93�കാരം ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സിെ� നിയമനം , േയാഗ�ത, കാലാവധി , ഡ��ി എ�ിവ �തിപാദി�� . ആയതി� പരീ� സംബ�ി� എ�ാ അ�ാഡമിക് േരഖക�ം ��ി�� , പരീ�ാ�ാ െഷഡ��ക� തീ�മാനി�� , എ�േ�ണ� എ�ാമിേന�്, ക���� േപ�� െസേ��് എ�ിവെര െതെരെ����, മാ��്
കാര���േട�ം ഉ�രവാദി�ം ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സി� നി�ി�മാ�ിയിരി�� . �ടാെത േ�ഡ് ചാ��് , �ാ��ി��് കാ�ഡ് , അ�ബ� റിേ�ാ��ക�െട ��ി�് എ�ിവ�ം , പരീ�ാ സംബ�മായ�ം റിസ��് �റെ��വി���മായി ബ�െ�� രഹസ���ം േകാ�ഫിഡ�ഷ�ാലി�ി�ം കാ���ിേ�� ഉ�രവാദി��ം , േകാേള�കളിെല ഡീ�ക� ത�ാറാ��
പാനലി� നി�ം േയാഗ�രായവെര െതെരെ����ം ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സി െ� �മതലയാണ് . �ടാെത 109 എ� േ�ഷ� േകാഡ് ന�കി സ�ത� �മതലയാണ് �ാ���ി� ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സിന് ന�കിയിരി��ത് .

(ii) േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�െട ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സിെ� �ാ� , േനാ�-�ാ� ധന വിനിേയാഗ�ം, സീ��് െസ�ിെ� അധികാര�ം, ക���� & ആ�സ� േപ�� �ി�ിംഗ് �ട�ിയ ��ധാന േജാലിക�ം ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ാഡമി�് & റിസ� �ി�ി� നട��താ�ം കാ�� . ഓഡി�് കാലയളവി� യാെതാ� ധന
നട�ിയി�ി� . ��ാ���് െസ�� 93 (d) �കാരം ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ്; ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ാഡമി�് & റിസ��് , ഡീ� എ�ിവ�മായി േച��് �വ��ി�ണെമ �ാ�ാണ് പറ�ിരി��ത് . ആയതിനാ� ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സിന് സ�ത� േ�ഷേ�തായ �മതലക�ം ഉ�രവാദി��ം അധികാര��ം ന�കി ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

(iii) ഒ� അ�ാഡമിക് �ാപനം എ� നിലയി� സ�വകലാശാല�െട ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ് എ�ത് ��ധാനമായ�ം സ�ത�മായ ഉ�രവാദി�����മായ ഒ� ത�ികയായിരിേ��താണ് . അ�ാ�പ�ം പരീ�ാ നട�ി�് , �ല�നി��യം �ട�ിയവ കാര��മമാകാതിരി�ക�ം ആയത് സ�വകലാശാല�െട സ�േപരിെന ബാധി���മാണ്
േമലധികാരിക� , േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�് എ�ിവ�െട ��യി�െ����.

(iv) തി�വന��രം ഡയറി സയൻസ് & െടേ�ാളജി േകാളജിെല പരീ� കടലാസിെ� േ�ാ�് പരിേശാധി�േ�ാ ൾ െസ�റിൽ ഒ� വർഷം ആവശ���തിെ� �റ് മട�് അധികം പരീ� േപ��ക ൾ േ�ാ�ിൽ നീ�ിയിരി��തായി കാണെ��. ബി.െട�് ഡയറി സയ ൻസ് ആ�് െടേ�ാളജി വിഷയ�ി ൽ ��് വർഷ�ളിലായി അ�ിഷൻ േനടിയ 69 വിദ�ാർ�ികളാണ്
അഡീഷണൽ ഷീ�ക�ം നീ�ിയിരി��്. ഇവ ഏത് വർഷമാണ് സർവകലാശാല െസ�റിന് ലഭി�െത�് േ�ാ�ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. പരീ� കടലാ�ക��് ഒ�ം തെ� �മ ന�� േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാൽ നീ�ിയിരി �ിെ� �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ി�ി�. പരീ�കടലാ�കൾ ��പേയാഗം െച��ിെ��റ�വ��ാൻ അ�ടി�േ�ാൾ അവശ�ം
െസ�റി�ം തൻ വർഷം ആവശ�മായവ മാ�ം വിതരണം െച �ാ�ം ഉ�രവാദെ��വർ ��ിേ��താണ് . േചാേദ�ാ�ര ഷീ�കളി� �ി�ഡ് �മ ന��ക� പതി�ിേ���ം ആയത് �ത�മായി േ�ാ�് രജി��കളി� േരഖെ��േ���മാണ് . നി�ിത ഇടേവളകളി� ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ് േകാേള�കളിെല േ�ാ�് രജി��ക� പരിേശാധി�് സാ��െ��േ���ം
��ത േ�ഷ��െ�ാ��  രഹസ� സ�ഭാവം കാ���ി��തിനായി ഉ�രവാദി��� �ിരം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം ��ിേ��താണ് .

1-13   ഇൻ�ാ�ക്ചർ െഡവലപ്െമ�് വിംഗ്- അവേലാകനം
(i) സ�വകലാശാല�െട ��ാ���് െസ�� 64 – 70 �കാരം ഡയറ�� , ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിെ� നിയമനം , േയാഗ�ത, കാലാവധി, ഡ��ി എ�ിവ �തിപാദി�� . ക��വ�െ� സംബ�ി�് െസ�� 70 ( g ) �കാരം , “prepare the budget proposal for construction to be undertaken by the University” എ�് വിവ�ി�ിരി�� .

(ii) നിലവി� േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാലയിെല ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് ; ��ാ���ി� പരാമ�ശി�� രീതിയി� െമാ�ം മരാമ�് ���ിക��െ�� ബജ�് െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ി സമ��ി��തായി കാ��ി� . സ�വകലാശാല�െട വിവിധ �ാപന�ളായ േ�ഷ�ക� , ഡി�ാ��െമ�ക� , ��ക� �ട�ിയവ
വകയി���ത്. വിവിധ സ��ഭ�ളി� ബജ�ി� �ക വകയി��ിയതി�േശഷമാണ് മരാമ�് �വ ൃ�ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�െ���ത്.

(iii) സ�വകലാശാലയിെല മരാമ�് ���ികക��ാ�� വിവിധ ഫ�ക� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�,  േ�ഷ� / ഡി�ാ��്െമ�്  / �� എ�ിവ�് ന��ക�ം ആയത് ��ത �ാപന�� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിന് ൈകമാ�ക�ം െച��. ചില സ��ഭ�ളി� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� േനരി�് �ക ൈകമാ��താ�ം ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��ി��് . വിവിധ
�വ ൃ�ിക� ആരംഭി��തി�ം ���ീകരി��തി�ം വളെരയധികം കാലതാമസം േനരി�ക�ം നിയതമായ ഉ�രവാദി�ം നി��യി��തിന് കഴിയാെത വരിക�ം െച�� .

(iv) ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് ഡയറ�� ; വിവിധ േ�ഷ� / ഡി�ാ��്െമ�്  / �� േമധാവിക�മായി ച�� െച�് ,  വാ�ഷിക  / ബ� വ�ഷ അടി�ാന�ി� മരാമ�് ���ിക�െട ആവശ�കതാ നി��യം നട�ി ആയതിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം അതിന��തമായി ബ�ജ�് േ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ക�ം െച��ത് സമയബ�ിതമായി ���ിക� ���ീക
�ത�ത���മാ��തി�ം ഉ�രവാദി�ം നി��യി��തി�ം സഹായകരമാ��താണ് . �ടാെത ഇതിനാവശ�മായ ഫ�്, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� േനരി�് ഡയറ��, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിന് ൈകമാേറ��ം അതിന��തമായി അ�ൗ�ക� �മീകരിേ���മാണ്.

(v) നിലവി� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിന് സാേ�തിക �ാന��വ�െട�ം ഓഫീസ് �ാഫിേ��ം �റവ് �ലം ഭീമമായ�ം എ�മ��മായ ���ിക� സമയബ�ിതമായി ഏെ���് നട�ി ���ീകരി��തിന് സാധി��ി� . ഒ� സാ��ിക വ�ഷ�ി� െച�തീ�േ�� � വ ൃ�ിക� േപാ�ം നാ�ം അ�ം വ�ഷ�� നീ�േപാ��തായി കാ��
���ിക� നി�വഹി�� വിഭാഗെമ� നിലയി� �ിര ജിവന�ാ�െട അഭാവം ഭാവിയി� ഉ�രവാദി�ം നി�യിേ��ി വ�� സാഹചര��ി� �തിസ�ിക� വ�വാ� സാ��ത��് . ആയതിനാ� ആവശ�മായ �ിരം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്. സാ��ിക വ�ഷാവസാന�ി� �ാ� / ഇതര ഫ�കളി� നി�ം ഭീമമായ
കാ�� . ��ായ �െ�ാ���ളി�ാെത പ�തി ത�ാറാ��തിെല േപാരാ� ഇതി�െട വ��മാ��. നി��ാണ പ�തിക� ആവി�രി�േ�ാ� �ത� ഭൗതിക സാഹചര��െളാ��� ��ത വിഭാഗ�ിെ� �ടിയാേലാചന� േശഷം വിഭാവനം െച��ത് ഉചിതമാണ് . ഇ�കാര�� �മീകരണ�� ഭാവിയി� പ�തി വിഭാവന�ി� ഉറ�ാേ��താണ് .

(vi) മരാമ�് ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� േവളയി� പി .ഡ��.ഡി / സി.പി.ഡ��.ഡി മാനദ��� �ത�മായി പാലി�െ��� എ� ഉറ�വ�േ��താണ്. ���ി ���ീകരി��തിന് അവശ�ം േവ�� ഐ�ംസ് ഡീെ�യി�ഡ് എ�ിേമ�ി� ഉ�െ���ാെത  , പി�ീട് എ��ാ ഐ�ംസ് ആയി ��ിേ���ക�ം എ�സ് ഐ�ംസ് ഉ�െ���ക�ം െച��
�ചി�ി�ി��താണ് . ഇതി� �റെമ ���ിയിെല "േസവിം�സ്" െചലവഴി��തിനായി �തിയ  / അ�ബ� / എ�സ്  / എ���ഷ�  ���ിക� കെ��ി നട�ിലാ��ത് അ�വദിനീയമ� .

(vii) �ാ���് െസ�� 70 ( h ) �കാരം , “prepare and submit periodical report showing the progress of works under construction” എ�ം വിവ�ി�ി�െ��ി�ം �ാവ��ികമാ��തായി കാ��ി� . ���ിക�െട �തിമാസ �േരാഗതി റിേ�ാ��് നി�ിത െ�ാേഫാ�മയി� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��് നി�ബ�മാ�ം സമ��ിേ��താണ് . അ�േപാെല തെ� വിവിധ ഫ�ക�െട
സമ��ിേ���മാണ് .

1-14   ഫിനാൻസ് ഓഫീസ്- അവേലാകനം
(i) സ�വകലാശാല�െട ��ാ���് െസ�� 26 - 33�കാരം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട നിയമനം , േയാഗ�ത , കാലാവധി , അധികാരം , ഡ��ി എ�ിവ �തിപാദി�� . സ�വകലാശാല�െട ���മായ വരവ് - െചല�ക�േട�ം ��ി�ം േമ�േനാ��ം നിരീ�ണ�ം ഫിനാ�സ് ഓഫീസറി� നി�ി�മാണ് .

(ii) സ�വകലാശാല �പീക ൃതമായി 11 വ�ഷം ���ീകരി�ി�ം �ത�തയാ�� വര� - െചല�ക� ത�ാറാ��തിന് ഫിനാ�സ് ഓഫീസിന് കഴി�ി�ി� (ഖ�ിക  1-1 കാ�ക) . ഓഫീസിെ� ഇേ�ണ� റവന� അ�ൗ�ിേല�് (.......3392) േ�ഷ�കളി� നി�ം അയ�� ആഭ��ര വ�മാനം േ�ഷ� തിരി�് / ഇനം തിരി�് കണ�ാ�ാ� സ�വകലാശാല�് കഴി�ി�ി�
�ാനിതര ഫ�ക�ം േമ� അ�ൗ�ിേല�് �ാ��� െച��ത് ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��ി��്. ആയ�ം തരം തിരി��തിന് ��ത ഓഫീസിന് കഴി�ി�ി� . വിവിധ �ാ� , േനാ� �ാ� െഹ�കളിെല "അേദ�്" എ� സബ് െഹഡി� വലിയ �കക� തരം തിരി�ാ� കഴിയാ� വിധം അ�ൗ� െച�െ��� . അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് �ഥമ

(iii) സ�വകലാശാലയി� ഇേ�ണ� ഓഡി�് സംവിധാനം �പീകരി�ാ�തിനാ� േ�ഷ�ക� / ഡി�ാ��െമ�ക� / ��ക� �ട�ിയവ�െട �വ��ന��, േരഖക�െട ��ി�്, അ�ൗ�ിംഗ്, ധന വിനിേയാഗം, പ�തി നട�ി�് എ�ിവ �ത�മായ ഇടേവളകളി� പരിേശാധി�െ���ി� . േക�ീ�തമായ നിരീ�ണ�ിെ� അഭാവം പല േ�ഷ�ക�േട�ം �വ��നെ�
സംവിധാനം , െത�ക� തി��ി േ�ഷ�കെള �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തി�ം സജീവമാ��തി��� ഒ� "ൈഗഡിംഗ് ടീം" ആയി �വ��ിേ��താണ് .

(iv) നിലവി� െസ�� ഓഫീസ� �ത� �കളിേല�� അ�ിനിേ��ീവ് �ാഫ് , അേത നിലവാര�ി�� ഫാം �ാഫ് , ൈല�റി �ാഫ്, �.ജി.സി അധ�ാപക� �ട�ിയ ജീവന�ാ��് വ��ിഗതഫയ� �പ�ിലാണ് േസവന േരഖക� എ�തി ��ി�വ��ത് . ഇത് ��ത േരഖക� ന�െ���തി�ം നശി�േപാ��തി�ം കാരണമാ��. ആയതിനാ� േകരള സ��ാരിെല
സ�വകലാശാലാ ജീവന�ാ��് ഗസ�ഡ് എ�ൈട�ി�െമ�് രജി�� (G. E. Register) മാ�കയി� േസവന ��കം ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ് .

(v) നിലവി� സ�വകലാശാലയിെല ഓഡി�് ൈകകാര�ം െച�� െസ�� കാര��മമായി �വ��ി��ി� . 31/12/2018 ന് �റെ��വി� 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളിെല സം�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ിന് (ന�� . െക.എസ്.എ – വി.എ.� / ഡി-709/2018) നാളി�വെര �ഥമ മ�പടി സമ��ി�ി�ി�. �� വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��ക��ം ���േതാതി� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�
േശഖരി�് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ് മ�പടിക� സമാഹരി�ാെത (Compile)ഓഡി�ിേല�് സമ��ി�� �വണതയാണ് ക�വ��ത് . �ടാെത വിരമി�� സമയ�് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�� മ�പടി�മായി ഓഡി�ിെന േനരി�് സമീപി�� �വണത ഒഴിവാ�ാ� , റിേ�ാ��് �റെ��വി�� �റ�് ഫിനാ�സ് ഓഫീസിെല ഓഡി�് െസ�� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്
സമാഹരണം നട�ി , ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട �പാ�ശ സഹിതം മ�പടി ഓഡി�ിന് സമ��ിേ��ത് .

(vi) േകരള സം�ാന ധനകാര� (പി.�-ബി) വ��ിെ� 08/01/2018 െല പി.�-ബി1/80/2017-ധന (E-500409) ന�� ക�് �കാരം േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാലയി� ത�ികക� ��ി��തി�� അധികാരം സംബ�ി�് വ��മായ നി�േ�ശം അറിയി�ി��്. ആയതി� സ��ാരിെ� എ�ാ വ�യനിയ�ണ ഉ�ര�ക�ം സ�വകലാശാലക��ം
സ��ാ� അംഗീകരി�തി� �റെമ ത�ികക� സ ൃ�ി��തിേനാ  , �ന:�മീകരി��തിേനാ അധികശ�ളം ന���തിേനാ െപ�ഷ� ആ��ല�ല��� ന���തിേനാ സ�വകലാശാല�് അധികാരമി�ാ��ം , അ�ാ� പ�ം നിയമപരമായ നടപടിക� ൈകെ�ാ��തിന് േമ� സ��ാ� നി�േ�ശ�ി�െട ഈ ഓഫീസിെന അധികാരെ���ിയി��് . 31/12/2018 ന്
(ന�� . െക.എസ്.എ – വി.എ.� / ഡി-709/2018), ഖ�ിക 3-1 � ഇ�ാര�ം വ��മായി പരാമ�ശി�ി��്. എ�ാ� �ട��ം അധിക ത�ിക സ ൃ�ി��ം, �ന�നാമകരണം െച��ം, സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി� ശ�ള�ം െപ�ഷ� ആ������ം ന�ക�ം നി�ബാധം �ട��വ�� . ഉദാ:- 26/10/2021 തീ�തിയിെല സ�വകലാശാല രജി�ാ�െട ഉ�രവ്
�മ�കാരമ�ാ� നിയമന�� (ഖ�ിക  1-4 കാ�ക). അധിക ധന വിനിേയാഗ�ിന് അംഗീകാരം ന���ത് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട ബാധ�തയായിതീ��താണ് . അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഉയ��� �ാപനം എ� നിലയി� സ�വകലാശാലയി� ഭീമമായ ധന ഇടപാ�ക� നട���് . എ�ാ� �ത�മായ അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ��ി�വാ� സ�വകലാശാല�്
സ�വകലാശാല�് അ�ൗ�ിംഗ് ച��� അംഗീകാരേ�ാെട �ാബല��ി� വ��ി അതിന��തമായി അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയ� �കാരം വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാേ��താണ് . ഇ�ാര��ി� സ�വകലാശാല േമലധികാരിക�േട�ം േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിേ��ം �� �ണി�� .

1-15   ഇം�ിെമേ�ഷൻ ഓഫ് ഇ�േ��ഡ് �ണിേവ�ി�ി മാേനജ്െമ�് സി�ം  ( ഐ.�.എം.എസ് ) - േകാടിക�െട പാഴ് െചലവ്
19/2/2012 തീ�തിയിെല 7-◌ാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ� ്േയാഗതീ�മാന�കാരം സ�വകലാശാലയി� ഐ.�.എം.എസ് നട�ാ��തിനായി െക�േ�ാണിെന െസല�് െച�. െക�േ�ാ� െട�ി�� ടീമായി എ��ീഡിയ� - ഇ – െസാല�ഷ�സ് ലിമി�ഡിെന െതെരെ��� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മ�. ഇം�ിെമേ�ഷ� ടീം ലീഡെറ രജി�ാ�െട 13/2/2013 തീ�തിയിെല

ഐ.�.എം.എസ് നട�ാ��തിന് െക�േ�ാണിെ� ���ിയ കേമ��� െ�ാേ�ാസ� �കാരം േഫസ്-I െ� െ�ാക��െമ�് ഓഫ് േസാ�് െവയറിന്  1,99,82,559/- �പ�ം ഡിേ�ാ�െമ�ിനായി  31,46,080/- �പ�ം നി�യി�ക�ം ജി.ഒ.(ആ�.ടി ) ന�� 391/2013/എ.ഡി തീ�തി  8/3/2013 �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം െച�. 25/3/2013 ന് െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ���ാ�ിംഗ്
ഘ��ിന് താെഴ പറ�� രീതിയി� �ക ന�ി.

�മ
ന��

െച�്
നം/ഡി.ഡി.നം
/തീ�തി

േസാ�്
െവയ�

ശതമാനം ഡിേ�ാ�െമ�് ശതമാനം

1 29953/7.5.2013 79,93,024 40

2 29953/7.5.2013 6,29,216 20

3 889012/12.7.2013 69,93,896 35

4 775597/12.12.2013 12,58,432 40

5 775597/12.12.2013 19,98,256 10

6 775597/12.12.2013 3,14,608 10

7 540363/8.4.2014 15,98,604 8

8 540363/8.4.2014 3,14,608 10

9 540363/8.4.2014 94,382 3

10 122686/7.11.2014 7,77,181 4

11 606722/20.1.2015 6,21,598 3 5,34,834 17

ആെക 1,99,82,559 31,46,080

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േ��ഡ് �ണിേവ�ി�ി മാേന�െമ�് സി�ം (ഐ.�.എം.എസ്) േഫസ്- II �േവ�ി ആെക 87,78,000/- �പ െചലവഴി�ി��് .

െചലവിെ� വിശദ വിവരം �വെട േച���.

െച�് നം. 221370 തീ�തി 20/02/2015 - 26,33,400/-

െച�് നം. 221448 തീ�തി 21/07/15 - 43,89,000/-

െച�് നം. 910499 തീ�തി 11/12/15 - 13,16,700/-

െച�് നം. 910499 തീ�തി 11/12/15 - 4,38,900/-

ആെക ----------- - 87,78,000/-

േമ� െചലവി� �റെമ ക�ൈമേസഷ� ചാ�ജ�ിന�ി� 51,15,392/- �പ, ഡാ�ാ എ��ി�ായി 7,09,008/- �പ, ഹാ�ഡ് േഹാ�ഡിംഗിന് 8,98,880/- �പ എ�ിവ  �ടി െചലവഴി�തിന് ഭരണാ�മതി�ം വിശദീകരണ�ം നാളി�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി� . 17/7/2014 െല ൈവസ് ചാ�സല� അ���നായ മീ�ിംഗി� ഒ�ാം ഘ�ം 31/7/2014ന് ��ായി തീ��ണെമ�് നി�േ�ശിെ��ി�ം

േമ� കാര��� 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളിെല സം�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� (ന�� . െക.എസ്.എ – വി.എ.� / ഡി -709/2018 / 31/12/2018) ( ഖ�ിക 3-9 ) ഉ�െ���ിയി��് . ആയതി� വിശദീകരണ�ം നിലവിെല �ിതി�ം നാളി�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി� .

ഐ.�.എം.എസിെ� നിലവിെല �ിതി ആരാ�്  14/02/2022 ന് ഈ ഓഫീസി� നി�ം അയ� െക.എസ്.എ. - വി.എ.� / ഡി-84/2022 ന�� ക�ിന്  26/02/2022 ന് െക.വി.എസ്.എ.�/എഫ്.ഡ��/അ�ൗ�്സ് -2/2684/2020 ന�� �കാരം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� സമ��ി� മ�പടിയിെല �സ�ഭാഗ�� താെഴ േച��� .

(i) ��ത േസാ�് െവയറിെ� നിരവധി െമാഡ��ക�െട ഉപേയാഗം സംബ�ി�് ഉപേയാ�ാ���് ��ി��ക� േനരി �തിെന �ട��് സ�വകലാശാല നട�ിയ അവേലാകന�ി� അ�ാഡമിക് , ഫിനാ�സ് എ�ീ െമാഡ��ക� ��ികരമായി �വ��ി��െ��ം , കരാ� െപെ��് അവസാനി�ി��ത് ബ�െ�� വ��കെള േമാശമായി ബാധി�െമ�ം വിലിയി�

(ii) നിലവി� 7 െമാഡ��ക� �വ��ി�വ��താ�ം 17 െമാഡ��ക� �വ��ി��ി�ാെയ�ം �വ��ന�മമായ 7 െമാഡ��ക��് AMC �ായി പണം െചലവഴി��െ��ം അറിയി�ി��്. �വ��ന�മമായ�ം �വ��ി�ാ��മായ െമാഡ��ക�െട വിവരം �വെട േച���.

Sl.
No

Modules which are in operation

1 Admission & Academics

2 Examination & Result

3 Student Attendance Management

4 Student Fee Management

5 Self-service portal for students
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6
HRMS & pay Roll pension, Recruitment Training, Tax
and Leave Management

7 Self-service portal for employees

Sl. No Modules which are not operational

1 Establishment

2 Financial Accounting

3 Pension

4 Employee Portal

5 Tax Management

6 Leave Management

7 Training

8 Recruitment

9 File Movement System(DDC)

10 Letter Movement System(DDC)

11 VC & Administration Officers

12 Advisory Call Centre

13 Veterinary Ambulance Tracking System

14 e-Vet Connect portal framework

15 Video Conferencing & Virtual Class Room System

16 DDC

17 Farm Module

(iii) സ�വകലാശാല അ�ാഡമിക് മാേന�െമ�ിനായി ICAR േസാ�് െവയറിേല�ം HRMS, ശ�ള വിതരണ�ി�ം സ��ാ� ഉടമ�തയി�� UNI-SPARK േല�ം മാറാ�� ��ിയയിലാെണ�ം ആയത് �വ��ന�മമാ�� �റ�് IUMS മാ�� കരാ� അവസാനി�ി��തായിരി�െമ�ം അറിയി�ി��്. കരാ� �കാരം �വ��ന�മമാേ��ിയി���ം �ക
ഏജ�സിയി� നി�ം  തിരി�പിടി��തിന് നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായി�ി� .

��ത സാഹചര��ി� ജി.ഒ.(ആ�.ടി ) ന�� 391/2013/എ.ഡി തീ�തി  8/3/2013 �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം 25/3/2013 ന് െക�േ�ാ�മായി െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ���ാ�ിംഗ് ഒ�ി�ക�ം 26/3/2013 ന് വ��് ഓ�ഡ� ന��ക�ം െച� സാഹചര��ി� എം .ഒ.�. പാലി�ാെത േകാടിക� െചലവഴി�്  9 വ�ഷം പി�ി�് സ�വകലാശാല�് സമയന��ം, ധനന��ം
സമയബ�ിതമാ�ം നി�വഹിേ��ിയി�� ���ി�െട ധനന�ം കണ�ാ�ി ഈടാ��തിന് ഓഡി�് �പാ�ശ െച��. ഇ�ാര�ം സ�വകലാശാല�െട േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിേ��ം സ��ാരിേ��ം ��യി�െ���� .

1-16   ആ�ാന നിർ�ാണ�ിനായി �മി വാ�ൽ - നടപടികൾ മ�ഗതിയിൽ
സ�വകലാശാല ആ�ാന നി��ാണ�ിനായി സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� ജി.ഒ. (ആ�.ടി) ന��. 1843/15/എ.ഡി . തീയതി 30.10.2015 �കാരം 4 േകാടി �പ അ�വദി�ി��് . ��ത �ക�െട നിലവിെല �ിതി ആരാ�െകാ�് അയ� ക�ിന് 26/02/2022 ന് െക.വി.എ.എസ്.�/എഫ്.ഡ��/അ�ൗ�്സ്-2/2684/2020 ന�രായി ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� സമ��ി� മ�പടി �കാരം
പരിഗണി�െ�� �ല�� േതാ��മിയായതിനാ�ം വിലനി��യ േയാഗ�ി� തീ�മാനമാകാ�തിനാ�ം ഒഴിവാ�ിയതാ�ം അറിയി�. പി�ീട് സ�കാര� വ��ിക�െട �ല�� പരിഗണി�ാ� ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�താ�ം പരിേശാധി� ��ത �ല�� േയാഗ�മ�ാെയ�് കെ��ിയാ�ം , നിലവി� 28/02/2022 അവസാന തീയതിയായി ഒരി�� �ടി Expression Of Interest (EOI) 

അ�േയാജ�മായ �മി കെ���തിന് സ�വകലാശാല ഉ�രവാദെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�� , ഇ�ാര��ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��് അവേലാകന�ിന് വിേധയമാേ��താണ് . 2015 � �ക അ�വദി��ം േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏ��ം അനിവാര�മായ�മായ സ�വ കലാശാല
െമെ�േ�ാ�് നയം പി�ട��തായി ഓ ഡി�് വിലയി��� . വ�ഷം കഴി�േ�ാ�ം �മി�െട ലഭ�ത �റ�ക�ം �മി വില വ��ി�ക�ം െച��  സാഹചര��ി� ��ത �ക�് �മി കി�ാെത വരിക�ം ഫ�് ലാ�ായി േപാകാ� സാധ�ത���മാ�� . വയനാട് കള�േറ�് , ജി�ാപ�യാ�്, മ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� എ�ിവ�മായി ബ�െ��് അ�േയാജ�മായ
ഊ��സ�ലമായ നടപടിക� ൈകെ�ാ��തിന് വിഷയം സ�വകലാശാലാ അധികാരിക�െട ��യി�െ���� .

1-17   കാഷ�ൽ േലബർ
നിലവി� സ�വകലാശാലയി� 113 കാഷ�� െതാഴിലാളികളാ��ത്. വിശദവിവരം �വെട േച��� .

േ�ഷൻ എ�ം റിമാ��്

�.എ�.എഫ് &
എഫ്.ആ�.ഡി.എസ് 6

നിലവി� 5 േപ� . �ത�മായി
ഹാജരാകാ�തിനാ� ഒരാെള
പിരി� വി�

സി.ബി.എഫ്.ടി 35
നിലവി� 30 േപ� . 5 േപ�
കാരണമി�ാെത അവധിയിലാണ.്

എ�.ആ�.എസ്.ടി 35

എ.ആ�.എസ്.ടി 18

േബസ് ഫാം,
േകാലാഹലേമട് 19

നിലവി� 18 േപ� . ഒരാ�
കാരണമി�ാെത അവധിയിലാണ.്

സി.ബി.എഫ്. ����ഴിയിെല�ം േബസ് ഫാം േകാലാഹലേമടിെല�ം കാരണമി�ാെത അവധിയി� �ട��വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മ�. വ��മായ കാരണമി�ാെത അവധിയി� �ട��വ�െ�തിെര അ�േയാജ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ���ം �ിരം െതാഴിലാളിയായി പരിഗണി�െ��േ�ാ� അനധി�ത അവധിയി��വെര ഒഴിവാേ���മാണ്

1-18   എൻ. പി. എസ്. അ�ൗ�്
01/04/2013 ന് േശഷം േജാലിയി� �േവശി�� ജീവന�ാെര �തിയ െപ�ഷ� �ീമി� ഉ�െ���ണെമ� സ��ാ� ഉ�രവ് {G.O.(P)No.135/2014/Fin dated 08/04/2014} �കാരം 1/4/2013 ന് േശഷം േജാലിയി� �േവശി� സ�വകലാശാലകളിെല ജീവന�ാ�െട വിവര�� അപ് േലാഡ് െച��തിന് ( G. O. (P) No. 152/2014/Fin dated 29/04/2014 ) നി�േ�ശി�ി��്. ഇതി��കാരം
െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാലയി� എ�.പി.എസ് നട�ാ��തിന് തീ�മാനെമ��ക�ം 1/4/2015 തീയതിയിെല രജി�ാ�െട ഉ�രവ് ന�� ജി.എ.-ഡി/1270/2015(1) �കാരം, എ�.പി.എസ്. നട�ി� വ���തി�� ഭരണാ�മതി ന��ക�ം െച�.

2016-17 വ�ഷെ� വരി�ാ�െട എ�ം , േശഖരി� �ക, അടവ് വ��ിയ �ക, അട� വ��� രീതി, സ�കലാശാല വിഹിതം അട� വ��ിയത് എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം താെഴ േച���.

വർഷം

എൻ .പി
.എസ് .
വരി�ാ�െട
എ�ം

േശഖരി�

�ക

സർ�കലാശാല
വിഹിതം

അടവ്
വ���ിയ
�ക

Apr-16 33 166316 166316 332632

May-16 38 190123 190123 380246

Jun-16 36 304149 304149 608298

Jul-16 37 365992 365992 731984

Aug-16 36 356859 356859 713718

Sep-16 42 370299 370299 740598

Oct-16 35 335657 335657 671314

Nov-16 37 350424 350424 700848

Dec-16 38 345709 345709 691418

Jan-17 42 379236 379236 758472

Feb-17 39 332175 332175 664351

Mar-17 39 242540 242540 485080

ജീവന�ാ�െട എ�.പി.എസ്. വിഹിതം ഓേരാ മാസ�ം ഇ-ഫയ� െച�തി�േശഷം ജിവന�ാ�െട വിഹിത�ം സ�വകലാശാല വിഹിത�ം എ�.പി.എസ്. അ�ൗ�ി� നി�ം (A/c. No. 67320631571) െച�് �ഖാ�ിരം NSDL ആ�ിസ് ബാ�് , �ൈബയ് �ാ�് അ�ൗ�ിേല�് (A/c. No. 3101932) �ാ��� െച� ന��കയാണ് െച��ത്.

1-19   െപൻഷൻ ഫ�്
േകരളാ െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാലാ നിയമം , 2014 (2011-െല 3-◌ാം ആ�്) െസ�� 40 �കാരം �ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാ� വിരമി�� അവസര�ി�, ആ������ ന��തിനായി ഒ� �േത�ക െപ�ഷ� ഫ�് �പീകരി�ണം എ�് വ�വ� െച��.

24/8/2013-െല 22-◌ാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�് മീ�ിംഗി� സ�വകലാശാലയി� െപ�ഷ� ഫ�് �പീകരി��തിന് അംഗീകാരം ന�കി. െപ�ഷ� ഫ�ിെ� പലിശ�ക െപ�ഷ� ആ��ല��� ന���തിന് ഉപേയാഗി�വാ�ം തീ�മാനി�. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 11/9/2013െല െക.വി.എ.എസ്.�/എ.എഫ്.ഒ-1/6756/2012 ഉ�രവ് �കാരം 31/3/2013 വെര േസവന�ി� �േവശി�വ��്
ആ��ല�ം ലഭി�ാ� അ�ഹത��്. 28/4/2014 െല 28-◌ാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�് തീ�മാന�കാരം മിനിമം 10 ല�ം �പേയാ 10 �ത� 20 ല�ം വെരേയാ ഈ ഇന�ിേല�് വരവ് െവ��തിന് അ�മതി ന�കി.

ഓേരാ മാസ�ം പ�് ല��ി� �റയാെത �ക നിേ�പി� ്12 തവണകളായി ഒ� വ�ഷേ��് എസ്.ബി.ഐ ക��� ശാഖയി� ആ�.ഡി ആരംഭി��തി�ം , ആ�.ഡി കാലാവധി കഴി�േ�ാ� പലിശ �ക ഉ�െ�െട ഫി�ഡ് ഡിേ�ാസി�ായി എസ്.ബി.ഐ ക��� ശാഖയി� തെ� നിേ�പി�വാ�ം തീ�മാനി�.

നിലവി� 20 ല�ം �പ ഓേരാ മാസ�ം ആ�.ഡി ഇ��ാ�െമ�ായി എസ്.ബി.ഐ ക��� ശാഖയി� നിേ�പി���്. കാലാവധി കഴി� ആ�.ഡി, ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�ായി 2016-17 കാലയളവി� നിേ�പി�തിെ��ം നിലവി��തിെ��ം വിവര�� താെഴ േച���.

�മ
നം

എഫ്.ഡി.നം
�ീ�സി��
�ക

നിേ�പി�
തീയതി

പലിശ
ലഭി�ത്
2016-17

അവസാനി�ി�
തീയതി

1 67296960544 60,00,000 08/10/14 567810 08/02/18

2 67296959878 90,00,000 08/10/14 841459 08/02/18

3 67296960373 90,00,000 08/10/14 841459 08/02/18

4 67339241093 50,00,000 09/10/15 433736 08/02/18

5 67339241355 50,00,000 09/10/15 433736 08/02/18

6 67339241424 50,00,000 09/10/15 433736 08/02/18

7 67339241526 50,00,000 09/10/15 433736 08/02/18

8 67339241593 51,59,830 09/10/15 447600 08/02/18

9 67382273055 2,25,00,069 24/11/16 87248 08/02/18

1-20   ആ�ി സംര�ണം / ആ�ി രജി�ർ
േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാലാ ��ാ���് , �� 70 (j) �കാരം Director, Infrastructure Development Wing shall, “ maintain and update records of all immovable properties of the University including lands and buildings in consultation with the heads of institutions and stations” എ�് വിവ�ി�ിരി��. 14/02/2022 ന് ഈ ഓഫീസി� നി�ം അയ� െക.എസ്.എ
െക.വി.എസ്.എ.�/എഫ്.ഡ��/അ�ൗ�്സ് -2/2684/2020 ന�� �കാരം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� സമ��ി� മ�പടിയി� ഐ.ഡി.വിംഗ് ത�ാറാ�ിയ �േ�ാട് ക�ാ��ിെല ആ�ികെള സംബ�ി� വിവരം മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത് . ഇതി��റെമ സ�വകലാശാല�െട വിവിധ േ�ഷ�ക��െ�� ��വ� �ാവര ജംഗമ ആ�ിക�േട�ം വിവരം േശഖരി�് രജി�� ത�ാറാ�ി
ഡ��ി�െട അടി�ാന�ി� സ�വകലാശാല എേ��് ഓഫീസറി� നി�ം ആവശ�മായ സഹായം ലഭ�മാ�ാ��താണ്.

സ�വകലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� ബ�ജ�് , ഫ�് അേലാ�്െമ�് എ�ിവ വിശദമായി പരിേശാധി�തി� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിന് സ�വകലാശാല�െട ആ�ി സംര�ണ�ിനായി �േത�കം ഫ�് വകയി��ിയതാേയാ ന�കിയതാേയാ കാ��ി�. വിവിധ േ�ഷ�ക�െട ബജ�് പരിേശാധി�തി� ��തനിംഗ് , ഓ�േറഷന� എ���സസ് എ�ീയിന�ളി� �ക
അപര�ാ�മാണ് . ആയതിനാ� തെ� വാഹന��െട സമയബ�ിതമായ സംര�ണം , െക�ിട��െട സമയാസമയ�ളി�� അ���പണിക� എ�ിവ നട��ി�. ഉദാഹരണമായി േകാലാഹലേമടിെല സി.ഡി.എസ്.ടി. െക�ിട�ം ക�ാ�േ��ക�ം , �േ�ാട് ക�ാ�സിെല ഡീനിെ� വസതി, മ��ിയിെല പൗ��ി & ഡ�് ഫാം ഓഫീസ്, പൗ��ി െഷ�ക�, �ട�ിയവ . 

സംര�ി�െ����് എ�ത് �ത�മായി പരിേശാധി�വാ� �മതലെ��വ� ��ിേ��താണ് .

1-21   െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് �ൾസ്
സ�വകലാശാല�െട നിയമം, �ാ���് എ�ിവ പരിേശാധി�തി� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�ിനായി ഏ�െ���ിയ സംവിധാന�ി� േപാരാ�ക��്. േനാ� �ാനി� 01-Salaries 4- Medical Reimbursement എ� െഹഡി� ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ി െചലവഴി��െ��ി�ം െമഡി�� ബി�ക� നിയമാ��തമായ രീതിയി� പരിേശാധി�െ���ി�. റീ ഇേ��്
ജി.ഒ.(പി) ന�� 60/2017/ധനം തീയതി 15/02/2007 �കാരം State Public Sector Undertakings / Autonomous bodies / Statutory Undertaking എ�ിവ Medical Attendance Rule, 1960 പി�ടരണെമ�് പറ���്. ആയതിനാ� സ�വകലാശാല ��ത സ��ാ� ഉ�രവ് പാലി��തിന് ബാ���മാണ്. സ��ാരിെ� ��ത െമഡി�� അ��ഡ�സ് ച��� അടി�ാനെ���ി �ാ���്

1-22   D.C.B ( Demand, Collection , Balance ) രജി�ർ
ഫീയിന�� (േഹാ�� ഫീ , പരീ�ാ ഫീ എ�ിവ ഉ�െ�െട), ഇ—�ാ�്, വാടക, േകാഷ� ഡിേ�ാസി�്.....�ട�ിയ വിവിധ ഡി.സി.ബി. ഇന�� േരഖെ���ി രജി�� എ�തി ��ി��ി�. അ�െകാ�് തെ� സ�വകലാശാല�് ലഭിേ��തായ വിവിധ വ�മാന�� ഡിമാ�് െച��തിേനാ, േശഖരി��തിേനാ ബാ�ി അറി��തിേനാ സാധി��ി�. ആയതിനാ� സ�വകലാശാലയി� ഡിമാ�്
േ�ഷ�കളി� D.C.B രജി�� ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

1-23   വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി�ത് – വിശദ വിവര�ൾ
2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ി� �റെ��വി� വിവിധ വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവരം �വെട േച���

�മ
ന��

േ�ാജ�ിെ�
േപര്

ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സി

വരവ്
അംഗീകരി�
െചലവ്

1

Chemical,
Structural and
Functional
Characterisation...

NASF-
ICAR

3,65,925 2,65,225

2 AICRP on Pig ICAR 96,69,322 77,45,169

3 Megaseed on Pig ICAR 52,17,541 47,72,486

4
AICRP on goat
improvement

ICAR 15,27,095 22,02,563*

5
STUDENT
READY

ICAR 27,18,000 27,18,000

6

Outreach
Programme on
Ethno Veterinary
Medicine

ICAR 12,08,086 4,42,195

7
Outreach
programme on
Zoonotic diseases

ICAR 8,00,000 8,00,000

8
AICRP on
Poultry for eggs
15-16

ICAR 82,04,893 78,11,090

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...
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9 NTS 16-17 ICAR 4,65,000 2,90,000

10
NTS 12-13 TO
15-16

ICAR 7,62,534 4,69,534

11 FPT ICAR 21,67,970 21,67,970

12
Development
Grant

ICAR 4,55,90,929 4,10,72,544

13
AICRP on
Poultry for eggs
16-17

ICAR 92,30,942 61,01,507

14
Ticks & Tick
borne diseases
15-16

KSCSTE 4,16,734 1,16,750

15
Lice infestation in
birds and animals

KSCSTE 10,000 10,000

16
Study of different
types of blowfly
larvae

KSCSTE 10,000 10,000

17

Identification and
Biometrical
studies of
infective larvae

KSCSTE 10,000 10,000

18

Comparison of
PCR with
conventional
methods-
leptospyrosis

KSCSTE 6,70,024 96,216

19

Clinical
application of
porzine derived
collagen

KSCSTE 4,81,020 4,81,020

20
Ticks & Tick
borne diseases
16-17

KSCSTE 2,99,984 2,10,000

21

Molecular
detection of tick
and tick borne
pathogens

KSCSTE 5,79,280 5,75,201

22

Identification of
the causative
genes &
mutations

SRS 11,34,800 9,85,635

23
Establishment of
IPR Cell

KSCSTE 20,000 20,000

24
Laboratory &
Field trials on oil
adjuvant........

AHD 15,38,000 12,82,000

25

Detection and
molecular
characterisation
of emerging viral
pathogen

KSCSTE 13,14,800 10,57,730

TOTAL 9,44,12,879 8,17,12,835

* വരവിേന�ാ� ��ത� െചലവ്. വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി��.്

1-24   െസൻ�ൽ ൈല�റി

സ�വകലാശാല ആ�ാന�് 242.67 M2 ഏരിയയി� െസ��� ൈല�റി �വ��ി�വ��. ���ി ദിന�ളി� രാവിെല 9 മണി �ത� ൈവ�േ�രം 7 മണി വെര�ം അവധി ദിന�ളി� രാവിെല 9 മണി �ത� ൈവ�േ�രം 3 മണി വെര�മായി 3 ഷി�കളിലായാണ് ���ി സമയം. ഒ� അസി��് ൈലേ�റിയ� (�.ജി.സി), 3 റഫറ�സ് അസി��് / ഓഫീസ� , 4 �ാ�് IV 

സ�വകലാശാല�െട വിദ�ാഭ�ാസ – ഗേവഷണ പഠന പ�തികളി� പി�ണ ന�ക�ം ഭൗതിക�ം ��ിപര�മായ വിവര�ളിേല�് വാതി� �റ��മാണ് ൈല�റി�െട �ഥമ ക��വ�ം.

സ�വകലാശാല െസ��� ൈല�റി ; അ�ാഡമിക് ��്സ്, റഫറ�സ് ��്സ്, േമാേണാ�ാ�് , ജനറ� ��്സ് എ�ീയിന�ളിലായി 15000 ��ക��ം, 3000 ഇ-േജണ�സ്, വിവിധ �ഖ�ധാരാ ശാ� ��ക �സാധക�െട ഇ-��്സ് 2200 എ�ം, �ട�ി ധാരാളം ��ക��ം ; Indian Statistical Database േല�് ഓ�ൈല� ആ�സ്, Reference Resource Sharing and Information Exchange 

എ�ിവ�മായി MoU �ട�ി വളെര ന� രീതിയി� �വ��ി�വ��. RFID based Circulation Control and security surveillance system, 24x7 dedicated web-portal, Wi-Fi based Database/Internet browsing and Digital Library services, MYLoFT (My Library on Finger Tips) Remote login services �ട�ി �തനമായ സാേ�തിക വിദ�കളി�െട�ം Anti-Plagiarism measures െന സേ�ാ��് െച��തി�െട�ം

എ�ാ� നിലവി� 900 അംഗത��� (വിദ�ാ��ിക�/ടീ�ിംഗ്/േനാ� ടീ�ിംഗ്/മ��വ�) ��ത ൈല�റിയി� ഒേര സമയ�് െവ�ം 30 േപ��് ഇരി�ാ�� �ല സൗകര�ം മാ�േമ��. വ�ം വ�ഷ�ളി� ��ത� ��ക�� വാ�കേയാ, ഇ��ാ��ച� മികവാ��താ�കേയാ െച��തിനായി �ല സൗകര�ം ലഭ�മ�. േക� സ��ാ� ഏജ�സിക�െട �ാ�് ലഭ�മാ��
ഉപേയാഗി��ത്. മറി�് േകാേളജ് ൈല�റി എ� �ാ�സ് മാ�മാ��ത്. എേമ�ജിംഗ ്�ണിേവ�ി�ി എ� നിലയി� , െവ�റിനറി കൗ�സി� , �.ജി.സി., ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �ട�ിയവ�െട മാനദ�����സ ൃതമായി ൈല�റി "െസ��� ൈല�റി" എ� നിലയി� വികസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ.്

1-25   േകരള െവ�റിനറി & ആനിമൽ സയൻസസ് �ണിേവ�ി�ി�െട വിവിധ േകാ�കൾ
േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല താെഴ പറ�� വിവിധ േകാ�ക� വിവിധ ക�ാ��കളിെല േകാേള�കളി� നട��.

�മ
ന��

േകാ�ിെ� േപര്
�േവശന
മാനദ�ം

സീ�ക�െട
എ�ം

കാലാവധി

Regular Programmes

1 B.V.Sc & A H NEET 225
5 1/2
വ�ഷം

2
B.Tech (Dairy
Technology)

KEAM 100 4 വ�ഷം

3
B.Tech (Food
Technology)

KEAM 20 4 വ�ഷം

4
Ph.D. in Veterinary and
Animal Sciences

As per
University
Norms

Subject to
the
availability
of faculties.

3 years

5
Ph.D. in Dairy Sciences
and Technology

As per
University
Norms

Subject to
the
availability
of faculties.

3 years

6 Ph.D in Biosciences
As per
University
Norms

86 4 years

7
Ph.D in Climate Change
in Animal Agriculture

As per
University
Norms

2 3 years

8 M.V.Sc.
As per
University
Norms

Subject to
the
availability
of faculties.

2 years

9 M.Tech
As per
University
Norms

Subject to
the
availability
of faculties.

2 years

10 M.S. Wildlife Studies
As per
University
Norms

10 2 years

11 M.Sc. Biostatistics
As per
University
Norms

5 2 years

12
M.Sc. Quality Control in
Dairy Industry

As per
University
Norms

6 2 years

13
M.Sc. Biochemistry and
Molecular Biology

As per
University
Norms

15 2 years

14
M.Sc. Applied
Microbiology

As per
University
Norms

10 2 years

15
M.Sc. Animal
Biotechnology

As per
University
Norms

15 2 years

16 M.Sc. Animal Science
As per
University
Norms

10 2 years

17
B.Sc Poultry production
and Business
Management

As per
University
Norms

50 3 years

18
P.G. Diploma in Climate
Services in Animal
Agriculture

As per
University
Norms

20 1 year

19
P.G. Diploma in Climate
Services

As per
University
Norms

20 1 year

20
P.G. Diploma in
Veterinary Cardiology

As per
University
Norms

2 1 year

21

P.G. Diploma in

Veterinary
Anaesthesiology

As per
University
Norms

2 1 year

22
Diploma in Laboratory
Techniques

As per
University
Norms

30 1 year

23
Diploma in Dairy
Science

As per
University
Norms

120 2 years

24
Diploma In Feed
Technology

As per
University
Norms

20 1 year

Technology enabled programmes (Distant learning courses)

25
PG Diploma in
Ethnopharmacology

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

1 year

26
PG Diploma in One
Health

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

27
Postgraduate Diploma in
Toxicologic Pathology

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

4
semesters

28
Post Graduate Diploma in
Food Safety and Quality
Assurance

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

29

Post Graduate Diploma in
Therapeutic Management
of Infectious Diseases of
Pet Animals and Pet
Birds

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

1 year

30
Post Graduate Diploma in
Poultry Entrepreneurship

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

31
Post Graduate Diploma in
Dairy Entrepreneurship

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

32
PG Diploma in Small
Animal Theriogenology

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

33

Post Graduate Diploma in
Recent Advancement in
Therapeutic and
Prophylactic
Management of
Infectious Diseases of
Livestock

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters
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34
Post Graduate Diploma in
Applied Animal Welfare
Ethics and Law

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

35
Diploma in Integrated
Farming Systems
(Malayalam)

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

36
Diploma in Poultry
Entrepreneurship

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

37
Diploma in Dairy
Entrepreneurship

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

2
semesters

38
Post Graduate Certificate
in Veterinary
Homoeopathy

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

6 months

39
Post Graduate certificate
in One Health
Surveillance

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

6 months

40
Post Graduate Certificate
in Community Based
Disaster Management

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

6 months

41
Post Graduate Certificate
Course in Veterinary
Forensic Medicine

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

6 months

42
Certificate Course in
Animal Forensics

As per
University
Norms

Subject to the
availability of
faculties.

3 months

സ�വകലാശാല നട�ിവ�� ചില േകാ�ക��് സ��ാ� / െവ�റിനറി കൗ�സി� / �.ജി.സി / ഐ.സി.എ.ആ� അംഗീകാര�� ഇ�ാ�തായി ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��. അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�ക� നട��ത് വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവിെയ�ം സ�വകലാശാല�െട സ�േപരിേന�ം ബാധി��തായതിനാ� , എ�ാ േകാ�ക��ം ആവശ�മായ അംഗീകാരം േനടിെയ���തിന്
ഉ�െ�െട�� ആ�നിക സംവിധാന�� ഉപേയാഗെ���ാ� ��ിേ��താണ.്

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

2-1   GPF വരിസംഖ� ഈടാ��തിൽ �റവ്
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി .

ടീ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട 2016 നവംബ� മാസെ� ശ�ള�ി� നി�ം GPF മിനിമം വരിസംഖ� ഈടാ��തി� �റവ് വ�ി��്. Rule 9(1) (b)of GPF (Kerala) Rules 2011 �കാരം ജീവന�ാരെ� അടി�ാന ശ�ള�ിെ� 6 ശതമാനെമ�ി�ം �തിമാസം േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�ി� നിേ�പിേ��താണ്. ഇ�ാര��ി� ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 18 /2016-17 / 01.11.2019 

�ട�� വ�� മാസ�ളി� പിഴ� �ടാെത ഈടാ��താെണ�ം അറിയി�ി��്. 2016-17 വ�ഷെ� ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

�മ
നം

േപര്, ത�ിക
സി.ബി.വി.
നം /
തീയതി

ശ�ളം
ഈടാ�ിയ
�ക

ഈടാേ��ിയി��
�റ� �ക

1

േഡാ.ഗീത .ആ�

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

33/12/16-17
/28.11.2016

29850 1500 1791

2

േഡാ.ബി�.െക.മാണി

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

21/12/16-17
/25.11.16

29850 1500 1791

3

േഡാ.ആശ
രാജേഗാപാ�

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

11/12/16-17/
28.11.16

25810 1500 1549

4

േഡാ.�ര� ശ��

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

99/04/17-18/

30.03.17
25600 1500 1536

5

േഡാ.രാധ . െക

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

75/04/17-18/

30.03.17
33570 1500 2014

6

േഡാ. �ീതി േജാ�

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

69/04/17-18/

30.03.17
25810 1500 1549

7

േഡാ. ദീപ ചിരയ�്

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

27/04/17-18/

30.03.17
25600 1500 1536

8

േഡാ. ബിയ ആ�
േജാസഫ്

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

24/04/17-18/

30.03.17
25600 1500 1536

9

േഡാ. അ�പ് .എസ്

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

09/04/17-18
/30.03.17 34920 2000 2095

10

േഡാ.ജിജി.ആ�.എസ്

(അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ�)

46/04/17-18
/30.03.17 55440 3000 3326

11

േഡാ. ബി. �നി�

( െ�ാഫസ� &
െഹഡ്)

96/04/17-18/

30.03.17
59950 3000 3597

Rule 9(1) (b)of GPF (Kerala) Rules 2011 �കാരം മിനിമം വരിസംഖ� ഈടാ��തിന് ഓഫീസ് േമലധികാരി ��ിേ��താണ്.

2-2   ആഭ��രവ�മാനം - അ�ൗ�് െച��തിെല അപാക�ൾ
1) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

േ�ഷെ� എ�ാ ഇന�ി��� വര�ക�ം �തിദിന വ�മാന രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണം �വെട േച���.

�മ
നം.

രസീത്
��്
നം./രസീത്
നം.

തീ�തി ലഭി� േ�ഷ� �ക

1 3683/25 16.11.16 മീ�് െടേ�ാളജി, മ��ി 1,23,343/-

2 3683/26 16.11.16

െ�ാഫസ� & െഹ�്,
�.എ�.എഫ് &
എഫ്.ആ�.ഡി.എസ്,മ��ി

3,70,280/-

3 3683/32 19.11.16 മി�മ, പാല�ാട് 1,67,034/-

ആയതിനാ� എ�ാ തര�ി��� വര�ക��ം രസീ�ക� ന��ക�ം , േ�ഷനി� നി�ം രസീ�ക� ന�കിെകാ�് സ�ീകരി�� എ�ാ ഇന�ി��� വര�ക�ം �തിദിനവ�മാന രജി�റി� േരഖെ��േ��താണ.്

2) ഇ���ണ� ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം േകാ��് , �േ�ാട്

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് ഭാഗം 1. ആ��ി�ി� 7(2) , സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 3.6.2011 െല 392/2011 സ��ല� എ�ിവ �കാരം സ�വകലാശാല�െട വിവിധ േ�ഷ�കളിെല വര�ക� െതാ��� ���ി ദിവസം തെ� ബാ�ി� ഒ�� വ�േ��താെണ� ്നി��ഷി���്. എ�ാ� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഫാമിെല രസീതി വര�ക� െതാ���
േച���.

�മ
നം

തീയതി
രസീത് ��്
നം/രസീത് നം

��ിരി�്
ദിവസ
വരവ്

ആെക
വരവ്

ഒ���
സംഖ� ,
തീയതി

1 19.04.20163154/86-90 5608 440 6048 -
2 20.04.20163154/91-98 6048 2289 8337 -

3 21.04.2016
3154/99-100

3151/1-11
8337 37957 46294 -

4 22.04.20163151/12-16 46294 2340 48634
46294

22.04.2016
5 21.06.20163586/81-85 789 11795 12584 -
6 22.06.20163586/86-89 12584 1521 14105 -
7 23.06.20163586/90-92 14105 30678 44783 -

8 24.06.20163586/92-97 44783 1586 46369
44783

24.06.2016
9 28.07.20163549/43-47 633324 1566 634890 -
10 29.07.20163549/48-52 634890 723 635613 -

11 30.07.20163549/53-57 635613 813 636426
635613

30.07.2016
12 07.11.20163960/20-27 1997 1869 3866 -
13 08.11.20163960/28-36 3866 116739 120605 -
14 09.11.20163960/37-42 120605 950 121555 -
15 10.11.20163960/43-57 121555 39594 161149 -

16 11.11.2016 3960/58-59 161149 180 161329
161149

11.11.2016

േമ� �ചി�ി� തര�ി� ഫാമി� രസീതി ഇന�ളി� ലഭ�മാ�� വര�ക� വ��മായ കാരണ�ളി�ാെത െെകവശം െവ�ക�ം െതാ��� ���ി ദിവസം തെ� ബാ�ി� ഒ�� വ��ാെതയിരി�ക�ം െച��ത് ശരിയായ നടപടിയ�. രസീതി ഇന�ളി� ലഭ�മാ�� വര�ക� െതാ��� ���ി ദിവസം തെ� ബാ�ി� ഒ�� വ�േ��താണ.്

3) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

േ�ഷെ� ആഭ��ര വരവ് സംബ�ി� പരിേശാധനയി� �തിദിന വ�മാനം അതത് ദിവസം /െതാ��� ���ി ദിവസം ബാ�ി� ഒ���ി� എ�് ക�. ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച��� .

�മ
നം.

രശീതി
��്/തീയതി

�ക
വരവ്
വ�
തീയതി

�ക
അടവാ�ിയ
തീയതി

1

3174/

65-67/ 11.7.16
900/- 11.7.16

22.7.2016

3174/

68-81/ 15.7.16
3,900/- 15.7.16

3174/

82-84/ 21.7.16
5,100/- 21.7.16

2

3175/

71-72/ 17.11.16
8,00/- 17.11.16

02.12.2016
3175

73-78 /18.11.16
2,400/- 18.11.16

3175

79-94 /19.11.16
10,000/- 19.11.16
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3175

95-96 20.11.16
26,834/- 20.11.16

3175

98 29.11.16
3,600/- 21.11.16

3
4134

3-14 23.3.17
8,000/- 23.3.17 28.03.2017

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് വാല�ം 1 ആ��ി�ി� 7(2)�കാരം േ�ഷെ� �തിദിന വ�മാനം അതത് ദിവസം/അ�� ���ി ദിവസം ബാ�ി� ഒ�� വ��ണെമ�് നി�േ�ശി�ി��്. ആയതിനാ� ഇ�രം അപാക�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

2-3   െച�് �ക അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�ാെത രശീത് നൽ��.
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

രശീത് പരിേശാധനയി� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട േപരി�� െച�് , ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് െച�ി�േ�ാെയ�് ഉറ�് വ��ാെത േ�ഷനി� സ�ീകരി�് ക�ാഷ് രസീ�ക� ന���. േമ� വര�ക� ശരിയായ രീതിയി� അ�ൗ�് െച��തി�ം �യാസം േനരി��. ഇ�ര�ി�� വര�ക� േ�ഷെ� �തിദിനവ�മാന രജി�റി�ം േരഖെ���ിയി�ി�

�മ
നം.

രസീത് ��്
നം./ രസീത് നം.

തീ�തി
ലഭ�മാ�ിയ
�ാപനം /വ��ി

�ക

1 3671/99 25/10/2016 മി�മ, പാല�ാട് 1,08,950/-

2 3683/96 31/12/2016 മി�മ, പാല�ാട് 25,015/-

3 3903/73 16/02/2017�ീ �ഹ�ദ് അ�റഫ് 1,20,000/-

4 3903/65 10/02/2017�ീ ഹംസ എ.വി 2,013,50/-

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട േപരി�� െച�് വര�ക�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് െച� എ�് ഉറ�് വ��ിെ�ാ�് േ�ഷ�കളി� നി�ം �ാപന���് / വ��ിക��് ക�ാഷ് രസീത് ന�േക��ം സ�ീകരണ േവളയി� താ��ാലികമായി ൈക��് രശീതി ന�കാ���മാണ്. �ക അ�ൗ�ി� �ഡി�് െച�� തീ�തിയി� ��ത വരവ് െചല�ക� ക�ാഷ്

2-4   െപൻഷൻ ഫ�് - �ഷറിയിൽ നിേ�പി��ി�.
േകരള െവ�റിനറി ആ�് അനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ിയി� െപ�ഷ� േവ�ി എസ്.ബി.ഐ ക���യി� ആ�.ഡി �െപഷ� ഫ�് എ� േപരി� ഒ� അ�ൗ�് �ട�ക�ം (അ�ൗ�് ന��-67245421183) 01.09.2013 �ത� �തിമാസം 20 ല�ം �പ നിേ�പി�ക�ം െച��. ഒ� വ�ഷം ���ിയാ�� �റ�് നിേ�പ �ക പി�വലി�് ഒ� വ�ഷേ��് �ിര നിേ�പമായി
നിേ�പി� �ക �ിര നിേ�പമായി മാ��െ��ി�ം 5% �ി� �റ� പലിശ നിര�് മാ�മാണ് നിേ�പ �ക�് ലഭി��ത.് �ഷറിയി� �ിര നിേ�പ�ിന ്8.5% പലിശ ലഭി�െമ�തിനാ� �റ� നിര�ി�� പലിശ�് ബാ�ി� �ിര നിേ�പം നട���വഴി പലിശയിന�ി�� വ�മാന�ി� �ണിേവ�ി�ി�് സാ��ിക ന�ം സംഭവി��.

�ണിേവ�ി�ി�െട �ിര നിേ�പ�� ��ത� പലിശ നിര�ി�� �ഷറിയിേല�് മാ�ി പലിശ നിര�ി�� വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

ഇ�ാര��ി� വിശദീകരണമാവശ�െ��് െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��-2/2017-18/ 30.09.2020 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� �ിര നിേ�പം സ��ാ� അനമതിേയാട് �ടി �ഷറിയിേല�് മാ�ി നിേ�പി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി ൈകെ�ാ�െമ�് അറിയി�ി��താണ.്

2-5   േ�ഷന് �റെമ�� വ��ികൾ�് / �ാപന�ൾ�് ഫീഡ് വിൽപന നട��.
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി .

േ�ഷനി� നി�ം വിവിധ വ��ിക��ം / �ാപന���ം ഫീഡ് ഇ��ീഡിയ�്സ് വി�പന നട�ിയതായി ക�.

ഉദാഹരണം �വെട േച���.

�മ
നം.

രസീത് ��്
നം.തീ�തി    

വിവരം

1 2019/9 19.07.16

അ�ത ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��
സയ�സ്, െകാ�ി�് 30/- �പ നിര�ി�
200 കി.�ാം ഫീഡ്

2 2019/72 19.08.16

�ീ അനി� �മാ�, േകാ�യം എ�
വ��ി�് 30 �പ നിര�ി� 50 കി.�ാം
ഫീഡ്

ഫീഡ് വി�പന നട��തിന് ആവശ�മായ ൈലസ�സ്/സ�വകലാശാല അ�മതി, ഫീഡ് ഇ�േ�ഡിയ�്സ് വി�പന നട��തിന് നിര�് നി�യി�ി��ത് എ�കാരമാണ് �ട�ിയ വിവര�� ആരാ�െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന ്(ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 3/2017-2018 തീ�തി 30.01.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം ഫാമി� നി�ം �ജനന�ി�േവ�ി വാ�ിെ�ാ�്
തീ�യി� നി�ം െപ��് വ�ത�ാസം വ��ിയാ� അത് അവ�െട ദഹന വ�വ�െയ ബാധി�െമ�ം ആയതിനാ� ഫീഡ് ഇ�േ�ഡിയ�്സിെ� വിലെയ ആധാരമാ�ി ഫീഡ് വി�പന നട��െ��മാണ് അറിയി�ിരി��ത്. എ�ാ� ഉ�മായി ബ�െ�� �കളി� പറ�ിരി�� േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ�ര�ി� ഫീഡ് വി��ന നട��തിനായി ആവശ�മായ അ�മതി

2-6   േ�ാ�ിെല��ാെത സാധന�ൾ വിൽപന നട��.
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി .

േ�ഷനി� നി�ം ജീവികെള �ടാെത വിവിധ സാധന�� ( േത�, വിറക്, പിഗ് മാന��) വി�പന നട�ിയി��്

�മ
നം.

രസീത് ��് ന��/
തീ�തി

വിവരം

1
2029/96 �ത� 100

വെര
90 േത� വി� വകയി� 1350/- �പ
ലഭി�ി��്

2 2024/ 46
4 ട� പിഗ് മാന�� വി� വകയി�
3000/- �പ

എ�ാ� േത�, വിറക്, പിഗ് മാന�� എ�ിവെയാ�ം േ�ാ�ിെല��ാെതയാണ് വി�പന നട��ത്. ഇ�മായി ബ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന ്(ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 3/2017-2018 തീ�തി 30.01.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം 1.2.2019 �ത� േ�ഷനി� നി�ം ജീവികെള �ടാെത വി��ന നട�� എ�ാ സാധന��ം �േത�കം േ�ാ�് രജി�റി� എ�തി

2-7   �ാൻ ഫ�് /ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് പലിശ
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട്

CBV.No.5/7/16-17/2.7.2016�കാരം 10 ല�ം �പ�ം CBV.No. 7/8/16-17/4.8.2016 �കാരം 30 ല�ം �പ�ം CBV.No. 7/10/16-107/20.10.2016 �കാരം 25 ല�ം �പ�ം ഐ.ഡി.വിംഗിന് ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് പലിശയിന�ി� ലഭി�ത് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��് ന�കിയതായി കാ��.

േകരള െവ�റിനറി സ�വകലാശാല �ാ���് ,  396. “Custody of Securities etc.-The Finance officer shall be responsible for the custody of all Government securities, Fixed Deposit Receipts and National Savings Certificates and other Securities which are owned by or lodged with the University.” എ�് വ�വ� െച�ിരിെ�, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� നി�ം ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് നട�ിയതിെ�
സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ� ഫ�് നി�ിത സമയ�ിനകം െചലവഴി�ാെത ബാ�് അ�ൗ�ി� നിേ�പി�ക�ം പലിശ വ��ി�ി�ക�ം െച��െത� ഫിനാ�സ് ഡി�ാ��െമ�ിെ� ഉ�ര�ക�ം പാലി�വാ� ��ിേ��താണ.്

2-8   ഇ – �ാ�്സ്
േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ� സയ�സ് & മാേന�െമ�് , തി�വാഴാം��്

B.Sc. Poultry Production and Business Management എ� േകാ�ിന് 2016-17 വർഷ�ി� ഇ- �ാ�ിന് അർഹത�� SC/ST വിഭാഗം വിദ�ാർഥികൾ�് മാ�മാണ് �ാൻഡ് �ക ലഭ�മായി കാ��ത്. ഈ കാലയളവിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം മ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� ഇ- �ാ�ിന് അർഹത�� വിദ�ാർഥികൾ�് �ാ�് ലഭി�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി� ്വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ് . വിദ�ാ
സ�ീകരിേ��താണ.്

2014 ബാ�് 3◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 2

എസ്.സി.ബി.സി 1

ഒ.ബി.സി 5

െക.പി.സി.ആ� 3

ആെക 11

2015 ബാ�് 2◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 2

എസ്.സി.ബി.സി 2

ഒ.ബി.സി 11

െക.പി.സി.ആ� 4

ആെക 19

2015 ബാ�് 3◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 2

എസ്.സി.ബി.സി 2

ഒ.ബി.സി 11

െക.പി.സി.ആ� 4

ആെക 19

2016 ബാ�് 1◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 2

എസ്.സി.ബി.സി 1

ഒ.ബി.സി 12

െക.പി.സി.ആ� 0

ആെക 16

2016 ബാ�് 2◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 2

എസ്.സി.ബി.സി 1

ഒ.ബി.സി 12

െക.പി.സി.ആ� 0

ആെക 15

ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�്( എ�ക�യറിക് നം.01, 29.12.2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

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

3-1   �ൻ�ർ �മീകരണം - അപാക�ൾ
േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് ആ��ി�ി� 99�കാരം ���� െെക��ി 3 മാസ കാലയളവി��ി� െെഫന� ബി� ത�ാറാ�ി �ക �മീകരിേ��താണ്. എ�ാ� താെഴ പറ�� േ�ഷ�കളി� ����ക� യഥാസമയം �മീകരി��തായി കാ��ി�. 1) ഡയറ�� ഒ◌ാഫ് എ�റ��ണ�ഷി�്

�മ
നം

വൗ��
നം

����
െെക��ിയ
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം �ക
����
സ�ീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

����
�മീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

1 14/4-16

േഡാ.വിദ� പി

അസി.െ�ാഫസ�

മാ��മി
കാ�ഷിക
േമള,േകാഴിേ�ാട്

9500
KVASU/DE
/15019/16 തീയതി
12.04.16

KVASU/DE
/15019/16 തീയതി
23.08.16

2 20/9-16

േഡാ.േജാ
േജാസഫ്

അസി.െ�ാഫസ�

ദ�ിണ േമഖലാ
അ��
സ�വകലാശാല
ബാ�ി�റ�
��ണെമ�റ്

2016-17

26400

KVASU/DE
/15429/16 തീയതി

23.09.16

KVASU/DE
/15429/16 തീയതി
31.03.2017

3 8/9-16

േഡാ. എ�
ദിവാകര� നായ�

അധ�ാപക
ദിനാേഘാഷം 25000

KVASU/DE
/15264/16 തീയതി

1.09.16

����
�മീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��
േരഖെ���ിയി�ി�

4 11/10-16
�ീ.സേ�ാഷ് സി
ആ� ഫ�വ� ചാ�ജ് 5000

KVASU/DE
/A1/307/13

����
�മീകരി�തി�െ◌റ
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െസ��
ഒ◌ാഫീസ�

തീയതി15.10.16
വിവര��
േരഖെ���ിയി�ി�

5 26/1-17

േഡാ..�മിന െക
ബി

അസി.െ�ാഫസ�

ല�ദ�ീപ്
കാ�ഷക���
പരിശീലനം
ന�ക�

24000
KVASU/DE
/A315404/16
തീയതി19.01.2017

KVASU/DE
/A3/15404/16
തീയതി08.09.2017

ആെക �ക 89,900

േമ� കാര��ി� ന�കിയ  എ�ക�യറി നം 2. തീയതി 2.11.2020 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2)േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് , �േ�ാട്

�മ
നം

വൗ��
നം/തീയതി

���� ൈക��ിയ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം
����
സ�ീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

�ക/തീയതി

����
ൈക��ിയ
ഉേദ�ാഗ��
േരഖക�
സമ��ി�
തീയതി

����
�മീകരി�തിെ�
വിവര��

1
109/9-16/

9/9/16
േഡാ.ര�.രവീ��

െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ
െ�ാജ�ക�െട
നട�ി�ിനായി

KVASU/COVAS
/PKD/GL/2695/15
dated 09/09/16

30000/

11/08/16
28/03/18

KVASU/COVAS
/PKD/GL/2695/15
dated 16/01/2019

2
142/10-16/

24/10/16
േഡാ.വിനയ.സി.ദാ�

ഇ�� േകാേളജ് െഗയിംസ്
2016-17 േജ�ി
വാ��തിേല�ായി

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
(1) dated 24/10/16

26000/

24/10/16
09/03/17

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
(1) dated
22/03/2017

3
143/10-16/

24/10/16
േഡാ.വിനയ.സി.ദാ�

ഇ�� േകാേളജ് െഗയിംസ്
2016-17
ഭ�ണപാനീയ���ായി

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
(11) dated 24/10/16

27520/

24/10/16
10/03/17

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
(11) dated
22/03/2017

4
152/11-16/

19/11/16
േഡാ.േജാസ് മാത�

ഇ�� േകാേളജ്
െചസ്,�ി��് ��ണെമ�്
2016-17

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
(11) dated 19/11/16

34280/

19/11/16
24/03/17

COVAS/PKD
/ACAD/2918/2014
dated 24/03/17

ആെക 1,17,800

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭ�മാ�വാ� എ�ക�യറി നം 1. തീയതി 18.01.2021 �കാരം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

�മ
നം

സി.ബി.വി.
നം / തീയതി

അഡ�ാ�സ്
സ�ീകരി�
ജീവന�ാര�,ത�ിക

ഉേ�ശ�ം �ക
അഡ�ാ�സ്
�മീകരി�
തീയതി

1
201/12-16-17

30.12.2016

േജാ േജാസഫ്

അസി .െ�ാഫസ�

�.പി.എസ്
ബാ�റി
റീഫി�ിംഗ്

2000/-

287/06
/2017-18

29.06.2017

2
186/02/16-17

20.02.2017

േഡാ ദിവ� പി ഡി

അസി .െ�ാഫസ�

�ണിേവ�ി�ി
ഗ�്
ഹൗസി�െ◌റ
െെദനം ദിന
െചല�ക��്.

10000
1097/17-18

20.06.2017

3
16/03/16-17

20.02.2017

േഡാ. ബി� എസ്

േഡാ.സാ� േജാ�ജ്

േഡാ.േദവി എസ്

ഒ◌ാ� ഇ�ഡ�
�ഡി �� 60000

18/09/17-18

28.09.2017

4
4/11/16-17

24.11.16

േഡാ.വാ�േദവ�

േഡാ.ബിമ� സി ബി

േഡാ.�ര� ശ��

േഡാ.വ�ണ പി
പണി��

സൗ�്
ഇ�ഡ� �ഡി
��

60000
35/3/16-17

31.03.2017

ആെക 1,32,000

േമ� അപാക���് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം (എ�ക�യറി നം.27, തീ�തി 6.11.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

�മ.നം CBV.No.

അഡ�ാ�സ് �ക
ൈക��ിയ
ഉേദ�ാഗ��

െച�്
നം./തീ�തി

�ക

1. CBV.No.19/4-16
�ീ.എ�.��ര�,
ൈ�വ� 326937-18/4/2016 4000/-

2 CBV.No.20/4-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

326939-20/4/2016 14774/-

3 CBV.No.26/4-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

326943-27/4/2016 10000/-

4 CBV.No.17/5-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

326955 5/5/2016 6796/-

5 CBV.No.51/5-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

371205- 31/5/2016 15000/-

6 CBV.No.46/7-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

389858- 15/7/2016 10000/-

7 CBV.No.7/9-16
�ീ.�േരഷ്
ബാ�.പി. F.S. Gr.II

410450- 8/9/2016 7000/-

8 CBV.No.41/9-16
�ീ.എ�.��ര�,
ൈ�വ� 410465-23/9/2014 2000/-

9 CBV.No.3/10-16
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ,്

ൈ�വ� 410469-30/9/2016 11600/-

10 CBV.No.50/11-16
�ീ.എ�.��ര�,
ൈ�വ�

410498-
19/11/2016

27155/-

11 CBV.No.51/11-16
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ,്

ൈ�വ� 410499-19/11/2016 5000/-

12 CBV.No.6/12-16
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ,്

ൈ�വ�
410511-
13/12/2016

5000/-

13 CBV.No.18/12-16
�ീ.എ�.��ര�,
ൈ�വ� 410513-13/12/2016 10000/-

14 CBV.No.52/12-16
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ്,
ൈ�വ� 469138-23/12/2016 10000/-

15 CBV.No.23/1-17
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ്,
ൈ�വ� 469144-16/1/2017 10969/-

16 CBV.No.36/01-17
�ീ.എ�.��ര�,
ൈ�വ� 469154-20/1/2017 10000/-

17 CBV.No.42/01-17
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ്,
ൈ�വ� 469157-30/1/2017 10000/-

18 CBV.No.43/01-17
�ീ.ടി.പി.നൗഷാദ,്

ൈ�വ� 469157-30/1/2017 10000/-

േമ� വിവരം സംബ�ി� വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.03/2016-17/26.02.2019)�് മ�പടി ലഭിെ��ി�ം അഡ�ാ�സ് �മീകരി�തിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

�മ
നം

വൗ�� നം
���� സ�ീകരി�തിെ�
വിവര��

തീയതി
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം �ക

����
�മീകരി
�തിെ�
വിവര��

1 42/9/2016-17

െക.വി.എ.എസ്.�/ഡി.എ.ആ�
അ�ി� 2/12603/2016

തീ.23.09.2016
23.9.16 േഡാ.പി.�ധീ�ബാ�

ന�ഡ�ഹിയി�
2 ദിവസെ�
�യിനിംഗ്

15000/-
നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�.

2 ലഭ�മ�
ജി.എ� /343/16 (iii)

തീ.27.10.16
27.10.16

�ീമതി
ബീന.ആ�.എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

ലഭ�മ� 5000/-

ജി.എ�
/343/16(iii)

തീ 25.3.17

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��ി�� െവ�ി�ം (എ�ക�യറി നം 3തീയതി 04.10.2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

6) േബസ് ഫാം, േകാലാഹലേമട്

�മ.നം
����
ന�കിയ
തീയതി

സി.സി.വി
നം

�ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

�ക
�മീകരി�
തീയതി

1 04.11.2016 13/11-16 4000

െക.സി
അനി��മാ�

ഫാം അസി��്
(ഹ.േ�ഡ്)

09.03.2017

ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�്(എ�ക�യറി നം 02/17-18, 07.10.2021) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� േമലി� കാലതാമസം വ��ാെത ��ി��താെണ�് അറിയി�ി��.്

7) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ാഡമി�് & റിസ��്

�മ
നം

സിബിവി
നം

����
സ�ീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

തീയതി
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം �ക

����
�മീകരി�

തീയതി

1 16/10-2016

DAR/Admn(2)

11204/2015/(II)

dt 26.10.2016

26.10.2016

ഡയറ��
ഒ◌ാഫ്
അ�ാദമി�്

ഫ�വ�
ചാ�ജ് 15,000 16.02.2017

2 21/02-2017

DAR/Admn(2)

11204/2015

dt 14.02.2017

14.02.2017

ഡയറ��
ഒ◌ാഫ്
അ�ാദമി�്

ഫ�വ�
ചാ�ജ് 15,000 15.06.2017
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േമ� വിഷയം സംബ�ി�് ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി നം 02/2016-17/16.09.2021ന് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െര വിവരം അറിയി�ി�െ��ം അവരി� നി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�� �റ�് വിശദീകരണം ന���താെണ�ം അറിയി�ി��.്

8) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

�മ
നം

വൗ�� നം
���� സ�ീകരി�തിെ�
വിവര��

തീയതി �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം
����
�മീകരി�തിെ�
വിവര��

1 42/9/2016-17

െക.വി.എ.എസ്.�/ഡി.എ.ആ�
അ�ി� 2/12603/2016

തീ.23.09.2016
23.9.16 15000/- േഡാ.പി.�ധീ�ബാ�

ന�ഡ�ഹിയി�
2 ദിവസെ�
�യിനിംഗ്

നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�.

2 ലഭ�മ�
ജി.എ� /343/16 (iii)

തീ.27.10.16
27.10.16 5000/-

�ീമതി
ബീന.ആ�.എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

ലഭ�മ�

ജി.എ�
/343/16(iii)

തീ 25.3.17

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം (എ�ക�യറി നം 3തീയതി 04.10.2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

9) ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട്

�മ
നം

അഡ�ാ�സ്
െെക��ിയ
തീയതി

സി വി
ബി
നം/�ക

ഉേദ�ാഗ��
അഡ�ാ�സ്
�മീകരിേ��ിയി��
തീയതി

അഡ�ാ�സ്
�മീകരി�
തീയതി

2 03.06.2016
09/06/16-17

5,000

സതീശ് െക.

എ�

എ.ഇ.ഇ,�േ�ാട്

02.09.2016

അഡ�ാ�സ്
�മീകരി�തിെ�
വിവര��രജി�റി�
ലഭ�മ�.അഡ�ാ�സ്
�മീകരണം
സംബ�ി�
വിവര��
ലഭ�മാേ��താണ.്

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭ�മാേ��താെണ�ാവശ�െ�� ്ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി നം 09/2016-17/24.04.2021 �് േജാലിതിര�് ആയതിനാ�ം, അത�ാവശ�ം േവ� സേ�ാ��ിംഗ് �ാഫ് ഇ�ാ�തിനാ�ം ആണ ്ഇ�രം അപാക�� സംഭവി�െത�ം ആയത് ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ി�െമ�ം അറിയി�ി��്. മ�പടി ��ികരമ�.

െക.എഫ്.സി ആ��ി�ി� 99, ജി.ഒ (പി) നം 419/2011/ഫി� , തീയതി 04.10.2011 �കാരം ���� അ�വദി�� �കക� ��് മാസ�ി��ി� �മീകരിേ��താണ് . അ�ാ�പ�ം 18 % വാ�ഷിക പലിശ ഈടാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ് .

3-2   സാധന സാമ�ിക�െട വാ��ം അവ�െട ��ി�ം �മ�കാരമ�.
1) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

I. പാേതാളജി വിഭാഗം .

6567-Molecular characterisation of infectious agents of zoonotic importance എ� േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി ലാ�റ� േ�ാ കി�ക� െട�� നടപടിക� ഒഴിവാ�ി വാ�ി. സി.ബി.വി.ന�� 50/9-16-17/24.8.17/58240.00, സി.ബി.വി.ന�� 51/9-16-17/20.8.17/57344.00 �ട�ിയ 2 വൗ��കളിലായി M/s. Ubio Biotechnology System Pvt. Ltd. Cochin എ� �ാപന�ി� നി�ം 2 വ�ത�� ക�േ�ഷ�കളിലായാണ്
സ�വകലാശാല�ം സ��ാരി�ം വ�മാന ന���ായി��്. ആദ�െ� ലാ�റ� േ�ാ കി�ിെ� ക�േ�ഷ� നട�തി�േശഷമാണ് ര�ാമെ� കി�ിെ� ആവശ�കത വ�െത� ്02/02/2021 തീ�തിയി� ��ത വിഭാഗം േമധാവി ഹാജരാ�ിയ മ�പടിയി� �ചി�ി��. സാ��ിക വ�ഷാരംഭ�ി� ത�ാറാ�ി സമ��ി�� േ�ാജ�ിെ� �െട തെ� ആവശ�കതക�ം ബ�ജ�ം ത�ാറാ�െ�േട�താണ

II. Dept of Livestock Products Technology

111-89-0003-6607 എ� െഹഡി� Characterisation of dairy effluent microbiota from dairy plants in Wayanad District എ� േ�ാജ�ി�േവ�ി M/s. Chemik Chemicals � നി�ം െകമി��സ് വാ�ിയത് ക�േ�ഷ� നടപടിക� ഒഴിവാ�ി Split up പ�േ�സി�െടയാണ്. (M/s. Chemik Chemicalsെ� താെഴ പറ�� ബി�ക� �കാരം)

CC 448 /09.9.2017/14339.00

CC 451 /11.9.2017/14768.00

CC 463/12.9.2017/14512.00

CC 477/14.9.2017/12448.00

CC 489/15.9.2017/9828.00

െക�ാേ�ഷ� നടപടി�മ�� പാലി�ാെത ഇ�രം വാ��ക� നട��ത് േകരള േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� നി��ഷി�ിരി�� നിബ�നക��് എതിരാണ്. ഇ�രം അപാക�� ഒഴിവാ�വാ� ��ിേ��താണ്. േകരള േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� 7.3 �ത� 7.9 വെര�� നിബ�നക��് വിേധയമായിേ� വാ��ക� നട�ാ�.

2) ഇ���ണ� ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം, �േ�ാട്

എ. െട�� നടപടികളി�ാെത ഫാമിേല�� ഭ��ധാന��� വാ�� .

താെഴ�ചി�ി� പ�ികയി� ഒേര ഇനം ധാന��� െട��/ക�േ�ഷ� നടപടികളി�ാെത വിവിധ നിര�കളിലാണ് വാ�ിയി��ത.്

CBV നം. തീ�തി
വിതരണ�ാരെ�
േപര്

ഇനം അളവ് നിര�്
ആെക
�ക

െച�് നം.,
തീ�തി .

23/8/16-1726/7/16
�മി� േ�ാ�,
ൈവ�ിരി.

�തിര 500
കിേലാ46.50 23250 336841/26-8-16

23/8/16-1726/7/16
�മി� േ�ാ�,
ൈവ�ിരി.

ബാ�ലി250
കിേലാ57.00 14250 336841/26-8-16

39/9/16-177/9/16
�മി� േ�ാ�,
ൈവ�ിരി.

�തിര 500
കിേലാ46.50 23250 532818/30-9-16

39/9/16-177/9/16
�മി� േ�ാ�,
ൈവ�ിരി.

ബാ�ലി250
കിേലാ57 14250 532818/30-9-16

49/3-17 15/3/17
അ�ിളി േ�ാ�
ൈവ�ിരി

�തിര 124.2
കിേലാ52 6458 780298/28/3/17

50/3-17 15/3/17
�മി� േ�ാ�,
ൈവ�ിരി.

�തിര 500
കിേലാ46.50 23,250 780299/28-3-17

േമ� വാ��ക��് ക�േ�ഷ�/െട�� നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് സംബ�ി�് ഓഡി�ിന് വിശദീകരണം ന�േക�താണ്.

ബി. താെഴ പ�ികയി� വിവരി�� പ�േ��ക� േ�ാ�ിെല��ി �ി�.

CBV നം. ഇനം അളവ്/എ�ംനിര�്ആെക
െച�് നം.,
തീ�തി.

6/6-16-17
െസമ�
നേ�ാ

50 എ�ം 55 2750 336823/25-7-16

28/11-16-17
��
െസമ�

50 എ�ം 55 2750 532857/30/11/16

6/6-16-17
േഫാഡ�
സീ�സ് 1350 336771/2-6-16

േമ� വിവര���് വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.4/2016-17, തീ�തി 16/2/2019)�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

എ) M/s യ�ന ഇ�ഡ�ീസ്, �േ�� എ� �ാപന�ി� നി�ം 34,500/- �പ െചലവഴി�് വിവിധ തീയതികളിലായി (10.06.2016,12.06.2016,28.06.2016) താെഴ പറ�� �ീ� ഫ�ണി��ക� വാ�ിയി��്. എ�ാ� ക�േ�ഷ� നടപടിക� ഇ�ാെതയാണ് ഫ�ണി��ക� വാ�ിയത്

നം ഐ�ം എ�ം �ക

1 �ീ� അലമാര 2 14,000

2 �ീ� റാ�് 2 8,000

3 �ീ� േടബി� 5 12,500

ആെക 34,500

േമ� �ചി�ി� കാര�ം പരാമ�ശി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�് വ�ത�� ഇനം ഫ�ണി��ക� വാ�ിയതിനാ�ം ഒ◌ാേരാ�ം 15,000 �പയി� താെഴ ആയി��തിനാ�മാണ് ക�േ�ഷ� �ണി�ാെത വാ�ിയത് എ� മ�പടിയാണ് ന�കിയത്. ക�േ�ഷ� നടപടിക� ഒഴിവാ�ാനായി സാധന�� ��ി�് െച� വാ��ത് െത�ായ രീതിയാണ്. 20,000/-�പ�് �കളി� ഉ� �ക�്
േമലി� ഇ�രം പിഴ�ക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

ഇ�േപാെല തെ� ഫ�ണി�� വാ�� കാര��ി�ം ��ത വീ� കാണാ� കഴി�ി��്. ഇ�ര�ി�� അപാക�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

ബി) ക���� ഉപകരണ��െട വാ�� - മാ��നി�േ�ശ�� പാലി��ി�.

DGS&D, GEM, േകരള സ��ാ� നി�േ�ശ�� �ട�ിയവ �കാര�� �െപസിഫിേ�ഷ�ം നി�യി� വില�ം �കാര�� ക���� ഉപകരണ�� വാ��തിന് പകരം �ാേദശിക െക�ാേ�ഷനി�െട വാ��തായി കാ��. സ��ാ� മാ��നി�േ�ശ��െ�തിരായി / േപാ���കളി�െടയ�ാെത ക���� അ�ബ� ഉപകരണ�� വാ��ത് ധന ��വിനിേയാഗമായി കണ�ാ��താണ്

4) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി 16-17

FVC Bill Nos. 60, 64, 70/17-18/14.9.2017�കാരം M/s. Meditech Enterprises എ�

�ാപന�ി� നി�ം ഇ�േവാ�സ് ന�� 317/6.9.17, 359/13.9.17, 367/15.9.17 കളി� യഥാ�മം 11200/-വീതം (11200*3 = 33600) �ക�് െകമി��സ് വാ�ി. ഈ വാ��കളി� െക�ാേ�ഷ� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിനായി െമാ�ം വാ��ക� വിഭജി� ്നട�ിയി��്. ��ത വാ��ക� േറ�് േകാ��ാ�ി� ഏ�െ�� �ാപന�ളി� നി�ം നട�ാ�തിെ� കാരണം
14.09.2017 ന് �ക പാ�ാ�ി ന�കിയ�ം വ��മാേ��താണ.്

അ�േപാെല തെ� FVC Bill Nos. 96,97,98,99/17-18/25.9.2017�കാരം M/s. Aswathi Surgi World, Thrissurഎ� �ാപന�ി� നി�ം ഇ�േവാ�സ് ന�� U/379, U/380, U/381, U/382 കളി� യഥാ�മം 11200/-വീതം (11200*3 = 33600) �ക�് ലാബ് ഉപകരണ�� വാ�ി. ഈ വാ��കളി�ം െട�� / ക�േ�ഷ� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിനായി െമാ�ം വാ��ക� വിഭജി�്
വിഭജി�് വാ��ത് �മവി��മാണ.്

ന�� G2/4035/2016 തീ�തി 28/3/2017 ന�� ഉ�രവ് �കാരം 8 �ാപന��മായി േകാേളജ ്ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ്, മ��ി േറ�് േകാ��ാ�ി� ഏ�െ��ി��്. എ�ാ� േമ� കരാറി� ഏ�െ�� ക�നിയായി��ി�േപാ�ം വിലയി� ഇളവ് േനടാെതയാണ് െവ�റിനറി പാരാൈസേ�ാളജി ഡി�ാ��െമ �ി� രാസ വ��� /സാധന സാമ�ിക� വാ�ിയത്. വിവരം

“Development of a multiplex PCR assay for simultaneous detection of Theleria orientalis and Anaplasma marginale in cattle" (PI- Dr.Priya.M.N, Asst.Professor.)

�മ
നം. BR.No. CBV.No.

�ാപന�ിെ�
േപര്

െച�്
നം/തീ�തി

�ക

1. 26/2017-18 32/9/17-18

M/S വിഷ�
സയ�ിഫിക്

അ�മാലി.

58424/

26.9.2017
89,168

5) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

േറ�് േകാ��ാ�്/െട��/െക�ാേ�ഷ� നടപടിക� പാലി�കേയാ എ�ിെമ�ി� ഏ�െ��കേയാ െച�ി�ി�.

1. സി.ബി.വി. ന�� 57/9/16-17/30.09.2016/535600.00 .540 കിേലാ�ാം കാ�ി� ഫീഡ് വാ�ിയയിന�ി� M/s. Kerala Feeds Limited, Palakkad ന് ന��. എ� - 3/1464/2014(1) തീ�തി 30.09.2016 �കാരം ന�കിയത്.

2. സി.ബി.വി.ന�� 87/9/16-17/30.9.16/35219.00 �കാരം M/s. A.B.Associates, Mannuthi, Thrissur � നി�ം മ��ക� വാ�ിയത്.

3. സി.ബി.വി.ന�� 228/3/16-17/23.3.2017/49000.00 �കാര�ം സി.ബി.വി.ന�� 22/11/16-17/28.9.17/ 98000.00 �കാര�ം M/s. Artec Diagnostic Systems, Mumbai യി� നി�ം Brucella Multi Species Indirect ELISA kit വാ�ിയത്.

4. സി.ബി.വി.ന�� 80/9/16-17/48825.00/30.9.16 �കാരം M/s. Can Engineering, Thrissur � നി�ം General Waste Management Equipment വാ�ിയത്.

5. സി.ബി.വി.ന�� 46/9/16-17/28.9.17/61102.00 �കാരം M/s. Kochin Inlab Equipments, Kochin � നി�ം െകമി��സ് വാ�ിയത്.

6. സി.ബി.വി. ന�� 71/3/16-17/27.3.2018/109920.00 �കാരം മലബാരി ആ�കെള വാ�ിയ വകയി� �ീ. വി. ഈശ�റിന് ന�കിയത്.

ഇ�ാര��ി� ന�കിയ എ�ക�യറി ന��. 01/2016-17/26.02.2019 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

6) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി .

ക�േ�ഷ� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിനായി ഒേര സാധനം വ�ത�� സമയ�ളി� വ�ത��മായി വാ�ിയി��്. ഒേര തര�ി�� സാമ�ിക��് വാ�ഷിക ആവശ�കത നി��യിേ���ം 15,000/-�പയി� ��ത�� വാ��ക��് ക�േ�ഷ� നടപടിക� സ�ീകരിേ���മാണ്. ഉദാഹരണ�ിന ്“ Study on the impact of management practices on the somatic cell count, milk yield and quality “ 

വൗ�� �കാരം M/s. ആന�് �ീ� ഫ�ണി��, ���രയി� നി�ം വാ�ി. (സി.ബി.വി.നം 62/9/16-17, സി.ബി.വി.നം 64/9/16-17) െച�് ന�� 663528/28/9/2017/30,000.00 സി.ബി.വി.ന�� 2/3/16-17, 67/9/16-17, 68/9/16-17 എ�ിവ �കാരം 'ഓ�േറഷന� എ��െപ�സി� 87,490/- �പ�െട �േപാ��സ് ഉപകരണ�� വാ�ി. �ടാെത 6197 എ� െഹഡി� സി.ബി.വി.ന�� 6/5/16-17/18.5.2017 

വാ�ിയി��്. ക�േ�ഷ� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിേല�� ഇ�രം വാ��ക� നട��ത് �മവി��മാണ്. ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

7) െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി

െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��്, മ��ിയി� പ�ി ഫാമിേല��ഭ��ധാന���ആവശ��� േ�ാ�് നിലവി�� സാഹചര��ി� തെ�, വീ�ം  ��ത� അളവി� വാ�ിയതായി കാ��. യഥാ�� ആവശ�കത നി��യി�� തിന�സരി�ാേണാ വാ��ക� നട��െത�് വ��മ�.

ഉദാ:- Register of feed ingredients െ� േ�ാ�് രജി�� , േവാള�ം XIIIേപജ് ന�� 136, 308, 369, 370, 371 എ�ിവ �കാരം 10,000 കിേലാ�ാമിലധികം വീ�് �ാ�, െയേ�ാ െമ�സ് എ�ിവ നിലനി�െ� വീ�ം അേത അളവി� തെ� ��ത ഭ��ധാന��� വാ�ി േ�ാ�ിെല��ിരി��. ഇ�ാര��ി� 30.01.2019ന് ന�ിയ 02/2016-17 ന�� എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം
വ�തിയാനമ�സരി�ം �ണിേവ�ി�ി�െട ഫീഡ് മീ� (SANFT ) �വ��ന�മമാ��തി�� കാലതാമസം ��ി� ക�ാെണ�ം അ���മായി ഫീഡ് ��തലായി വാ�ിയെത�ം അറിയി�. ഫീഡിെ� ആവശ�കതാ നി��യം വാ�ഷികാടി�ാന�ി� നട�ി ഫീഡ് വാ��ക� �മ �കാരമാേ��താണ.്

3-3   ൈക��് രശീത് ലഭ�മാ�ി ��ി��ി�.
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10 of 19 11/8/2022, 3:08 PM



ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

താെഴ പറ�� വാ��കളി� ൈക��് രശീത് ലഭ�മാ�ി ��ി��ി�.

1. സി.ബി.വി. ന�� 137/9/16-17/11957.00 അ�സരി�് കാഫ് �ാ���, ചി�� �ീഡ� എ�ിവ റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് പൗ��ി േ�ാജ�്, മ��ിയി� നി�ം വാ�ിയത്

2. ULF & FDS, മ��ിയി� നി�ം സി.ബി.വി.ന�� 16/4/16-17/21.4.2016 �കാരം ₹2,31,135/- �െട �ഗ�െള വാ�ിയത്.

3. സി.ബി.വി.ന�� 51/9/16-17/28.9.17 �കാരം ₹52,715/- മിനറ� മി�� വാ��തിനായി SANFT, മ��ി�് ന�കിയത്.

ഇ�ാര��ി� ന�കിയ എ�ക�യറി ന��. 01/2016-17/26.02.2019 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ൈക��് രശീതി ഹാജരാ���വെര േമ� �കാര�� �ക�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ���� .

3-4   വകയി��ിയതിലധികം െചലവഴി�.
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

111-89-0003-6144 MVSc-2014 admn. 5 വിദ�ാ��ിക��് �തിമാസം ₹30,000/-േതാതി� 6 മാസേ�� ്�ാ�് ന���തിന് ₹9 ല�ം അേലാ�്െമ�് ലഭി�തായി കാ��ത് . എ�ാ� ��തയിന�ി� ₹1,54,950/- അധികം െചലവഴി�ി��്. ��ത വിദ�ാ��ിക��് 6 മാസ�ിലധികം �ാ�് ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ��ത� വിദ�ാ��ികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരിേ��താണ്

3-5   േനാൺ �ാൻ െചല�കൾ �ാൻ ഫ�പേയാഗി�് നട�ി
1) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

Dept of Veterinary Physiology

6537 – Study of urine proteome in cattle for Identification of markers for survivability at higher attitude എ� േ�ാജ�ിെ� ���ീകരണ�ി� േശഷം ഓഫീസാവശ��ി�� ₹ 14500/- �െട േ�ഷനറിക� �ാ� ഫ�് �ക െചലവഴി�് വാ�ി. ��്സ് ���മാ���ിെ� 25.09.2017 െല ഇ�േവാ�സ് ന�� 295 �കാരം 14500.00 �പ�െട േ�ഷനറി സാധന�ളാണ് വാ�ിയത്. (സി.ബി
�ക വകയി��ി വാേ��തായ ഓഫീസ് േ�ഷനറിക� �ാ� േ�ാജ�് �കയി� നി�ം �ാ� ഫ�് െചലവിന�വദി� അവസാനദിവസ�ളി� വകമാ�ി െചലവഴി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ.്

2) ഇ���ണ� ൈല�േ�ാ�് ഫാം, �േ�ാട്

സ�വകലാശാല�െട േനാ� - �ാ� ഫ�് �ര�ിതമാ��തി� േവ�ി 38 �ിരം െതാഴിലാളിക�െട േവതനം �ാ� ഫ�ി� നി�ം 6,90,131/- �പ സി.ബി.വി.ന�� 26/16-17/31.8.2017�കാരം െചലവഴി�തായി കാ��. �ാ� േ�ാജ�ി��െ�ടാ� െചലവായതിനാ�ം, വകയി���ക� ഇ�ാെത�ം െചലവഴി�ത് അംഗീകരി��ി�. ഇതിനാ�ദമായ സ�വകലാശാലാ ഉ�ര�െ��ി� ലഭ�മാ�
�കാരം ആവശ�െ�െ��ി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ാ� ഫ�ി� നി�ം ജീവന�ാ�െട േവതനം ന���ത് ശരിയായ നടപടിയ�. െചലവഴി� �ക േനാ� �ാനി� നി�ം റീ ��് െചേ��താണ്.

3) െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ് ഇ� അനിമ� ജന�ി�് ആ�് �ീഡിംഗ്

2016-17 വ�ഷെ� േക��ിെല �ിര െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം െചലവഴി�കാ��. ‘Grant-in-aid-General-Non Salary’ എ� സം�ാന സ��ാരിെ� ബജ�് ശീ�ഷക�ി� ഉ�െ���ി �േത�ക ഉേ�ശേ�ാെട ന��� ഇ�രം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം �ാപന�ിെല എ�ാ�ിെ��് ശ�ളെ�ല�ക� നി�വഹി��ത് പ�തി

2016-17 വ�ഷെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം ഇ�ര�ി� നട�ിയ െചല�ക� െട വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
ന��

െ�ാജ�ിെ� േപര് ശീ�ഷകം

ശ�ള
ഇന�ി�
െചലവാ�ിയ
�ക

1

േകാം�ിെഹ�സിവ്
അേ�ാ�് �
എ�േണാമിക്
േ�ായില� റാബി�്
െ�ാഡ��

6470 9,75,000

2

െവ�� കാ�ി�
ക�സ�േവഷ�
െസ��

6100 15,48,411

വിവിധ ഗേവഷണ �വ��ന���ായി ലഭി�� ഇ�രം പ�തി ധനസഹായ��െട ഗണ�മാെയാ� ഭാഗം �ാപന�ിെ� എ�ാ�ിെ��ിെ� െചല�ക��് വിനിേയാഗി�േ�ാ� പഠന ഗേവഷണ �വ��ന���� വിഹിതം ആ�പാതികമായി കറ�ം. േകരള�ിെ� കാ�ഷിക, �ീരവികസന, �ഗസംര�ണ േമഖലകെള �റി�� പഠന ഗേവഷണ��ം അ�വഴി ഈ
ധനസഹായ�ിെ� െപാ� താ�പര�ം. എ�ാ� ഫ� വിനിേയാഗ�ിെല െത�ായ രീതിക� ഇ�ര�ി�� െപാ�ല���െള �ിരമായി ൈവകി�ി�ക�ം തട�െ�����മായി കാ��.

4) േഗാ�് & ഷീപ് ഫാം, മ��ി .

ഈ േക��ിെല �ിരം െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം െചലവഴി�കാ��. ‘Grant-in-aid-General-Non Salary’ എ� സം�ാന സ��ാരിെ� ബജ�് ശീ�ഷക�ി� ഉ�െ���ി �േത�ക ഉേ�ശേ�ാെട ന��� ഇ�രം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം �ാപന�ിെല എ�ാ�ിെ��് ശ�ളെ�ല�ക� നി�വഹി��ത് പ�തി നി�േ�ശ��െട

2016-17 വ�ഷെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം ഇ�ര�ി� നട�ിയ െചല�ക�െട വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
ന��

െ�ാജ�ിെ� േപര് ശീ�ഷകം

ശ�ള
ഇന�ി�
െചലവാ�ിയ
�ക

1
���നിംഗ് ഓഫ്
േഗാ�്&ഷീ�് ഫാം 6101 14,06,290

2

ക�സ�േവഷ� &
ഇവാല�ഷ� ഓഫ്
മലബാറി &
അ��ാടി �ാ�്

6042 10,51,100

3
െ��തനിംഗ് ഓഫ് േഗാ�് &ഷീ�്
ഫാം 6101 9,32,538

4
ക�സ�േവഷ� & ഇവാല�ഷ�
ഓഫ് മലബാറി & അ��ാടി �ാ�് 6042 2,31,908

ആെക 36,21,836

5) �ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് േ�ഷ�

ഈ േക��ിെല �ിരംെതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം ന�കി�ാ��. ‘Grant-in-aid-General-Non Salary’ എ� സം�ാന സ��ാരിെ� ബജ�് ശീ�ഷക�ി� ഉ�െ���ി �േത�ക ഉേ�ശ�േ�ാെട ന��� ഇ�രം പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം �ാപന�ിെല എ�ാ�ിെ��് ശ�ളെ�ല�ക� നി�വഹി��ത് പ�തി മാ��നി�േ�ശ��െട

2016-17 സാ��ികവ�ഷേ��� പ�തിധനസഹായ�ി� നി�ം ഇ�ര�ി� നട�ിയ െചല�ക�െട വിശദാംശ�� �വെട േച���

�മ
ന��

െ�ാജ�ിെ� േപര് ശീ�ഷകം

ശ�ള
ഇന�ി�
െചലവാ�ിയ
�ക

1

അ�സിംഗ് ദ െപ�േഫാമ�സ്
ഓഫ് �േറ ബഫേ�ാ േഹ�ഡ്
േഫാ� മി��് &മീ�്
െ�ാഡ�� ഇ� േഹാ�് &
ഹ�മിഡ് ൈ�മ�് ഓഫ് േകരള

6030 9,09,587

2
�ാ�ജീസ് േഫാ� ഇം�വിംഗ് ദ
േഫാഡ� െ�ാഡ�� 6244 798154

3

ഇ��ീസിംഗ് െ�ാഡ�ിവി�ി
ഓഫ് േ�ാ��ീ�കാ�ി�
ഓഫ് �ണിേവ�ി�ി
ൈല�േ�ാ�് ഫാം,മ��ി

6014 29,25,640

വിവിധ ഗേവഷണ �വ��ന���ായി ലഭി�� ഇ�രം പ�തി ധനസഹായ ��െട ഗണ�മാെയാ� ഭാഗം �ാപന�ിെ� എ�ാ�ിഷ് െമ�ിെ� െചല�ക��് വിനിേയാഗി�േ�ാ�, പഠന ഗേവഷണ �വ��ന���� വിഹിതം ആ�പാതി കമായി കറ�ം. േകരള�ിെ� കാ�ഷിക, �ീരവികസന, �ഗസംര�ണ േമഖലകെള �റി�� പഠന ഗേവഷണ��ം അ�വഴി
ധനസഹായ�ിെ� െപാ� ല��ം. എ�ാ� ഫ�വിനിേയാഗ �ിെല െത�ായ രീതിക� ഇ�ര�ി�� െപാ�ല���െള �ിരമായി ൈവകി�ി���.്

6) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

�ാ� ഫ�ക� ത�ി�ം �ാ� - േനാ� �ാ� ഫ�ക� ത�ി�ം ധാരാളം ഫ�് ൈകമാ��� ��യി�െ���. ഉദാഹരണമായി േകാേളജിന് �ാ� ഫ�ി� നി�ം ആദ� ഗ�വായി ലഭി� 391.6 ല�ം �പയി� 28,99,738/- �പ 16-17� േനാ� �ാ� അ�ൗ�ിേല�് �ാ��� �ഡി�് െച�ി��്. വിവിധ �ാ� േ�ാജ�ക� പരിേശാധി�തി� പ�തി ല�������തമാ��
വ�ഷ�ിെല പ�തി നട�ി� �വ��ന�� വിവിധ വാ��കളി�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ന���തി�ം ബാ�ി വ�� �കക� ഐ.ഡി.വിംഗിേല�് ൈകമാ��തിേല�മായി ����. പ�തികെള വിലയി���തിനാ�� ഇവാല�േവഷ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

7) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

�ാ� ഫ�ക� ത�ി�ം �ാ� - േനാ� �ാ� ഫ�ക� ത�ി�ം ധാരാളം ഫ�് ൈകമാ��� ��യി�െ���. 2016-17� �ാ��� �ഡി�്, �ാ��� െഡബി�് െച� �കക�െട വിശദവിവര��ം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ� താ�പര�െ���. വിവിധ �ാ� േ�ാജ�ക� പരിേശാധി�തി� പ�തി ല�������തമാ�� ���ിക�ം ഫ�് വിനിേയാഗ�ം നട�തായി കാ��ി�
വാ��കളി�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ന���തി�ം ബാ�ി വ�� �കക� ഐ.ഡി.വിംഗിേല�് ൈകമാ��തിേല�മായി ����. പ�തിക�െട വിലയി��� ഇവാല�േവഷ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

സം�ാന സ��ാ� അ�വദി�� �ാ� ഫ�് ല��മി�� ആവശ����� െഹഡ�സരി�് മാ�േമ െചലവഴി�ാ� പാ�� എ�് ഫിനാ�സ് വ��ിെ� ധന വിനിേയാഗ മാ��േരഖക� �കാരം നി�ക�ഷി��. ആയതിനാ� തെ� ടി െചല�ക� െഹഡ് മാറി െചലവഴി��ത് മാ��േരഖക��് വി��മാണ്. "േവതനം" 02 എ� േനാ� �ാ� െഹഡി� അ�വദി�െ����ം
സ��ാരിെ� ബജ�ി� "േവതനം" ഇന�ി� �ക അ�വദി��ത് വിവിധ േമഖലകളി� െതാഴിലവസരം ��ി��ത് �ടി ഉേ�ശി�ാണ്. അ�ാെത നിലവി� “ശ�ളം" എ� �ാ� ഫ�് െഹഡി� �ക ൈക���വെര ഉേ�ശി��ത�. േമ� െചലവ ്റീ അേ�ാ�ിേയ�് െച��തിന് സ��ാരിെ� ധനകാര�വ��ിന് മാ�േമ അധികാര��െവ�ിരിെ� സ�വകലാശാല�െട േബാ�ഡ്
29/06/2017) രജി�ാ� �റെ��വി� ഉ�രവ് (ന�� െക.വി.എ.എസ്.�/ജി.എ-ഡി/2809/2017 തീ�തി 14/07/2017 ) നിലനി���ത�. േമ� �ചി�ി� �ാ� ഫ�് െചല�ക��് സ��ാരിെ� ധനകാര�വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാേ��താണ.്

3-6   �ാൻ േ�ാജ�കൾ നട�ിലാ�ിയതിെല െപാ� അപാക�ൾ
1) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

ഫാ�മേ�ാളജി & േടാ�ിേ�ാളജി ഡി�ാ��്െമ�്

1. േ�ാജ�-്-Determination of antibiotic residues in chicken meat by multi residue LCMSMS method , (head:111-89-0003-6563)

ആെക ലഭ�മായ �ക-₹8,00,000/-

ആെക െചലവ്-₹6,20,143/-

െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�ത്-₹179857/-

(എ)ആെക െചലവി� TAB1-09-17BR No.27/17 നം. �കാരം െചലവഴി�₹ 4660/�െട വൗ�� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ബി)േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ�ിയതി�േശഷം �ക െചലവഴി�ാെത ₹1,79,857/- തിരി�ട�ട�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മ�.

2. േ�ാജ�-്Evaluation of antimicrobial polyherbal formulations used by local tribal healers for mastitis and its scientific validation according to WHO guidelines (head:111-89-0003-6564)

(എ) േമ� േ�ാജ�ി� ₹1,00,000/- (CBV No.2/7/17, cheque No.237077/25-7-2017)

M.S. Swaminathan Research Foudation, Puthurvayal, Kalpetta �് ന�കിയി��്. ഇ�മായി ബ�െ�� േമ� �ാപനം ന�േക� ��വ� േസവന��/വിവര�� ലഭ�മായത് സംബ�ി� വിവര�� ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

(ബി)േ�ാ�് രജി�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�

േമ� േ�ാജ�ി� താെഴ െകാ��ിരി�� �കക��് വാ�ിയ െകമി��സ് സംബ�ി� വിവരം േ�ാ�് രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�.

₹ 42,037/-(CBV No.6/8/17, cheque No.434558, dt.31/8/2017)

₹ 32880/-(CBV No.2/9/17, cheque No.434559, dt.20/9/2017)

₹ 33,943/-(CBV No.16/9/17, cheque No.602127, dt.28/9/2017)

₹ 43,290/-(CBV No.17/9/17, cheque No.602128, dt.28/9/2017)

3. താെഴ േച��� വാ��ക�മായി ബ�െ�� ക�േ�ഷ�/െട�� നടപടിക�െട വിവരം/േരഖക� ലഭ�മാേ��താണ്. ലഭ�മാേ�� വിവരം �വെട േച���.

1. േ�ാജ�്--Isolation and characterization of acaricidal fractions of Clerodendrum phillipinum and Tetrasigma costaphylum by mass spectometry (head:111-89-0003-6328) �കാരം Rana industrial gases and products, Chennai എ� �ാപന�ി� നി�് താെഴ പറ�ം �കാരം ഹീലിയം ഗ�ാസ് സിലി��ക� വാ�ിയി��്.

(എ) CBV No.1/8-17, Cheque no. 510126, 4/8/17�കാരം ₹43480/-

(ബി) CBV No.3/8-17, Cheque no. 510128, 30/8/17�കാരം ₹96406/-

2. േ�ാജ�്--Upgradation of Laboratory Animal facilility (head:111-89-0003-6639) �കാരം Aiswarya Furniture and Bed palace, Sulthanbathery എ� �ാപന�ി� നി�് അലമാര, കേസര എ�ിവ വാ�ിയത്.

CBV No.1/9-17, invoice No.104,105. , 29/9/217�കാരം₹22352/-ന�ി.ഇതിനായി ക�േ�ഷ� നടപടിക� സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

ഇ�ാര����് വിശദീകരണം ആരാ�െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി(നം.13/2016-17, 8/2/2021)�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ii) “Establishment of pet food manufacturing unit under KVASU”(PI. Dr. Ally.K, Prof. )
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“Establishment of pet food manufacturing unit under KVASU”എ�, �ാ� ഫ�ി� നി�ം 10 ല�ം �പ ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തി�മായി ബ�െ��് താെഴ േച��� കാര����് വ��ത വ�േ��താണ.്

A.അ�ൗ�് ച����് വി��മായി , ഒ� അഡ�ാ�സ് �ക �മീകരി��തിന് ��പ് വീ�ം മെ�ാ� അഡ�ാ�സ് ന��� . അഡ�ാ�സ് രജി�� എ�തി ��ി��ി�. വിശദവിവരം �വെട േച���.

FVC No.9/16-17 15000/-

FVC.No.10/16-17.15000/-

B.േമ� േ�ാജ�ി�െ���ി തീ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� വാ��ക�െട വിശദവിവരം �വെട േച���.

M/S. C. േര�കാേദവിയി� നി�്

െമ�സ് , േസായ എ�ിവ വാ�ിയ വകയി�

135259/-�പ , FVC No.6/16-17- 24/4/17, െച�് നം. 694007, ക�ാഷ് ബി� തീ�തി-10/4/17

ബൗ� േചാ�� വാ�ിയ വകയി�

88500/- �പ. FVC No.31/16-17- 12/1/2017, െച�് നം. 68580, ഇ�േവാ�സ് നം. തീ�തി.-29/9/2017

Dough sheeting machine വാ�ിയ വകയി�

390000/- �പ FVC No.29/16-17 െച�് നം. 686578, 9/12/2018, ഇ�േവാ�സ് നം. തീ�തി.-22/9/2017

േമ��റ�തി� , ഉ��ാദി�ി� െപ�് �ഡ് ഉ����� സംബ�ി�് വിശദവിവര�ം അവ വി� വകയി� ലഭി� �ക�െട വിവര�ം േരഖകളി� ലഭ�മ�. ആയത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്. െപ�് �ഡ് നി��ി��തി�� െമഷീ�ക� വാ��തിന് 5 മാസ���് ��് തെ� �ഡ് നി��ാണ�ി�� അസം�ത വ��� വാ�ിയി��്. ഭ��വ�
ഉപേയാഗ�ന�മാ��തി�� സാധ�ത ��തലാണ.്

ഇ�മായി ബ�െ�� വിവര�� ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി(നം.1/2016-17)ന് മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

2) േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ� സയ�സ് & മാേന�െമ�് , തി�വാഴാം��്

“Providing Scholarship and Assistanceship and other   allowance of UG, PG Students” എ�  േ�ാജ�് തിക�ം വിദ�ാ��ിക��് േനരി�് ലഭിേ��തായ ആ��ല�����താണ്. എ�ാ� ഇതി� വിപരീതമായി േമ� േ�ാജ�ി� നി�്, ഓഫീസ് ആവശ����ായി ഓ�ൈല� �.പി.എസ്.,  ബാ�റി എ�ീ സാധ���ായി 96,000/-�പ

3-7   �ാൻ ഫ�് തിരി�ടവ് / കണ�കൾ എ�ിവയി�� അപാക�ൾ
�ാ� ഫ�ി� െചലവഴി�ാനവേശഷി�� �കക� ധനകാര� വ�ഷം / ദീ�ഘി�ി� അവസാന തീയതി കഴി�് 30 ദിവസ�ിനകം സ��ാരിേല�് തിരി�ടേ��താണ്.എ�ാ� താെഴ പറ�� േ�ഷ�ക� അവേശഷി� �ാ� ഫ�് �കക� തിരി�ട��തി� വീ� വ��ിയതായി ക�.

1) െസ�� േഫാ� ഡയറി സയ�സ് &െടേ�ാളജി , മ��ി .

2016-17 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് നീ�ിബാ�ിയായ ₹31,78,731/- , 30/12/2017 ന് ഉ�രവിറ�ി 17/01/2018 നാണ് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് തിരി�ട�ത്. ധനകാര� വ�ഷം അവസാനി� ്30 ദിവസ�ിനകം സ��ാരിേല�് തിരി�ടേ��തായ �ക േ�ഷെ� അ�ൗ�ി� ��ി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. �ടാെത RIDF / EFC ഫ�ി� വകയി��ി 2015-16 

2,49,742/- �പ�െട െചലവ് 2016-17 െല �ാ� ഫ�് െചലവി� “6202-എഡ�േ�ഷ�-ഓ�േറഷന� എ��െപ�സസ്" എ� െഹഡി� കാണി�ക�ം എ�ാ� േ�ഷെ�വാ�ഷിക കണ�ി� �തിഫലി�ാതിരി�ക�ം െച�ത് സംബ�ി�് വ��ത വ�േ��താണ.്

2) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�്

6336 എ� �ാ� െഹഡി� “Developing Specialized software on livestock entrepreneurship in the state" എ� േ�ാജ�ിനായി 15/6/16 ന് ഫിനാ�സ് ഓഫീസറി� നി�ം No. KVASU/FW/AFO-III B/8563/2015(ii) �കാരം 3rd and final Instalment ആയി ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�ിന് ലഭി� 20 ല�ം �പ ടിയാ� നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�ന് 30/09/2016 ന് ( സി.ബി.വി. ന�� 23/9/16-17) 

കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം വിശദീകരിേ��താണ്. ആയതിനാ� തെ� ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ി� െചലവഴി�ാ� കഴി�ി�.

2015-16 വ�ഷ�ി� ആരംഭി� ��ത �ാ� േ�ാജ�ിെ� െചലവഴി�ാ� �കയായി 19/12/2016 ന് െച�് ന�� 840639 �കാരം 34,65,862/- �പ തിരി�ട�തായി കാ��. �ാ� ഫ�് െചലവഴി�ാ� �ക സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�് 30 ദിവസ�ിനകം സം�ാന സ��ാരിന് തിരി�ടേ��താെണ�� വിവരം അേലാ�്െമ�് േവളയി�തെ� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� അറിയി�ി��താണ്

3) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

ൈട�് 4 , ൈട�് 5 ക�ാ�േ��ക�െട ഒ�ാം നില നി��ി��തിനായി വൗ�� ന�� 2/9-17/28.9.2017 �കാരം 70 ല�ം �പ സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറി. ��ത �ക ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 12/1/2017 തീ�തിയിെല KVASU/FW/AFO-III B/8833/2016(vi) �കാരം ഡീനിെ� �ാ� ഫ�ിെ� കറ�് അെ�ൗ�ായ 67210157025 േല�് 16.01.2017 ന് �ഡി�ായി��താണ്
മാസ�ിലധികം) എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറാെത ഡീനിെ� �ാ� ഫ�ിെ� കറ�് അ�ൗ�ി� ��ി�ത് �മവി��മായ നടപടിയാണ.്

േമ��ാര��ി� വിശദീകരണം ആവശ�െ��് ന�കിയ എ�ക�യറി ന�� 08/16-17/28.01.2021ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-8   െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ാൻ ഫ�് തിരി�ട�ി�.
1) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

" Analysis and application of measures of improvement of quality of raw milk at production level” എ� േ�ാജ�ിെല നി��ാണ �വ��ിക��ായി ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി സി.ബി.വി.ന�� 7/9/17-18 /26/09/2017 ( െച�് നം.859496 ) �കാരം 70,000/- �പ എ�ിക��ിവ് എ�ജിനിയ�, എെ◌.ഡി. വിംഗ്, �േ�ാടിന് 26/09/2017 � ന�കിയി��്. 
�പയാണ് ആെക െചലവ്. 23/08/18 െല ക�് നം. DSC/PP 16-17/Anal/milk �കാരം ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഓഫീസ�, ബാ�ി �കയായ 3000/- �പ തിരിെക അടവാ�ാ� നി�േ�ശി�ി�ളളതാണ്. �ക അടവാ�ിയതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം (ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 08/2016-17/ 30.10.2019) നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� ബാ�ി �കയായ
തിരിെക അടവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�് ഒ◌ാഡി�ിെന വിവരം അറിയിേ��താണ.്

2) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

2016-17 വ�ഷം മി�ം വ� �ാ� ഫ�് ₹41,54,395/- ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അെ�ൗ�ി� തിരി�ട�തായി കാ��ി�. �ാ�ഫ�ി� മി�ം വ� �കക� ബാ�് അെ�ൗ�് �േഖന �ട�വ�ഷ�ളി� ഉപേയാഗി�െ��� നടപടി �മ�കാരമ�. േമ� വിഷയ�� ��യി�െ���ി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് 2016-17 വ�ഷം മി�ം വ� �ക എ��ം െപെ��് തിരി�ട�ാ��

�ടാെത േ�ഷെ� 2015-16 വ�ഷെ� �ാ� േ�ാജ�കളി� യാ�ാ ബ�യിന�ി� െചലവഴി�ാെത േശഷി�� �കയായ ₹2,74,000/- ബി.ആ�. ന�� 123/16-17/7.11.16 �കാരം 8.11.2016 ന് മാ�മാണ് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��് തിരി�ട�തായി കാ��ത്.ഇ�ാര��ി� ന�കിയ എ�ക�യറി ന��. 01/2016-17/26.02.2019 ന് മ�പടി ത ൃ�ികരമ�. നി�ിത സമയ�് തിരി�ട�ാ�തിെ�

3-9   ബാ�ി വ� �ാൻ ഫ�് �ക ആഭ��ര വ�മാനമായി ��ി��.
ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി

താെഴ പറ�� ���ിക��ായി വകയി��ിയ �ാ� ഫ�് െചലവഴി�തി�േശഷം ബാ�ി വ� �ക നി�വഹേണാേദ�ാഗ�നായ മ��ി ഐ ഡി വിംഗിെല അസി�� ്എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� േ�ഷനിേല�് തിരി�ട�. ��ത �ക േ�ഷെ� ആഭ��ര വ�മാനം ��ി�� ബാ�് അെ�ൗ�ി� (നം.67146672414, എസ് ബി ഐ ചാല�ടി) നിേ�പി�ി��്. വിശദവിവരം

�മ
നം.

രശീതി
നം/തീയതി

�ക
നി�പി�
തീയതി

പ�തി

1
15/3609 -
24/03/17

583 27/03/17

TMR വാഗന്
േവ�ി�� െഷഡ്
നി��ാണം

2
16/3609 –
24/03/17

13898 27/03/17

െസയി�സ്
െസ�റിന���
പാ��ിംഗ്
�ല�ിെ��ം
േടായില�ിെ��ം
നി��ാണം

ആെക 14,481

േമ� �ക സ�വകലാശാല�െട �ാ� ഫ�ിേല�് തിരിെക അടവാേ��താണ.്

3-10   യാ�ാ ബ� – �തിമാസ/ൈ�മാസ പരിധി പാലി��ി�.
1) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

�തിമാസ/ൈ�മാസ പരിധി പാലി�ാെത �ീ ടി.പി നൗഷാദ്, എ�.ഡി.വി. ൈ�വ�, �ീ എ�. ��ര�, എ�.ഡി.വി. ൈ�വ� , �ീ. �സാഫ� അഹ�ദ് െക, �ാ�് IV എ�ീ ജീവന�ാ��് യാ�ാ ബ� െകാ��ി��്. ഏതാ�ം ഉദാഹരണം �വെട േച���.

�മ
നം.

ജീവന�ാരെ� േപര്
സി.ബി.വി
നം

മാസം �ക
ൈ�മാസ
പരിധി

അധികം
വാ�ിയ
�ക

1
�ീ ടി.പി നൗഷാദ്,
എ�.ഡി.വി.ൈ�വ�

11/6-16 ഏ�ി� 16 3040

7650 291012/6-16 െമയ് 16 4000

21/7-16 �� 16 3520

ആെക 10560 7650 2910

2

�ീ.എ�.��ര�,
എ�.ഡി.വി.ൈ�വ�

11/6-16 ഏ�ി� 16 4160

7650 480112/6-16 െമ�് 16 4160

21/7-16 �� 16 4131

ആെക 12451 7650 4801

3

�ീ �സാഫ�
അഹ�ദ് െക,

�ാ�്-4

3/12-16
ഒേ�ാബ�
16

1875

7080 54548/12-16
നവംബ�
16

3000

17/1-17
ഡിസംബ�
16

2750

ആെക 7625 7080 545

09.09.2016-െല സ.ഉ(അ�ടി) 137/2016/ധന ഉ�രവ് �കാര�� നി�േ�ശ�� പാലി�വാ� ��ിേ��താണ്. അധികം വാ�ിയ 8256/- (2910+4801+545) �പ തിരി�് ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

2) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

േ�ഷനിെല എ�. ഡി.വി ൈ�വറായ �ീ. ഷാജി േതാമസ് ൈക��ിയ യാ�ാ ബ��െട വിവര�� �വെട േച���.

�മ
നം.

സി.ബി.വി.
നം.

െച�് നം./
തീ�തി

യാ�ാ
ബ�

യാ�
നട�ിയ
മാസം/
വ�ഷം

1 29/9/16-17 859230/7.9.16 2784 04/16

2 30/9/16-17 ,, 3231 05/16

3 31/9/16-17 ,, 3000 06/16

ആെക 9015

ൈ�മാസ പരിധി-7650/-അധികം
വാ�ിയ �ക-1365

09.09.2016-െല സ.ഉ(അ�ടി) 137/2016/ധന ഉ�രവ് �കാര�� നി�േ�ശ�� പാലി�വാ� ��ിേ��താണ്. അധികം വാ�ിയ �ക 1365/- �പ തിരി� ്ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

3-11   അംഗീകാരമി�ാ� െഹഡിൽ െചല� നട��.
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�്

105-99-0001-34(3) Other items (Plan) എ� െഹഡി� 2016-17 � 1,67,984/- �പ �ാ� ഫ�് െചലവഴി�ി��്. െവ�റിനറി സ�വകലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� Budget Estimate �കാരം ഇ�െനെയാ� Plan Fund Head ഇ�. മറി�് ഇത് േനാ� �ാ� െഹഡാണ്. ��ത േനാ� �ാ� െഹഡി� 2016-17� 89,039/- �പ േവെറ�ം െചലവഴി�ി���്. ആയതിനാ� ��ത െഹഡി� �ാ� ഫ�്
െചലവ് േനാ� �ാ� ഫ�ി� �മീകരി�് , �ാ� �ക റീ��് െച�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. എ�ക�യറി ന��. 6/17-18/04.11.2020 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-12   േ�ാജ�് നട�ിലാ�ാെത ഫ�് വകമാ��.
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി .

2016-17 വ�ഷെ� �ാ� േ�ാജ�ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഡയറ�� ഓഫ് അ�ാഡമി�് & റിസ��ിെ��ം ഫ�് അേലാേ�ഷ� െച� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട�ം ഉ�ര�ക� �കാരം 15 ല�ം �പ വകയി��ി 12 ല�ം �പ ലഭ�മാ�ിയ RSP/16-17/XI – 1 (�ട��....) ന�� �കാരം "Studies on diseases of Zoonotic and food borne diseases.........”എ� 6612 െഹഡി��
/AFO-III B/8833/2016(vii) dated 4/8/2017 �കാരം 4-◌ാമത് ഇ��ാ�െമ�് ആയാണ് 12 ല�ം �പ ലഭി�ത്. എ�ാ� ഇേത ഫ�പേയാഗി�് താെഴ പറ�� 3 വ�ത�� േ�ാജ�ക� വ�ത�� �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��മാ�െട േന�ത��ി� നട�ിലാ�ിയി��.്

(i) “Anti – Microbial effect.........” 4 ല�ം. �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ�� - േഡാ. സി. സീതാല�ി, അസി. െ�ാഫസ�

(ii) “ Occurrence...........” 3 ല�ം. �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ�� - േഡാ. ബി�സി മാത�.

(iii) “ Occurrence of Toxo ........” 5 ല�ം. �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ�� - േഡാ. സി.ലത, െ�ാഫ. & െഹഡ്.

ഒ� േ�ാജ�ിന് അ�വദി� �ക ��ത േ�ാജ�ിന് െചലവഴി�ാെത മ�് 3 വ�ത�� േ�ാജ�ക� സ�വകലാശാല�െട �േത�ക അ�മതിയി�ാെത നട�ിലാ�ിയത ിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ എ�ക�യറി ന��. 03/2016-17/21.06.2019 �് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-13   ���ി �ർ�ീകരണ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
1) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്
എ) െച�് ന�� 188977/8.4.16 �കാരം ഫാ�േമ�് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� നി��ി��തിനായി 8 ല�ം �പ ഐ.ഡി.വിംഗ്, �േ�ാടിന് ൈകമാറി. ��ത േജാലി ���ീകരി�തിെ��ം �� വ�ഷ�ളി��െ�െട ��ത േജാലി�ായി ന�കിയ ആെക ഫ�് വിനിേയാഗി�തിെ��ം വിവര��ം ���ീകരണ സാ��പ��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�
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ബി) സി.ബി.വി.ന�� 11/3/16-17/31.3.17 �കാരം 8 ല�ം �പ െച�് ന�� 188977/18.4.16 �കാരം Renovation of Office building, canteen, Maintenance / renovation of cattle shed, quarters എ�ീ ���ിക��ായി സ�വകലാശാലാ ഐ.ഡി.വിംഗ് ൈകമാറിയി��്. ��ത േജാലി ���ീകരണ വിവര��, ഫ�് വിനിേയാഗ സാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ.്

സി)�ീ- ഫാ�ിേ��ഡ് െക�ിട�� �ാപി��, പി.വി.സി. സീലിംഗ് െച��, േഗാ�് െഷഡ് നി��ാണ�ം െഫ�സിം�ം �ട�ിയ ഓഡി�് കാലയളവിെല വിവിധ നി��ാണ �വ��ന���ായി ഐ.ഡി.വിംഗിന് ന�കിയ �കക�, േജാലി ���ീകരി�വ, ഫ�് വിനിേയാഗ വിവര��, ���ീകരി�ാ� ബാ�ിയായവ �ട�ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇ�ാര��ി� ന�കിയ
06/2016-17/ 28.02.2019 എ�ിവ�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

��ത േജാലി ���ീകരണ വിവര��, ഫ�് വിനിേയാഗ സാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ.്

2) െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ് ഇ� അനിമ� ജന�ി�് & �ീഡിംഗ് , മ��ി

2016-17 വ�ഷെ� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം വിവിധ നി��ാണ ���ിക��ായി 20,50,000/- �പ �േ�ാട് ഇ��ാ��ച� വിഭാഗം ഡയറ���് ന�കിയി��്. എ�ാ� ഈ ���ിക� ���ീകരി�തിെ� വിനിേയാഗവിവര�� ഒ�ം തെ� ഈ ഓഫീസിേല�് ലഭി�തായി കാ��ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
നം.

സി.ബി.വി.ന��
െച�് ന�� /
തീയതി

െ�ാജ�്
ശീ�ഷകം

�ക ���ി

1 16/8-17 320427/01-08-2017 6470 10,00,000

റാബി�്
�ീഡിംഗ്
േ�ഷനിെല
ര�ാം ന��
െഷഡിെ�
നവീകരണ
���ിക�

2 18/9-17 235255/29-09-2017 6100 7,50,000

െവ��
ഫാമിെല
പ���െട
െഷഡിെ�
നവീകരണ
���ിക�

3 19/9-17 235255/29-09-2017 6045 3,00,000

െവ��
ഫാമിെല
പ���െട
െഷഡിനാ��
നവീകരണ
���ിക�

ആെക 20,50,000

ൈകമാറിയ �ക�െട വിനിേയാഗ വിവര�� , ���ി ���ീകരണ സാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

3) �ണിേവ�ി�ി െവ�റിനറി േഹാ�ി�� , െകാ�ാല

വാ�ഷിക പ�തി 2016-17 – Strengthening of Veterinary Hospital (െചലവ് ശീ�ഷകം-6137)എ� െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി താെഴ േച��ം �കാരം 6ല�ം �പ �േ�ാട് ഇ��ാ���� ഡവല�്െമ�് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറിയി��്.

�മ
നം

വൗ�� നം
/തീയതി

�വ   ൃ�ി�െട േപര് �ക

1
48/17-18
/25.09.2017

േക�ാേ��് അ����ണി 4,00,000

2
59/2017-18
/28.09.2017

വി�നേക��ിെ�
നവീകരണം 2,00,000

ആെക 6,00,000

ൈകമാറിയ �ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�ം, ���ി ���ീകരണ സാ��പ�ം എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ.്

4) �ണിേവ�ി�ി ൈല�േ�ാ�് ഫാം േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി .

എ) സം�ാന സ��ാരിെ� "അ�സിംഗ് ദ െപ�േഫാമ�സ് ഓഫ് �േറ ബഫേ�ാ േഹ�ഡ് േഫാ� മി��് ഏ�് മീ�് െ�ാഡ�� ഇ� േഹാ�് ഏ�് ഹ�മിഡ് ൈ�മ� ്ഓഫ് േകരള" (െഹ�് 119-69-0010-6030)എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി modification works at Baffallo farm ULF -� േവ�ി 2016-17 വ�ഷ�ി� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�റ് വിംഗ് മ��ി�് �ക ൈകമാറിയി��്

�മ നം സി.ബി. വി ന�� െച�് ന�� & തീയതി �ക

1 07/04/2016-17 968000,10/04/2017 20,000

2 08/09/2016-17 187884,28/9/2017 2,71,790

ആെക 2,91,790

അസി.എ�ജിനീയ� ഐ.ഡി വിംഗ് 27/09/2017 െല AE/1DW-MTY/47/2017 ക�് �കാരം 2,71,790/-�പ �െട ഡീ�യി�ഡ് എ�ിേമ�ാണ് സമ��ി�ിരി��ത്. പണി ���ിയായി എ�് സാ��െ���ിയ സ��ിഫി��ി� ബി� �ക, ബാ�ി �ക �ട�ിയ വിശദാംശ�� േരഖെ���ിയി�ി�.

േമ� ���ിക��് െചലവായ �ക, ബാല�സ് �ക എ�ിവ വ��മാ�� േ��്െമ�് ലഭ�മാേ��താണ.്

5) ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി .

2016-17 വ�ഷെ� ഫാമിെല വിവിധ ���ിക��ായി താെഴ േച��ിരി��വിധം �കക� ഐ.ഡി.വിംഗിന് ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക�െട വിനിേയാഗസാ��പ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�മ
നം.

ശീ�ഷകം

സി.ബി.വി
നം./തീയതി
െച�് നം./
തീയതി

േ�ാജ� ്/���ി �ക �ക ന�കിയത്

1 6248
44 /15-16
/5.5.16
228616/5.5.16

�ളാ� േ�ാജ� ്–

ക�സ�േവഷ�
ഓഫ് േലാ��
ക�ാ�ി� ഓഫ്
േകരള

1,30,000
/-

അസി.എ�ി.എ�ിനീയ�
II,ഐ.ഡി.
വിംഗ്,മ��ി

2 6229
45/15-16
/27.5.16/
228617/27.5.16

ക���� ഓഫ്
�ീ� �ഫ് ��്
ഓവ� ഫീഡ്
േ�ാ�&ലാബ്
ബി�ഡിംഗ്

3,25,000
/-

,,

3 6245
46/15-16
/27.5.16
228617/27.5.16

ഇ��േലഷ�
ഓഫ് േസാളാ�
െഫ�സിംഗ് ഇ� ദി
ബൗ�റി ഓഫ് ദി
ഫാം

4,00,000/- ,,

4 6245
45/16-17
/10.5.17
000867/10.5.17

േഫാഡ��േളാ�ിെ�
പാ��ീഷ�ം
െസെ�േ�ഷ�ം

3,60,000/-

എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയ�, ഐ.ഡി.
വിംഗ്,�േ�ാട്

6248 ,, ,, 1,00,000/- ,,

6229 ,, ,, 1,50,000/- ,,

6) B.Tech �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി

2016-17 വ�ഷെ� േകാേളജിെല വിവിധ ���ിക��ായി താെഴ േച��ിരി��വിധം �കക�, എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�, ഐ.ഡി.വിംഗ്, �േ�ാടിന് ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക�െട വിനിേയാഗസാ��പ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�. �ക ന�കിയതിെ� വിശദവിവരം �വെട േച���.

�മ
നം.

ശീ�ഷകം
സി.ബി.വി
നം./െച�്
നം./തീയതി

േ�ാജ� ്/���ി �ക

1 6619
6-7/16-17/
135101/25.7.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
േകാേളജ് െക�ിട�ിെ�
2-◌ംനില�െടനി��ാണം

75,00,000/-

2 6649
16-9/16-17/
246076/25.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� 3-◌ാം
നില�െട ജി ഐ ഷീ�് �ഫിംഗ്

25,00,000/-

3 6638
17-9/16-17/
2460779/28.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

�ഡ് േ�ാസസിംഗ്
�ണി�ിെ��ം െ�യിനിംഗ്
െസ�റി��ം നി��ാണം

56,00,000/-

4 6638
18-9/16-17/
246078/28.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

െ�ം�തനിംഗ് ഓഫ് േമാഡ�
�ഡ് േ�ാസസിംഗ് �ണി�്

37,00,000/-

േമ��കാരം ന�കിയ �കക�െട വിനിേയാഗം ,���ിക�െട ���ീകരണം എ�ിവ െതളിയി��തി�� വിനിേയാഗസാ��പ�ം/���ീകരണസാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ് (ഓഡി�് അേന�ഷണം നം 2/8.10.2021)

7) െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി

വിവിധ നി��ാണ ���ിക��ായി ഐ.ഡി. വിംഗിന് �കക� ന�കിെയ�ി�ം ���ി ���ീകരണ സാ��പ�ം, ഫ�് വിനിേയാഗ സ��ിഫി��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഉദാ:- CBV No.9/7/16-17/30.6.17/10,00,000.00 ( പിഗ് ഫാമിെ� ഓഫീസ് ബി�ഡിംഗ് �ഫ് േകാ��ീ�ിംഗ)്

CBV No.6/7/16-17/11.7.17/1,35,000.00 (സി.പി.പി.ആ�. മ��ിയിെല െജ�്സ് & േലഡീസ് േടാെയ��് റി�യ�)

CBV.No.9/7/16-17/29.7.17/1,84,000.00(�റിപി�ിെ�െമയി�ന�സ)്

േമ� കാര��ി� 30/01/2019 ന് ന�ിയ 2/2016-17 ന�� എ�ക�യറി�് ന�ിയ മ�പടി �കാരം ഐ.ഡി.വിംഗിന് ക�് അയ�തായി അറിയി�ി��.്

8) ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

2016-17 വ�ഷെ� േകാേളജിെല വിവിധ ���ിക��ായി താെഴ േച��ിരി�� വിധം �കക�, എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�, ഐ.ഡി.വിംഗ്, �േ�ാടിന് ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�. �ക ന�കിയതിെ� വിശദവിവരം �വെട േച���.

�മ
നം.

ശീ�ഷകം
സി.ബി.വി നം./
െച�് നം./
തീയതി

േ�ാജ� ്/���ി �ക

1 6619
6-7/16-17/
135101/25.7.17

സം�ാനപ�തി2016-17-

അടി�ാന
സൗകര�വികസനം –
േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� 2-◌ം
നില�െട നി��ാണം

75,00,000/-

2 6649
16-9/16-17/
246076/25.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
–
േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� 3-◌ാം
നില�െട ജി ഐ ഷീ�് �ഫിംഗ്

25,00,000/-

3 6638
17-9/16-17/
2460779/28.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

�ഡ് േ�ാസസിംഗ്
�ണി�ിെ��ം െ�യിനിംഗ്
െസ�റി��ം നി��ാണം

56,00,000/-

4 6638
18-9/16-17/
246078/28.9.17

സം�ാനപ�തി 2016-17-

െ�ം�തനിംഗ് ഓഫ് േമാഡ�
�ഡ് േ�ാസസിംഗ് �ണി�്

37,00,000/-

േമ��കാരം ന�കിയ �കക�െട വിനിേയാഗം , ���ിക�െട ���ീകരണം എ�ിവ െതളിയി��തി�� വിനിേയാഗസാ��പ�ം/ ���ീകരണസാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ ്(ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 2/8.10.2021)

3-14   കരാ�കാരിൽ നി�ം വാ�് ഈടാ�ിയി�ി�.
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ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്
2015-16 വ�ഷെ� �ളാ� േ�ാജ�ിെല വാ�് , േ�ഷെ� േനാ� �ളാ� ഫ�പേയാഗി�് സ��ാരിേല�് ഒ��ിയതിെ� വിവരം �വെട േച���.

CBV. No. 40/12-16 , െച�് നം. 410524, �ക 17,413/-�പ. േമ� വാ�് �ക കരാ�കാരി�നി�് പിരിെ���് േനാ� �ളാ� ഫ�ി� ഒ�േ���ം വിവരം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���മാണ്. േമ� വിവരം സംബ�ി� വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.03/2016-17/26.02.2019) �് മ�പടി ലഭി�ി�ി�. 17,413/- �പ�െട േമ� െചലവ് ഓഡി�് നിരാകരി��

3-15   ഇൻകം ടാ�്- ൈവകി ഒ��ിയതി�� പിഴ േനാൺ പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ഒ��ിയത് അംഗീകരി��ി�.
1) ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

CBV. No. 32/8-16, െച�് നം. 410432, തീ�തി 22/8/2016 �ക- ₹850/-

ഇ�കം ടാ�്- ൈവകി ഒ��ിയതി�� ൈഫ�, േല� ്ഫീ �ട�ിയവ െചല�ക� േനാ� �ളാ� ഫ�ി�നി�ം പി�വലി� ്അടവാ�ിയത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. ��ത �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം ഈടാേ��താണ്. േമ� വിവരം സംബ�ി� വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.03/2016-17/ 26.02.2019)�് മ�പടി ലഭി�ി�ി�

2) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

വൗ�� നം. 28/4-2016-17 - 16400/- െച�് നം. 043882 തീയതി 27.4.2016�കാരം ടി.ഡി.എസ് ഫയ� െച�ാ�തിന് െല��് ഫീ ഇന�ി� േമ� �ക െചലവഴി�.

2015-16 ��ാം പാദെ� ടി.ഡി.എസ് ഫയ� െച��തിന് കാലതാമസം വ��ിയതിന് ഈടാ�ിയ െല��് ഫീ �ാപന�ിെ� െചലവായി മാ�ിയത് അംഗീകരി�ാ��ത�. സി.ഡി.എസ്.ടി, തി�വ��രം, �െപഷ�� ഓഫീസ�െട No. Accts/248/15 തീയതി 27.04.2016 �കാര�� ഉ�രവി� ടി.ഡി.എസ് ഫയ� െച��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായതി�� കാരണ�� വിവരി�ി��്
4/10/2021)�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� േമ��ാര��ിനായി ഇ�കം ടാ�് ഓഫീസ��് 15/4/2016ന് ക�് ന�കിയി�െ��ം േമ��ക തിരിെക ഈടാ��തി�� നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി��താെണ�ം അറിയി�ി��്. ��ത നടപടിക� ത�രിതെ��േ���ം അ�ാ�പ�ം ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ഗ�രി� നി�ം ഈടാ�ി സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ���മാണ.് 

വ���വെര ��ത െചലവ് ഓഡി�് തട�െ����. അ�ാ�പ�ം ��ത �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� വ��ിഗത ബാധ�തയായി നി�യി��താണ.്

3-16   വരവിൽ അധികമായി െചലവ് നട�ി
രജി�ി

രജി�ി�െട 2016-17 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് െ�ാജ�് െചല�ക� പരിേശാധി�തി� 6488 എ� െഹഡ് ഒ◌ാഫ് അ�ൗ�ി� ഒ◌ാ�േറഷ� എ���സി� 50 ല�ം �പ വിഹിതമായി നീ�ി െവ�ി��്. എ�ാ� േവജസ ്ഇന�ി� 10,52,698�പ, ക�സ�മബി�സ് ഇന�ി� 17,34,410 �പ, അത� എെ◌�ംസ് ഇന�ി� 25,43,700 എ�ി�െന ആെക 53,30,808 �പ െചലവഴി�ി��്
സഹിതം വിശദീകരണം ന��വാ� ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം (എ�ക�യറി നം. 15 തീയതി 24-01-2020) ആയത് സംബ�ി�് മ�പടിെയാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 3,30,808/- �പ�െട െചലവ ്തട�െ����.

3-17   അഖിേല��ാ �ഡി �ർ - സംഘാടന�ിൽ പിഴവ്
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

B.Tech. & DSc 2013 അ�ിഷ� വിദ�ാ��ിക��ാ�� അഖിേല��ാ �ഡി �� നട�ിയതി� സി.ബി.വി.ന�� 2/2/16-17 �കാരം 39 വിദ�ാ��ിക��ായി 12,000/- �പ േതാതി� 4,68,000/-�പ ��ത വിദ�ാ��ിക�െട വ��ിഗത അ�ൗ�കളിേല�് �ാ��� െച�തായി ക�. സ�വകലാശാല�െട ആഭി�ഖ��ി� നട�െ��� ��ത �� േ�ാ�ാമി� ഒ� �� ഓഫീസേറ�ം
�ല�ളി�� യാ�ാ, ഭ�ണം, താമസം , പാെ���� �ട�ിയ എ�ാ െചല�ക�ം വിദ�ാ��ിക� സ�യം വഹിേ��തായി വ��. �� ഓഫീസ�െട�ം അസി��് �� ഓഫീസ�െട�ം െചല� വിവര�� മാ�മാണ് ഓഡി�ിനായി ഹാജരാ�ിയി��ത്. വിദ�ാ��ിക��് ൈകമാറിയ �ക�െട െചല�വിവര�� ലഭ�മ�. േമ� പറ� രീതിയി� നട�െ�� േ�ാ�ാമിെന അഖിേല��ാ
നട�ി�ിനാണ് �� ഓഫീസ�മാെര നിയമി�ി��ത്. എ�ാവിധ െചല�ക�ം വഹിേ���ം െചല� കണ�ക� ഹാജരാേ���ം �� ഓഫീസ�മാ�െട ക��വ�മാണ്. ��വ� െചല�വിവര��ം ലഭ�മാ���വെര െചലവഴി� 4,68,000/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട�െ����. േമ��ാര��ി� 21/01/2019 ന് ന�കിയ 1/2016-17ന�� എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഭാവിയി� �� ഓഫ
സഹിതം ���റായി ന���താെണ�ം �� സംബ�ി�് ഒ� വ��മായ നയം �പീകരി��തിന് സ�വകലാശാല�മായി ബ�െ���താെണ�ം അറിയി�.

3-18   വിദ�ാർ�ികൾ�് ദിവസ�ലി നൽകി - േ�ാജ�ിന് വി��മായി �ക െചലവഴി�.
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

�രം എ�ിബിഷന് സ�വകലാശാല�െട �ാളി� ഡ��ി െച��തിനായി എ�ിപീരിെയ�ഷ�� േലണിംഗ് േ�ാ�ാമിെ� (ഡയറി െഫ�് ) ഭാഗമായി നിേയാഗി� 2013 ബാ�് ബി. െടക ്വിദ�ാ��ിക��് 20/04/2017 �ത� 21/05/2017 (31 ദിവസം) ദിവേസന 350/- �പ േതാതി� 10,850/- �പ ന�കി. സി.ബി.വി.ന�� 29/7/16-17/19.07.2017�കാരം �ീ. ശ�ാം �രജ്. എസ്. ആ�., അസി��്
ന�കിയത്. 6197 എ� െഹഡിെല “Research on fermented and functional Dairy foods” എ� േ�ാജ�ി� െചല� കാണി�ിരി�� ��ത ഇന�ിന് േ�ാജ�മായി യാെതാ� ബ�മി�ാ��ം വകയി���ക� ഇ�ാ��മാണ്. �ടാെത വിദ�ാ��ിക� �ക ൈക��ിയതിെ� േരഖക� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��ത സാഹചര��ി� േമ� െചലവ ്ഓഡി�് നിരാകരി��
ഈടാേ��താണ.് 22/01/2019 െല 3/2016-17 ന�� എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��തായി അറിയി�.

3-19   Waste water treatment plant നിർ�ാണം - േരഖകൾ ലഭ�മ�- െചലവ് തട�െ����.
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി  2016-17

CBV No.5/10/16-17/29.7.17/20,00,000 �പ Waste water treatment plant നി��ി��തിനായി ഐ.ഡി. വിംഗ്, �േ�ാടിന് ന�കി (െച�് ന�� 235194/27/9/17). 19/8/2017െല നടപടി�മം ന�� CPPR/B/193/2017 �കാരം Waste water treatment plant നി��ി��തിനായി ��രിെല ‘Civil Engineering and Environmental Engineering, Govt. Engineering College’ െല െ�ാഫസ� & െഹഡ്, �ല
ആവശ�മായ ഡാ� ന�കിയതായി പറ��െ��ി�ം എ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ാെത, 30/09/2017 ന് ��ായി ���ി ���ീകരി��തിനായി 19/09/2017ന് �ക �ാ��� െച�. വിശദമായ എ�ിേമ�്, ���ി�� ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ �ടാെത �ക ന�ിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

30/01/2019 ന് ന�ിയ 02/2016-17 ന�� എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം ��ത �ീ�െ്മ�് �ാ�ിെ� നി��ാണ പഠനം നട��തിനായി േമ� ��ാവി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെന �മതലെ���ിയതാ�ം പഠന റിേ�ാ��് �കാരം പ�തി�് 50 �ത� 60 ല�ം വെര െചലവാ�ം എ�തിനാ� 3 ഘ�മായി ���ീകരി�ാ� തീ�മാനി�ക�ം, ആദ� 2 ഘ����ായി
�പേരഖ 2018 ഡിസംബ� 31 �ം വിശദമായ എ�ിേമ�് 2019 ജ�വരി 1 �ം AS & TS 2019 ജ�വരി 9 �ം ലഭ�മാ�െമ�ം ���ി 4 മാസ�ി��ി� (2019 െമയ്) ���ീകരി�െമ�ം ബ�. ൈവസ് ചാ�സല�െട േയാഗ�ി� ഐ.ഡി.വിംഗ് വ��മാ�ിെയ�ി�ം പഠന റിേ�ാ��്, 3 ഘ�മായി ���ീകരി�ാ� തീ�മാനി�തിെ� േരഖക�, 37.50 ല�ം അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ��,
നിലവിെല �ിതി �ട�ി യാെതാ� േരഖക�ം േ�ഷനി� ലഭ�മ�.

നടപടി�മ�ി��ായ വീ� അംഗീകരി���ത�. െചലവ് �ക 20,00,000/-�പ തട�െ����.

3-20   േലലം - �ാപന േമധാവി�മായി കരാറിൽ ഏർെ��ി�ി�.
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

ൈല�േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷനി� നി�ം ക�വ�ി, നാളിേകരം, അട�, മാ� �ട�ി വിവിധ�ളായ സാധന�� വ�ഷാവ�ഷം േലല�ി�െട വി�പന നട���്. ഇതി�െട േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�് ല��ണ�ിന് �പ�െട ആഭ��ര വ�മാനം ലഭി���.്

േ�ഷനി� നി�ം വി�പന നട�വാ� ഉേ�ശി�� വാണിജ�വിളക�െട േലല�മായി ബ�െ��് വിളി�� ക�േ�ഷ� േനാ�ീസി�, േലലം ലഭി�� വ��ി �ാപന േമധാവി�മായി ��പ��ി� കരാ� ചമ�ണെമ�് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാ� ആയത് �ത�മായി പാലി�ി�ി�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണം �വെട േച���.

1. 19/01/17-� െക. എ.ഡി.പി, എ-1, എ-2 എ�ീ േ�ാ�കളിെല ക�വ�ി വി�പന�മായി ബ�െ��് നട�ിയ േലലം- െക.എ.ഡി.പി േ�ാ�് ₹2,87,000/- േക�ാ�് െച� �ീ ഹംസ എ.വി, എ-1 േ�ാ�്- ₹2,12,500/- േക�ാ�് െച� �ീ േഗാപാല�, എ2 േ�ാ�്- ₹8,06,666/- േക�ാ�് െച� �ീ.�ഹ�ദ് അ�റഫ് എ�ിവ��ാണ് േലലം ലഭി�ിരി��ത്. ഇവ� ആ�ം തെ� �ാപനേമധാവി�മായി

2. 28/02/2018-ന് േ�ഷനിെല എ-1 േ�ാ�ിെല ക�വ�ി വി�പന�മായി ബ�െ��് നട�ിയ േലലം- ഏ��ം ��ത� േക�ാ� ്െച� (₹90,313/-) �ീ. റഫീ�് .െക എ� വ��ി�ാണ് േലലം ലഭി�ിരി��ത്. എ�ാ� ടി വ��ി �ാപനേമധാവി�മായി കരാ� ചമ�ി�ി�.

േ�ഷനി� നി�ം വി�പന നട�വാ� ഉേ�ശി�� വാണിജ�വിളക�െട േലല�മായി ബ�െ��്, േലലം ലഭി�� വ��ി, ��പ��ി� കരാ� ചമ�ി�െ��് �ാപന േമധാവി ഉറ�് വ�േ��താണ.്

3-21   റീ-അേ�ാ�ിേയഷൻ നട�ാെത ഫ�കൾ വിനിേയാഗി�െ���.
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം വ�ത�� വിഭാഗ�ളിലായി െചലവഴി�െ�േട� �കെയ സംബ�ി�ം ആെക െചലവഴി�െ�േട� �കെയ സംബ�ി�ം വ��മാ�ിെകാ�ാണ് പ�തിക� ത�ാറാ�െ����ം അവ�് അ�മതി ലഭി���ം നട�ിലാ���ം. ഇത�സരി�് �ക അേലാ�് െച�േ�ാ� പ�തിക�െട നട�ി�ി��ാ�� മാ�����സരി�് റീ-അേ�ാ�ിേയഷ� നട�ാ��താ

ഇ�കാരം ആെക െചലവി� അധികരി�ാെത�� �വ��ിക��് റീ-അേ�ാ�ിേയഷ� അ�മതി േതേട�താണ്. എ�ാ� താെഴ പറ�� �വ��ിക��് റീ-അേ�ാ�ിേയഷ�ലഭി�ി�ി�.

പ�തി�െട േപര്
െഹ�് ഓഫ്
അെ�ൗ�്

Buffalow Herd improvement at LRS ക�സ�മബി�സ്

Improvement of Integrated Farming of
Fodder and Fish at LRS

ഫാം െഡവല�്െമ�്

ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ന�കിയ മ�പടിയി� ക�സ�മബി�സ് എ� െഹ�ി� െചലവ് അധികരി�തിനാലാണ് ഫാം െഡവല�്െമ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി�െത�ം ആെക വിഹിത�ിെ� 20% �റവ് വ��ിയാണ് പ�തി വിഹിതം േ�ഷനി� ലഭി�െത�ം അറിയി�ി��്. എ�ാ� െഹ�് മാ�ി �ക െചലഴി�േ�ാ� ഫിനാ�സ് ഓഫീസറി�  നി�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� അ�മതി

�ടാെത പ�തിക��ായി �ക വകയി��േ�ാ� ആെക അേലാ�് െച�� �ക�െട 5% മാ�േമ അേദ�് എ� െഹ�ി� വകയി��ാ� പാ��െവ� സ��ാ� നി�േ�ശം പാലി�ാെത പ�തിക� ത�ാറാ���ം നി�വഹി���ം �മവി��മായ നടപടിയാണ്. ഇ�ാര�ം ഉ�രവാദി�െ��വ� ��ിേ��താണ്.

3-22   വീ�വാടക ബ� അ�വദി�തിൽ �റവ്
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

2016-17 വ�ഷെ� േനാ� �ാ� െചല�ക�മായി ബ�െ�� ടീ�ിംഗ ്/േനാ� ടീ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിതരണ വൗ��ക� പരിേശാധി�തി� ഓേരാ ജീവന�ാര�ം അ�ഹതെ�� HRA അ�വദി�തി� �റവ് വ�തിെ� വിശദവിവര�� അറിയി�വാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 15 /2016-17 / 30.10.2019 �കാരം ആവശ���ി�� . താെഴ പ�ികയി� പറ�� ജീവന�ാ� േകാ�േ��്
വിവര��ം ലഭ�മാ�വാ� ആവശ���ി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വീ�വാടക ബ� അ�വദി�തി� �റവ് വ�തിെ� ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

എ) ടീ�ിംഗ് �ാഫ്

�മ

നം
േപര്, ത�ിക

സി.ബി.വി.
നം /
തീയതി

അടി�ാനശ�ളം HRAന�കിയത് HRA
ന�േക�ിയി��ത്

1

േഡാ.രാധിക
.ആ�

(അസി��്
െ�ാഫസ�)

1/5/16-17
/30.04.2016

28990 1050 2000

2

േഡാ.ലത.സി

(അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ�)

7/5/16-17/
28.04.16

65460 1680 2500

3

േഡാ.പി.
ഗംഗാേദവി

(െ�ാഫസ�)

8/5/16-17
/28.04/16

50182 1680 2500

ബി) േനാ� ടീ�ിംഗ് �ാഫ്

�മ
നം

േപര്, ത�ിക
സി.ബി.വി.
നം /
തീയതി

ശ�ളം ന�കിയത് ന�േക�ിയി��ത്

1

�ീ. ടി.പി. നാരായണ�

(���്.ഹയ� േ�ഡ്)

103/4/16-17/

30.03.16
25280 1050 1500

2

�ീ.അ��.ബി.അേശാക്

(െസ��
ഓഫീസ�)

111/4/16-17/

5.4.16
21240 840 1500

േമ� കാര��ി� വിശദമായ പരിേശാധന നട�ി മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ.്

3-23   അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർ�്സ് ഇന�ിൽ ബാ�് �ക ഈടാ��.
െസ�� േഫാ� ൈലവ് േ�ാ�് െഡവല�െമ�് & േപാളിസി റിസ��് , തി�വന��രം

സ��ാ� �ാപന��െട ഇടപാ�ക��് അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാ��് ഈടാേ��തിെ��് നി��ഷി�ി��്. േമ� കാലയളവി� �ാപന�ിെ� �ാ� ഫ�് അ�ൗ�ി� നി�ം ഇ�കാരം �ക ഈടാ�ിയി��് ഉദാ:-

1) മാ��് 09, 2017 - ₹ 635.50/-

2) �� 30 , 2017 - ₹ 862.30/-

3) മാ��് 12, 2018 - ₹ 434/-

ഈടാ�ിയ �കക� തിരിെക ഈടാ��തിനായി ബാ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�തായി 26/10/2021 െല െക.വി.എ.എസ്.�/സി.എ�.പി.ആ�/48/2021 ന�� മ�പടി �കാരം അറിയി�ി��.്

3-24   ൈബേനാ�ലർ ൈമേ�ാേ�ാ�് വാ�ിയതിെല അപാകതകൾ
ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി�� േകാം��് , �േ�ാട്

സി.ബി.വി. ന�� 17/16-17/6589/50380.00 (െച�് ന�� 939263 തീ�തി 30.09.2017) �കാരം �ണിേവ�� ഏജ�സീസ്, ��രി� നി�ം ൈബേനാ�ല� ൈമേ�ാേ�ാ�് വാ�ി�. േകരള െമഡി�� സ�വീസസ് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ്, തി�വന��ര�ിെ� അംഗീ�ത നിര�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത വാ�� നട�ിയി��ത്. സ�വകലാശാല അംഗീകരി� േറ�്/റ�ിംഗ്
അംഗീകാര�� േറ�് േകാ��ാേ�ാ അ�ാെത, േകരള െമഡി�� സ�വീസസ് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെ� േറ�് അംഗീകരി�തിന് പി�ണ�� േരഖക�െ��ി� ഹാജരാേ��താണ്. ��ത വാ�ലിന് ക�േ�ഷ� / െട�� നടപടിക� ഒഴിവാ�ിയതി�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ.്

3-25   �ല�വർ�ിത ഉൽപ���െട നിർ�ാണം നില�-ഉപകരണ�ൾ നി�ിയ ആ�ികളായി മാറി
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േബസ് ഫാം, േകാലാഹലേമട്

േകാലാഹലേമേട് െബ�സ് ഫാമി� �ല�വ��ിത ഉ�പ��ളായ മി��് സി��,് മി��് േപട (Farmda) എ�ിവ ഉ�ാ�ി വി���തിനായി KVASU/DAR/ R2/13916/15 തീയതി 15.12.2015 �കാരം 1,15,000/- �പ�െട അ�മതി ലഭി�ക�ം 16.03.2016 ന് പ�തി (ബി� നം. 85/2015) ആരംഭി�ക�ം െച�. ക�ാ�ി�� ഇ�െവ�്െമ�ിന് 45,000/- �പ�ം ആവ��ന സ�ഭാവ�ളള
പ�തി�െട ഭാഗമായി േപ�ിംഗ് െമഷീ�,ഡീ�് �ീസ�, �ൗ സഹിത�ളള എ�.പി.ജി കണ��, പാ���, അ�ബ� ഉപകരണ�� എ�ിവ വാ�ിയി��്. 2 വ�ഷേ�ാളമായി �ണി�് �വ��ി��ി�. ആയതിനാ� പ�തി�മായി ബ�െ��് ആ��ി� ഉപകരണ��ം അ�ബ� സാധന��ം നി�ിയമായി ആ�ിയായി മാ�ക��ായി. േമ�പറ� ഉ����� ഉ�ാ��തിനായി
പരിേശാധനയി� 05.02.2019 ന് താെഴ പറ�� സാധന�� നീ�ിയിരി�് കാ�ക��ായി.

പ�സാര -178.7 കിേലാ.

Cremodan (emulsifier) -6.6 കിേലാ

നീ�ിയിരി�ളള സാധന�� ഏത് രീതിയി� വിനിേയാഗി�െവ�് വിശദീകരിേ��താണ്. ഉ�പ���െട നി��ാണം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. (ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ന�� 04/17-18/07.10.2021) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� യ�സാമ�ിക� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി�് വ��തായി പറ�ി��്) എ�ാ� യ��� ഒഴി��
�േയാജനെ����െത�് വിശദീകരി�െ��ി�ി�. നി�ിയമായ ആ�ിക�െട ബാ��ത േ�ഷ� േമധാവി�ായിരി��താണ്.

3-26   �ാൻ ഫ�പേയാഗി� വാ�ിയ മിൽ�് േ�ാസസിംഗ് ഉപകരണ�ൾ ഇൻ�ാൾ െച�ാെത നശി��
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , േകാലാഹലേമട്

േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�െട േകാലാഹലേമടിെല േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് ആ� ്െടേ�ാളജി േ�ഷനി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� �ാ�, േനാ� �ാ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ��സ് െസ�� 7(5) �കാര�� അധികാരെ���ലിെ� അടി�ാന�ി� 08/10/2021 ന് �ലപരിേശാധന നട�ി. ��ത
വാ�ിയ�ം േ�ഷെ� േ�ാ�് രജി�റി� േരഖെ���ിയ�മായ ₹ 23,00,000/- (ഇ�പ�ി ��് ല�ം �പ) വിലവ�� 13 ഇനം മി��് േ�ാസസിംഗ ്ഉപകരണ�� നാളി�വെര ഉപേയാഗി�ാെത�ം േ�ഷനിേല�് �േവശി�ി�ാെത�ം ഇ��ാ�/ക�ീഷ� െച�ാെത�ം െപാ�ിെ�ാളി� ്വീഴാറായ�ം മഴ�ം, മ�ം, െവയി�േമ����മായ സാഹചര��ി� േമ��ര നശി�
��ി�ിരി��തായി കാണെ��. ��ത ഉപകരണ��െട വാറ�ി കാലാവധി (1 വ�ഷം) കഴി�തിനാ� ഉട� തെ� ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ിയിെ��ി� �വ��നരഹിതമാ�കേയാ ഉപേയാഗ �ന�മാ�കേയാ െച�ാനിട��്. ��ത ഉപകരണ�� േ�ഷനിേല�് �േവശി�ി��തി�� വഴി സൗകര�മി�ാ�തം ഇ��ാ� െച�് �വ��ി�ി��തി��� �ലപരിമിതി�ം
�ട�ിയവ കണ�ിെല��ാെതയാണ് വാ�� നട�ിയിരി��െത�് വ��മാണ്. സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ� ഫ�് െചലവഴി�് ₹ 23,00,000/- (ഇ�പ�ി ��് ല�ം �പ) ന�കി വാ�ിയ 13 ഇനം മി��് േ�ാസസിംഗ് ഉപകരണ�� എ��ം േവഗം ഇ��ാ� /ക�ീഷ� െച�് �വ��ന�മമാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. ��ത കാര��ി�� അധിക െചല�ം
കണ�ിെല��ാെത വാ��ക� നട�ിയ�ം ; ഉപകരണ�� സമയബ�ിതമായി �വ��ന�മമാ�ാ��ം ��തരമായ വീ�യാണ്. വാ�� നട�ിയ കാലയളവിെല േ�ഷ� േമധാവി വിശദീകരണം ന�േക��ം ന����് ടിയാ� ഉ�രവാദിയായിരി���മാണ്.

3-27   സർവകലാശാല�േടത�ാ� േഫാഡർ ഫാമിെ� േപരിൽ നിയമനം
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

2016-17 വ�ഷെ� �ാ�, േനാ� �ാ� ഫ�് ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറിസയ�സ് & െടേ�ാളജി�െട െചല�ക� പരിേശാധി�തി� ഫാം ���ൈവസ� േ�ഡ് II ത�ികയി� ര� (2) േപെര നിയമി�് ശ�ളം ന�കിവ��തായി ക�. നിലവി� ഈ േ�ഷ� കീഴി� ഫാ�കെളാ�ം തെ�യി�ാ�തിനാ� ��ത നിയമന�ിെ� സാ�ത�ം ശ�ളം
ഓഫീസ��് ന�കിയ 5/16-17 ന�� എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം തി�വന��രം േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി�് േകാേളജ ്െക�ിടം നി��ി��തിനായി അ�വദി� കി�ിയത് ���റയി�� േഫാഡ� ഫാം അട�ിയ �മിയാെണ�ം അവിടേ��� ഫാം ���ൈവസ�െട ആവശ�ം പരിഗണി�ാണ് ��ത നിയമന�� എ�ം അറിയി�ിരി��
���റയി� േഫാഡ� ഫാം �വ ��ി��ി�. �ടാെത േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�െട വിവിധ ഫാ�കളി� നിലവി� ഫാം ���ൈവസ�മാ�െട ആവശ�കത നിലനി�െ�, ഇ�ാ� േഫാഡ� ഫാമിെ� േപരി� 2 ഫാം ���ൈവസ�മാെര നിയമി�ിരി���ം േ�ഷെ� �ാ�/േനാ� �ാ� ഫ�ി� നി�് ശ�ളം ന����ം ��തരമായ �മേ�ടായി
സ�വകലാശാല�് ഏ��ം അത�ാവശ��� ഫാ�കളിേല�് മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം േമ��ാര��ി�� െചല�ക� നിയമന ഉേദ�ാഗ�െ� ബാ��തയായി കണ�ാ�ി നിരാകരി��താണ.്

3-28   േറ�് േകാൺ�ാ�ി� വി��മായി �ടിയ വില�് ഫാമിേല�് ൈവേ�ാൽ വാ�ി
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

2016 ഏ�ി� �ത� െസ��ംബ� മാസം വെര�� േനാ� �ാ� ചില�ക� പരിേശാധി�തി� 119-69-0010-34(1) ഫീഡ് എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� സി.ബി.വി നം. 26/04/16-17, 23/05/16-17, 24/05/16-17, 30/07/16-17, 21/08/16-17 എ�ീ ബി�ക� �കാരം യഥാ�മം 44829/-, 30665/-, 144152/-, 109199/- , 71712/- എ�ീ �കക� ചിലവഴി�്, െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്
വ�ഷ�ി� അംഗീകരി� േറ�് േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�, ഫാമിേല�� ൈവേ�ാ� വാ�ിയിരി��. േറ�് േകാ��ാ�് �കാരം �ീ. എ.െക േതാമസ് എ� വ��ി കി.�ാമിന് 5.90 �പ നിര�ിലാണ് ൈവേ�ാ� ന�കി വ��ത.്

എ�ാ� സി.ബി.വി നം 45/05/16-17 ബി� �കാരം 26/04/2016 ന് അ�ിക��� റിേസ��് േ�ഷ� മ��ിയി� നി�ം 1364 കി.�ാം ൈവേ�ാ� കി.�ാമിന് 9/- �പ നിര�ി� ആെക 12,276/- �പ�് വാ�ിയിരി��. അേ� ദിവസെ� േ�ാ�് രജി�� പരിേശാധി�തി� 2661 കി. �ാം ൈവേ�ാ� േ�ാ�ി� ഉ�േ�ാഴാണ് ��ത വാ�� നട�ിയിരി��ത്. േ�ാ�് രജി�� പരിേശാധി�തി� ഒ
ൈവേ�ാ� ആണ് തീ��ായി ആവശ���ത്. അതിനാ� തീ��് അടിയ�ിര സാഹചര�ം ഉ�ായതായി കാ��ി�. �ടാെത ��ത വാ�ലി� േശഷം യഥാസമയ�ളി� �ീ. എ.െക േതാമസ് എ� വ��ി േറ�് േകാ��ാ�് �കാരം കി.�ാമിന് 5.90/- �പ നിര�ി� ൈവേ�ാ� ലഭ�മാ�ിയിരി��തായി കാ��. േമ� അപാക�ിന് ഓഡി�് അേന�ഷണം ന�� 10, 28/10/2021 

േറ�് േകാ��ാ�് �കാരം ന�േക�ിയി�� �കയി�ം അധികമായി ന�കിയ �കയായ 4229/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� നിരാകരി��.

3-29   ൈല�റി ��് വാ�ിയത് - 42,921/- �പ അധികെ�ലവ്
ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

സി.ബി.വി ന�� 22 -12/16-17 /ബി. ആ�. ന�� 231 /16-17 �കാരം 4,97,585 /- �പ (െച�് നം. 954783/22.12.16 ) ൈല�റി ��് വാ�ിയ ഇന�ി� M/s. സേത���് േ�ാറിന് ന�കിയി��് . എ�ാ� ഇ�േവാ�സ് ബി� നം . SBS -T 277 / 30.9.16 �കാരം ബി� �ക 4,54,664 /-�പ മാ�മാണ് . അധികം ന�കിയ �ക സംബ�ി�് 5/11.10.2021-◌ാം ന�� ഓ ഡി�് അേന�ഷണം
െചലവ് ഓഡി�് നിരാകരി��. ആയത് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�നി�നി�് തിരിെക ഈടാേ��താണ ്.

3-30   സർവകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഫയ�കൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�ത് - െചല� �ക തട�െ����.
2016-17 വ�ഷെ� മരാമ�് പണി�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക� ലഭ�മാ�വാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��. 15/2016-17/24.11.2021 �കാരം ആവശ���ി���ി�ം ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�ി�, �വെട പറ�� �വ��ിക�െട �ക ഓഡി�് തട�െ����.

�മ
നം

വൗ��
ന��

���ി�െട
േപര്

ഫയ� ന�� �ക

1 01/09/16-17

Construction of
hotel rooms of
above kitchen
block of L.H
C.OV.A.S,
Pookode

െകവി.എ.

എസ്.�/ഐ.ഡി.ഡ��
/776/2015 തീയതി.
1.9.16

1376851

2 09/10/16-17

Standardisation of
internet cabling at
head quarters
Pookode

െക.വി.എ.

എസ്.�/ഐ.ഡി.ഡ��
/110/2016 തീയതി.
20.10.16

441099

3 07/11/16-17
Interior furnishing
work at COVAS
Mannuthy

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി. ഡ��/
361/2016

തീയതി. 03.11.2016

1395014

4 10/11/16-17

Construction of
sales counter
Cafeteria and ATM
at COVAS
Mannuthy

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി. ഡ��/
1117/2014

തീയതി. 07.11.16

2834985

5 17/11/16-17

Construction of
approach road to
feed mill at
Thiruvazhamkunnu

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി.
ഡ��/952(A)2015

തീയതി. 24.11.2016

941184

6 6/12/16-17
Electrification of
Sale centre at
COVAS Mannuthy

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി.
ഡ��/117/2014

തീയതി. 5.12.16

214895

7 19/12/16-17

Construction of
approach road
from Academic
block to poultry
shed at
Thiruvazhamkunnu

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി.
ഡ��/953(i)/2015

തീയതി. 30.12.16

1680228

8 20/12/16-17

Construction of
approach road
from Academic
block to poultry
shed at
Thiruvazhamkunnu

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി.
ഡ��/953(iii)/2015

തീയതി. 30.12.16

1809748

9 18/3/16-17

Construction of
VKIDFT Building
for KVASU at
Mannuthy

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി. ഡ��/233/

CE/2013 തീയതി.
27.03.17

2500000

10 19/3/16-17

Dismantling and
reinitialisation of
prefabricated
housing units at
various stations of
KVASU

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി. ഡ��/
63/2016
തീയതി. 16.03.17

370000

11 20/3/16-17

Construction of
approach road to
feed mill at
Thiruvazhamkunnu

െക.വി.എ. എസ്. �/

ഐ.ഡി. ഡ��/953(A)/

2015 തീയതി. 30.03.17
350106

12 22/3/16-17
Electrification of
Meet Technology
unit at Mannuthy

െക.വി.എ. എസ്.
�/ഐ.ഡി.ഡ��
/1254/2016 തീയതി.
31.3.17

472665

ആെക 1,43,86,775

3-31   �ീ - ഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ് �ണി�ക�െട നിർ�ാണം - പഠനം നട�ിയി�.
31.03.2016 തീ�തിയിെല േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിെ� 46 -◌ാമത് മീ�ിംഗിെല തീ�മാന�കാരം 1.35 േകാടി �പ�് നാഷണ� െഗയിംസ് െസ�േ�റിേയ�ി� നി�ം 30 �ീ - ഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ് �ണി�ക� വാ�ാ� തീ�മാനി�. ��ത �ണി�ക� തി�വന��ര�നി�ം dismantle െച�് റീ - ഇ��േലഷ� െച��തിനായി 1.35 േകാടി �പ താെഴ പറ�� രീതിയി� വകയി��ി

1. നബാ�ഡ് - ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്. - 70 ല�ം

2. സം�ാന �ാ� ഫ�് (2015-16) – 65 ല�ം

( �േ�ാട് േകാേളജിന ്2015-16 � േലഡീസ് േഹാ�� അന�ിനായി അ�വദി� 80 ല�ം �പയി� നി�ം 40 ല�ം {6353} + മ��ി ഡയറി േകാേളജിന ്2015-16 � അ�വദി� 6 ല�ം {6135} + ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� നി�ം 2015-16 � അ�വദി� 19 ല�ം = ആെക 65 ല�ം ) പി�ീട് സി.ബി.എഫ്. ����ഴിയി� നി�ം 6485 എ� െഹഡി� 10 ല�ം �പ�ം
�പ�ം ഇ�ാര��ിനായി മാ�ിവ�തായി കാ��.

േമ��ാര��ി� താെഴ പറ�� അപാകതക��് വിശദീകരണം താ�പര�െ���.

1. �ീ - ഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ് �ണി�ക� വാ�ി റീ - ഇ��േലഷ� െച�� ���ി�ായി 2015-16 വ�ഷെ� സ�വകലാശാല ബ�ജ�ിേലാ ���ിയ ബ�ജ�ിേലാ �ക നീ�ിവ�ി�ി�.

2. ��ത ���ി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ക�ം 1.35േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച� സാഹചര��ി� സം�ാന �ാ� ഫ�ി� നി�ം നബാ�ഡ് ഫ�ി� നി�ം �ക വിനിേയാഗിേ��തിനാ� ബ�ജ�് റിൈവസ് െച�് സ��ാരി� നി�ം അ�മതി വാേ��തായി��. എ�ാ� ആയത് െച�ി�ി�.

3. Dismantling and Installation എ� ���ി�ായി ത�ാറാ�ി അംഗീകരി� എ�ിേമ�ിെ� �റ�് മ�് അ�ബ� ���ിക� �ടി നട�ിലാ�ിയതായി കാ��. ഉദാ:- മ��ി ക�ാ��ിെല വിവിധ ക�ാ�േ��ക�െട ൈവദ�തീകരണം �ന:�ാപി� �തിനായി 3.75 ല�ം �പ െചലവഴി�. ഇ�ാര��ി� 17/03/2022 െല െക.വി.എ.എസ്.� ഐ.ഡി.ഡ��എ-50272/2020 ന�� മ�പടിയി� ��ത
സൈ� ൈല� െച��തിന് അ�വദി�താെണ�ം ഇതി� നി�് മ� �വ �ിക��ായി �ക െചലവഴി�തായി എ�ിനീയ� വ��മാ�ിയി�െ��ം അറിയി�ിരി��.

4. 2015-16 വ�ഷ�ി� �കളി� ��ാവി� വിവിധ േ�ഷ�ക��് 6353, 6135, 6485, 6511 എ�ീ െഹ�കളി� മ�് ���ിക��ായി നീ�ിവ� �കയാണ് �ീ - ഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ് �ണി�ക� വാ�ി റീ - ഇ��േലഷ� െച�� ���ി�ായി വകമാ�ിയത്. േമ� െഹ�കളിെല ���ിക��ായി �ക വിനിേയാഗി�ാതിരി�ാ�� കാരണം വ��മ�.

5. സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� അവസാന ദിവസമായ 31.03.2016 നാണ്; 2015-16 വ�ഷെ� വിവിധ ���ിക��ായി വകയി��ി െചലവഴിേ��ിയി���ം െചലവഴി�ാെത അവേശഷി��ം സ��ാരിേല�് തിരി�ടേ���മായ �ക ഈ ���ി�ായി വകമാ�ിയത.്

6. 4 മാസെ� ���ീകരണ കാലയളവി� 16/09/2016ന് ���ിയാേ��ിയി�� ��ത ���ി, 13 മാസ�ാലയളവിലാണ് ���ിയാ�ിയത്. ഇ�ാര��ി� 17/03/2022 െല െക.വി.എ.എസ്.� ഐ.ഡി.ഡ��എ-50272/2020 ന�� മ�പടിയി� 4.10 ല�ം �പ ൈഫ� ഈടാ�ിയതായി അറിയി�ിരി��. എ�ാ� എ�ിെമ�് വ�വ�ക� �കാര�� ൈഫ� ഈടാ�ിയി�ി�

7. 30 �ണി�ക��് 1.35 േകാടി �പ �കാരം ഒ� �ണി�ിന് 4.5 ല�ം �പയാണ് െചല� വ��ത്. 2015-16 വ�ഷെ� പി.ഡ��.ഡി. എസ്.ആ� . �കാരം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഇേത �െപസിഫിേ�ഷനി�� 30 െപ�മന�് �ണി�ക� നി��ി�കയാെണ�ി� ഒ� �ണി�ിന് 4.5ല�ം �പയി� �റവ് മാ�േമ െചല� വരിക��. �ടാെത ��ത �ീ - ഫാ�ിേ��ഡ് ഹൗസിംഗ്
പരിേശാധനയ�് വിേധയമാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� തെ� വ��മായ ക�സ��ിംേഗാ, പഠന�േളാ നട�ാെതയാണ് ഈ ���ി ഏെ��� ്നട�ിയത് എ� വ��മാ��.

േമ� വിഷയ�മായി ബ�െ��് 26.08.2021 ന് ന�കിയ 01/2016-17 ന�� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് 09/09/2021 തീ�തിയി� െക.വി.എ.എസ്.�./ഐ.ഡി.ഡ��./എ-50272/2020�കാരം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി അവ���ം േരഖക�െട അടി�ാനമി�ാ��മാണ്. �ത�മായ വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാ�പ�ം െചലവ് തട�െ����താണ.്

3-32   ൈലവ് േ�ാ�് റിസർ�് േ�ഷൻ, തി�വാഴാം��ിൽ “Construction of well, De-silting and deepening Reservoir” എ� ���ി നട�ിലാ�ിയതി�ം, േരഖക�െട ��ി�ി�ം അപാകത
2016-17 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ “Construction of well, De-silting and deepening Reservoir”എ� �വ��ി സംബ�ി� വിശദവിവരം �വെട േച���.

���ി�െട േപര്. “Construction of well, Desilting and deepening Reservoir”

���ി നട� �ലം: LRS, Thiruvazhankunnu.

സാേ�തിക അ�മതി തീ�തി. 19/CE/2014-15, 27/3/2015

എ�ിേമ�് �ക- 20,00,000/-

എ�ിേമ�് പി.എ.സി.- 19,99,475/-

എ�ീഡ് പി.എ.സി.- 22,99,346/-

Quoted rate 15% above

കരാ�കാരെ� േപര് ��ലവി. െക
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���ീകരണ കാലാവധി 45 ദിവസം

െസക�രി�ി നിേ�പം 1,27,500/-

�ലം ���ി�ായി ൈകമാറിയത് 18/4/2015

���ി ���ിയാേ��തായ തീ�തി 2/6/2015

���ി ���ിയാ�ിയ തീ�തി 5/5/2016

M. Book No. 162/2015-16 ; LF.Book No. 1/201

െചലവ് വിവരം

CBV 23/7/16-17

Gross amount 11,43,666/-

Net amount 12,21,985/-

Cheque No. 632994/29-7-2016

േമ� �വ��ി സംബ�ി� േരഖക� പരിേശാധി�തി�ം ഇ� സംബ�ി� ്വിശദീകരണ�� ലഭി��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.6/26-8-2021) 9/9/2021ന് െക.വി.എസ്.�/ഐ.ഡി.ഡ�ള�/എ-50272/2020ന�രായി ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം കെ��ിയ അപാക�� �വെട േച���.

1. ചീഫ് എ�ിനീയ�െട 24/4/2015െല െക.വി.എ.എസ്.�/ഐ.ഡി.ഡ�ള�/1088/2014 നം.ക�് �കാരം 25/4/2015ന് ���ി ആരംഭി�വാ� അസി. എ�ി. എ�ിനീയ� �ീമതി. എം.വിജയ�മാരി�് നി�േ�ശം ന�കി. േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ� സയ�സസ് & മേന�െമ�്, തി�വാഴാം��ിെല �െപഷ�� ഓഫീസ�, സ��കാലാശാല രജി�ാ��് 6/5/2015ന് െക.വി.എ.എസ്.�/�ളാനിംഗ്
���ിയാേ��തിെ� അത�ാവശ�ം അറിയി�െകാ�് പല തവണ അസി. എ�ി. എ�ിനീയ�-1െന അറിയി�താ�ം, അവ� ഇ�ാര�ം അവഗണി�താ�ം പറ��. ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�� മ�പടിയി� േമ��ാര�ം അംഗീകരി����്. അ�െനെയ�ി� േമ� �ചി�ി� അനാ�െ�തിെര ഐ.ഡി. വിംഗ് േമധാവി സ�ീകരി� നടപടിക� ഓഡി�ിെന

2. േകരള സം�ാന ഫിനാ�സ് വ��് ചീഫ് െട�ി�� എ�ാമിന�, സ��കാലാശാല രജി�ാ��യ� ക�ി� (4/5/2015തീ�തിയിെല 81644/FIW.C2/2015/Fin ന��) േമ� ���ി�മായി ബ�െ�� നിരീ�ണ�� നട�ിയി��്. ആയതിന് സ�വകലാശാല ന�കിയ മ�പടി, നിരീ�ണ�ളിേ�� സ�ീകരി� നടപടി എ�ിവ�െട വിശദാംശം ഫയലിലി�.

3. ���ി�െട കരാ�കാര� 10/6/2015ന് ചീഫ് എ�ിനീയ��് ന�കിയ ക�ി� ���ി ���ീകരണ കാലാവധി 31/5/2016 വെര നീ�ി�രണെമ�് അേപ�ി�. ആയതിന് ചീഫ് എ �ിനീയ� 16/12/2015 തീ�തിയി� െക.വി.എ.എസ്.�/ ൈഎ.ഡി. ഡ�ള�/1088/2014 ന�� ക�ി�െട 5000/-�പ പിഴ �മ�വാ�ം കാലാവധി 30/4/2016 വെര നീ�ിെകാ��വാ�ം അ�വദി� െകാ�്
���ി ൈവകിയതിന് ഈടാ�ിയ പിഴ സംഖ� േകരള െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�� ,2012 � ���ിയ� (ഉ�രവ് ന�� ജി.ഒ. (പി) 13/2012/പി.ഡ��.ഡി./1.2.2012) , െസ�� 2112-1�കാരം �ത�മ�. ഇ� സംബ�ി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�.

4. േമ� ���ി�മായി ബ�െ��് അംഗീകരി�െ�� എ�ിേമ�ി� അെ��ഡി�് എ ���മാ�ം ഒഴിവാ�ക�ം, അെ��ഡി�് ബി �കയി� ഏകേദശം 10% വ��ന ഉ�ാ�ക�ം െച�് സാഹചര��ി� െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�� 1601.1.6 �കാരം റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാേ��താണ്. ആയത് െച�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി

5. േമ� ���ി�മായി ബ�െ��് അംഗീകരി�െ�� എ�ിേമ�ി� അെ��ഡി�് എ ���മാ�ം ഒഴിവാ�ിയാണ് �വ��ി ���ികരി�് ബി� മാറിയത്. ആയതിന് അംഗീകാരം ന�കിെകാ�� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട നടപടി�മം ഫയലിലി�. ഇ� സംബ�ി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�.

6. ���ി�െട കരാ�കാര� 1/7/2016ന് എ�ിക��ിവ് എ�ിനീയ��് ന�കിയ ക�ി� േമ� ���ി യഥാസമയം ���ീകരി�വാ� കഴിയാ�തിന് കാരണം അസി.എ�ി. എ �ിനീയറായ �ീമതി. എം.വിജയ�മാരി�െട ഭാഗ�നി���ായ ചില ���� �ലമാെണ�് പറ�ി��്. ഇ�ാര�ം ��പ് റിേ�ാ��് െച�താ�ം അേ�ഹ�ിെ� ക�ി� �ചി�ി��. േമ� പറ�
ഉപേയാഗി��തിന് തട�ം േനരി�. കിണ�, �ളം നി��ാണം േപാ�� സമയബ�ിതമായി തീ�േ��തായ ���ി ൈവകിയതി�� കാരണം കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�തി�� െതളിവ് ഫയലിലി�.

7. 5/7/2016 തീ�തിയി� അസി.എ�ിനീയ�-II അസി.എ�ി.എ �ിനീയ��് ന�കിയ ക�ി� അെ��ഡി�് എ ���ി ���മാ�ം ഒഴിവാ�ിയതായി പറ��. ആയതിന് അംഗീകാരം ന�കിെകാ�� ഉ�രവ് ഫയലിലി�.

8. െട�� െഷഡ�ളി� അെ��ഡി�് എ കിണ� നി��ാണ�ം അെ��ഡി�് ബി �ളം വികസന�മായി ബ�െ�� ���ികളാണ്. ആയതി� കിണ� നി��ാണം ഒഴിവാ�ിയാണ് �വ ൃ�ി നട�ിയത ്, എ�ാ� അെ��ഡി�് എയിെല �മ നം.11 ഇനം അെ��ഡി�് ബി ���ിേയാെടാ�ം ഉ�െ���ി MB:162/2016-16 അളവ് േരഖെ���ക�ം ബി� �കാരം �ക മാ�ക�ം
വിഭി�മായ ���ിയാണ് നട�ിയെത�് മ�പടിയി� �ചി�ി�ി��.്

3-33   “Supply of furniture for use of Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Pookode” എ� �വർ�ി നട�ിലാ�ിയതി�ം, േരഖക�െട ��ി�ി�ം അപാകം
2016-17 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ “Supply of furniture for use of Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Pookode”എ� ���ി സംബ�ി� വിശദവിവരം �വെട േച���.

െചലവ് വിവരം

CBV 6/3/16-17

Gross amount 21,88,094/- Net amount 21,85,094/-

Cheque No. 125711/29-7-2016

കരാ�കാരെ� േപര് - Kerala State Industrial Enterprises Limited

���ീകരണ കാലാവധി 20 ദിവസം (6-10-2016 �ത� 25-10-2016വെര)

M. Book No. 246/2016-17

േമ� ���ി സംബ�ി� േരഖക� പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട േച���. ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭി��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.7/2016-17, 14-9-2021)�് 22/10/2021ന് െക.വി.എസ്.�/ഐ.ഡി.ഡ�ള�/എ-50272/2020ന�ായി മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

1. േമ� �വ��ി�് AS & TS ലഭി�തിെ� വിവരം േരഖകളിലി�.

2. �വ��ി�െട െട�� നടപടി ���ിയാ�ി 6/10/2016ന് സാധന�� വിതരണം െച��തി�� സൈ� ഓ�ഡ� ന�കിയി�െ��ി�ം ആയതി�േശഷം 28/2/2017 � മാ�മാണ് കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�് ത�ാറാ�ി ഒ�വ�ത ്(നം. 31/EE/2016-17). ഇത് െത�ായ നടപടി�മമാണ്. ആയതിനാ� തെ� സൈ� ഓ�ഡ� ന�കിയ തീയതി �ത� തെ� ���ീകരണ കാലാവധി

3.ബി�ിേനാെടാ��� ഇ�േവാ�സ് �കാരം ഫ��ി��ക� ൈകമാറിയ തീയതിക� �വെട േച���.

�മ ന�� ബി� തീയതി �ക

1. Bill No.172 dated 2/11/2016 1,53,185/-

2. Bill No.191 dated 19/11/2016 1,21,507/-

3 Bill No.196 dated 30/11/2016 1,34,789/-

4 Bill No.241 dated 05/01/2017 8,92,500/-

5 Bill No.250 dated 18/1/2017 4,17,870/-

6 Bill No.275 dated 30/1/2017 2,85,991/-

7 Bill No.279 dated 31/1/2017 27,494/-

8. Bill No.328 dated 2/03/2017 1,54,758/-

Total 21,88,094/-

സൈ� ഓ�ഡ� ന�കി 20 ദിവസം െകാ�് ��വ� ഫ��ി��ക�ം ൈകമാറണെമ� ക�ീഷ� വി��മായി 148 ദിവസെമ��ാണ് �വ��ി ���ീകരി�ത.് കാലതാമസെമ��തിന് േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� �കാര�� ൈഫ� കരാ�കാരനി�നി�് ഈടാ�ിയി�ി�. ആയതി�പകരം നാമമാ�മായ 3000/- �പ മാ�മാണ് ഈടാ�ിയി��ത.്

ഇ�ാര��ി� 17/03/2022 െല െക.വി.എ.എസ്.� ഐ.ഡി.ഡ��എ-50272/2020 ന�� മ�പടിയി� െറഡിെമ�ഡ് ഫ�ണി�� ലഭി�െമ� ധാരണയിലാണ് �റ� സമയം അ�വദി�െത�ം ലഭി�ാ�തിനാ� ��ത� സമയം അ�വദിേ��ിവ� എ�ം സ�വകലാശാല�് ന�ം സംഭവി�ി�ി�ാെയ�ം ഫ�ണി�� നി��ി�ാ�� സമയമാണ് അ�വദി�െത�ം ആയതിനാലാണ്
നടപടി�മ��െട�ം േ�ാ� പ�േ�സ് ��സിേ��ം ലംഘനമാണ് ഓഡി�് ��ി�ാണി�ത്. കാലതാമസ�ിന് കരാ� �കാര�� ൈഫ� ഈടാ�ാ�പ�ം നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ�െ� ബാധ�തയായി കണ�ാ��താണ.്

4. ഫ��ി��ക� ഐ.ഡി. വിംഗിെ� േ�ാ�് രജി�റി� േച��് ൈക��ിയി�െ��ി�ം ആയത് വിതരണം െച�താേയാ േഹാ��ക�െട �മതല�� േകാേളജ ്ഡീ� േമ� ഉ��ടിക� ൈക��ിയതാേയാ േരഖെ���ിയി�ി�. �ടാെത േകാേളജ് ഡീനിെ� േ�ാ�് രജി�റി� ��ത വാ��ക� ഉ�െ���ിയി�ി�.

ഇ��ം വലിയ �കക�െട വാ�� ���ിക� ഏെ���് നട�� നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ�� ഭാവിയി� വാ��ക� നട�േ�ാ� േമ� അപാക�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്. �ടാെത േമ� പരാമ�ശി� ഫ�ണി��ക� വിതരണം െച�തിേ��ം േകാേളജ് ഡീ� ആയത് ൈക��ിയതിേ��ം േരഖക� ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിെന േബാധ�െ��േ��താണ.് െചലവ്

3-34   “Supplying and laying water supply line within the campus” - ���ി നട�ാ�ിയതിെല അപാക�ൾ
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��ിെല ക�ാ��ി��ിെല �ടിെവ� വിതരണ�ിനാ�� ൈപ�് ൈല� വിതരണ�ം �ാപി��ം എ� ���ി�ായി RIDF � 10 ല�ം �പ വകയി��ി. എ�ിേമ�് പി.എ.സി. 9,80,227.00 �പ. െട�� 12% �റ�് 8,62,599.76 �പ. ��ത ���ി�െട ���ീകരണ �ക 10,55,837.00 �പയാണ ്. ഇത് എ�ീഡ് പി.എ.സി.െയ�ാ�ം
7.71% {75,575.00}) എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�കേയാ AS & TS ����തിേനാ നടപടിക� സ�ീകരി�കേയാ െച�തായി കാ��ി�. 12% �റവ് േക�ാ� െച� ���ി�് ഫല�ി� േസവിം�സിന് പകരം 67419/- �പ�െട അധികെചലവ് വ�തായി കാ��. 26.08.2021 ന് 03/2016-17 ന�രായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് 9/9/2021 ന് KVASU/IDW/A-50272/2020 ന�� �കാരം
�േരാഗമി�� സമയ�് ��തായി വ�� ഹാ�റി െക�ിട�ിെ� പണി നട� വ���ായി�െ��ം തി�വാഴാം��് േ�ഷ� േമധാവി�െട ആവശ��കാരം ��ത െക�ിട�ിേല�ം ൈപ�് ൈല� കണ�� ന�കിയതിനാലാണ് അധികെചലവ് വ�െത�ം റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ണെമ�ത് െട�ി�� വിഭാഗ�ിെ� ��യി�െ��ി� എ�ം അറിയി�. അധിക

അംഗീകരി� ���ിയി� നി�ം Additions / Deletions വ��േ�ാ� ���ിയ ഭരണാ�മതി വാേ���ം, ���ി ആരംഭി� േശഷം മാ��� വ��� സാഹചര��ി� എ�ിേമ�് റിൈവസ് െചേ���ം, െചലവ് 5% � അധികരി�� േവളയി� ���ിയ സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാേ���ം, വ�ത�ാസെ���ാ��ായ സാഹചര�ം, െചലവ് അധികമാക� എ�ിവ ' Variation Statement and compa

സമ��ിേ���മാണ്. എ�ാ െപാ�മരാമ�് �വ ൃ�ിക��ം െപാ�വായി�� േമ� പി.ഡ��.ഡി. മാന�� നി�േ�ശ�� െട�ി�� വിഭാഗ�ിെ� ��യി�െ��ി� എ�ത് അംഗീകരി�ാ��ത�.

�ടാെത 2014-15 വ�ഷ�ി� െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ് ഇ� പൗ��ി സയ�സ് ഡയര��, തി�വാഴാം��് ക�ാ��ിെല നി��ാണ ���ിക��ായി അ�വദി� 12.50 ല�ം �പയി� മി�ം വ��ം ഐ.ഡി.വിംഗ് ഡയര��െട അ�ൗ�ി� അവേശഷി���ം ഫിനാ�സ് ഓഫീസിേല�് തിരി�ടേ���മായ 7,30,568/- �പ േമ� ���ിയിേല�് വകമാ�ി െചലവഴി�തായി
��ത �ക റീ ��് െച�െത�ി�ം 730568/- �പ എ� െച� എ�് വ��മാ�ിയി�ി�.

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം 45 ദിവസെ� ���ീകരണ കാലാവധി��ായി�� ��ത ���ി ഒ� വ�ഷ�ിലധികം നീ�തിന് യഥാസമയം ൈസ�് ഹാ�ഡ് ഓവ� െച�ാതി�� അസി��് എ�ിനീയ�, അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� എ�ിവരാണ് ഉ�രവാദിക� എ�് വ��മാ�ിയി��് . ഇ�ാര��ി� േമ� പരാമ�ശി� ഉ�രവാദിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

3-35   Providing Granite / Vitrified flooring in COVAS, Mannuthi – ���ി �ർ�ീകരണ�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ
Providing Granite / Vitrified flooring in COVAS, Mannuthi എ� ���ി 15/03/2016 നാണ് കരാ� ഉട�ടിയിേല�െ��ത്. എ��ാ ഐ�ംസ് െച� കാരണ�ാ� 30/08/2016 വെര ൈഫ� ഈടാ�ാെത കരാ� ദീ�ഘി�ി� ന�കി. എ�ാ� ആെക 12,111/- �പ�� എ��ാ ഐ�ംസ് മാ�മാണ് ���ീകരി�ത്. 30/10/2016 വെര�� ര�ാമെ� ദീ�ഘീകരണ�ിന് 2% ൈഫ� ഈടാ�ിയി�
�റ� െച�. ��ത തീ�തിയി�ം���ി ���ീകരി�ി�ി�. �ട��് 30/12/2016 ന് ���ി ���ീകരി�് ൈഫന� ബി� ന�കിയതായി കാ��ത്. 30/10/2016 വെര�� ര�ാമെ� ദീ�ഘീകരണ�ി�� സ�ിെമ�റി കരാ� 30/12/2016 നാണ് ഏ�െ��ിരി��ത.് ��ാമെ� ദീ�ഘീകരണം സംബ�ി� േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഒറിജിന� െട�� െഷഡ�� �കാര��
മ�് അ�ബ� �വ ൃ�ിക� കെ��ി നി�വഹി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. േമ� വിഷയ�ി� 06/09/2021 തീ�തിയി� ന�കിയ എ�ക�യറി ന�� 04/16-17, 17-18 ന് 24/09/2021 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം (ന��.െക.വി.എ.എസ്.�./ഐ.ഡി.ഡ��./എ-50272/2020) േകാേള�ക�േട�ം വിവിധ ഓഫീ�ക�േട�ം �വ��ന സമയമായ രാവിെല 9.00 മണി �ത� ൈവകീ�്
സാധി�ാെത വ�തിനാ� രാ�ികാല�ളിലാണ് ���ി നട�ിയെത�ാണ്. ���േതാതി� �വ��ന�� �ല�ാണ് േമ� ���ി എ�ത് എ�ിേമ�് ത�ാറാ����ത� തെ� അറി��താണ്. �ടാെത selected quality tile ലഭ�മാ��തി�� കാലതാമസം സംഭവി� എ�ത് േകാ��ാ��െട കരാ� ബാധ�തയി�െ�� വിഷയമാണ്. Nominal fee എ� രീതിയി� 10,000/- 

അ�വദി�ാ��ത�. കരാ� ദീ�ഘീകരണം സംബ�ി� ൈഫ� ഈടാ�ാ� പ�ം ആയത് നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ�െ� ബാധ�തയായി തീ��താണ്. വ��മായ മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ.്

3-36   Floor tiling and related works in various departments, COVAS, Mannuthy - ���ി �ർ�ീകരണ�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ
2014-15വ�ഷെ� സം�ാന �ാ� ഫ�ി��െ�� േമ� ���ി 12/04/2016 നാണ് ൈസ�് കരാ�കാരന് ൈകമാറി ���ി ആരംഭി�ത്. എ� ിേമ�് പി.എ.സി. 22,63,122/- �പയായ ���ി 21.11% �റവിനാണ് കരാ�കാര� െട�� േരഖെ���ിയത്. എ�ീഡ് പി.എ.സി. �ക 17,85,377/- �പയായ ��ത േജാലി�െട വ��് �ി�് �കാരം Total value of the work done 26,42,278/- 

�പ�െട അധിക െചലവാണ് നട�ിയിരി��ത്. �ടാെത എ�സ് ഐ�ംസ്, എ��ാ ഐ�ംസ് ഇന�ളിലായി 3,99,158/- �പ�െട െചല�ം ഇതി�െ���. എ�ീഡ് പി.എ.സി.െയ�ാ�ം 48% ലധികം വ��നവ് െചലവി��ായി�ം ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ���ാ�തിന് കാരണം വ��മ�. 06/09/2021 ന് ന�കിയ എ�ക�യറി ന�� 04/16-1/,17-18 ന് 24/09/2021 

�കാരം ഫ�് ��വ�ം െചലവഴി��തിനായി ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഓഫീസ�െട അഭ���ന പരിഗണി�ാണ് ��ത� ഏരിയ ൈടലിംഗ് നട�ിയെത�ം എ��െപ�ി�� TS �കയി� അധികരി�ി�ി�െയ�ം അറിയി�. ��ത മ�പടി പി. ഡ��.ഡി. / സി. പി. ഡ��.ഡി. മാനദ����് വി��മായതിനാ� ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. വ��മായ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്

3-37   Revamping of Farmer's Training Centre and construction of adjacent kitchen block at LRS, Thiruvazhamkunnu. - അപാക�ൾ
(i) 2015-16 വ�ഷ�ി� വിഭാവനം െച�്, �ാ� ഫ�് നീ�ി വ� േമ� ���ി 2016-17 വ�ഷ�ിലാണ് നട�ിലാ�ിയത.് എ�ിേമ�് പി.എ.സി. 5,15,412.00 �പ�� ഈ ���ി 7.99% �റ�് െട�� ക�ാ� െച�് 4,74,231.00 �പ�് കരാറിേല�െ��. 2015-16 വ�ഷ�ി� 6243 എ� െഹഡി� നി�ം 3 ല�ം �പ�ം 6466 എ� െഹഡി� നി�ം 1 ല�ം �പ�ം വകയി��ിയ
നി�ാണ് വകയി��ിയെത�് വ��മ�. അംഗീകരി� ���ി�ാവശ�മായ ഫ�് വകയി��ിയതിെ� വിവരം ലഭ�മാേ��താണ.്

(ii) വ��് �ിപ് �കാരം Total value of the work done 5,91,009.02 �പയാണ്. എ�ിേമ�് പി.എ.സി. യി� നി�ം 14.5% �ം എ�ീഡ് പി.എ.സി. യി� നി�ം 25% �ം അധികരി�് ���ീകരി� ���ി�െട എ�ിേമ� ്റിൈവസ് െച�ി�ി�. അ�േപാെല തെ� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ���ിയി�ി�. 1,28,498.21 �പ�െട അധിക���ിക�ം നട�ി. അധിക ���ികെള
യഥാ�� ആവശ�കതയായി�െ��ി� ഒറിജിന� എ�ിേമ�ി� ഉ�െ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാേ��താണ.്

േമ� ���ി�െട യഥാ�� െചലവ് 5,43,787/- എ�ാണ് 11/01/2017 െല എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട KVASU/IDW/792/16 ന�� നടപടി�മ�ി� വിവരി�ിരി��ത്. കാരണം വ��മ�. എ�ീഡ് പി.എ.സി. േയ�ാ� അധികമായി െചലവഴി� 69,556.00 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട��ി� വ��. (543787-474231)

(iii) ഇ�ാര��ി� 17/03/2022 െല െക.വി.എ.എസ്.� ഐ.ഡി.ഡ��എ-50272/2020 ന�� മ�പടിയി� എ�ിേമ�് ത�ാറാ��ത് താ��ാലിക ദിവസേവതന�ി� േജാലി െച� വ�� അസി��് എ�ിനീയ� ആെണ�ം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� എ�ിേമ�് െവരിൈഫ െച�് സമ��ി��െവ�ം അറിയി�. താ��ാലിക അസി��് എ�ിനീയ��് േവ�� പരി�ാനം
ക�വ��താ�ം എ�ിക�ഷ� സമയ�ാണ് ആയതിെ� കാരണം േബാധി�ി�് പരിഹരി��െത�ം, അധിക �വ ൃ�ിക� നട���ം സമയ ദീ�ഘീകരണ�� അ�വദി��െത��� മ�പടി സ�വകലാശാല�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� പരി�ാന�റവിെ� ഉ�മ ഉദാഹരണമാണ്. അപാകതക� ���മാ�ം പരിഹരി�്, അവശ�മായ എ�ാ ഇന��ം ഉ�െ���ി
ഇതി� നി�ം പി.ഡ��.ഡി. / സി.പി.ഡ��.ഡി. നി�േ�ശ�����തമായ� എ�ിേമ�ക� ത�ാറാ�െ���ത് എ�് വ��മാണ.്

(iv) 30/09/2016 െല No. L3-1464(3)/2014 (ii) ഉ�രവ് �കാരം ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��ിെ� 2015-16 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് നീ�ിബാ�ി �കയായ 12,51,300/- �പ ഐ.ഡി.വിംഗിന് ൈകമാറിയതായി കാ��. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�മതിയി�ാെത േ�ഷ� േമധാവിക� �ാ� ഫ�് �കക� റീ അേ�ാ�ിേയഷ� നട�ി െചലവഴി��ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട ��യി�െ����.

3-38   Providing Car & Two wheeler parking area for Clinical Complex at COVAS, Pookode – ���ി ദീർഘീകരണം �മ�കാരമ�.
Estimate amount – 1390000.00 ; Estimate PAC - 1380596.00

Agreed PAC – 1229007.00 ; Final payment - 1094213.00

Contractor - Sri. K. M. Shafique

Site handed over on – 25/07/2016 ; Time Of Completion - 25/11/2016

Actual Completion - 11/01/2017

ഒ�ാമെ� ദീ�ഘീകരണം 25/12/2016 വെരയാെണ�് േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ആയതിനാ�ദമായ കരാ�കാരെ� അേപ�, അസി. എ�ിനീയ�െട �പാ�ശ, സ�ിെമ�റി കരാ� എ�ിവ ഫയലി� ലഭ�മ�. 26/12/2016 �ത� 11/01/2017 വെര�� ര�ാമെ� ദീ�ഘീകരണ�ിന് കാരണമായി ക�ാറി സമരം, എം.സാ�ിെ� ദൗ�ലഭ�ം എ�ിവയാണ് ��ി�ാണി�ിരി��ത്. എ�ാ� 
വ��ക�ം െപയി�ിംഗ് വ��ക�മാണ.് അതിനാ� തെ� ദീ�ഘീകരണ�ിനാ�ദമായ കാരണ�� സത�സ�മ� എ� കാ��. എ�ിെമ�് പി.എ.സി.�െട 1% ൈഫ� ഈടാേ��തിന് പകരം നാമമാ�മായ 1000/- �പ മാ�ം ൈഫ� ഈടാ�ിയത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�( എം.��് ന�� 250/16-17 േപജ് ന�� 29 �ത� 52 വെര). ബാ�ി �കയായ 12,806/- �പ ൈഫ� ഇന�ി� തിരി�പ

3-39   പഠന യാ� സംബ�ി� അപാക�ൾ
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

2016-17 വ�ഷെ� പഠനയാ��മായി ബ�െ�� െചലവ് േരഖക� പരിേശാധി�േ�ാ� യാ�െയ അ�ഗമി� അധ�ാപക� ദിനബ�യിന�ി� അധികം �ക ൈക��ിയതായി CBV No. 31/9-17 �കാരം കെ��ി. വിശദാംശ�� താെഴ െകാ���.

1. േഡാ.േജാസ് മാത�, അസി��് െ�ാഫസ� @ 26,370/-

താമസി�
�ലം

തീയതി സമയം

ൈക��ിയ
�ക

അ�ഹതെ��
�ക

അധികം

DA �ക DA �ക DA �ക

��ഗ് 6.8.17
1 am-

9 pm
1 1/2 825 1 550 1/2 275

ബാം��
7.8.17-

8..8.17

6 am-

9 pm
3 1650 2 1100 1 550

ൈഹദരാബാദ്
9.8.17-

11.8.17

7 am-

10 pm
4 2200 3 1650 1 550
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െചൈ�
12.8.17-

13.8.17

12 am-

8 pm
1 1/2 825 1 550 1/2 275

ഊ�ി
16.8.17-

15.8.17

11.30
pm-

11.30
pm

2 1100 1 550 1 550

ആെക 2200

2. �ീമതി. അ�പ അഗ�ി�, ടീ�ിംഗ് അസി��് (െഡയ് ലി െവ�ജസ്)

താമസി�
�ലം

തീയതി സമയം

ൈക��ിയ
�ക

അ�ഹതെ��
�ക

അധികം

DA �ക DA �ക DA �ക

��ഗ് 6.8.17
1 am-

9 pm
1 1/2 525 1 350 1/2 175

ബാം��
7.8.17-

8..8.17

6 am-

9 pm
3 1050 2 700 1 350

ൈഹദരാബാദ്
9.8.17-

11.8.17

7 am-

10 pm
4 1400 3 1050 1 350

െചൈ�
12.8.17-

13.8.17

12 am-

8 pm
1 1/2 525 1 350 1/2 175

ഊ�ി
16.8.17-

15.8.17

11.30
pm-

11.30
pm

2 700 1 350 1 350

ആെക 1400

ആെക �ക 3600

അധികം ൈക��ിയ ദിനബ� ബ�െ�� അധ�ാപകരി� നി�്/ഉ�രവാദിയായ ഉദ�ാഗ�നി� നി�് തിരി�് പിടിേ��താണ.്

3-40   േ�ാജ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ���തമായി �ക െചലവഴി�ി�.
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

െവ�റിനറി �ിനി�� െമഡിസി�

6785-Wellness centre for livestock pet animals and birds എ� േ�ാജ�ിെ� �ഖ� ല���ളായി െവ�നസ് െസ�� ആരംഭി�ക, ���ിയത് 500 �വാ���് െ�യിനിംഗ് ന��ക, േഡാക�െമേ�ഷ� നട�ിലാ�ക, ഓഡിേയാ വിഷ�� & �ി�് എ��സ് ഉപേയാഗെ���ക എ�ിവയാണ് അംഗീകരി�െ��തായി കാ��ത്. എ�ാ� ��ത ല�����ായി ഈ േ�ാജ�ി� �ക
, അനിമ� അസി��ിന് േവതനം ന�ക� എ�ിവ�മാ�മാണ് �ക െചലവഴി�തായി കാ��ത്. േ�ാജ�ിെ� ഉേ�ശ�ല�������തമായി �ക െചലവഴി�ാ�തിനാ� ല��ം ���ീകരി�ാ� സാധി�ി� എ�് ഓഡി�് വിലയി���. േമ��ാര��മായി ബ�െ�� ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 11 /16-17/30.01.2021 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദമായ മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്

3-41   വാഹന��െട ഉപേയാഗം സംബ�ി� അപാക�ൾ
1.രജി�ി

1. രജി�ിയി� വാഹന�� വാ�േ�ാ�ം വിവിധ േ�ഷ�കളിേല�് വിതരണം െച�േ�ാ�ം ആയത് സംബ�ി� വിവര�� േരഖെ���ി ര ജി�� ��ി��ി�. േമ� പറ� കാരണ�ാ� ഒ◌ാഡി�് കാലയളവി� രജി�ിയി� എ� വാഹന�� �തിയതായി വാ�ി, എ� വാഹന�� വിവിധ േ�ഷ�കളിേല�് വിതരണം നട�ി എ�തിന് �ത�മായ വിവര�� ലഭ�മ�. 

�േത�കം ��ിേ��താണ്. ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�� വാഹന��െട ലി�് �ണിേവ�ി�ിയി� ഇ�. �ണിേവ�ി�ി �ാ�ക�െട യാ��ായി ബ�ി എ� വാഹനം രജി�ിയി� ഉപേയാഗി�ി��. ഈ വാഹനം ഇേ�ാ� ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�കയാണ്. ��ത വാഹനം ഉപേയാഗി�ാെത നശി� േപാ�� സാഹചര�മാണ് ഉ�ത് .അ���പണിക�� േശഷം ടി വാഹനം

2. �ണിേവ�ി�ിയി� കരാ� അടി�ാന�ി� �ണിേവ�ി�ി �ാ�ക�െട യാ��ായി 02.02.2017 �ത� െക എസ് ആ� ടി സി വാഹനം ഉപേയാഗി���് . ��ത വാഹന�ിന് ₹ 90,000 യാണ് �തിമാസ കരാ� �ക ന���ത്. എ�ാ� ബ�് പാ�് ഇന�ി� രജി�ിയി� �തിമാസം വര� വ�� �ക െക എസ് ആ� ടി സി �് ന��� കരാ� �കെയ�ാ� വളെര �റ� �കയാണ്

െക എസ്
ആ� ടി സി
�തിമാസ
കരാ� �ക

ബ�്പാ�്
ഇന�ി� വര�
�ക-2017

െഫ�വരി
മാസം

ബ�്പാ�്
ഇന�ി�
വര� �ക-2017

മാ��് മാസം

ബ�്പാ�്
ഇന�ി�
വര� �ക- 2017

ഏ�ി� മാസം

₹ 90,000 ₹ 3350 ₹ 3840 ₹ 3250

��ത ബ�ി� സീ�ിംഗ് ക�ാസി�ിയി� മാ�ം യാ� അ�വദി�ാ� �ടി �തിമാസ വ�മാനം ഇതി�ം അധികം കാേണ�താണ്. ബ�് പാ�് എ���തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന�േക��ം എ�ാവ�ംബസ് പാസ് എ���െ��് ഉറ� വ�േ��� മാണ്.

3. രജി�ിയി� ഉപേയാഗി�� വാഹന��െട േലാഗ് ��് പരിേശാധി�േ�ാ� േലാഗ് ��് ��ി��തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട േച���.

അസി��റ് രജി�ാ�െട KL 12 K 69 ജീ�്

1.ഇ�ന �മതാ പരിേശാധന നട�ി സ��ിഫി��് േലാഗ് ��ി� പതി�ി��ി�

2.12.04.2016,13.04.2016 എ�ീ തീയതികളി� യാ� നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ◌റ വിവര��, ഒ�് എ�ിവ േരഖെ���ിയി�ി�. േലാഗ് ��ിെല എ�ാ േകാള��ം എ�തി അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���ിയി�ി�.

3.31.12.2017 തീയതിയി� വാഹന�ി�െ◌റ അ����ണി നട�ി േലാഗ് ��ി� േരഖെ���� വ��ിയത് അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���ിയി�ി�.

4.01.02.2018 തീയതിയി� നട�ിയ യാ��െട മാസാ�� സം�ി�ം എ�തിയി�ി�.

െഡ���ി രജി�ാ�െട KL 12 H 3126 ഇേ�ാവ

1. 22.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016 എ�ീ തീയതികളി� യാ� നട�ിയതി�െ◌റ ഉേ�ശ�ം േരഖെ���ിയി�ി�. േലാഗ് ��ിെല എ�ാ േകാള��ം എ�തി അധികാര െ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ����ി�.

2. ഇ�ന �മതാ പരിേശാധന, �ക പരിേശാധന എ�ിവ നട�ി സ��ിഫി��് േലാഗ് ��ി� പതി�ി��ി�.

3. യാ��െട മാസാ�� സം�ി�ം എ�തിയി�ി�.

വാഹന��െട േലാഗ് ��ിെല അപാക�� സംബ�ി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�് ( ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.2/ തീയതി 22-02-2019) മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2) �ണിേവ�ി�ി ൈല�േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & ഡവല�െമ�് �ീം, മ���ി.

2016 ഏ�ി� �ത� െസ��ംബ� മാസം വെര�� േനാ� �ാ� െചല�ക� പരിേശാധി�തി� ഫ�വ� േ�ാ�് രജി�റി� �� മാസം KL 8 AR 4251 എ� ടി�� വാഹന�ിന് കീ��ി ഫ�വ� എ� �ാപന�ി� നി�ം 02/06/2016 ന് ബി� നം. 4500 �കാരം ₹ 500/- �് 8.58 ലി��ം 08/06/2016 ന് ബി� നം. 4916 �കാരം ₹ 500/- �് 8.58 ലി��ം 28/06/2016 ന് ബി� നം. 6479 �കാരം
എ�ാ� ��ത ബി�ക�ം അള�ക�ം KL 8 AR 4251 എ� ടി�� വാഹന�ിെ� േലാഗ് ��ി� �� മാസ�ിേലാ �� മാസെ� അ��ാ�ിേലാ േരഖെ���ി കാ��ി�. ആെക 33.93 ലി�� ഇ�ന�ിെ� അളവ് ( ആെക �ക ₹ 2000/- ) േലാഗ് ��ി� േച��ിയി�ി�. ��ത ബി�ക� േനാ� �ാ� 119-69-0010-45എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� �ീ. ബി� െക ചാ�ി
നം. 4500 സി.ബി.വി നം. 33/06/16-17 �ം ബി� നം. 4916, 6479 എ�ിവ സി.ബി.വി നം 38/07/16-17 �ം ഉ�െ���. േമ� അപാകത�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാ� ഒ◌ാഡി�് അേന�ഷണം ന�� 18, 28/10/2021 �കാരം ആവശ�െ�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ആയതിനാ� ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം ��ത �ക ₹ 2000/- ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

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

4-1   ���ിയ വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� സാ��ിക �ിതി (ന�ർ. െക.വി.എ.എസ്.�/എഫ്.ഡ��./അ�ൗ�്സ് 1/6977/2017 തീയതി 27.05.2020)

��ബാ�ി 26,57,35,808*

വരവ്

�ാ� 38,00,00,000

േനാ� �ാ� 64,06,27,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പിഗ് 85,69,250

എ.ഐ.സി.ആ�.പി.
പൗ��ി 54,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി.
േഗാ�് 20,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി.
ഔ�്റീ�് 8,00,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി.
െമഗാസീഡ് 40,90,595

െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ 44,26,370

ഇ.വി.എം 4,79,195

എഫ്.പി.ടി 30,73,386

എ.എ�്.ഡി &
എ.എസി.സി.എ.ഡി 33,09,800

ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് 4,39,99,500

പ�േ�സ് ഓഫ് ലാ�് 4,00,00,000

ഐ.സി.എ.ആ� (ഡി.ജി) 4,25,99,000

ഐ.സി.എ.ആ�
(എ�.എസ്) 53,00,000

ഐ.സി.എ.ആ� �ഡ�്
െറഡി 27,18,000

മ�് ഇ.എ.പി.
േ�ാജ�ക� 3,98,688

െ�യിനിംഗ് 35,20,794

നബാ�ഡ് 4,98,000

ഡി.ബി.ടി 94,870

എ�.ടി.എസ് 1,72,000

ആ�.െക.വി.ൈവ 1,50,00,000

രശീത് -ഇ.എം.ഡി /
എഫ്.ഡി 1,46,69,994

ഇേ�ണ� റസീ��് 12,65,68,452

അേബ�്െമ�് 7,27,25,560

ഫീസ് വരവ് 5,24,77,885

റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് വരവ് 14,51,59,893

ബാ�് പലിശ എഫ്.ഡി. 1,30,88,736

ബാ�് പലിശ
അ�ൗ�്സ് 1,55,57,740

ആെക 1,64,74,74,708

ആെക
വരവ് 1,91,32,10,516

െചലവ്

േനാ� �ാ� 69,69,04,155

�ാ�+ ഇ.എഫ്.സി+
ആ�.െക.വി.ൈവ +

ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്
24,97,83,977

ഐ.സി.എ.ആ� (ഡി.ജി) 4,10,76,544

റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് 9,65,03,717

ഇ.എ.പി 1,31,74,340

ഫീസ് 60,81,490
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ബാ�് ചാ��സ് 83,289

ഇ.എം.ഡി / എസ്. ഡി 1,48,800

മ�് െചല�ക� 1,05,33,261

െപ�ഷ�/ഡി.സി.ആ�.ജി
/ ക��േ�ഷ� 9,76,82,315

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
വാടക 75,00,000

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
േസവന നി�തി 11,25,000

ടി.ഡി.എസ് ഓ�
എഫ്.ഡി 21,86,557

ആെക
െചലവ് 1,22,27,83,445

നീ�ിയിരി�് 69,04,27,071

*2015-16 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ�� ്�കാര�� നീ�ിബാ�ിയാണ് ആധാരമാ�ിയി��ത്. ഇതിന് വാ�ഷിക കണ�മാ�� വ�ത�ാസം ഖ�ിക 1-1 � �തിപാദി�ിരി��.

4-2   �ിര നിേ�പ�ൾ

�മ
നം

�ിര നിേ�പം
നട�ിയിരി��
േബ�് അ�ൗ�്
ന��

െഡേ�ാസി�്
തീയതി

കാലയളവ് �ക പലിശ
കാലാവധി
തീയതി

െപ�ഷ� ഫ�്

1 67296960544 8.10.14
3 വ�ഷം 4
മാസം 60,00,000 5,67,810 08.02.18

2 67296959878 8.10.14
3 വ�ഷം 4
മാസം 90,00,000 8,41,459 08.02.18

3 67296960373 8.10.14
3 വ�ഷം 4
മാസം 90,00,000 8,41,459 08.02.18

4 67339241093 9.10.15
2 വ�ഷം 4
മാസം 50,00,000 4,33,736 08.02.18

5 67339241355 9.10.15
2 വ�ഷം 4
മാസം 50,00,000 4,33,736 08.02.18

6 67339241424 9.10.15
2 വ�ഷം 4
മാസം 50,00,000 4,33,736 08.02.18

7 67339241526 9.10.15
2 വ�ഷം 4
മാസം 50,00,000 4,33,736 08.02.18

8 67339241593 9.10.15
2വ�ഷം 4
മാസം 51,59,830 4,47,600 08.02.18

9 67382273055 24.11.16

1വ�ഷം 2
മാസം 14

ദിവസം
2,25,00,069 87,248 08.02.18

ആെക 7,16,59,899

എ�േഡാ�െമ�്

10 67192091138 07.08.12

8 വ�ഷം 4
മാസം 21

ദിവസം
1,80,656 15,602 29.01.21

11 67192097684 07.08.12

8 വ�ഷം 4
മാസം 21

ദിവസം
1,82,479 15,761 29.01.21

ആെക 3,63,135

ആ�.എെ◌.ഡി.എഫ്

12 67305345342 15.12.14 - 11,69,226 94,404 Not Closed

13 67350612803 22.01.16 - 90,00,000 6,19,968 Not Closed

14 67350340075 20.01.16 - 90,00,000 62,06,756 Not Closed

15 67350701339 25.01.16 - 31,10,739 2,13,916 Not Closed

16 67350439188 21.01.16 - 90,00,000 6,20,322 Not Closed

17 67363207494 25.05.16
10 മാസം 8
ദിവസം 90,00,000 4,23,033 03.04.17

18 67363207574 25.05.16
10 മാസം 8
ദിവസം 90,00,000 4,23,033 03.04.17

19 67363207664 25.05.16
10 മാസം 8
ദിവസം 90,00,000 4,23,033 03.04.17

20 67363207733 25.05.16
10 മാസം 8
ദിവസം 90,00,000 4,23,033 03.04.17

21 67363207926 25.05.16

2 വ�ഷം 1
മാസം 25

ദിവസം
90,00,000 4,23,033 21.07.18

22 67363207868 25.05.16

2 വ�ഷം 1
മാസം 25

ദിവസം
90,00,000 4,23,033 21.07.18

23 67270626871 27.03.14 - 9,85,338 69,295 Not Closed

24 67283190352 04.07.14 - 58,67,000 4,10,365 Not Closed

25 67262328876 29.01.14 - 7,56,374 58,073 Not Closed

26 67240511322 24.08.13 - 51,68,342 3,85,299 Not Closed

ആെക 9,80,57,019

ഇ.എ.പി

27 67322609522 13.05.15

3വ�ഷം 5
മാസം 17

ദിവസം
50,00,000 3,33,478 31.10.18

28 67348118193 01.01.16

2 വ�ഷം 9
മാസം 30

ദിവസം
99,00,000 7,47,643 31.10.18

29 67322609588 13.05.15

3വ�ഷം 5
മാസം 17

ദിവസം
50,00,000 3,33,478 31.10.18

ആെക 1,99,00,000

എ�.ആ�.എെ◌

30 67380468171 01.11.16

1വ�ഷം 4
മാസം 21

ദിവസം
1,50,00,000 44,059 22.03.18

31 67303683474 03.12.14 3 വ�ഷം 60,00,000 5,01,797 03.12.17

32 67344469161 26.11.15
5വ�ഷം 2
മാസം 1,20,58,603 78,693 25.02.21

ആെക 3,30,58,603

ആെക
െമാ�ം 22,30,38,656

4-3   ഓഡി�് ചാർ�്

വാ�ഷിക കണ�് �കാരം ആെക
വരവ് 1,64,74,74,708

�റ�ക

�ാ� 38,00,00,000

േനാ� �ാ� 64,06,27,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പിഗ് 85,69,250

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പൗ��ി 54,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. േഗാ�് 20,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. ഔ�്റീ�് 8,00,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. െമഗാസീഡ് 40,90,595

െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ 44,26,370

ഇ.വി.എം 4,79,195

എഫ്.പി.ടി 30,73,386

എ.എ�്.ഡി & എ.എസി.സി.എ.ഡി 33,09,800

ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് 4,39,99,500

പ�േ�സ് ഓഫ് ലാ�് 4,00,00,000

ഐ.സി.എ.ആ� (ഡി.ജി) 4,25,99,000

ഐ.സി.എ.ആ� (എ�.എസ്) 53,00,000

ഐ.സി.എ.ആ� �ഡ�് െറഡി 27,18,000

മ�് ഇ.എ.പി. േ�ാജ�ക� 3,98,688

െ�യിനിംഗ് 35,20,794

നബാ�ഡ് 4,98,000

ഡി.ബി.ടി 94,870

എ�.ടി.എസ് 1,72,000

ആ�.െക.വി.ൈവ 1,50,00,000

രശീത് -ഇ.എം.ഡി / എഫ്.ഡി 1,46,69,994

ബാ�് പലിശ എഫ്.ഡി. 1,30,88,736

അേബ�്െമ�് 7,27,25,560

ആെക 96,57,10,738

ബാ�ി 87,28,41,997
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ഓഡി�് ചാ��് കണ�ാ
��തിന് പരിഗണി��
ഇന��

ഇേ�ണ� റസീ��് 12,65,68,452

ഫീസ് വരവ് 5,24,77,885

റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് വരവ് 14,51,59,893

ബാ�്പലിശ അ�ൗ�്സ് 1,55,57,740 33,97,63,970

ഓഡി�് ചാ��് കണ�ാ��തിന്
പരിഗണി�ാ�� വരവ് 33,97,63,970

2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�് ചാ��്
1%

33,97,640

2015-16 വ�ഷം ഒ��ിയ ഓഡി�്
ചാ��്

ഇ�

31-03-2016 ന്
ഒ��വാനവേശഷി�� ഓഡിററ്
ചാ��്

1,34,85,034

31-03-2017 ന്
ഒ��വാനവേശഷി�� ഓഡി�്
ചാ��്

1,68,82,674

ആെക �ടി�ികയായ ഓഡി�് ചാ��് 1,68,82,674/- �പ (ഒ� േകാടി അ�പ�ി എ�് ല��ി എ�പ�ി ര�ായിര�ി അ���ി എ�പ�ി നാല് �പ മാ�ം) “0070-60-110-99” ഓഡി�് ചാ��സ് എ� ശീ�ഷക�ി� �ഷറിയി� ഒ��ി അസ� െചലാ� ഡയറ�� ,േകരള സം�ാന ഓഡി�് ,തി�വന��രം-695033എ� വിലാസ�ി� അയ�െകാ�േ��താണ.്

4-4   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം.

�മ ന�� ഇനം

1 തട�െ���ിയ െചല� �ക

2 വരവിന��െട ന�ം

3 നിരാകരി� െചല� �ക

4 േക� സ��ാരി��ായ ന�ം

5 സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം

6 മ� ഫ�ക� / േബാ��ക� എ�ിവ��ായ ന�ം

എ) �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി��ായ വ��മായ ന�ം.

ഖ�ിക ന�� വര� ന�ം നിരാകരി� �ക നേ�ാ�രവാദി�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

3-8 (1) 3,000 േഡാ. ലത.സി., ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ്, മ��ി.

3-10 (1) 8,256 േഡാ. ഷി� ൈസമ�, െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

3-10 (2) 1,365 േഡാ. ജി. ഗിരീഷ് വ��, ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

3-14 17,413 േഡാ. ഷി� ൈസമ�, െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

3-15 (1) 850 േഡാ. ഷി� ൈസമ�, െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

3-18 10,850 േഡാ. ജി. ഗിരീഷ് വ��, ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

3-28 4,229 േഡാ. അനി�. െക.എസ്. , െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS , മ��ി

3-29 42,921 േഡാ. ഡി�� സിംഗ്, �െപഷ�� ഓഫീസ�, BFT, ����ഴി.

3-38 12,806 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

3-39 3,600 േഡാ. അ��ന ച��, �െപഷ�� ഓഫീസ�, േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

3-41 (2) 2,000 േഡാ. അനി�. െക.എസ്. , െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS , മ��ി

ആെക 1,07,290

ബി) തട�െ���ിയ �ക

ഖ�ിക ന�� തട�െ���ിയ �ക ഉ�രവാദിയായവ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

3-3 2,31,135 േഡാ. ഷി� ൈസമ�, െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

3-3 64,672 േഡാ. ബിബി� െബ�, അസി. െ�ാഫസ� (ഇ�ചാ��്), ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

3-15 (2) 16,400 േഡാ. പി. �ധീ�ബാ�, �െപഷ�� ഓഫീസ� , േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , തി�വന��രം

3-16 3,30,808 േഡാ. േജാസഫ് മാത�, രജി�ാ�, േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല

3-17 4,68,000 േഡാ. ജി. ഗിരീഷ് വ��, ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

3-19 20,00,000 േഡാ. എ.പി.ഉഷ, െ�ാഫസ� & െഹഡ്, െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��്, മ��ി

3-30 1,43,86,775 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

3-33 21,88,094 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

3-34 1,93,237.00 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

3-36 8,56,901/- �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

3-37 69,556 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

ആെക 2,08,05,578

സി) േക�സ��ാരി��ായ ന�ം.

ഇ�.

ഡി) സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം.

ഇ�.

ഇ) മ�് ഫ�ക� / േബാ��ക� എ�ിവ��ായ ന�ം.

ഇ�.

എഫ്) ��ത� അേന�ഷണം ആവശ�മായവ .

ഖ�ിക ന�� ഓഡി�് പരാമ�ശം ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ��

3-16 വരവി� 50 ശതമാനം അധികരി� ്(25,82,495) െചലവ് നട�ിയത് സംബ�ി�് േഡാ. േജാസഫ് മാത�, രജി�ാ�, േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല

3-33 ഫ�ണി�� വാ�ി േ�ാ�ിെല��ി�. �ക 21,88,094 �ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ് എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്
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