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േ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�് -
2017-18 വ�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) /21677/2017 ന��
2017-18 വ�ഷെ� അ�ൗ�്സ്

                     േമ��ചനയിേല�് താ��െട �� �ണി�� . േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട 2017-18 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഇെതാ�ി�് �റെ��വി�� . ��ത റിേ�ാ��് ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം ഖ�ിക തിരി�് േ�ാഡീകരി� �ഥമ മ�പടി സമ��ിേ��താണ് .

ഉ�ട�ം :- 2017-18 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)
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േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട

2017-18 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��ം

2 ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��

3 ഓഡി�് കാലയളവ്

ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ��

�മ നം ഉേദ�ാഗേ�ര്

1. ൈവസ് ചാ�സല�

2. രജി�ാ�

3. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

4.

ഡയറ�� ഓഫ് അ�ാദമി�്സ് ആ�്

റിസ��്

5.

ഡയറ�� ഓഫ്

എ���ണ�ഷി�്

6. ചീഫ് എ�ിനീയ�

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

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��കലാ ശാല�െട 2017-18 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, ���

െകാ�ാല

26 127
േബസ് ഫാം,േകാലാഹലേമട,്

ഇ��ി
േകാലാഹലേമട്

27 128
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��്
േ�ഷ�, പാല�ാട്

തി�വാഴാം��്

28 129
ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം,
ചാല�ടി

����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�്,
പാല�ാട്

തി�വാഴാം��്

32 134
ഏവിയ� റിസ��് േ�ഷ�,
പാല�ാട്

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,
ചാല�ടി

����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 2017-18 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ക� 31-07-2018 നകം സമ��ിേ��ിയി��. എ�ാ� ഓഡി�ിന് സമ��ി�ത് 17.05.2019� മാ� മാണ്. അപാക�� തി���തിനായി ��ത വാ�ഷിക കണ�ക� 14/10/2019ന് തിരി�യ�ത്, 27/05/2020 നാണ് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� �ന

6). ബജ�്

2017-18 വ�ഷെ� ���ിയ ബജ�് �കാരം, േനാ� �ാ� വരവ് ₹ 77.12 േകാടി�ം �ാ� വരവ് ₹ 46.00 േകാടി�ം മ�് വര�ക�ം ഉ��െട ആെക ₹ 179.89 േകാടി�െട വര�ം; �ാ� െചലവ് ₹ 46.00േകാടി�ം േനാ��ാ� െചലവ് ₹ 111.56 േകാടി�ം മ�് െചല�ക�ം ഉ�െ�െട ആെക ₹ 202.04േകാടി�െട െചല�മാണ് ബജ�് �കാരം �തീ�ി�ി��ത്. എ�ാ� വാ�ഷിക കണ�ക� �കാരം

7) റിേ�ാ��ിെല �സ� ഖ�ികക� -ഒ� വിലയി���

ഖ�ിക ന�� പരാമ�ശ�ിെ� ���ം

1-1 വാ�ഷിക കണ�് പരിേശാധന  – അപാക�� പരിഹരി�െ��ി�ി� .

1-2 ത�ികക� ��ി�� , �ന:സംഘാടനം , �ന:നാമകരണം

3-4 േനാ� �ാ� െചല�ക� �ാ� ഫ�പേയാഗി�് നട�ി

3-6 പ�തി നട�ാ�ാെത ₹ 4,50,000/- അെ�ൗ�ി� ��ി� .

3-8 �ാ� ഫ�് തിരി�ടവ് / കണ�ക� എ�ിവയി�� അപാക��

3-14 "എ�ാ�ിെ��് ഓഫ് ഐ.എസ്.ഒ. 22000:2005 FSMS െസ��ിൈഫഡ് െസ�� േഫാ� െ�ാഡ�� ഓഫ് േഹാ�സം മീ�് ആ�് വാല� ആഡഡ് മീ�് േ�ാഡ�്സ് ”- േ�ാജ�് ല��ം ൈകവരി�ി�

3-23 ഡയറി എ�ിനീയറിംഗ് വ��്േഷാ�് - പവ� ��സ് നാളി� വെര�ം ലഭി�ി�ി� .

3-24 "Waste water management for eco-friendly swine production”- പ�തി നട�ി�ി� അലംഭാവം

3-29 ഫീഡ് മി� ക�ീഷനിംഗ് - ₹ 8,25,000/- െക.എസ്.ഇ.ബി യി� �ട�ികിട�� നിേ�പം

3-32

പാ�ല� മി��ിംഗ് സി�ം - നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�ി� -

₹ 12,25,000/-�െട െചലവ് തട�െ���� .

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 വിഭാഗം ഓഡി�് നി��ഹിേ���മാണ.് 1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 3(1), 4(2) വ��ക� �കാരം േകരള�ിെല എ�ാ

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 1994 �കാരം 31-07-2018 നകം സമ��ിേ��ിയി�� 2017-18 വ�ഷ�ളിെല വാ�ഷിക കണ�ക�, ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയത് 17.05.2019� മാ�മാണ്. 14/10/2019 ന് അപാക�� പരിഹരി��തിനായി തിരി�യ�ി��ത് അപാക�� പരിഹരി�് 27/05/2020 ന് ലഭ�മാ�ിയി���മാണ്. വാ�ഷികകണ�ക� സമ��ി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�

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

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...
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1-1   വാർഷിക കണ�് പരിേശാധന – അപാക�ൾ പരിഹരി�െ��ി�ി�.
സ�വകലാശാല�െട 2013-14 �ത� 2017-18 വെര�� 5 സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല വാ�ഷിക കണ�ക� യഥാ�മം 03.03.2020, 09.03.2020, 05.03.2020, 27.05.2020, 27.05.2020 എ�ീ തീ�തികളി� െത�ക� തി��ി �ന:സമ��ി�തിെ� അടി�ാന�ി� പരിേശാധന നട�ക�ം ആയതി� �കാരം 12/01/2021 തീ�തി യിെല െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ഡി.509/2020 ന�� �കാരം

(1) 2013-14 െല വാ�ഷിക കണ�്

എ) ഫിനാ�സ് ഓഫീസി� നി�ം 29/05/2017 ന് ലഭ�മാ�ിയ�ം 2012-13 വ�ഷെ�

ഓഡി�് റിേ�ാ��ിന് (നം. െക.എസ്.എ – വി. എ. �./ബി -365/2017 തീ�തി 17.02.2018) ആ�ദമാ�ിയ�മായ വാ�ഷിക കണ�ിെ� നീ�ി ബാ�ി

₹ 52,29,00,161.00/-യാണ്. എ�ാ� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ 2013-14 വ�ഷെ� ���ിയ വാ�ഷിക കണ�ിെ� ��ബാ�ി ₹ 44,40,32,435.00 യാണ്. ഈയിന�ി� ₹ 7,88,67,726.00 �െട (ഏഴ് േകാടി എ�പെ��് ല��ി അ�പേ�ഴായിര�ി എ���ി ഇ�പ�ാറ് �പ) വ�തിയാന��്.

ബി) താെഴ െകാ��ിരി�� വരവ ്ഇന�ളി� വ�ത�ാസം കാണെ��. ��ത വ�ത�ാസം േരഖക�െട അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�െ��ി�ി�.

�മ
ന��

ഇനം

2013-14
വ�ഷെ�
വാ�ഷിക
കണ�്
�കാരം (₹)

2013-14
വ�ഷെ�
���ിയ
വാ�ഷിക
കണ�് �കാരം
(₹)

വ�ത�ാസം

(₹)

1 JRF/SRF 7,18,786 7,19,786 1000

2
Transfer
Credit

27,56,38,842 ഇ� 27,56,38,842

3 Abatement 53,04,007 46,50,111 6,53,896

സി) ഇേ�ണ� രസീ��് ഇന�ി� ₹ 12,52,96,608.8 �െട വര��്. ഇതി��െ�� OTHERS എ� സബ് െഹഡി� ₹  4,46,23,820/- യാ��ത്. ആയതി� ₹ 10,00,000/- �െട വരവ് വിശദീകരി�െ��ി��്. ബാ�ി �കയായ ₹4,36,23,820/- �െട വരവി നാ�ദമായ േരഖകേളാ വിശദീകരണേമാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഡി) േനാ� �ാ� റീ��സീലിേയഷനി� േ�ഷ� ന�� 105 (സംരംഭകത� വി�ാനവ�ാപന ഡയറ�േറ�്) െ� ��ബാ�ിയായി െനഗ�ീവ് �ക (-194639) േച��ി��്. ആയതിന് േരഖാ�ലം വ��ത വ��ിയി�ി�.

ഇ) ICAR െഡവല�െമ�് �ാ�ിന�ി�� വരവ് ഒഴി� ്ICAR െ� മ�് േ�ാജ�ക�െട വരവ് വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയി�ി�.

എഫ്) െചലവ് ഇന�ളി� താെഴ പറ�� വ�ത�ാസം കാണെ��.

�മ
ന��

ഇനം

2013-14
വാ�ഷിക
കണ�്
�കാരം (₹)

2013-14 െല
���ിയ
വാ�ഷിക
കണ�്
�കാരം (₹)

വ�ത�ാസം

(₹)

1 Non Plan 25,82,26,202 45,36,81,861 (-)19,54,55,659

2 Plan 13,91,65,341 ഇ� 13,91,65,341

3 EFC/RIDF 34,86,82,574 49,60,48,940 (-)14,73,66,366

4
ICAR
Dev.Grant

1,87,46,504 1,89,60,868 (-)2,14,364

5 EAP 71,03,284 1,93,79,169 (-)1,22,75,885

6
Transfer
Debit

34,49,23,894 ഇ� 34,49,23,894

7
FD (EAP
& RIDF)

24,21,90,444 ഇ� 24,21,90,444

ജി) സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ� െചലവായ ₹ 49,60,48,940/- യി� േക� ഫ�ായ EFC, RIDF എ�ിവ�െട െചല�ക�ം �ടി ഉ�െ���ിയി��്. ��ത െചല�ക� തരം തിരി�ി�ി�.

എ�്) OTHER EXPENDITURE എ� െഹഡി� ₹ 10,93,65,599/- െചലവഴി�ി��്. ആയതി� ₹ 45,28,284/-പ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഐ) വാ�ഷിക കണ�് സം�ഹം �കാരം ICAR െചലവിന�ി� ₹1,89,60,868/- �ം അ�ബ��ി� ₹ 1,97,06,015/- �മാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത.്

₹ 7,45,147/- �െട വ�ത�ാസ��്.

െജ) വാ�ഷിക കണ�് സം�ഹം �കാരം EAP െചലവിന�ി� ₹ 1,93,79,169/- �ം ബാ�് റീ��സീലിേയഷ� �കാരം ₹ 6,41,05,257/-�ം െചല� േരഖെ���ിയി��്. ₹ 44726088/-�െട വ�ത�ാസ��്.

(2) 2014-15 െല വാ�ഷിക കണ�്

എ) 2013-14 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� നീ�ി ബാ�ി�ം (₹ 53,85,36,235/-) 2014-15 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� ��ബാ�ി�ം (₹57,90,01,488/-) െപാ�� െ���ി�. വ�ത�ാസം വ� ₹ 4,04,65,253/- �െട കാരണം വിശദീകരി�െ��ി�ി�.

ബി) 21/12/2018 ന് ലഭ�മാ�ിയ 2014-15 വ�ഷെ� �ാഥമിക വാ�ഷിക കണ�ിെല �ാ��� �ഡി�് എ� വരവിന�ിെല ₹ 15,51,98,862/- ���ിയ വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�ി�.

സി) െചലവിന�ളിെല വ�ത�ാസം

�മ
ന��

ഇനം

2014-15 െല
വാ�ഷി
കണ�്

�കാരം (₹)

2014-15 െല
���ിയ
വാ�ഷി
കണ�്

�കാരം (₹)

വ�ത�ാസം

(₹)

1
Plan, EFC,
RIDF,RKVY

49,69,25,890 59,20,65,936 (-)9,51,40,046

2 EAP 63,76,328 1,25,49,546 (-)61,73,218

3
Transfer
Debit

2,52,79,9120 ഇ� 25,27,99,120

4
Other
Expenditure

65,070 7,50,21,389 (-)7,49,56,319*

5 FD 12,91,92,842 ഇ� 12,91,92,842

* Other Expenditure എ�യിന�ി�� ₹ 7,50,21,389/- യി� ₹ 5,74,69,078/- വിവിധ േ�ഷ�ക�െട �ാ�, േനാ� �ാ� അ�ൗ�കളി��െ�� GPF/WPF ഇന�ി�� താെണ�് ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്. ബാ�ി വ�� ₹ 1,75,52,311/- �െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഡി) ���ിയ വാ�ഷിക കണ�ി� PLAN, RKVY, RIDF എ�ിവ�െട ഇനം തിരി�� െചല� വിവരം ലഭ�മാ�ാെത, ₹ 59,20,65,936/- െചലവിന�ി� െമാ�മായി കാണി�ി��.്

(3) 2015-16 െല വാ�ഷിക കണ�്

എ). 2014-15 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� നീ�ി ബാ�ി�ം (₹ 33,89,36,295/-) 2015-16 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� ��ബാ�ി�ം (₹38,24,59,197/-) െപാ�� െ���ി�. ₹ 4,35,22,902/- �െട വ�ത�ാസ��്.

ബി). വരവിന�ളി� വ�ത�ാസം

�മ
ന��

ഇനം

2015-16
വ�ഷെ�
വാ�ഷിക
കണ�് (₹)

2015-16 െല
���ിയ
വാ�ഷിക
കണ�്

(₹)

വ�ത�ാസം

(₹)

1
Internal
Receipts**

17,23,67,505 16,67,88,347 55,79,158

2 RF ഇ� 10,86,21,178 10,86,21,178

3 FEES ഇ� 2,86,97,172 2,86,97,172

സി). െചലവിന�ളിെല വ�ത�ാസം

�മ
ന��

ഇനം
2015-16 വ�ഷെ�
വാ�ഷിക കണ�്
�കാരം (₹)

1
PLAN + NON
PLAN

1,19,13,21,043

2 ICAR 1,89,28,482

3
TRANSFER
DEBIT

19,20,36,131

4 EAP 22,43,756

5 BANK CHARGES 47,623

6
FD(RIDF,
PENSION,IR)

3,29,10,739

7 PENSION,DCRG 8,02,57,521

�മ
ന��

ഇനം
2015-16 വ�ഷെ�
���ിയ വാ�ഷിക
കണ�് �കാരം (₹)

1 NON PLAN 63,42,58,951

2 PLAN,EFC, RKVY,RIDF 51,79,44,785

3 ICAR DEV.GRANT 1,97,63,433

4 RF 10,37,76,083

5 EAP 65,63,120

6 FEES 54,11,066

7 BANK CHARGES 65,779.30

8 OTHERS 6,51,37,071

9 PENSION,DCRG,COMMUTN 8,02,57,521

10 KSIDC LEASE 2,00,00,000

11 KSIDC SERVICE TAX 28,00,000

12 TDS UNDER FD 24,606

(4) 2016-17 െല വാ�ഷിക കണ�്

എ) ���ിയ വാ�ഷിക കണ�് �കാരം 2015-16 വ�ഷെ� നീ�ി ബാ�ി �കയായ ₹ 39,89,31,906 �ം 2016-17 വ�ഷെ� ��ബാ�ി �കയായ (₹43,26,13,660 �ം െപാ��െ���ി�. വ�ത�ാസം ₹3,36,81,754/- സ�വകലാശാല�െട 2014-15, 2015-16 വ�ഷെ� സം�� ഓഡി�് റിേ�ാ��് (ന��. െക.എസ്.എ. വി.എ.�/ഡി-709/2018 തീയതി 31.12.2018) �കാരം 2015-16 വ�ഷെ�

ബി). Internal Revenue എ� െഹഡി� ഉ�െ���ിയിരി�� Others എ�യിന�ി� ₹ 1,72,37,374/- �െട വരവിന് ആ�ദമായ വിവര�� ��ി��ി�.

സി) വാ�ഷിക കണ�ിെ� സം�ഹ�ി� ഫീസിന�ി� (Income from Fees)

₹ 5,24,77,885/- വരവ് േച��ി��്. എ�ാ� ��ത വരവിെ� േ�ഷ� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഡി). 2016-17കാലയളവി� സ�വകലാശാലയി� ആെക 21 േ�ഷ�കളിലാണ് റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് േ�ാജ�് നിലവി��ത്. ഇവ�െട 2016-17 വ�ഷെ� വര� െചല�ക� സംബ�ി� ��ത േ�ഷ� േമധാവിക� സാ��െ���ിയ കണ�ക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ). റിേവാ�വിംഗ് ഫ�ിന�ി� േ�ഷ�ക� Transfer Debit ആയി കാണി�ിരി�� �ക ₹ 4,11,07,165/- യാെണ�ി�ം. ഈയിന�ി� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ് വാ�ഷിക കണ�ി� Transfer Credit ആയി കാണി�ിരി��ത് ₹ 4,91,07,165/- യാണ്. വ�ത�ാസമായ �ക ₹ 80,00,000/- യാണ്.

എഫ്).വാ�ഷിക കണ�ിെല �ാ� െചലവിെ� �െട EFC, RKVY, RIDF എ�ീ െചല�ക�ം �ടി ഉ�െ���ി ആെക ₹ 24,97,83,977/- യാണ് കാണി�ിരി��ത്. എ�ാ� അ�ബ�മായി േച��ിരി�� േ�ഷ� തിരി�� വിശദമായ േ�ഷ�ക�െട �ാ� െചലവിന�ി� ₹ 29,10,59,621/- യാണ് കാണി�ിരി��ത്. എ�ാ� ഈയിന�ി� ₹ 4,12,75,644/- �െട വ�ത�ാസം കാ��

ജി). സ�വകലാശാല�െട EAP {ICAR (Development Grant, AICRP, Student Ready, Library Strengthening, NTS, JRF......etc) , AHD, KSCSTE, DRDO, DST-SERB, ....etc} ഫ�ക�െട വരവിെ��ം െചലവിെ��ം ഇനം തിരി�� കണ�ക� വാ�ഷിക കണ�ി� �തിഫലി��ി�.

(5) 2017-18 െല വാ�ഷിക കണ�്

എ). 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെല നീ�ി ബാ�ി �കയായ

₹ 85,73,04,923/- �ം 2017-18 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെല ��ബാ�ി �കയായ

₹ 89,26,81,111/- �ം െപാ��െ���ി�. വ�ത�ാസ�� ₹ 3,53,76,188/-യാണ്.

ബി). േകരള �ഷറി േകാഡ്, �� 92 (എ) �കാരം സ��ാ� ഫ�് സ�ീകരി�� �ാപന�ി� TR 7 A �കാര�� ഒ� ക�ാഷ് ��് എ�തി ��ി�ണെമ�് നി��ഷി��. എ�ാ� അ�ൗ� പരിേശാധന കാലയളവി� സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസി� ക�ാ���് ഡിജി�ൈലസ് െച� �ട�ിയ� �കാരം വിവിധ െസ�� കളിലായി 15 ലധികം ക�ാ���ക� ഉപേയാഗി��തായി

സി). Internal Revenue എ� െഹഡിെല Others എ�യിന�ി� ₹ 1,36,05,890.90/- �െട വരവിന് ആ�ദമായ വിശദാംശ�� വാ�ഷിക കണ�ി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഡി). വാ�ഷിക കണ�ിെ� സം�ഹ�ി� ഫീസിന�ി�� വരവിെ� (Income from Fees) (₹ 6,69,39,222/-) േ�ഷ� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ). റിേവാ�വിംഗ് ഫ�ിന�ി� േ�ഷ�ക�െട Transfer Debit �ക ₹ 1,19,53,991/- യാണ്. എ�ാ� ഫിനാ�സ് ഓഫീസി� ��ി�ി�� േരഖക� �കാരം ഈയിന�ി�� Transfer Credit ₹ 3,94,11,208/- യാണ്. വ�ത�ാസം ₹ 2,74,57,217/-

എഫ്). വാ�ഷിക കണ�ിെല �ാ� െചലവിെ� �െട EFC, RKVY, RIDF എ�ീ െചല�ക�ം �ടി ഉ�െ���ി ആെക ₹ 53,82,57,239/- കാണി�ിരി��.
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ജി). സ�വകലാശാല�െട EAP {ICAR (Development Grant, AICRP, Student Ready, Library Strengthening, NTS, JRF......etc) , AHD, KSCSTE, DRDO, DST-SERB, ....etc} ഫ�ക�െട വരവിെ��ം െചലവിെ��ം ഇനം തിരി�� കണ�ക� വാ�ഷിക കണ�ി� �തിഫലി��ി�.

എ�്). Other Expenditure ₹ 15,22,71,721/- യാണ്. ഇതി� GPF, WPF എ�ീയിന �ളിലായി ₹ 2,69,01,619/-െചലവഴി�ി��്. ബാ�ി ₹ 12,53,70,102/- െചലവ ഴി�ിതിെ� ഇനം തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഐ). ICAR Development Grant, EAP ഇന�ളി� െചലവ് യഥാ�മം വാ�ഷിക കണ�ിെ� സം�ി�ം �കാരം ₹ 3,78,64,716/- �ം ₹ 85,48,427/- �ം വിശദമായ േ��്െമ�് �കാരം ₹ 37,955,247/- �ം ₹ 86,26,203/- �മാണ്. വ�ത�ാസം യഥാ�മം ₹ 90,531/- �ം ₹ 77,776/- �മാണ്.

വാ�ഷിക കണ�ി�� േമ� അപാക�� പരിഹരി�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ് .

1-2   ത�ികകൾ ��ി�ൽ , �ന:സംഘാടനം , �ന:നാമകരണം
(i) േകരള �ഷി (അനിമ� ഹ�ബ��ി) വ��ിെ� 5/12/12 തീ�തിയിെല സ.ഉ.(സാ.ധാ) ന��. 2350/12/എ.ഡി ഉ�രവ് �കാരം േകരളാ െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല�് േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� നി�ം ൈകമാ�ം െച� കി�ിയ 486 അ��ാപേകതര ത�ികക� അ�വദി� ന�കി. െവ�റിനറി സ��കലാശാലയി� �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന്

�മ
ന��

ത�ിക
സ��ാ�
ഉ�രവ്
�കാരം

സ��കലാശാല
ഉ�രവ് �കാരം

1

േജായി�് രജി�ാ� /
േജായി�് ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�

ഇ� 3

2 െഡപ��ി രജി�ാ� 1 5

3
അസി��് രജി�ാ�
(ഹ.േ�)

ഇ� 5

4 അസി��് രജി�ാ� 1 10

5
െസ�� ഓഫീസ�
(ഹ.േ�) 22

15

6 െസ�� ഓഫീസ� 15

7
അസി��്
െസ�� ഓഫീസ�

59

37

8
സീനിയ� േ�ഡ്
അസി��് 22

9 അസി��് 49

ആെക 83 161

�ട�� ്20/3/17 െല KVASU/GA/B/430/2016 ന�� �കാരം �ാ�് IV െ� എ�ം 54-� നി�ം 111 ആയി ഉയ��ക�ം 29/12/2017-െല KVASU /GA/A2/ 5979/2017 ന�� ഉ�ര� �കാരം അസി��മാ�െട 25 ത�ികക� ��ി�ം ആെക അന��ാപക ത�ികക� സ��ാ� അ�മതിയി�ാെത 477 ആ�ി ഉയ��ി.

സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാെത ത�ികക� ��ി�തി�ം �ന: �മീകരി�തി�ം �ന: നാമകരണം െച�തി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ക�ം എ��ം േവഗം സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തി�ം 31/12/2018 ന് �റെ��വി� െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ഡി-709/2018 ന�� 2014-15, 2015-16 സം�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� ക�ശനമായ നി�േ�ശം ന�കിയി��താണ്. എ�ാ� നാളി�വെര

(1) രജി�ാ�െട 25/06/2020 െല െക.വി.എ.എസ്.�/ജി.എ/എ2/10712/2020 ന�� ഉ�ര� �കാരം എ�ിക��ീവ ്എ�ിനീയ� - 1, അസി��് ൈലേ�റിയ� - 4, �റി�� അസി��് - 4 എ�ി�െന 9 (ഒ�പത്) ത�ികക� �ടി ��ി�. ഇ�ാര��ി�� വിേയാജി�് 09/09/2020 െല െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ഡി-328/2020 �കാരം സ�വകലാശാലെയ�ം ബ�. േകരള സം�ാന ഓഡി�്

(2) രജി�ാ�െട 26/10/2021 െല െക.വി.എ.എസ്.�/ജി.എ/എ3/13113/2021 ന�� ഉ�ര� �കാരം സ�വകലാശാലയിെല �� ഓഫീസ�, ചീഫ് ആ��ി�് എ�ീ ത�ികക� അസി�� എ�ിനീയ� ത�ികയാ�ി റീ െഡസിേ��് െച�് നിയമനം നട�ി. ഇ�ാര��ി�� വിേയാജി� ്05/01/2022 െല െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ഡി-406/2021 �കാരം സ�വകലാശാലെയ�ം ബ�. േകരള

എ�ാ� 5/12/12 തീ�തിയിെല , േകരള �ഷി (അനിമ� ഹ�ബ��ി) വ��ിെ� സ.ഉ.(സാ.ധാ)ന��. 2350/12/എ.ഡി ഉ�രവ് �കാരം േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�് 486 ത�ികക� അ�വദി�െ��ി��്. ��ത ഉ�രവിന് വി��മാ�� ത�ികക� ��ി��, �ന:�മീകരണം, �ന: നാമകരണം �ട�ിയ സ�വകലാശാല�െട യാെതാ�

(ii) 20.01.2020 െല ഓഡി�് എ�ക�യറി �കാരം 11/08/2014 തീയതിയിെല െക.വി.എ.എസ്.�/ജി.എ/എ/1505/2014(1) ഉ�രവ് �േഖന�� , േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�് ൈകമാറി�ി�ിയ 335 ടീ�ിംഗ് ത�ികക�െട �മീകരണ�ി�ം ആയതി� 83 ത�ികക� ഒഴി�കിട��ി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി��. �ടാെത ��ത �മീകരണം

വിഷയം
െവ�റിനറി
സയ�സ്

ഡയറി
സയ�സ്

ആെക റിമാ��്

അ�വദി�െ��ത് 311 24 335

നിലവിെല �ിതി 231 21 252

2 അസി.
ൈലേ�റിയ�
ഉ�െ�െട

േവ��സി 80 3 83

ഈ സാഹചര��ി� േമ� സ��ാ� ഉ�രവിന് വി��മാ�� എ�ാവിധ നിയമന�� , ത�ികക� ��ി��, ത�ികക� �ന:സംഘടി�ി�� , ത�ികക� �ന: നാമകരണം െച��, �.ജി.സി / വി.സി.ഐ �ട�ിയവ നി��ഷി�� അധ�ാപക – വിദ�ാ��ി അ�പാത�ിെനതിരാ�� അധ�ാപക നിയമന�� �ട�ിയ യാെതാ� നടപടിക�ം ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. 

ഇ�ാര��ി� സ��ാരിേ��ം സ�വകലാശാല ഉ�ത അധികാരിക�േട�ം േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിേ��ം �േത�ക �� �ണി�� .

1-3   േ�ഷ�ക�െട വാർഷിക കണ�ിെല അപാക�ൾ
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട് .

2017-18 വ�ഷ�ി� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� - 1 , മ��ി�െട 24/05/2018 തീ�തിയിെല AEE-1/IDW-MTY/90/2018ന�� ക�് �കാരം ��ത ഓഫീസിെ� വാ�ഷിക കണ�് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��് സമ��ി�. ഐ.ഡി.വിംഗ് , �േ�ാട് ഓഫീസിെ� 2017-18 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് 01/06/2018 ന് KVASU/IDW/A-50875/2018 ന�� �കാരം �േത�കമാ�ം സമ��ി�

�ടാെത മ��ി അസി��് എ�ിക��ീവ ്എ�ിനീയ� - 1 സമ��ി� വാ�ഷിക കണ�ി� െത�ായ േരഖെ����കളാണ് വ��ിയിരി��ത്. ആെക വരവ് -

₹ 31,43,443.00 ആെക െചലവ് - ₹ 15,36,862.00. നീ�ി ബാ�ി - ₹ 2928.50 ഇത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ.്

ഇ�ര�ി� ര� വാ�ഷിക കണ�ക� സമ��ി�തിനാ�ം െത�ായ കണ� ക� ന�കിയിതിനാ�ം, ��ത വ�ഷെ� സ�വകലാശാല�െട വാ�ഷിക കണ�ി�ം െത�ക�ം വ�ത�ാസ��ം ഉ�ായി��്. ആയത് പരിഹരി�് വ��മായ െതളി�കേളാെട വിശദമാേ��താണ.്

1-4   �ഷറി അ�ൗ�് ആരംഭി�് �വർ�ന�മമാ��തിൽ വീ� വ��ി.
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , �േ�ാട് .

സ��ാ� ഉ�ര�ക� �കാരം ഐ.ഡി.വിംഗ്, �േ�ാട് {ജി.ഒ.(ആ�.ടി) ന�� 9568/2017/ഫി� തീ�തി. 23/12/2017} 03/01/2018 ന് അേപ� സമ��ി�് 799011400003503 �കാരം �െപഷ�� �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�് �ട�ി െയ�ി�ം 19/03/2018 ന് മാ�മാണ് ��ത അ�ൗ�് വഴി ഇടപാ�ക� നട�ി �ട�ിയത്. സ�വകലാശാല�െട വിവിധ േ�ഷ�കേളാ�ം ഡി�ാ��െമ�ിേനാ�ം

26.08.2021 ന് ന�കിയ എ�ക�യറി ന�� 02/2017-18 ന് ലഭി� മ�പടി �കാരം ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്., ഇ.എഫ്.സി., ഐ.സി.എ.ആ� �ട�ിയ ഫ�ക�ം വ��തിനാ�ം മ� േ�ഷ�കളിെല �ഷറി അ�ൗ�ി� നി�ം ��ത ബാ�് അ�ൗ�ി േല�് വിവിധ �വ �ിക��� �ാ� ഫ�് �ാ��� െച� വ��തിനാ�മാണ് �ാ� ഫ�ിനാ�� ബാ�് അ�ൗ�്

1-5   �സി�ീകരണ��െട വിതരണ�ിെല അപാക�ൾ
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�് 
   േ�ഷെ� Stock Register for priced publications പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� വിവര�� ലഭ�മ�.
(എ) Vol II � േപജ് 6, 481, 482 ; Vol III � േപജ് 345 എ�ിവയി� വി��ന�ായി ��ി� ��ക�� Complementary ആയി ന�കിയ ി��്. ഭാവിയി� �ി�ിംഗ് സമയ�്,  Complementary ആയി ന���തി�� ��ക�� �ടി ഉ�െ��േ��താണ്. 
(ബി) Vol II � േപജ് 8, 96, 155, 216, 409, Vol III � േപജ് 9,  56,  74,  347  എ�ിവയി� ��ിേ����ക� വ��ിയതിന് കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�. ��ത ��ിേ���� ക� �കാരം െചലവഴി� �സി�ീകരണ���് ആ�ദമായ വ�മാനം ഉറ�വ�േ��താണ്. (ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 4/17-18/04.11.2020 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�

1-6   ത�ികക�െട അധിക �മതല നൽ��തിൽ അവ��ത
രജി�ി

െവ�റിനറി സ�വകലാശാല �ാ���്, അ��ായം II �ാ���് 43 � ഡയറ�� ഓഫ് എ���ണ�ഷി�ിെ� നിയമന രീതി�ം �ാ���് 45(2) � നിയമന കാലയള�ം വ��മാ ��. ഇതി� �കാരം നി�ിത േയാഗ�ത��വെര 3 വ�ഷ കാലാവധിയി� നിയമി��തിനായി നി�യി�ിരി��. എ�ാ� 29/06/2018 � നട� േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിെ� 56-◌ാമത് മീ�ിംഗി� തീ�മാനം ന�� 

1-7   രജി�ാ�െട ഓഫീസ് - േകാടതി േക�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിൽ അനാ�
േകരള െവ�റിനറി &ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല ആ�ാനം, േകാേളജ്, മ��ബ� �ാപന�� എ�ിവ �ിതി െച�� 100 ഏ�� വ�� �ലെ� നി��ാണ �വ��ന�� സംബ�ി�് ര�് േകാടതി േക�ക� നിലവി��്. വിശദവിവരം �വെട േച���.

1. ബ�.േകരളാ ൈഹേ�ാടതിയി� നട�വ�� േകസ്  No.WP(c)32777/2014
െപ�ീഷണ�:- �ീ. സ�ീ� �ൈസ�.ഇ.െക, ഇ�ി�� ഹൗസ്, ൈവ�ിരി, വയനാട്., െസ��റി,  �ീ� േ�ാസ് േവ�ഡ് എ�വയ�െമ�് െ�ാ��� ആ�� ��് 
എതി�ക�ിക�:- െസ��റി, എ�വയ�െമ�് & േഫാറ�്, െസ��� െസ��റിേയ�് , �ണിയ� ഓഫ് ഇ�� , ന�െഡ�ഹി ഒ�ാം ക�ി�ം,
 േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല  പ�ാം ക�ി�ം. 

േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല ആ�ാനം �ിതി െച�� �േദശം പരി�ിതി േലാല �േദശമാെണ�ം ഇവിെട നി��ാണ ���ിക�  നട��ത് പരി�ിതി�െട സ�ലിതാവ�െയ ബാധി�െമ�തിനാ� ഈ �ലെ� എ�ാ നി��ാണ �വ��ന��ം നി��ിവ��തിന് ഉ�രവി��തിന്  േവ�ിയാണ്  െപ�ിഷണ� േകാടതിയി
8/12/2014-തീ�തിയിെല ഇട�ാല ഉ�രവി�െട േമ� �മിയിെല എ�ാ നി��ാണ���ിക�ം നി��ിവ��തിന് ഉ�രവായി. േമ� ഇട�ാല ഉ�രവി� ഇളവ ്ലഭി��തിനായി സ�വകലാശാല അേപ� സമ��ി�. െചറിയ നി��ാണ ���ിക� നട��തി�ം, ഒേ�ാ രേ�ാ നിലക�� അ�ാമിക് �േളാ�,് സംര�ണ ഭി�ി എ�ിവ�� നി��ാണ

28/3/2015െല അേപ� പരിഗണി�� വിധിയി�,  േകസി� Ext.P4ആയി മാ��് െച�തായ, 20/11/2014� േകരള വനം വന�ജീവി വ��് അഡി.ചീഫ് െസ��റി�് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം അയ� ക�ിെല നി�േ�ശ�� പരി�രി�ാെത സ�വകലാശാല�് അ��ലമായി ഒ� വിധി�ം ലഭി�ിെ��്  �ചി�ി�.

പി�ീട് േക� വനം പരി�ിതി  മ�ാലയ�ി� നി�് വ� മ�പടി േച��് 18/9/2018� അഫിഡവി�് സമ��ി�.

21/11/2018 തീ�തിയി� േമ� നം. േകസ് No. WP(c)32777/2014 െപ�ീഷണ� ഹാജരാകാ�തിനാ� ത�ി. പി�ീട് ഈ േകസിെല ഇട�ാല െപ�ീഷനി� 19/3/2019 തീ�തിയി� ഇട�ാല ഉ�രവിറ�ി. ഇതി� 6◌ാം ക�ിയായ സ��കലാശാല 3 മാസ�ി��ി� ൈഹേ�ാടതി�െട ഈ ഇട�ാല ഉ�ര�ം, േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ�
2. നാഷണ� �ീ� ൈ�ബ�ണ� , െചൈ�യി� വയനാട് �ക ൃതി സംര�ണ സമിതി ന�കിയ േകസ്.
Original Petition No.298/2014
സ��കലാശാല�ം അ�ബ��ാപന��ം �ിതി െച�� 100 ഏ�േറാളം വ�� �മിയി� നി��ാണ �വ��ന�� നി��ിെവ��തിനായി ഉ�രവ് േനടാനായി�� േകസ് ന�കിയത്. േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം 1◌ാം എതി�ക�ി�ം, േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല 10◌ാം എതി�ക�ി�മാണ.്

1/10/2018ന് ഈ േകസ് നാഷണ� �ീ� ൈ�ബ�ണ� ന�െഡ�ഹിയിേല�് (�ി�സി�� െബ�്) മാ�ിയേ�ാ� Original Petition No.577/2018 ന�� േകസായി മാറി. 30/1/2019ന് ഈ അേപ� ത�ി,  സ��കാലശാല�് അ��ലമായി വിധി�.  വയനാട് �ക  ൃതി സംര�ണസമിതി വീ�ം ബ�.��ീംേകാടതിയി� അ�ീ� ന�കി.  (Civil Appeal No.4579/2019
േമ� േക�ക� കാരണം സ�വകലാശാല�െട അ�ാഡമിക് േ�ാ�് ഉ�െ�െട�� നി��ാണ ���ിക�  നി��ിവ�ിരി�കയാണ്. നി��ാണ ���ിക��ായി ബി.എസ്.എ�.എ� - ന് 14.49 േകാടി �പ ���റായി ന�കിയി��്. ഇ� സംബ�ി�് വിശദവിവര��  2012-13 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക3-6 �  വിവരി�ി��്.

േമ� േക�കളി�ം േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ��കലാശാല ക�ിയായിരി�� മ� ്േക�കളി�ം �ട�നടപടിക� ത�രിതെ����തിന് നടപടിക� ൈകെ�ാേ��താണ്.  

1-8   ജീവിക�െട േപാ�്േമാർ�ം റിേ�ാർ�് ��ി��ി�.
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി

ജീവി രജി�� േവാള�ം 3 (2016-2017), േവാള�ം 4 (2017-2018) എ�ിവ �കാരം ജീവിക�െട മരണ സംഖ� യഥാ�മം 734ഉം, 632ഉം ആണ്. േപാ�് േമാ��ം റിേ�ാ��ക� േ�ഷനി� �ത�മായി ��ി�ി�ി�. ആയതിനാ� ജീവിക�െട മരണ സംഖ� �ത�മായി കണ�ാ�വാ� സാധി��ി�. ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 3/2017-2018 തീ�തി

1-9   െസയിൽസ് കൗ�ർ �വർ�നം ��ികരമ�.
മീ�് �ാ�് , മ��ി

2017-18 വ�ഷം �ത� െസയി�സ് കൗ�റി� ക���� ബി�ിംഗ് രീതി നട�ാ �ിയതി�േശഷം നിേത�ന�� കണ�് ��ി�ി� ��യി�െ�� അപാക�� �വെട േച���.

എ. ഉ�����െട വി��ന �കാരം ഒ� ദിവസെ� ആെക വരവ ്എ�െയ�് �ചി�ി�� െസയി�സ് റിേ�ാ��്/രജി�� ത�ാറാ�ി ��ി�ി�ി�.

ഉദാഹരണം :-

തീ�തി - 21/3/2018

െസയി�സ് രജി�� �കാരം

ആെക കള�� (ക�ാഷ്)

DSW െസയി�സ് കൗ�റിേല�് വി��ന നട�ിയത ്(െച�്)

എൈല�് ��� മാ���ിന് വി��ന നട�ിയത ്(െച�്)

ആെക

എ�ാ� െസയി�സ് റിേ�ാ��് �കാരം ആെക വരവ് ₹ 79,085/- മാ�മാണ് .

ഇ�കാരമാണ് ഉ�����െട വി��ന�മായി ബ�െ��് കണ�ക� ��ി�ിരി��ത്. ഈ കണ�ി�നി�ം ഒ� ദിവസം വി��ന നട�ിയ ആെക ഉ�����െട വിവരം, വി��നയി�െട ലഭി� �കഎ�ീ വിവര�� ലഭി��ി�. ഇത് സംബ�ി� വിശദീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.2/2017-18/8.5.19)�� മ�പടിയി� കണ�് ��ി�ിെല

ബി. മീ�് �ളാ�ിെ� ആവശ��ിേല�് വാ�� സാധ�ളി� Input tax claim ���മായി നട�ാ�ാനാ��ി� .

Input tax claim െച�ാ�� സാധ��െട പ�ിക ത�ാറാ�ി അ�രം സാധന�� വാ�േ�ാ� GST-രസീ�ക� തെ� ലഭി��െ��് ഉറ�് വ�േ���ം ആയവ Input tax claim െച���് എ�് ഉറ�് വ�േ���മാണ.്

സി. റിേവാ�വിംഗ് ഫ�്- വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതി� അപാകത

�ാപനം ലഭ�മാ�ിയ �കാര�� 2016-17, 2017-18 വ�ഷെ� റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് സംബ�ി� വരവ് െചലവ് കണ�് �വെട േച���.

സാ��ിക
വ�ഷം

�� ബാ�ി വരവ് ആെക െചലവ്
നീ�ി
ബാ�ി

2016-17 10,47,719.00 1,78,64,426.00 18912145.00 1,82,56,561.50 6,55,583.50

2017-18 6,55,583.50 2,20,17,653.00 2,26,73,236.50 1,96,19,282.16 30,53,954.34

���മാ�ം റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് െകാ�് �വ��ിേ�� മീ�് �ളാ�് േ�ാജ�ിെ� െചല� കണ�കളി� ഉ�െ���ാ� വലിയേതാതി�� �കക�, �ളാ�, േനാ� �ാ� ഫ�കളി� നിെ���് നി�വഹി���്. ആയതിെ� വിവരം �വെട േച���.

�ളാ�ിെ� ഇല�ിസി�ി ചാ�ജിന�ിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി�് 2016-17 വ�ഷം ₹ 9,56,408/-�ം 2017-18 വ�ഷം ₹ 10,41,142/-�ം; �ളാ�ിെല ജീവന�ാ�െട േവതനം ന���തിനായി 2016-17 വ�ഷം ₹ 20,25,819/-�ം 2017-18 വ�ഷം ₹ 33,79,692/-�ം േനാ��ളാ� ഫ�ി� നി�ം െചലവഴി�ി��്. �ടാെത �യിനീസി�� ൈ�പ�് ഉ�െ�െട �ളാ�ിെ� �വ��ന���പേയാഗി�

ഡി. മീ�് �ാ�ിേല�് ജീവികെള വാ��തിന് നിയമാവലി ഉ�ാ�ിയി�ി� .

മീ�് �ാ�ിേല�ാവശ�മായ ജീവികെള വാ��ത് സംബ�ി�് നിയമാവലി ത�ാറാ�ിയി�ിെ��് എ�ക�യറി ന�� 2/16-17 തീയതി 08.05.2019ന് മ�പടിയായി അറിയി�ി��്. �ാ�ിേല�് ആവശ�മായ പ�, എ�മ, ആട ്എ�ിവെയ സ��ാ�/ �ണിേവ�ി�ി ഫാ�കളി� നി�ാണ് വാ��ത്. പ�ി, േകാഴി, താറാവ് എ�ിവെയ സ�കാര� ഫാ�കളി�നി�ം �ാ�് നി�യി�� വില��സരി�്

1-10   ഇടപാ�കൾ �ർ�മാ�ം ക�ാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.
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െസ�� േഫാ� ൈല�േ�ാ�് & േപാളിസി റിസ��് , തി�വന��രം

�ാപന�ിെല ക�ാഷ് ��് പരിേശാധി�തി� െച�്/ഡി.ഡി. / ബാ�് �ാ���/�ഷറി �ാ��� �ഖാ�ിരം നട�� ഇടപാ�ക� ക�ാഷ് ��ി� േരഖെ�� ��ി�. ഉദാ. �വെട േച���.

1) 3/4/17 െച�് നം. 3041523302 �ക ₹ 5086/-

2) 3/4/17 െച�് നം. 20163917410 �ക ₹ 1001/-

എ�ാ തര�ി��ളള ധന ഇടപാ�ക�ം ക�ാഷ് ��ി� േരഖെ�െ��േ��താണ.്

1-11   രജി��ക�െട പരിപാലനം സംബ�ി� അപാക�ൾ
പൗ��ി & ഡ�് ഫാം, മ��ി

േ�ാ�് രജി��

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ�് െ�ാഡ�� രജി���കാരം ഫാമി� നി�ം താെഴ �ചി�ി�� തീയതികളി� താറാ���ക� െസയി�സ് കൗ�റിേല�് വിതരണം െച�ി��്. എ�ാ� ��ത താറാ���ക� െസയി�സ് കൗ�റി� േ�ാ�ി െല��് വി�തിന് േരഖക� ഇ�. ��ത സമയ�് ഒ� താറാ����് (േടബി� ) 7/- �പ വില��ായി��. േ�ാ�് രജി�� പരിേശാധനയി� കെ�

Opening Balance
Muskovy Duck
Daily Production

വി��ന�്
ന�ിയത് Closing Balance

Date HatchTableChippedHatchTableChippedHatchTableChippedHatchTableChipped
23.04.17 9 8 8 1
11.05.17 35 6 35 6
15.05.17 24 4 24 4
22.05.17 31 4 31 4
24.07.17 7 7
31.07.1 4 4
23.12.17 1 1
26.12.17 1 1
28.02.18 1 1
27.02.18 1 1
08.03.18 2 2
17.03.18 1 1
31.03.18 1 1
ആെക 116

��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ന�ിയ ഓഡി�് അന�ഷണ�ിന് ( 1/20.10.21 ) ന് മ�പടി ലഭ�മായി�. �ടാെത േ�ാ�് രജി��ക� ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധി�കേയാ സാ��െ���കേയാ െച��ി�. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം അപാക�� പരിഹരി�് അറിയിേ���മാണ.്

െസയി�സ് കൗ�റിേല�് വിതരണം െച�� ��ക� ��വ�ം െസയി�സ് കൗ�റി� േ�ാ�ിെല��ാണ് വി�ന നട��ത ്എ�് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധന�് വിേധയമാേ��താണ്. �ടാെത േ�ാ�് രജി��ക� പരിേശാധി�് സാ��െ���ി ��ി�വാ� ��ിേ��താണ.്

1-12   േസവന/ഹാജർ ��കം ��ി�ിെല അപാക�ൾ
ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി .

�ീ. �ീനിവാസ� ടി. െക , �ാ�� ൈ�വ� (െസ. േ�ഡ്)

സി.ബി,വി.നം./തിയതി 14/03-18 തി.09/03/2018

�ക ₹ 5,59,169/-

െച�് നം. 013244/09-03-2018

േമ� �ചിത വൗ�� �കാരം �ീ. �ീനിവാസന് 02/16 �ത� 01/17 വെര�� ശ�ള �ടി�ിക അ�വദി�ി��്. ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ േസവന��ക പരിേശാധനയി� അേ�ഹ�ിെ� �ാ�� ൈ�വ� (േ�ഡ് 1), �ാ�� ൈ�വ� (സീ. േ�ഡ്), �ാ�� ൈ�വ� (െസ. േ�ഡ്) ത�ികകളിേല�� �േമാഷ� തീയതിക� �ന�നി�യി�തി�േശഷം ശ�ളാ��ല��� �ന�നി�ണയി�ി�ി�

സ��കലാശാല�െട 29/04/2017-െല KVASU/GA/E/ 735/2017(1) ഉ�ര�് �കാരം �ീ. �ീനിവാസന് താെഴ കാ�� �േമാഷനാ��ല��� അ�വദി�ി��്. (േസവന��കം േപജ് നം.34,35)

�മ
നം.

�േമാഷ� ത�ിക
�േമാഷ�
തീയതി

അ�വദി�
ശ�ളം

₹

ശ�ള
നിര�്

1
�ാ��
ൈ�വ�(േ�ഡ് 1)

17/06/2011 10480 10480-18300

2
�ാ�� ൈ�വ�
(സീ. േ�ഡ്) 17/06/2011 11620 11620-20240

3
�ാ�� ൈ�വ�
(െസ. േ�ഡ്) 17/06/2011 13900 13900-24040

ഇതിെന �ട��് അേ�ഹ�ിന് അ�വദി� �കാര�� ശ�ളാ��ല��� താെഴ േച���.

തീയതി അ�വദി� ശ�ളം ശ�ള നിര�് റിമാ��്

01/06/2012 14,260 13900-24040

01/06/2013 14,620 13900-24040

01/06/2014 14,980 13900-24040

01/07/2014 29,900 26500-56700 ശ�ള പരി�രണം

01/06/2015 30,700 26500-56700

01/06/2016 31,500 26500-56700

01/06/2017 32,300 26500-56700

01/06/2018 33,100 26500-56700

01/06/2019 33,900 26500-56700

എ�ാ� സ�വകലാശാല�െട 17/05/2018-െല KVASU/GA/E/735/2017(1V) ഉ�ര�് �കാരം േമ� പരാമ�ശി� �േമാഷ� തീയതിക� താെഴ കാ�ം �കാരം �ന�നി�യി�ി��് . (േസവന��കം േപജ് നം.35)

�േമാഷ� ത�ിക �േമാഷ� തീയതി

�ാ�� ൈ�വ�(േ�ഡ് 1) 17/06/2011

�ാ�� ൈ�വ� (സീ. േ�ഡ്) 17/06/2011

�ാ�� ൈ�വ� (െസ. േ�ഡ്) 05/11/2013

എ�ാ� ഇതിന��തമായി അേ�ഹ�ിെ� ശ�ളാ��ല��� �ന� �മീകരി�തായി കാ��ി�. ���ിയ �േമാഷനാ��ല������തമായി �ീ. �ീനിവാസന് അ�ഹമായ ശ�ളാ��ല��� �വെട േച���.

തീയതി അ�വദി� ശ�ളം ശ�ള നിര�് റിമാ��്
17/06/2011 10,480 10480-18300
17/06/2011 11,620 11620-20240
01/06/2012 11,920 11620-20240
01/06/2013 12,220 11620-20240
05/11/2013 13,900 13900-24040

01/07/2014 27,800 26500-56700 ശ�ള പരി�രണം
01/11/2014 28,500 26500-56700
01/11/2015 29,200 26500-56700
01/11/2016 29,900 26500-56700
01/11/2017 30,700 26500-56700
01/11/2018 31,500 26500-56700

�ീ. �ീനിവാസെ� ശ�ളാ��ല��� േമ� �ചി�ി� �കാരം �ന��മീകരി േ���ം ��ത� ന�കിയ ആ��ല��� തിരിെക ഈടാേ���മാണ്. 29/04/2017- െല േമ� പരാമ�ശി�ി�� സ�വകലാശാല ഉ�രവി� �േമാഷ� �ല�� �ടി�ിക റി�യ�െമ�് സമയ� മാ�േമ അ�വദി�ക�� എ�് നി�േ�ശി�ി��െവ�ി�ം ഇതി� വി��മായി ശ�ള പരി�രണ �ടി�ികേയാെടാ�ം

1-13   ഭൗതീക സാഹചര���െട അപര�ാ�ത
(i)സ�വകലാശാല�െട വിവിധ േ�ഷ�ക�െട ഇല�ിസി�ി ബി�ക� പരിേശാധി�തി� �തിമാസം ഭീമമായ �കകളാണ് അട� വ��തായി കാ��ത് . ഉദാഹരണ�ിന് േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ്, �േ�ാടിന് �തിമാസം 3 ല��ിലധികം �പ ഈയിന�ി� െചല� വ�� . സ�വകലാശാല ��ാ�� ഭീമമായ ഇല�ിസി�ി െചലവ് നിയ�ി��തിനായി

(ii) കാ�ഷിക സ�വകലാശാല �ട�ിവ��ം െവ�റിനറി സ�വകലാശാല ���ീകരി��മായ േകാലാഹലേമടിെല േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി െക�ിടം യഥാ���ി� ഒ� ഡയറി േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� �പേരഖ �കാരേമാ ആവശ�ാ�സരണേമാ അ� നി��ി�ിരി��ത്. ആയതിനാ� തെ� ആവശ�മായ എ��ി�ം �ലസൗകര��ി�ം �ാ�് �റിക� സ�മ�
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ.്

2020-21 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�പേയാഗി�് വാ�ിയ 23 ല�േ�ാളം �പ വില വ�� മി��് േ�ാസസിംഗ ്ഉപകരണ�� നാളി�വെര ഇ��ാ� െച�ാെത, േമ��ര തക�� ക�ാ�േ��ി� മഴ�ം െവയി�ം മ�േമ�് നശി�െകാ�ിരി�കയാണ്. േകാേളജിേനാട് േച��� മ�സിയം ബി�ഡിംഗ് അ����ണിക� നട�ി ��ത ഉപകരണ�� ഇ��ാ� െച�് �വ��ന�മമാ�ി

പ�തിക� ആവി�രി�േ�ാ� സാധന സാമ�ിക� വാ��തിന് ����ം െകാ��ാെത പ�തി നി�വഹണം നട�ി �േയാജനെ���ാ�� ഭൗതിക സാഹചര�ം ഒ��വാ� ��ിേ��താണ്. ��ത പ�തിയി� വാ��ക��് �ാധാന�ം ന�കിയതി�െട വ� �ക െചലവഴി�് വാ�ിയ സാധന സാമ�ിക� നശി�േപാ��ത് ഗൗരവമായി കാ��. ആ��ി�� ആ�ിക� സംര�ി��

1-14   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�വകലാശാല കളിെല ജീവന�ാ�െട വിവര�� അപ് േലാഡ് െച��തിന് ( G. O. (P) No. 152/2014/Fin dated 29/04/2014 ) നി�േ�ശി�ി��്. ഇതി��കാരം

2017-18 വ�ഷെ� വരി�ാ�െട എ�ം, േശഖരി� �ക, അടവ് വ��ിയ �ക, അട� വ��� രീതി, സ�കലാശാല വിഹിതം അട� വ��ിയത് എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം

വർഷം

എൻ .പി
.എസ് .
വരി�ാ�െട
എ�ം

േശഖരി�

�ക(₹)

സർ�കലാശാല
വിഹിതം

അടവ്
വ���ിയ
�ക(₹)

Apr-17 70 371831 371831 743662

May-17 71 400380 400380 800760

Jun-17 74 395828 395828 791656

Jul-17 99 583615 583615 1167230

Aug-17 111 751107 751107 1502214

Sep-17 123 837875 837875 1675750

Oct-17 124 688546 688546 1377092

Nov-17 128 685353 685353 1370706

Dec-17 131 631425 631425 1262850

Jan-18 122 634026 634026 1268052

Feb-18 124 669833 669833 1339666

Mar-18 123 657247 657247 1314494

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�ിസ ്ബാ�് , �ൈബയ് �ാ�് അ�ൗ�ിേല�് (A/c. No. 3101932) �ാ��� െച� ന��കയാണ് െച��ത്.

1-15   െ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��്

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 2017-18 കാലയളവി� നിേ�പി�തിെ��ം നിലവി�� തിെ��ം വിവര�� താെഴ േച���.

�മ
നം

എഫ്.ഡി.നം
�ീ�സി��
�ക

നിേ�പി�
തീയതി

പലിശ
ലഭി�ത്
2016-17

പലിശ
ലഭി�ത്
2017-18

അവസാനി�ി�
തീയതി

1 37591295825 7,16,59,899 14/03/18 23660 14/03/18

2 37615577873 2,48,10,640 27/03/18 2276 27/03/18

1-16   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

സ�വകലാശാല�െട  2017-18 വ�ഷെ� ബ�ജ�്, ഫ�് അേലാ�്െമ�് എ�ിവ വിശദമായി പരിേശാധി�തി� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗിന് സ�വകലാ ശാല�െ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

1-17   െഡവലപ്െമ�് �ാ�് –₹ 38,37,894/- �മീകരണം ICAR അംഗീകരി� - ഓഡി�് ഇംപാ�്
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    ICAR Development Grant െ� 2019-20 വ�ഷെ� വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി��തിനായി നട�ിയ പരിേശാധനയി� ��ബാ�ി ₹ 30,11,917/- യാണ്. ഇ�മായി ബ�െ�� ബാ�്/�ഷറി അ�ൗ�ക� പരിേശാധി�തി� േമ� നീ�ി ബാ�ി�് ആ�ദമായ �ക കാണെ��ി�. വിശദമായ പരിേശാധനയി� ��ത ��ബാ�ിയി� ഏകേദശം 20 ല�േ�ാളം �പ 2011-12 

    �ട��് 02/02/2021 തീയതിയിെല െക.വി.എ.എസ്.�/എഫ്.ഡ��/ അ�ൗ�്സ്-2/2088/2020 ന�� �കാരം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� 2019-20 വ�ഷെ� ഓഡി�് �റി� ്ന�� െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ബി-351/2020 തീയതി 28.07.2020 ഖ�ിക5(i) �ം വിനിേയാഗ സാ��പ��ിെല പരാമ�ശ���ം വിശദമായ മ�പടി ലഭ�മാ�ി. ആയത് �ാേദശിക പരിേശാധന നട�ി െക.എസ്

    ₹ 5,81,052/- നീ�ിബാ�ിയി� ഉ�െ��േ��താ�ം ₹ 20,79,461/- നീ�ിബാ�ി യി� നി�ം ഒഴിവാേ��താ�ം കെ��ി. ആയ��കാരം 2020-2021 വ�ഷെ�നീ�ിബാ�ിയി� �മീകരണം നട�ി (ന�� െക.എസ്.എ-വി.എ.�/ബി-258/2021 തീയതി 30.07.2021 ) വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി�. ��ത വിനിേയാഗ സാ��പ��ി� നീ�ിബാ�ി ₹ 1,03,509/-യാണ്

േമ� വിനിേയാഗ സാ��പ��ിെ� അടി�ാന�ി� 08/02/2022 തീ�തി യിെല F.No.Ag.Edn./4(2)/2021-EP & HS �കാരം Indian Council of Agricultural Research (ICAR) , Delhi ��ത ₹ 38,37,894/- �െട �മീകരണം അംഗീകരി�ക�ം അതിന��തമായി 2021-22 വ�ഷേ��് ആദ�ഗ�വായി ₹ 80,00,000/- അ�വദി�ക�ം െച�ി��താണ.്

1-18   വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി�ത് – വിശദ വിവര�ൾ
2017-18 സാ��ി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
Merit cum means
scholarship

ICAR 21,000 21,000

2 NTS ICAR 10,15,198 7,71,198

3 JRF ICAR 3,24,000 3,24,000

4
STUDENT
READY

ICAR 7,02,000 6,84,000

5
Development
Grant

ICAR 4,20,91,385 3,78,64,716

6
Library
Strengthening

ICAR 59,00,205 58,94,388

7 AICRP on pigs ICAR 94,24,340 72,02,018

8 Megaseed on pig ICAR 68,99,240 57,93,606

9 AICRP on goat ICAR 20,50,173 20,02,127

10
Outreach
programme on
zoonotic diseases

ICAR 6,75,000 6,51,224

11
AICRP on
poultry for eggs

ICAR 70,97,014 54,00,520

12

Outreach
programme on
ethno veterinary
medicine

ICAR 5,93,500 5,47,266

13
Digital Radiology
Unit

NABARD
– RIDF

55,00,000 55,00,000

14

Chemical,
Structural and
Functional
Characterisation...

NASF-
ICAR

11,40,300 8,32,962

15

National
Workshop and
meeting Indian
Livestock......

ICAR 1,97,500 1,50,289

16 Best paper award KSCSTE 50,000 50,000

17

Clinical
Investigation on
Anaemia in
crossbred cattle

AHD 4,65,400 4,65,400

18
Fermentaion for
value addition

KSCSTE 3,20,000 3,20,000

19

Comparison of
PCR with
conventional
methods
Leptospirosis

KSCSTE 5,79,676 2,03,210

20
Field studies of
hoof disorders in
goats.....

ATMA 5,80,000 5,80,000

21

Evaluation and
prophylactic
management of
Laminities

AHD 3,64,000 3,64,000

22
Best paper award
– Molecular
diagnosis

KSCSTE 50,000 50,000

23
Science
popularization
programme......

KSCSTE 2,00,000 2,00,000

24
Student research
project

KSCSTE 8,000 8,000

25

Identification of
the causative
genes &
mutations

KSCSTE 13,34,000 11,41,260

TOTAL 8,75,81,931 7,70,21,184

1-19   വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി� േ�ാജ�കളിെല നിലനി�� �ധാനെ�� പരാമർശ�ൾ
(i) ICAR DEVELOPMENT GRANT 17-18 , PARA 6 (iii)

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷനി�ാ� M/s. Godwin Industries, Vythiri എ� �ാപന�ിന് അവ�െട 24.03.2018െല 412 ന�� ഇ�േവാ�സിെ� അടി�ാന �ി� ജി.എസ്.ടി. ഇന�ി�

₹ 15,336/- ന�കി. (സി.ബി.വി. ന��. 76/3-18/ 31.03.2018/85200.00 െച�് ന�� 113102/31.03.2018) ��ത ടാ�് ഡി�ാ��െമ�ിന് �ക അട�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�കേയാ, �ക തിരിെക ഈടാ�ി ഐ.സി.എ.ആ�-ന് റീ ഫ�് െച�കേയാ െചേ��താെണ�് നി�േ�ശി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര യാെതാ� മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ii) ICAR SCHEME – MEGASEED ON PIG 17-18. PARA 6(3)

സ�വകലാശാല�െട 53-◌ാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�് തീ�മാന �കാരം ദിവസേവതന�ി�� എ�ാ ടീ�ിംഗ് അസി��മാ��ം അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ില�ാെത തെ� �തിദിനം ₹ 1,400/- ( മാ�ിമം �തിമാസം ₹ 35,000/-) യാ�ി ഉയ��ി തീ�മാനെമ��. പി�ീട് ഇത് സ�വകലാശാലയിെല വിവിധ േ�ാജ�കളി� േജാലി െച�� െ�ാഫഷണ� �ാജ�േവ�്സ്

(iii) ICAR SCHEME – AICRP ON PIG 17-18. PARA 6(3)

സ�വകലാശാല�െട 53-◌ാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�് തീ�മാന �കാരം ദിവസേവതന�ി�� എ�ാ ടീ�ിംഗ് അസി��മാ��ം അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ില�ാെത തെ� �തിദിനം ₹ 14,00/- (മാ�ിമം �തിമാസം ₹ 35,000/-) യാ�ി ഉയ��ി തീ�മാനെമ��. പി�ീട് ഇത് സ�വകലാശാലയിെല വിവിധ േ�ാജ�കളി� േജാലി െച�� െ�ാഫഷണ� �ാജ�േവ�്സ്

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

(i) സ�വകലാശാല ജീവന�ാ�െട 2017 �� 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 

(ii) 2017-18 വ�ഷ�ിെല ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

�മ
നം

േപര്, ത�ിക
സി.ബി.വി.
നം / തീയതി

ശ�ളം

(₹)

ഈടാ�ിയ
�ക

(₹)

ഈടാേ��ിയി

�� �റ�
�ക

(₹)

1
ധ��ജ�.െക.എസ്.ഫാം
അസി. െസല. േ�ഡ്

01/06/2017-18

01.06.2017
44700 2000 2682

2

വിജയ�മാ� .െക

പ�് ഒ◌ാ�േറ��

01/06/2017-18

01.06.2017
34800 1000 2088

3

ജേയഷ് പിസി

�റി�� അസി

01/06/2017-18

01.06.2017
22200 1000 1332

4 വിജി� �മാ�
01/06/2017-18

01.06.2017
21100 1200 1266

5

േഡാ.ജിജി ആ� എസ്

അേസാ.െ�ാഫ

63/07/2017-18

03.07.2017
55440 3000 3326

6

േഡാ.�ീതി േജാ�

അേസാ.െ�ാഫ

63/07/2017-18

03.07.2017
28810 1500 1729

ഇതി� �റെമ പാ���ി ടി െക ,�ാസ് േഫാ� ജീവന�ാരി�െട 2017 ��, �െെല മാസെ� ശ�ള�ി� നി�ം  GPF, WFS, FBS, GIS, SLI എ�ീ ഇന�ളി� �ക ഈടാ��തി� �റവ് വ�ി��് . ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�് (എ�ക�യറി നം.22.04.11.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. Rule 9(1) (b)of GPF (Kerala) Rules 2011 �കാരം മിനിമം വരിസംഖ� ഈടാ��തിന്

2-2   ആഭ��രവ�മാനം - അ�ൗ�് െച��തിെല അപാക�ൾ
1) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി .

2017-18 വ�ഷ�ി� േ�ഷെ� �ധാന വ�മാനം വിവിധ ഫീസിന��െട വരവാണ്. ഇ�ര�ി� ലഭി�� വര�ക� െതാ��� ���ി ദിവസം തെ� ബാ�ി� അടവാ���്. ട�ഷ� ഫീ, േ�ഷനറി ഫീ, ൈല�റി ഫീ, �ണിേവ�ി�ി ഫീ, െമഡി�� ഇ��െപ�� ഫീ, െസമ�� ൈഫന� എ�ാം ഫീ എ�ീ വര�ക� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട എസ്.ബി അെ�ൗ�് നം. 67150103392- 

േ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� ഫീസിന�ി� ലഭി�� ആഭ��ര വ�മാനം വരവാ�ം, ഈയിന�ി� ഫിനാ�സ് ഓഫീസിേല�് ഒ��� �ക െചലവാ�ം ഉ�െ���ിയി�ി�. അ�ബ� രജി��ക� എ�തി ��ി��ി�. ഇ�ാരണ�ാ� േമ� കാലയളവി� പഠി�ി�� ��വ� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ി യി�േ�ാ, ഫീസ് ഇളവ ്ലഭി�� ��വ� വിദ�ാ��ിക�െട�ം

ആയതിനാ� ഫീസിന�ി�� വര�ക� ���മാ�ം അ�ൗ�് െച�െ��� തി�േവ�ി ഓേരാ വ�ഷെ��ം വിവിധ േകാ�കളി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക� ,അവ�െട െസമ�� തിരി�� ഫീസ് വിവര��, ഇ-�ാ�് ആ��ല�ം ലഭി��വ�െട വിവരം, ലഭ�മായ ഇ-�ാ�ിെ� വിവരം എ�ിവ ഉ�െ���ി ഇനം തിരി�് ഡി.സി.ബി. (ഡിമാ�്, കള��, ബാല�സ്) രജി�� ത�ാറാേ���

2) എ.ഐ.സി.ആ�.പി. ഓ� പൗ��ി , മ��ി .

�ാപന�ിെ� ആഭ��ര വ�മാനം ��ി��ത് എസ്.ബി.ഐ ഒ��രയിെല 57036603041 എ� പലിശരഹിതമായ കറ�് അ�ൗ�ിലാണ്. അ�ൗ�ി� നെ�ാ� �ക നീ�ിയി���ായി�ം പലിശയിന�ി� വ�മാനെമാ�ം തെ� ലഭി��ി�. 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം ഈ അ�ൗ�ിെല മാസാ�� ബാല��ക� താെഴ കാ�ം �കാരമാണ.്

�മ നം. തീയതി നീ�ിയി��് �ക
1 30/04/2017 4,67,758.50
2 31/05/2017 4,65,085.50
3 30/06/2017 4,46,053.50
4 31/07/2017 10,43,250.50
5 31/08/2017 4,44,036.50
6 30/09/2017 11,37,409.50
7 31/10/2017 2,68,126.50
8 30/11/2017 10,83,110.50
9 31/12/2017 6,38,931.50
10 31/01/2018 13,00,210.50
11 28/02/2018 6,06,727.50
12 31/03/2018 13,56,296.50

ഇ��ം മാസാ�� ബാല���ായി�ം ഇതി� നി�ം പലിശ ലഭി�ാതിരി� �തിനാ� പലിശയിന�ി� വ�മാന ന�ം ഉ�ാ���്. ഈ അ�ൗ�് പലിശ ലഭി�� തര�ി��താ��തി� േവ� നടപടിക� സ��കലാശാലാധി�ത�െട അ�മതിേയാെട ൈകെ�ാേ��താണ്.

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

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േകാേളജിെല രസീതി വര�ക� െതാ��� ���ി ദിവസം ബാ�ി� ഒ�� വ��ിയി�ി�.

രസീത് ��് നം./
രസീത് ന��

�ക(₹)
വരവ് വ�
തീയതി

അടവാ�ിയ
�ക(₹)/ തീയതി

4398- രസീത്
നം.37-100

4399-രസീത്
നം.01-10

474222 13.11.2017
516557

15.11.2017
4399-രസീത്
നം.11-43

42335 14.11.2017
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4400-രസീത് നം. 25
400 22.12.2017

1642250

01.01.2018

4400 രസീത് നം. 26-34 5400 26.12.2017

4400രസീത് നം. 35-100

4401-രസീത് നം-01-04
739979 27.12.2017

4401-രസീത് നം. 05-81 700111 28.12.2017

4401-രസീത് നം. 82-94
98848 29.12.2017

4401-രസീത് നം. 95-100

4402-രസീത് നം.01- 05
97512 30.12.2017

േമ� അപാക���് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം ( എ�ക�യറി നം 09/29.01.2021) ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4) േ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�് ��യി�െ�� . വിശദാംശ�� �വെട േച��� .

�മ
നം.

രശീതി
��്/തീയതി

�ക
വരവ് വ�
തീയതി

�ക
അടവാ�ിയ
തീയതി

1
4134

67-81 31.5.17
13,500/- 31.5.17 16.6.2017

2
4135

37-48 24.10.17
1,09,404/- 24.10.2017 03.11.2017

േ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   രസീതിെ� ഉപേയാഗം - െപാ� അപാകതകൾ
1) ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി .

�ാപന�ിന് ന�കിയി�� താെഴ കാ�� രശീത് ��ക� പരിേശാധന�ായി ലഭ�മാ�ിയി�.

�മ
നം.

രശീതി ��്
നം.

ന�കിയ
തീയതി

ൈക��ിയത്

1 3613 03/06/17
RF-െസയി�സ്
െസ��

2 4637 14/09/17
RF-െസയി�സ്
െസ��

ഇ�മായി ബ�െ��് 13/10/2021 ന് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2) പൗ��ി & ഡ�് ഫാം, മ��ി .

(i) രസീത് ��കം നം.3556� 12.05.2017 തീയതിയി� രശീത് നം. 5 �കാരം ₹ 5,000/- വി��നയിന�ി� പിരി�ി��്. എ�ാ� ആ�.ഡി.ആറി� േരഖെ���ിയ �ക

₹ 500/- യാണ്. �റവ് ₹ 4,500/-

�മ നം ഇനം എ�ം നിര�് �ക

1 ജാ�നീസ് ക�യി� 500 8 4000

2 �ാമ�ീ 50 20 1000

ആെക 5000

(ii) രസീത് ��കം നം.4229� 11.12.2017 തീയതിയി� രസീത് നം. 57 �കാരം 2000/- �പ വി��നയിന�ി� പിരി�ി��്. എ�ാ� ആ�.ഡി.ആറി� േരഖെ���ിയ �ക ₹ 1,000/-യാണ്. �റവ് ₹ 1,000/-��ത രശീതിക� �കാരം അട�േ��ിയി��ആെക �കയി� ₹ 5,500/- �റവ് വ�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം േമ� �ക ഈടാ�ി അടവാേ���മാണ്. ഇ� സംബ�ി�്

2-4   വീ� വാടക �ക ഈടാ��തിൽ �റവ്
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

2017- 18 വ�ഷെ� �െെല മാസെ� ടീ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിതരണ വൗ��ക� പരിേശാധി�തി� ഓേരാ ജീവന�ാരെ��ം വീ� വാടക ഇന�ി� �ക ഈടാ��തി� �റവ് വ�ി��്.

�മ
നം

േപര്, ത�ിക
സി.ബി.വി.
നം /
തീയതി

ശ�ളംഈടാ�ിയത്ഈടാേ��ിയി��ത്
(4%)*

1
േഡാ.�ര��.എം
െ�ാഫസ�

51/07/17-18

03.07.2017
64,760 2,515 2,590

2

േഡാ.നാരായണ�
എം.െക
അസി.െ�ാഫസ�

67/07/17-18/

03.07.17
37,570 1,459 1,502

3

േഡാ.രാജി .െക

അസി.െ�ാഫസ�

69/07/17-18/

03.07.17
31,970 1,241 1,278

*ജി.ഒ.(പി).ന�� 3000/98/ഫി� തീയതി 25/11/1998.

ഇ�ാര��ി� വിശദീകരണ�ിനായി ന�കിയ എ�ക�യറി നം 23/4.11.2019 ന് മ�പടിെയാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വീ� വാടക ഈടാ��തി� �റ� വരാ�� സാഹചര�ം വ��മാേ��താണ.്

2-5   ഇ – �ാ�്സ്
1) േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ� സയ�സ് & മാേന�െമ�് , തി�വാഴാം��്

B.Sc. Poultry Production and Business Management എ� േകാ�ിന് 2017-18 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�ാ

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

2017 ബാ�് 1◌ാം വ�ഷം

ജനറ� 1

എസ്.സി.ബി.സി 0

ഒ.ബി.സി 10

െക.പി.സി.ആ� 0

ആെക 11

26.04.2017 െല സർവകലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ KVASU/DAR/ Acad/B3/ 25/2011 �കാരം ബി.എസ്.സി, പൗൾ�ി െ�ാഡ�ൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാേന�െമ�് േകാ�് ട�ഷൻ ഫീ െസമ�റിന് ₹ 30,000/- (��തിനായിരം �പ) വാ�ിെ�ാ�ി��ത് ₹ 10,000/- യായി �റ� കാ��. ട�ഷ� ഫീ ഗണ�മായി �റ�ാൻ ഉ�ായ കാരണെമെ��് വ��മ�. േമൽ�റ� ഉ�രവ് �കാരം

3-1   �ൻ�ർ �മീകരണം - അപാക�ൾ
1) ഡയറ�� ഒ◌ാഫ് എ�റ��ണ�ഷി�്

�മ
നം

വൗ��
നം

����
െെക��ിയ
ഉേദ�ാഗ��െ◌റ
േപര് വിവരം

ഉേ�ശ�ം
�ക

₹

����
സ�ീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

����
�മീകരി�തി�െ◌റ
വിവര��

1 23/1/17-18

േഡാ.േജാസ് മാത�

അസി.െ�ാഫസ�

ഒ◌ാ� ഇ��
ഇ�റ�
അ�ി.�േപാ�സ്
& െഗയിംസ്

1,90,000

KVASU/DE/154

29/16
തീയതി22.01.2018

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

2 13/3/17-18

േഡാ. �സി സാ�

അസി.െ�ാഫസ�

എ എസ് സി എ
ഡി പരിശീലനം 2,24,000

KVASU/DE
/A3/15216/16
തീയതി 06.03.2018

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

3
14/3/
17-18

േഡാ. ബിപി� െക
സി

അസി.െ�ാഫസ�

എ എസ് സി എ
ഡി പരിശീലനം 1,12,000

KVASU/DE
/A315216/16
തീയതി 06.03.2018

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

4
26/3/
17-18

േഡാ. ബിപി� െക
സി

അസി.െ�ാഫസ�

എ എസ് സി എ
ഡി പരിശീലനം 2,13,000

KVASU/DE
/A315216/16
തീയതി 22.03.2018

����
�മീകരി�തി�െ◌റ
വിവര �� േരഖ
െ���ിയി �ി�

ആെക�ക 7,39,000

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭ�മാ�വാ� എ�ക�യറി നം 3. തീയതി 2.11.2020 �കാരം ആവശ�െ��ി�െ�െവ�ി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2) േ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

₹

സി.ബി.വി.
നം /
തീയതി

1
176/5/2017-18

24.05.2017

സതി എം സി

െെലേ�റിയ�

േ�ഷനറീസ്
വാ��തിന് 14,000/-

62/09/17-18

22.09.2017

2

117/2017-18

05.07.2017

േഡാ.ദിവ�. പി ഡി

അസി .െ�ാഫ

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

10,000

174/11
/17-18

10.11.2017

3
118/07/17-18

05.07.2017

േഡാ.എം ഒ �ര��

െ�ാഫസ�

ഡീസ� വാ��

തിന്
3,000

224/11
/17-18

22.11.2017

4
208/10/17-18

27.10.2017

സതി എം സി

െെലേ�റിയ�

േ�ഷനറീസ്
വാ��തിന് 6,000

187/02
/17-18

14.02.2018

5
190/10/17-18

23.10.17

അനി� �മാ� െക എം ,
എ.ഇ

കലാലയ വികസന
�വ��ന���് 25000

199/2/17-18

22.02.2018

6
207/10/17-18

27.10.2017

േഡാ.��ഫി�� എസ്,
അസി .െ�ാഫ

�.ജി
േഹാ�ലി�െ◌റ
അ���
�വ��ന
���്

5,000
183/2/17-18

09.02.2018

7
03/03/17-18

02.03.2018

േഡാ.അജി�്.െക.എസ്

അസി .െ�ാഫ

േഡാ.ദീ�ി വിജയ്

അസി .െ�ാഫ

േഡാ.��ഫി�� എസ്

അസി .െ�ാഫ

ഒ◌ാ� ഇ�ഡ�
�ഡി �� 75,000

106/09
/18-19

26.09.2018

ആെക 1,38,000

േമ� അപാക���് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം (എ�ക�യറി നം.27, 28, തീ�തി 6.11.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(i) ആനിമ� ��ീഷ�� വ��്

“Developing Milk Urea nitrogen standards for cross bred cows in the state” (PI- Dr. M.P.Gangadevi, Dr. Deepa Ananth, Asst.Prof.)

A.... അഡ�ാ�സ് �മീകരി�തിെ� വിവരം ലഭ�മ� , അഡ�ാ�സ് രജി�� എ�തി ��ി��ി�. വിശദവിവരം �വെട േച���

�മ
നം

ബി
ആ�
നം

സി.ബി.വി
നം

�ക
െച�്
നം/തീയതി

ഉേ�ശ�ം

1 78 53-9/17-18 5000
328507-
dt.28/09/2017

െകമി���ം,
എക��െമ��ം
വാ��തിന്

2 79 54-9/17-18 5000
328507-
dt.28/09/2017

െകമി���ം,
എക��െമ��ം
വാ��തിന്

3 80 55-9/17-18 5000
328507-
dt.28/09/2017

െകമി���ം,
ക�ിജ�സി
െചല�ക��മായി

B...അ�ൗ�് ച����് വി��മായി ഒ� അഡ�ാ�സ് �ക �മീകരി��തിന് ��പ് വീ�ം അഡ�ാ�സ് ന��� . വിശദവിവരം �വെട േച���.

BR No.78, CBV No. 53-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (െകമി���ം, എക��െമ��ം വാ��തിന്)

BR No.79, CBV No. 54-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (െകമി���ം, എക��െമ��ം വാ��തിന്)

BR No.80, CBV No. 55-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (െകമി���ം, ക�ിജ�സി െചല�ക��മായി.)

3) രജി�ി

�മ
നം.

അ ഡ�ാ�സ്
െെക��ിയ

തീയതി

ബി ആ�
നം

സി ബി വി

നം/ �ക
ഉേദ�ാഗ��

അ ഡ�ാ�സ്
�മീകരി�
തീയതി

1 23.03.2017 177/16-17
38/16-17

75000

േഡാ. എ പി
ഉഷ

െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാം

14.09.2018

2 31.01.2017 45/16-17
1/16-17

29460

േഡാ.
െസ�ി�
��ക�

െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാം

19.05.2017

3 05.06.2017 89/17-18
22/16-17

1000

�ീ. േപാ�
പി �ി

െസക�രി�ി
ഒ◌ാഫീസ�

28.03.2018

4 16.11.2017 400/17-18
52/11-17/18

10000

േറാജി� രാജ്

അസി��റ്
അ ഡ�ാ�സ്
ഫ�വ�

17.03.2018

അ ഡ�ാ�സ് �ക �മീകരണ�ിെല അപാക�� സംബ�ി�് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�് (ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.9 തീയതി 18-01-2020) മ�പടി ഹാജരാ�ി യി�ി�.

4) േ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 24.6.17-18
അ�ാഡ്/4015

12.6.17
12.6.17 �ീ.രാേജഷ്.ആ� ലഭ�മ� 1000/-

അ�ാഡ്/4015

18.12.17

2 17/8/17-18
ജി.എ�/10/15

തീ. 27.10.16
09.08.17

�ീമതി
ബീന.ആ�.എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

പാ���
വാ�ിയതിനായി 4000/-

ജി.എ�/ 161/

2020

തീ 16.1.18

3 5011/17-18
ജി.എ�/317/16

തീ. 29.11.17
29.11.17

�ീമതി
ബീന.ആ�. എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

േ�ഷണറി
സാധന��
വാ�ിയതിനായി

20,057/-
ജി.എ�/317/16

തീ.6.4.18

േ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

2 23.07.2017 24/07-17 10,000

െക.ടി റജിേമാ�

ഫാം���ൈവസ�(േ�ഡ്-1)
05.12.2017

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 32/3-18

DAR/Admn(2)

10076/17

dt 14.06.2017

15.06.2017 േഡാ.െക േദവത
വാഹന�ിെ�
അ��� പണി 5,000 30.08.2018

2 32/3-18
DAR/R2/3579/1

dt 26.07.2017
30.06.2017 േഡാ.അ�ി െക

ഫീഡ് മി�
ഉ�ഘാടനം 50,000 28.11.2017

3 21/03-2020

DAR/R3
/14048/2014

dt 06.07.2017

06.07.2017
േഡാ.വി
രാമനാഥ്

�സാ�ി�
സ��ശനം
നട�ിയതിന്

6,000 28.01.2020

4 45/09-17
DAR/R2/iii/13

dt 28.09.2017
28.09.2017

േഡാ.വി
രാമനാഥ്

എ� എ
ബിഎ�
അ�ഡിേ�ഷ�

25,960 19.03.2019
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�മ
നം

വൗ��
നം

����
സ�ീകരി
�തിെ�
വിവര��

തീയതി
�ക

(₹)

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

ഉേ�ശ�ം
����
�മീകരി�തിെ�
വിവര��

1 24.6.17-18
അ�ാഡ്/4015

12.6.17
12.6.17 1,000/- �ീ.രാേജഷ്.ആ� ലഭ�മ� അ�ാഡ്/4015

18.12.17

2 17/8/17-18
ജി.എ�/10/15

തീ.27.10.16
09.08.17 4,000/-

�ീമതി
ബീന.ആ�.എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

പാ���
വാ�ിയതിനായി

ജി.എ�/ 161/

2020

തീ 16.1.18

3 5011/17-18
ജി.എ�/317/16

തീ.29.11.17
29.11.17 20,057/-

�ീമതി
ബീന.ആ�.എ�,
അസി.െ�ാഫസ�

േ�ഷനറി
സാധന��
വാ�ിയതിനായി

ജി.എ�/317/16

തീ.6.4.18

5 01/10-17

DAR/Admn(2)
/10174/2017

dt 27.10.2017
27.10.2017

േഡാ.ബി
�നി�

എ എം എസ് �ി
േകാ�ഫറ�സ് 2,00,000 06.03.2018

6 7/11-17

DAR/Admn (3)
1093/17

dt 23.11.2017

24.11.2017
േഡാ.വി
രാമനാഥ്

ഉ�ര
കടലാ�ക�
തപാ� വഴി
അയ��തിന്

5,000 05.03.2018

7
വിവരം
േച��ി�ി�

DAR/Admn (2)
31638/18

dt 27.04.2018

24.04.2018
േഡാ.എസ്
അജി��മാ�

വിവരം
േച��ി�ി� 30,000 11.03.2019

േമ� അപാക�� സംബ�ി�് മ�പടി ആവശ�െ��് എ�ക�യറി ന�കി(എ�ക�യറി നം 02/16-17, 02.09.2021) എ�ാ� ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

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

േ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

1 27.02.2017
40/02/2016-17

2,000/-

സതീശ് െക.

എ�

എ.ഇ.ഇ,�േ�ാട്

26.05.2017 11.07.2017

2 30.11.2017

സി.വി.ബി.നം
േരഖെ���ിയി�ി�,

30,000

�ീമതി.വിജയ
�മാരി .എം.

എ.ഇ.ഇ,മ��ി

29.02.2017 22.03.2018

3 01.11.2017

സി.വി.ബി.നം
േരഖെ���ിയി�ി�,

30,000

�ീമതി.വിജയ
�മാരി എം

എ.ഇ.ഇ,മ��ി

28.02.2017

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

4 15.11.2017

സി.വി.ബി.നം
േരഖെ���ിയി�ി�,

13,200

സതീശ് െക.

എ�

എ.ഇ.ഇ,�േ�ാട്

14.02.2017

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് വിശദീകരണ�� ലഭ�മാേ��താെണ�ാവശ�െ��് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി നം 09/2016-17/24.04.2021 �് േജാലിതിര�് ആയതി നാ�ം, അത�ാവശ�ം േവ� സേ�ാ��ിംഗ് �ാഫ് ഇ�ാ�തിനാ�ം ആണ് 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

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് പൗ��ി സയ�സ്

(i). �ളാ� ഫ�ി� അ�വദി� �കക� പ�തിക� ���ിയാ�ാെത / െചലവഴി�ാെത തിരി�ട��.

എ. േ�ാജ�:് “Providing scholarship, assistantship and other allowances to undergraduate and post graduate students conduct of exams and related expenses, operational expenses of the DAR for research and education” , Pookode,

head;111-89-0003-6576േമ� േ�ാജ�ിനായി ആെക അ�വദി�ത് ₹2,40,000/-�പ. ആെക െചലവ് ₹ 49,968/-�പ.

ബി. േ�ാജ�്. “ Establishment of Poultry Demonstration unit” Dept.of Poultry Science, Pookode, head: 111-89-0003-6669േമ� േ�ാജ�ിനായി േമ� വ�ഷം ആെക അ�വദി�ത ്₹4,37,500/- യായി��, എ�ാ� ആെക െചലവ് ₹95,979/- �പ.

ഡി�ാ��്െമ�ക�/നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ��, േ�ാജ�ക� ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ�ി ആയതിന് സ��ാ� �ാ� ഫ�ി� നി�് �ക അ�വദി�തി�േശഷം വിഭാവനം െച� രീതിയി� െചലവഴി�ാെത ബാ�ി �ക തിരി�ട�േ��ിവ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാേ��താണ.്

2) ഇ���ണ� ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം, �േ�ാട്

െക�ാേ�ഷ� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിനായി വിവിധ ഫാം ഉപകരണ�� വിവിധ സമയ�ളിലായി ക���യി�� കലവറ എ� േ�ാറി� നി�ം വാ�ി. 28/9/2018 ന് ₹ 4,97,680/- �െട 8527353 ന�� ഒ� െച�് ന�കി. 113/9/17-18/28.9.2018 �ത�� �ട��യായ വൗ��കളിലായാണ് വാ��ക� നട�ിയതായി കാ��ത്.

െട�� നടപടിക� ഒഴിവാ��തിനായി ��ത കാലയളവി� തെ� 3 വ�ത�� െക�ാേ�ഷ�ക� വിളി� ്െമഡിസി�ക�ം വാ�ിയി��്. സി.ബി.വി.ന�� 45/3/17-18/28.03.2018 / 96,313.00, 46/3/17-18/28.03.2018/ 67,758.00, 47/3/17-18/28.03.2018/ 96,971.00വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ.്

എ) െക�ാേ�ഷ� / െട�� �േഖന വാ��ക� നട�േ�ാ� ശരിയായ നടപടി�മ�� പാലി��ി� . പ� പരസ��� , സ�വകലാശാല െവബ് ൈസ�് എ�ിവയി� �സി�ീ കരി�ാെത േനാ�ീസ് േബാ�ഡി� മാ�മാണ് േനാ�ീ�ക� പരസ�െ����ത്. അതിനാ� മ�രാധി�ിതമായി�� വാ��ക� നട��ത്. ഇതി�െട സ�വകലാ ശാല�് സാ��ിക ബാ��ത��ാ��

ഉദാ:- വ�ത�� െക�ാേ�ഷ�കളി�െട താെഴ കാണി�ിരി�� ക���� അ�ബ� വാ��ക� M/s. 3G Mobile World, Kozhikode � നി� മാ�മായി ���ിയിരി��.

1. സി.ബി.വി. ന�� 11, 12, 13/3-18/17.03.2018 ക��് െച�് ന�� 7086528/17.03.2018 �കാരം ₹ 60,600/- ന�കി

2. സി.ബി.വി. ന�� 23, 24/3-18/22.03.2018 ക��് െച�് ന�� 7086532/22.03.2018 �കാരം 76,918 �പ ന�കി

3. സി.ബി.വി. ന�� 34/3-18/23.03.2018 ക��് െച�് ന�� 7086539/17.03.2018 �കാരം ₹ 93,000/- ന�കി

4. സി.ബി.വി. ന�� 39/3-18/23.03.2018 ക��് െച�് ന�� 1814102/23.03.2018 �കാരം ₹ 90,500/- ന�കി

5. സി.ബി.വി. ന�� 45/3-18/23.03.2018 ക��് െച�് ന�� 1814107/17.03.2018 �കാരം ₹ 46,650/- ന�കി

6. സി.ബി.വി. ന�� 52, 53/3-18/24.03.2018 ക��് െച�് ന�� 1814111/24.03.2018 �കാരം ₹ 77,670/- ന�കി

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

ബി) വിശ�ാസ�തയി�ാ� ക�േ�ഷ�ക�

ഉദാഹരണ�ിന് സി.ബി.വി. ന�� 32/3-18/23.03.2018 �കാരം സി.ഡി.എസ്.ടി. �േ�ാടിന് ക���� െചയ�ക�ം എ�ിക��ീവ ്െചയ�ക�ം വാ�ിയതിന് ₹ 70,750/- ന�കി. ��ത വാ�ലിന് �ണി� െക�ാേ�ഷ� േനാ�ീസ് ന�� DST/PKD/ PLAN/ 221/2018 തീ�തി 8/2/2018 ന് ലഭി� 3 ക�േ�ഷ�ക�ം പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപകാതക� കാണാ� കഴി�.

1. േനരി�് ഓഫീസി� സമ��ി�െ�� 3 ക�േ�ഷ�ക�ം ഒേര ആ� തെ� ഒ�വ�തായി േബാധ�െ��.

2. സമ��ി�െ�� 3 കവ�കളി�ം ഒേര ക��ര�ി� ഒേര മഷിയിലാണ് എ�തിയി രി��ത.്

3. സ�ീകരി�െ�� M/s. BOSQ െ� ക�േ�ഷനി� മാ�മാണ് ശരിയായ അ��ം, േഫാ� ന��ം ന�കിയിരി��ത്. മ�് ര�് െക�ാേ�ഷ�ക�ം (M/s. Cazora, Kannur and M/s, EVO, Thrissur) കള� േഫാേ�ാ�ാ�് സംവിധാനം ഉപേയാഗി�് നി��ി�വ�ം �ാപന�ിെ� നിലനി�� ്പരിേശാധി�് ഉറ�വ�േ���മാണ്.

സി) െട�� നടപടി�മ�� ഒഴിവാ��തിനായി Split up പ�േ�സ് നട�� .

ഉദാ:- സി.ബി.വി.ന�� 68/3-18/26.03.2018/99,940.00

സി.ബി.വി.ന�� 69/3-18/26.03.2018/19,000.00

M/s. Cosmos Sports World LLP, Kozhikode � നി�ം ഒേര തീ�തിയി� �േപാ��സ ്ഉപകരണ�� വാ�ിയ 2 വൗ��കളാണിവ. െച�് ന�� 181422/26.03.2018 �കാരം ₹ 1,18,940.00/- ന�കി. നടപടി�മ�ളിെല വീ� മാ�മ�, ഇ��ലം സ�വകലാശാല� ലഭിേ�� െട�� േഫാം വില, ഇ.എം.ഡി �ട�ിയ വ�മാന�� �ടി ന�െ���. ഇ�ാര��ി� 19/11/2021 ന് ന�കിയ

ഡി) �േപാ��സ് ഉപകരണ�� - േ�ാ�് രജി�� , ഇഷ� രജി�� , യഥാ�� േ�ാ�് എ�ിവയിെല അപാക��

1. ആവശ�കത��സരി�� വാ��ക�:- വിദ�ാ��ി അ�പാതം വളെര �റ� �ാപന�ി� യഥാ�� ആവശ�കത��സരി�� മറി�് �ാ� ഫ�് വിനിേയാഗ�ിനായി �േപാ��സ് ഉപകരണ�� വാ�ിയതായി കാ��. 2016-17 വ�ഷ�ി� ആെക 56 വിദ�ാ��ിക�ം (17 ആ���ിക�ം 39 െപ���ിക�ം ) 2017-18 വ�ഷ�ി� ആെക 70 വിദ�ാ��ിക�ം (22 ആ���ിക�ം

2. ഇഷ� രജി�� �കാരം ഇഷ� െച� പല ഉപകരണ��ം അതാത് ദിവസേമാ െതാ��� ദിവസേമാ തിരിെ��ിയതായി കാ��ി�. ചില ഇന�� നാളി�വെര തിരി� ്േ�ാ�ിെല�ിയതായി കാ��ി�.

ഉപകരണ�� ഇഷ� െച� തീ�തി തിരി�് േ�ാ�ിെല�� തീ�തി
ബാ�്മി�� െസ�് 22/08/2016 19/10/2016

19/10/2016 19/11/2016
16/03/2017 -
1/10/2019 5/3/2021

�ട് േബാ� 19/10/2016 27/11/2016

19/11/2016 -
12/12/2016 11/11/2018
3/3/2021 -
8/10/2021 -

േവാളി േബാ� 19/10/2016 11/11/2018

27/09/2019 5/3/2021
8/10/2021 -

േടബി� െട�ീസ് 22/8/2016 19/10/2016

19/11/2016 27/12/2018
24/8/2019 -
12/11/2019 3/5/2021

3. േ�ാ�് രജി�� �കാര�� പല ഉപകരണ��ം യഥാ���ി� േ�ാ�ിലി�. 19.11.2021 െല ഭൗതിക പരിേശാധന �കാരം.

�മ
ന��

ഉപകരണ��
േ�ാ�്
രജി��

യഥാ��
േ�ാ�്

�റവ്

1
േവാളിേബാ�
െന�് 3 2 1

2 കീ�ിംഗ് �ൗ�് 3 2 1

3 �ി��് േബാ� 31 7 24

4
��േബാ�
�ൗ�് 5 1 4

5 ��േബാ� 28 7 21

6 ��േബാ� െന�് ഇ� 1 -

7 എയ� പ�് 2 2 -

8
�ൈപ�്സ്
(�)

53 15 38

9 �ി��് ബാ�് 5 1 4

10 േവാളിേബാ� 38 6 32

11 �ി��് കി�് 2 1 1

12 ബാ�്മി�� ബാ�് 5 11 -

13 ഡി��് 4 4 3

14 േകാ�സ് 30 30 -

15 ജാവലി� 6 4 2

16 ടി.ടി. ബാ�് 20 7 13

17 േ�ാ�് വാ�് 4 2 2

18 വിസി� 4 1 3
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19 െഹ�മ�് 4 1 3

20 ബാ�്മി�� െന�് 3 1 2

േ�ാ�ി� കാണാ� സാധന��െട വില നി��യി�് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ �നി� നി�് ഈടാേ��താണ.്

ഇ) 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

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

(i) െവ�റിനറി പാരാൈസേ�ാളജി ഡി�ാ��െമ�്

എ. േറ�് േകാ��ാ�് �കാര�� ഇളവ് ലഭ�മാ�ിയി� .

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 രാസ വ��� /സാധന സാമ�ിക� വാ�ിയത്. വിവരം �വെട േച���.

(b) “Standardisation of Copro PCR for detection of Haemonchus spp in cattle”(PI:Dr. R.Radhika, Asst.Professor)

�മ.

നം. BR.No. CBV.No.
�ാപന�ിെ�
േപര്

െച�്
നം,
തീ�തി

�ക

1. 191/2017-18 15/3/17-18

M/S വിഷ�
സയ�ിഫിക്

അ�മാലി.
ലഭ�മ� 34,695

(c) Research Grant- Dr. K Syamala, PhD Project- �ാ�് - 50000/-�പ.

�മ.

നം. BR.No. CBV.No.
�ാപന�ിെ�
േപര്

െച�്
നം,
തീ�തി

�ക

1. 201/2017-18 25/3/17-18

M/S വിഷ�
സയ�ിഫിക്

അ�മാലി.
(െകമി��സ്)

ലഭ�മ� 26,240

ബി. ക�േ�ഷ� നടപടി�മ�� പാലി�ാെത വാ�� നട�ി .

ക�േ�ഷ� നടപടി�മ�� പാലി�ാെത മ��ക�/ലാബ് ഐ�ംസ് എ�ിവ വാ��. വിശദവിവരം �വെട േച���.

(a) “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. Vr.No. CBV.No.
�ാപന�ിെ�
േപര്

െച�്
നം,
തീ�തി

�ക

1 128/2017-18 34/09/17-18

M/S �സ�്
ലാബ്
എക��െമ�്,
ഇട��ി.

58426/

27.9.2017
38,435

(b) “Standardisation of Copro PCR for detection of Haemonchus spp in cattle”(PI:Dr. R.Radhika, Asst.Professor)

�മ.

നം. Vr. No. CBV. No.

�ാപന�ിെ�
േപര്,വാ�ിയ
സാധന��

െച�് നം.
തീ�തി

�ക

1. 21/2018-19 15/5/2018-19

െമഡി��
എ�ിനീയറിംഗ&്സ��ീ
സസ്, ���.
(LABOMED Binocular
Microscope )

A/C
No.33624096096

95,580

2. 197/2017-1821/3/17-18

Bio-Rad Laboratories

(India) Pvt.Ltd. Gurgoan,
Haryana

Bio Rad-MJ Mini cycler
48

ലഭ�മ�. 35,400

സി) േറ�് േകാ��ാ�് പാലി�െ��ി�ി�

േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ്, മ��ി�െട 23/12/2016 തീ�തിയിെല ന�� ജി2/4035/2016 ഉ�രവ് �കാരം െകമി��സ് �ട�ിയവ വാ��തിനായി വിവിധ �ാപന��/വിതരണ ഏജ�സിക�മായി േറ�് േകാ��ാ�് ഉ�്. എ�ാ� താെഴ പറ�� സംഗതികളി� േറ�് േകാ��ാ�ി� �ചി�ി�ിരി�� രീതിയി� പാലി�െ��ി�ി�. ഫാ�മേ�ാളജി ആ�റ്

1. സി.ബി.വി.ന�� 58/2017-18,15.03.2018 �കാരം M/s. വിഷ� സയ�ിഫി�ി� നി�ം ക�േ�ഷ� �േഖന രാസപദാ���� വാ�ി (�ക 81,487/-).��ത �ാപന�മായി േറ�് േകാ��ാ�് ഉ�ായി��ി�ം വീ�ം ക�േ�ഷ� �ണി�ത് എ�ിനാെണ�് വ��മ�. �ടാെത 10% ഡിെ�ൗേ�ാ� �ടിയാണ് േമ� �ാപന�മായി േറ�് േകാ��ാ�ി� ഏ�െ��ി��ത് എ�ാ� രാസപദാ���� വാ�

2. സി.ബി.വി.ന�� 73/2017-18,23.03.2018 �കാരം M/s. വിഷ� സയ�ിഫി�ി� നി�ം രാസപദാ���� വാ�ി (�ക-12,843). എ�ാ� ഡിെ�ൗ�് ഉറ�വ��ിയി�ി�.

3. വിവിധ �ാപന��മായി േറ�് േകാ��ാ�് ഉ�ായി��ി�ം സി.ബി.വി.ന�� 51/2017-18 �കാരം അെെല�ഡ് സയ�ിഫി�് െ�ാഡ�്സ് എ� �ാപന�ി� നി�ം ₹ 77,180/- �് ക�േ�ഷ� �േഖന രാസപദാ���� വാ�ി. േറ�് േകാ��ാ�് ലംഘി�െ��ക�ം അ�ഹമായ ഡി�ൗ�് ന�െ���ക�ം െച�.

ഇത് സംബ�ി�് ��ത� വിവര�� ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��് എ�ക�യറി (എ�ക�യറി ന�� 09/30.10.2019) ന�കിയി��െവ�ി�ം മ�പടിെയാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േറ�് േകാ��ാ�് ഉ� �ാപന�ളി� നി�ം രാസപദാ���� വാ�ാെത മ� �ാപന�ളി� നി�ം ക�േ�ഷ� �േഖന ഡി�ൗ�ി�ാെത രാസപദാ���� വാ�ിയത് സ�വകലാശാല േ�ാ� പ�േ�സ് നിയമ��� വി��മാണ.്

4) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�്

Refurbishment-നായി െക�ാേ�ഷ� നടപടിക� ഒഴിവാ�ി. CBV No. 139, 140, 141/3-1/31.3.2018�കാരം 34,430/-�പ ന�കി. അ�േപാെല CBV No. 89/3-18/ 28.3.201/30450.00 �കാരം Designing charges of Diary & Calender 2018 ന് െക�ാേ�ഷ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�. എ�ക�യറി ന��. 6/17-18/04.11.20 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�യി�ി�

സ�വകലാശാലയിെല എ�ാ വാ��കളി�ം േറ�് / റ�ിംഗ് േകാ��ാ�് പാലി� െ��� എ�് ഉറ�വ�േ��താണ.്

3-3   ൈക��് രശീത് ലഭ�മാ�ി ��ി��ി�.
ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

2015 ബാ�ിെല ബി. എഫ്. ടി ��ിക��് �ാ�ി�� �ളാ�് സംഘടി�ി� �തിന് സി ബി വി ന�� 3-3 / 17-18 /ബി ആ� ന�� 3/17-18 �കാരം 1,47,500 /- �പ (െച�് നം.9834943 / 14.3.18 ) �കാരം , ഡയറ��, െകാ�ം കാഷ� എ��േപാ��് െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ��, എ� �ാപന�ിന് ൈകമാറിയി��്. �ാ�ി�� �ാ�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�ത് ലഭ�മാ�ിയ

3-4   േനാൺ �ാൻ െചല�കൾ �ാൻ ഫ�പേയാഗി�് നട�ി
1.ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി�� േകാം��് , �േ�ാട്

േനാ� �ാ� െചലവിന�ി� വ���ം േനാ� �ാ� െചലവായി ��് െച��മായ െചല�ക� സാ��ിക വ�ഷാവസാനം �ാ� ഫ�് െചലവായി റീ ��് െച�താ�ം �ാ� ഫ�ി� നി�ം േനാ� �ാ� ഫ�ിേല�് �ക റീ��് െച�താ�ം ക�. ഇ�ന െചല�ക�, വാടകയിന�ി�� െചല�ക� എ�ിവയാണ് ഇ�ര�ി� റീ��് െച�െ��ി��ത്. സി.ബി.വി. ന�� 

2. ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ാഡമി�് & റിസ��്

ദിവസേവതന ജീവന�ാ��ളള േവതനം ��ത വ�ഷ�ളിെല �ാ� ഫ�ി� നി�ം ന�കി വ��തായി കാ��. വിശദവിവര�� �വെട േച���.

�മ
നം

ആവശ�ം
വൗ��
നം/തീയതി

െച�്
നം

�ക

1

അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട�ം
േവതനം-4/17

1/5-17/

05.05.2017
891202 51,000

2

അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട�ം
േവതനം-5/17

4/6-17/

07.06.2017
891237 61,200

3

അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട�ം
േവതനം-7/17

3/7-17/

05.07.2017
891251 52,350

4
ദിവസ േവതന�ാ�െട
7/17 െല ശ�ളം

5/8-17/

04.08.2017
891269 58,275

5
ദിവസ േവതന�ാ�െട
8/17 െല ശ�ളം

12/8-17/

31.08.2017
891277 59,625

6
അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട േവതനം

27/9-17/

28.09.2017
939655 40,800

7
ദിവസ േവതന�ാ�െട
ശ�ളം

1/11-17/

13.11.2017
004655 53,925

8
ദിവസ േവതന�ാ�െട
11/17 െല ശ�ളം

2/12-17/

07.12.2017
004694 59,985

9

ദിവസ േവതന�ാ�െട
4/17 �ത� 10/17

വെര�ളള ശ�ള
�ടി�ിക

3/12-17/

07.12.2017
004694 19,230

10

അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട
േവതനം-12/17

2/1-18/

05.01.2018
004698 46,030

11

അസി��് & �ാസ് 4
ജീവന�ാ�െട
േവതനം-2/18

1/3-18/

8/03/2018
004713 33,100

12
അസി��് (ദിവസ
േവതനം)-2/18

2/3-18/

8/03/2018
004713 22,550

ആെക 5,58,070

തനത് വ�ഷെ� േനാ�- �ാ� ഫ�ി� െചലവഴിേ�� േമ� െചല�ക� �ാ� ഫ�ി� നി�ം െചലവാ�ിയതായി കാ��. േമ� �ക തിരിെക �ാ� ഫ�ി� ഒ��ി ഓഡി�ിന് അറിയിേ��താണ്. േമ� കാര��മായി ബ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ഓഡി�് എ�ക�യറി: 07/2016-17,2017-18 തീയതി: 13/09/2021) ��ികരമായ മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ.്

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

2017-18 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

2017-18 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

േപാ�ലൈറേസഷ�
ഓഫ് ഇ�േ��ഡ് േ�ാ�
േഹാ�ഡ� റാബി�്
ഫാമിംഗ് ഇ� േകരള

6738 5,11,684

2

 ക�സ�േവഷ� േഫാ�
െവ�� & കാസ�േഗാഡ്
കാ�ി�

6100 10,64,588
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 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�പാതി കമായി �റ�ം. േകരള�ിെ� കാ�ഷിക, �ീരവികസന, �ഗസംര�ണ േമഖലകെള �റി�� പഠന ഗേവഷണ��ം അ�വഴി ഈ

3-5   �ാൻ േ�ാജ�കൾ നട�ിലാ�ിയതിെല െപാ� അപാക�ൾ
1. േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി .

ആനിമ� ��ീഷ�� വ��്

(i) “Developing Milk Urea nitrogen standards for cross bred cows in the state” (PI- Dr. M.P.Gangadevi, Dr. Deepa Ananth, Asst.Prof.) എ� �ാ� ഫ�് േ�ാജ�കളിെല  ശ�ളം , േവതനം �ട�ി വിവിധ കാര����് �ക അ�ൗ�ിേല�് ൈകമാറിയതിെ� വിവരം /�ക�െട െച�് വിവരം, ൈക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ിയി�ി� .. വിശദവിവരം �വെട േച���.

BR No.15, CBV No. 4-7/17-18, Rs. 13000/- അ �ലി െക ബാ�വിന് 5/2017െല െഡയ് ലി േവജ്

BR No.15, CBV No. -5-7/17-18, Rs. 24000/- അ �ലി െക ബാ�വിന് 6/2017െല െഡയ് ലി േവജ്

BR No.81, CBV No. -56-9/17-18, Rs. 11000/- എ.രമാേദവി 8/2017െല െഡയ്

ലിേവജ്

BR No.82, CBV No. -57-7/17-18, Rs. 10000/- ഏ�� േതാമസ് 8/2017െല

െഡയ് ലി േവജ്

BR No.83, CBV No. -58-7/17-18, Rs. 16000/- ഏ�� േതാമസ് 6/2017െല െഡയ് ലി േവജ്

BR No.84, CBV No. -59-7/17-18, Rs. 17000/- ഏ�� േതാമസ് 9/2017െല െഡയ് ലി േവജ്

�ടാെത , േമ� പ�തി�െട ബജ�് എ�ിേമ�ിന് വി��മായി  �ക െചലവഴി� . ബജ�് എ�ിേമ�ി� േവജ/്സാലറി ഇന�ി� െചലവഴിേ��തായ �ക ₹ 50,000/-യാണ്. എ�ാ� ഈ ഇന�ി� ആെക ₹ 1,00,000/- െചലവഴി�ി��്. ബജ�ിന് വി��മായി �ക െചലവഴി�തിന് വിശദീകരണം ന�കിയി�ി�. േമ� പ�തിയി� റിസ��് അസി��ായി േജാലി െച�വ�െട േപര് വിവരം

(ii) “Establishment of pet food manufacturing unit under KVASU”(PI. Dr. Ally.K, Prof. )

“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�

₹ 1,35,259/-, FVC No.6/16-17- 24/4/17, െച�് നം. 694007, ക�ാഷ് ബി� തീ�തി-10/4/17

ബൗ� േചാ�� വാ�ിയ വകയി�

₹ 88,500/- FVC No.31/16-17- 12/1/2018, െച�് നം. 68580, ഇ�േവാ�സ് നം. തീ�തി.-29/9/2017

Dough sheeting machine വാ�ിയ വകയി�

₹ 3,90,000/- 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�ി�് വിശദ വിവര�ം 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�

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

2) േകാേളജ് ഓഫ് ഏവിയ� സയ�സ് & മാേന�െമ�് , തി�വാഴാം��് 16-17

1. 2016-17 വ�ഷെ� േ�ാജ�്- “Providing Scholarship and Assistanceship and other   allowance of UG, PG Students” എ�  േ�ാജ�് തിക�ം വിദ�ാ��ിക��് േനരി�് ലഭിേ��തായ ആ��ല�����താണ്. 

2. േമ� േ�ാജ�ി� സാ��ിക വ�ഷെ� (2016-17) െചലവിന് േശഷം ബാ�ി വ�  ₹ 8,000/- �പ (3,70,000-3,62,000)  2017-18െല �ളാ� ഫ�ിെല െചലവിേനാെടാ�ം ��ി െചലവഴി�ി��്. (CBV No.3/7-1 ₹ 8, 8,000/-,  െച�് നം.587795/20-7-2018).
3. 2016-17 �ാ� ഫ�് േ�ാജ� ്- Expansion of existing canteen facility at CASM- എ� േ�ാജ�ി� ആെക ലഭി� ₹ 4,00,000/- യി� നി�് ₹ 2,72,628/- (CBV No.1/1-18, െച�് നം. 587750/10-1-2018) ഐ.ഡി. വിംഗിന് ന�കിയി��്. േമ� �വ��ി സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതിവിവരം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 4 വ�ഷം ���ിയായി�ം

3-6   പ�തി നട�ാ�ാെത ₹ 4,50,000/- അെ�ൗ�ിൽ ��ി�.
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി 17-18

“Livestock Advisory Bank to Farmers in Kerala “എ� പ�തി�ായി 114-89-0003-6617 െഹ�ി� ₹ 4,50,000/- െചലവഴി�വാ�� അ�മതി ൈല�േ�ാ�് െ�ാഡ�� മാേന�െമ�ിന് ലഭി�ി��്. ഇത�സരി�് ഡി�ാ��്െമ�് െഹ�് ആയി�� േഡാ�� ഗീത�് ₹ 50,000/- അഡ�ാ�സ് ന��ക�ം �ട��് 20-05-2017 � ആദ� ഗ �വായി ₹ 2,00,000/- �ം (COVAS/MTY/ACCTS/A3/7190/2016), 

ഒേര ക�ാ�സിെല വ�ത�� ഡി�ാ��്െമ�കളി� ഒേര പ�തി നട�ാ�ാ� സാധ�മ�ാ�തിനാ� പ�തി അവസാനകാലഘ��ി�

₹ 4,50,000/- തിരി�ട� (െച�് ന�� 125865/28.09.2017). പ�തി നട�ിലാ�ാെത �ക ഇ�ിെമ�ിംഗ് ഓഫീസ�െട അെ�ൗ�ി� നി�ിയമായി ��ി�, േമാണി�റിംഗ് & ഇവാല�േവഷ� െസ� ഇത് പരിേശാധി�ി�, ഇ�ിെമ�ിംഗ് ഓഫീസ�െട അെ�ൗ�ി� നി�ം �ക �ാ� ഫ�ിേല�് യഥാസമയം തിരി�ട�ി� എ�ിവ�് കാരണം അറിയി�ാ� ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�്

3-7   േ�ാജ�് ല���ൾ ൈകവരി�െ���ി�.
െസ�� േഫാ� ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി ,മ��ി , 2017-18

എ) 2017-18 വ�ഷെ� പ�തിക�മായി ബ�െ�� േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ�ക�, േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�, അ�ബ� വൗ��ക� എ�ിവ പരിേശാധി�തി� മി� േ�ാജ�ക�ം �ധാനെ�� േ�ാജ�് ല���� അവഗണി�ാണ് നട�ാ��െത�് കാ��.

ഉദാ :-Survey & Estimation of Endosulfan in milk collected from prone areas in the state of Kerala എ� പ�തി�െട േ�ാജ�് ല���� താെഴേച���.

1. ഡയറി െകമി�ി ഡി�ാ��്െമ�ിെ� മി��് സാംപി� പരിേശാധന�ാവശ�മായ സൗകര���െമ�െ����
2. എ�േഡാസ�ഫാ� മലിനീകരണ�ിെ� േ�ാത�ക�, അവ�െട അളവ് എ�ിവ നിരീ�ി��
3. �ീരക�ഷക��് പാലിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനാവശ�മായ പരിശീലനം ന��ക.

എ�ാ� പ�തി െചല�കെള�ാംതെ� ഉപകരണ��, ഫ�ണി��ക� എ�ിവ വാ��തി� മാ�ം ���ി.

ബി) േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസലി� , േ�ാജ�് ല���ിന�സരി�് �ക വകയി��ാ� ഇ�ിെമ�ിംഗ് ഓഫീസ� ��ി�ി�ി�ാ�തിനാ�,പ�തി�െട �ധാനെ�� ല��ം നട�ിലായി�ി�.

ഉദാ :- “Estimation of Thermal Properties of Milk and Milk products available in Kerala” എ� പ�തി�െട ഒ� �ധാനെ�� ല��ം ഈ വിഷയ�ി� േ��് േഹാ�േഡ�ിന് ആവശ�മായ �യിനിംഗ് ന��ക എ�താണ്. എ�ാ�, �യിനിംഗിനായി �ക വകയി��ാെതയാണ് േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി��ത്. മാ�മ�, പ�തി�മായി ബ�െ��് അവശ�ം ��ിേ�� അേ�ാ�ിേയഷ� ക�േ�

സി) മി� േ�ാജ�കളി�ം പ�േ��ക� നട�േ�ാ� GST ഇളവ് ലഭി��തി നാവശ�മായ േരഖക� (Esentiality certificate, DSIR Registration details etc.,) ന���ി�. േമ� േരഖക� ന��േ�ാ� ടാ�് 5% ആയി �റ��താണ്. ഇ�കാരം േരഖക� ന�കാ���ലം ടാ�് ഇളവിന�ി� മി� പ�േ��കളി�ം ന�ം സംഭവി�ി��്. ഉദാ:സി.ബി.വി. നം.33/3/18 തീ24-03-2018 l�ക

3-8   �ാ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 ��യി�െ��.

1. േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാന�ം െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ാ� ഫ�് �ക സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�് 30 ദിവസ�ിനകം സ��ാരിെ� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ��താണ്. എ�ാ� സി.ഡി.എസ്.ടി പ ൂേ�ാടിെ� 30/09/2018 � അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷെ� െചലവഴി�ാെത അവേശഷി� �ാ� ഫ�് �കയായ ₹ 3,83,570/- 27/11/2018 

2. ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്
2017-18 വ�ഷം �ാ�ഫ�ി� �ാപന�ിന് മി�ം വ� �ക ₹ 20,19,538/- യാണ്. 30-09-2018 വെരയാണ് സ��കലാശാലകളി� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് സമയം ദീ�ഘീകരി�ന�കിയി��ത്. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട നി�േ�ശ�കാരം ഓേരാ േ�ഷ�ക�ം 30-10-2018 നകം ഈയിന�ി� മി�ം വ� �കക� ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അെ�ൗ�ി� തിരി�ട�േക�താണ്

മാ�മ� 2016-17 വ�ഷ�ി�ം 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�െ���ത് ശരിയായ നടപടിയ�. േമ� വിഷയ�� ��യി�െ���ി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് 2016-17 വ�ഷം മി�ം വ� �ക എ��ം െപെ��്

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

3-9   െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ാൻ ഫ�് തിരി�ട�ി�.
ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�്�് വിംഗ്

2017-18 വെര വിവിധ േ�ഷ�ക�, ഡി�ാ��്െമ�ക�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ്, മ�് ഓഫീ�കളി� നി�ം മരാമ�് പണിക��ായി ലഭ�മായ �കക�െട വിശദാംശ��ം, 2017-18 വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി� വകയി��ാ��ം നട�ി� വ��ിയ�മായ �വ��ിക�െട വിശദാംശ��ം ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��. 14/2016-17/23.11.2021 �കാരം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം ലഭ�മാ�ിയി�

3-10   യഥാർ� െചലവ് നിജെ���ിയത്-അപാകം – കാരണം വ��മ�
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�് 17-18

    3rd Annual Convention of Meat Scientists & Technologists െ� ഭാഗമായി 2017 നവംബ� 3, 4 എ�ീ തീ�തികളി� മ��ിയി� വ�് നട� "Food Adequacy & Climate Change: Strategies for sustainable food production” എ� നാഷണ� െസമിനാ� നട�ി�ിനായി ആെക െചലവ് ₹ 2,63,863/-യാണ്. എ�ാ� 28/3/2018 െല KVASU/DE/A3/15538/
േമ�  സാഹചര��ി�, യഥാ���ി�  േമ� �ചി�ി� നാഷണ� െസമിനാ� നട�ിയി�േ�ാെയ�ം,  ബാ�ി �ക �ാപന���് മേ�െത�ി�ം ഫ�ി�  നി�ം പി�ീട് ന�കിയി�േ�ാെയ�ം, വാ��ക� േ�ാ�ിെല��് വിതരണം െച�ി�േ�ാെയ�ം പരിേശാധിേ����.് പരസ� െചല�ം, ��ക�ിനാ��  െചല�ം മാ�മാണ് ���� �മീകരണ�ിനാ

3-11   �ാൻ ഫ�് വകമാ�ി െചലവഴി�
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

2017-18 വ�ഷ�ി� നട�ിലാ�ിയ Project No. EntSP/17-18/3 “ Establishment of Dairy Extension & Advisory Services at CDST, Pookode” െ� േ�ാജ�് �കാര�� ഉേ�ശ ല���� താെഴ പറ��വയാണ;്

1. To provide a platform to focus attention on milk and milk products and to publicize activities connected with the dairy industry.

2. To establish active linkages for technology transfer between the College, Government institutions, Milk processing industry and other organizations engaged with dairy and allied activities as well as milk producers and consumers.

3. To disseminate the research findings in the field of dairy sciences and technology for adoption by dairy farmers through innovative extension teaching tools and techniques.

�ടാെത ��ത േ�ാജ�ിനാ�� 5 ല��ി�� ബ�ജ�് െ�ാവിഷ�, �മന�� 3 �കാരം, Expenses for Organizing ' Safe Food' campaign – Awareness programme (6786) നായി 1 ല�ം �പ നീ�ിവ�ിരി��. ��ത ' Safe Food' campaign െ� ഭാഗമായി നട�ിയ വിവിധ �വ��ന�ളി� േമ� േ�ാജ�്/ബ�ജ�് െ�ാവിഷ�സിന് വി��മായി ക�ഷക�� ്മി��് കാ� (�ീ�)

3-12   ബേയാ ഡീസൽ േ�ാജ�് - �വർ�നം നില�.
ഡി�ാ��് െമ�് ഓഫ് ൈല�േ�ാ�് െ�ാഡ�� & മാേന�െമ�് , �േ�ാട്

േ�ാജ�-്-Bio-Diesel production from Animal fat, (Head: 111-89-0003-6626)

ലഭ�മായ �ക - ₹ 3,00,000/- , ആെക െചലവ് - ₹ 78,669/- , ബാ�ി �ക ₹ 2,21,331 തിരി�ട�.

�ട� േ�ാജ�ായി നട�ാ�ിവ�� േമ� പ�തി സംബ�ി�് വിശദവിവര�� ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം. 6/2016-17 & 2017-18, 27/1/2021) �് ലഭി� മ�പടിയി� താെഴ പറ�� കാര��� �ചി�ി��.

ഉ�രവ് നം. KVASU/DAR/R2/3579/2011, 27/4/2012 �കാരം േഡാ. �ാ�സിസ് േസവ�� ഇം�ിെമ�ിങ് ഓഫീസറായാണ ്ബേയാ എന�ജിയി� പഠന ഗേവഷണ�� നട��തിനായി �� ഓഫ് ബേയാ എന�ജി & ഫാം േവ�് മാേന�െമ�്, മ��ിയി�ം �േ�ാ�മായി �ാപിതമായത.് �േ�ാട് േകാേളജിെല അസി. െ�ാഫസ� േഡാ.േജാ� എ�ഹാം തെ� പി.എ�്.ഡി. ഗേവഷണ�ിെ�

മ�പടിയി� �ചി�ി�� �കാരം ഭീമമായ �ക �ട�ി �ാപി� േമ� �ാപനം േകവലം 2 വ�ഷം മാ�ം �വ��ി�തിന് േശഷം േ�ാജ�് അവസാനി�ി�ിരി�കയാണ്. ഇ� സംബ�ി�് �ാപന േമധാവി വിശദമായ റിേ�ാ��് ഡീ� �േഖന സ��കലാശാലെയ അറിയിേ���ം, �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�് നിലവിെല �ിതി ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്. േ�ാജ�് �ട��തി�ം

3-13   യാ�ാ ബ� – �തിമാസ/ൈ�മാസ പരിധി പാലി��ി�.
1. േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , �േ�ാട്

�ീ. അ�വ��ീ�, ക�ാഷ�, യാ�ാബ� പരിധിയി� അധികമായി വാ�ിയ

₹ 12,977/- ഈ ഓഫീസിെല 23.04.2021 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ-വി.എ.�./ ഡി-227/2021 ന�� ഓഡി�് �റി�ിെല പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� �ാപന �ിെ� േനാ� �ാ� അ�ൗ�ി� തിരി�ട�തായി 9/8/2021 തീയതിയിെല നം. േകാവാസ്/�േ�ാട്/അ�ൗ�്സ് (4)/3110/2021 �കാരം അറിയി�ി��.്

�ീ. �ഹ�ദ്, ബസ് അ��ഡ�്, യാ�ാബ� പരിധിയി� അധികമായി വാ�ിയ ₹ 27,860/-, ഈ ഓഫീസിെല 23.04.2021 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ-വി.എ.�./ ഡി-227/2021 ന�� ഓഡി�് �റി�ിെല പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� �ാപന �ിെ� 2021 മാ��് മാസം �ത� 2021 ഡിസംബ� മാസം വെര ₹ 2,786/- വീതം 10 മാസതവണകളായി തിരി�ട�തായി 9/8/2021 തീയതിയിെല

�ീ. �േഹഷ്, �ിരം ഫാം െതാഴിലാളി

െചലവ്
വിവരം

മാസം/വ�ഷം
അധികാര
പരിധി

ൈക��ിയ
ടി.എ (₹)

CBV.
No.7/11-17

Cheque
No.190249

Amount:4,500/-

െമയ്/2017 ജി� 1,000

��/2017 ജി� 1,125

�ൈല/2017 ജി� 1,375

ആഗ�്/2017 ജി� 1,000

ആെക 4,500

�ിരം ഫാം െതാഴിലാളി ത�ികയി� േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാരന് ൈ�വ� ത�ികയി� യാ�ാബ� അ�വദനീയമ�. അ�വദി� �ക തിരി� ്ഈടാേ� �താണ്.
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ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 02/2016-17&2017-18ന് ലഭി� മ�പടിയി� അന�ഹമായി ൈക��ിയ യാ�ാബ� തിരി�ട��തിന് േമ� ജീവന�ാ��് ക�് ന�കിയതായി േകാേളജ് ഡീ� മ�പടി ന�കിയി�ി��്.

2. ഇ���ണ� ൈല�േ�ാ�് ഫാം, �േ�ാട്

�ീ �ബീഷ് �മാ� , �ാ�് 4 താെഴ പറ�� പ�ിക �കാരം ൈ�മാസ പരിധിയി� അധികരി�് യാ�ാബ� ൈക��ിയി��്.

�മ
നം

സി.ബി.വി
നം

അധികാര
പരിധി

മാസം
�ക

₹

1 17/8-17 ജി� �ൈല 2,875

2 19/10-17 ജി� ഓഗ�് 2,875

3 20/10-17 ജി� െസ��ംബ� 2,250

ആെക 8000

ൈ�മാസ പരിധി 4410

അധികം വാ�ിയ �ക 3590

അധികം വാ�ിയ �ക- 3590/-  ഉ�രവാദിയി� നി�ം ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

3. ടീ�ിംഗ് െവ�റിനറി �ിനി�� േകാം��് , മ��ി .

�ീ. െക.എസ്.ജയ�, ൈ�വ� (എ�്. ഡി. വി.) �് (അടി�ാന ശ�ളം

₹ 44700/-) വിവിധ മാസ�ളി� യാ�ബ� അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�� പരിേശാധി�തി� ടിയാന് ൈ�മാസപരിധി ലംഘി�് യാ�ബ� അ�വദി�തി� തായി കാ��. ടിയാ� േ�ഡ് IIഎ വിഭാഗ�ി�െ��� ഉേദ�ാഗ�നാണ്. ഇേ�ഹ�ിെ� അധികാര പരിധി(Area of Jurisdiction)ഭാഗിക ജി�യാണ്. 09.09.2016 െല സ��ാ� ഉ�രവ് (പി) 137/2016/ധന. �കാരം ടിയാന്

യാ�ബ� അ�വദി�തിേ��ം ൈ�മാസപരിധി�കാരം അ�ഹമായ �ക �േട�ം അധികം ന�കിയ �ക�േട�ം വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�ീ. െക.എസ്.ജയ�, ൈ�വ� (എ�്.ഡി.വി.) �് (അടി�ാന ശ�ളം ₹ 44,700/-) വിവിധ മാസ�ളി� യാ�ബ� അ�വദി�തിജയ�, ൈ�വ� (എ�്.ഡി.വി.) �് (അടി�ാന ശ�ളം ₹ 44,700/-) വിവിധ മാസ�ളി� യാ�ബ� അ�വദി�തി�.

�മ
ന��

യാ�
െച�
മാസം

വൗ��
ന��/തീയതി

െചലവ്
ശീ�ഷകം

അ�വദി�
�ക (₹)

ൈ�മാസപരിധി
�ക (₹)

അധികം
ന�കിയ �ക
(₹)

1 04/2017
08/16-17/

28.09.2017
6583 3040

5310 4130(9440-5310)

2 05/2017
09/16-17/

28.09.2017
6583 3360

3 06/2017
10/16-17/

28.09.2017
6583 3040

�ട��യായ ��് മാസംഅ�വദി� �ക 9440

4 07/2017
11/16-17/

28.09.2017
6583 3680

5310
4290
(9600-5310)

5 08/2017
12/16-17/

28.09.2017
6583 3200

6 09/2017
48/16-17/

29.08.2017
6319 2720

�ട��യായ ��് മാസം അ�വദി� �ക 9600

അധികം ന�കിയ ആെക �ക 8420

അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ.്

3-14   "എ�ാ�ിെ��് ഓഫ് ഐ.എസ്.ഒ. 22000:2005 FSMS െസർ�ിൈഫഡ് െസ�ർ േഫാർ െ�ാഡ�ൻ ഓഫ് േഹാൾസം മീ�് ആ�് വാല� ആഡഡ് മീ�് േ�ാഡ�്സ് ”- േ�ാജ�് ല��ം ൈകവരി�ി�
മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�് , മ��ി 16-17

(എ) 2013-14 വ�ഷ�ി� താെഴ പറ�� ല���� ��നി��ി ആദ� വ�ഷ�ി� 70 ല�ം �പ�ം ര�ാം വ�ഷ�ി� 22.50 ല�ം �പ�ം ബജ�ി� വകയി��ി മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�്, മ��ി�് ഐ. എസ്. ഒ. സ��ിഫിേ�ഷ�� �ാരംഭ ���ിക� ആരംഭി�.

1. �ണേമ�, വ��ി� ക�വട സാധ�ത എ�ിവ ല��ം വ� െകാ�� മാംസ�ിേ��ം �ല�വ��ിത മാംസ ഉ�����േട�ം ഉ�പാദനം.

2. മധ�വ��ിക�െട ഇടെപട� ഒഴിവാ�ി ക�ഷകരി� നി�ം േനരി�് അറ�മാ�കെള വാ��തി�െട ക�ഷക��് മിക� വില ഉറ�ാ��.

3. മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�ിെന ഒ� മാ�കാ െഡേമാ�േ�ഷ� �ണി�ായി ഉയ� �ിെ�ാ�വരിക.

2013-14 വ�ഷ�ി� 23/03/2013 െല KAVASU/DAR/R2/1985/2012 ന�� ഉ�രവ് �കാരം ഡയറ�� ഓഫ് അ�ാഡമിക് & റിസ�� ്, ഈ പ�തി�െട �ാരംഭ �വ��ന���ായി 47 ല��ിെ� ഭരണ / സാേ�തിക അ�മതി ന��ക�ം 30/06/2014ന് ��ത �ക�െട 99.98% െചലവഴി�ക�ം െച�.

സ�വകലാശാല വിവിധ �ാപന�ളി� നി�ം എ���ഷ� ഓഫ് ഇ�റ�് (EOI) �ണി�തിെ� അടി�ാന�ി� M/s. Insight Quality Control Systems, Cochin – െന ഐ.എസ്.ഒ. സ��ിഫിേ�ഷ�� ക�സ���ായി െതരെ��� (ഉ�രവ് േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�). േ�ഷെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന��െ�െട ₹1,49,37,477/- �െട സാ��ിക െചലവാണ് �ാരംഭ

ഐ.എസ്.ഒ.സ��ിഫിേ�ഷ���വ��ന��െട ഭാഗമായി 13/12/2013 ന് േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി, മ��ിയി� വ�് നട� മീ�ിംഗി� M/s. Insight Quality Control Systems, Cochin െ� ഡയറ�� & ചീഫ് ക�സ���്, �ണിേവ�ി�ി�െട വിവിധ ലാ�കളി� ISO Accreditation നടേ���തിെ� ഒ� െഡേമാ�േ�ഷ� നട�ി. ��ത േയാഗ�ി� ക�സ���സി

ISO സ��ിഫിേ�ഷ� സംബ�ി� േ�ഷനിെല േരഖക� പരിേശാധി�തി� സ��ിഫിേ�ഷെ� ആവശ��ിേല�ായി ആവശ�കതാ/�പേരഖാ നി��യം നട�ി യതാേയാ �തിവ�ഷം ഘ�ം ഘ�മായി െചേ�� ���ിക�െട നി�േ�ശ�� ലഭ�മാ�ി നട�ാ�ിയതാേയാ കാ��ി�. വ��മായ ദിശാേബാധം, െചേ�� ���ിക�െട�ം ആയത് നട�ാേ�� സമയ�മം എ�ിവ

ക�സ���സി�മായി ബ�െ��് ഫീസിബിലി�ി സ�േവ നട��തി�� നടപടിക� ൈകെ�ാേ���ം അതി�േശഷം വ��മായ വ�വ�കേളാെട കരാറി േല�െ�േട��മാണ്. �ട��് ക�സ���സി�െട വ��മായ, സാേ�തിക മികേവാെട �� നി�േ�ശ �കാരം മാ�ം ചി�യായ ���ിക� സമയ�മ�ി� �ക വക യി��ി നട�ാേ��താണ്. സമയ ന��ി�ം

ഇ�ാര��ി� 10/5/2019 ന് ന�ിയ എ�ക�യറി�് (ന��. 2/2016-17) 14/5/2019 ന് ന�കിയ മ�പടിയി� (ന��. MTU/Audit & Account/13/policy) സ�വകലാശാല േനരി�ാണ് ക�സ���സിെയ നിയമി�െത�ം ബ�െ�� േരഖക� സ�വകലാശാല യിലാണ് ലഭ�മായി��െത�ം അറിയി�. ISO സ��ിഫിേ�ഷനാവശ�മായ ���ിക�െട വിശദവിവരം ക�സ���സിയി� നി�ം

2013-14 വ�ഷം �ത� താെഴ പറ�� ���ിക�ം ധന വിനിേയാഗ�ം േമ��ാര��ി� നട�തായി കാ��.

�മ
ന��

വ�ഷം നി�വഹി� ���ിക� വരവ് െചലവ്

1 2013-14
1. Epoxy flooring in the
slaughter hall

47,00,000 46,99,175

2. Replacement of 20 years
old wiring with new wiring
in the slaughter hall

3. Truss work for lairage and
car porch

4. Construction of wash
room and change room for
Butchers

5. Construction of gut &
tripe cleaning shed and
aerobic composting area

6. Renovation work of
entrance of Meat
Technology Unit.

2 2015-16
1. Establishment of modular
lab for quality control as per
ISO specification

30,00,000 29,99,955

2. Establishment of exhaust
system in the kitchen

3. Establishment of SS
drainage system

4. Purchase of food grade
SS tables, trolleys in the
meat processing area

3 2017-18
1. Maintenance of Meat
Technology Unit

1,00,00,000 1,00,00,000

2. Construction of training
centre of Meat Technology
Unit at Mannuthi campus

ISO അ�ഡിേ�ഷനാവശ�മായ �ാഥമിക പഠനം, ക�സ���സി നിയമനം, ക�സ���സി�മാ�� കരാ�, ആവശ�കതക�, ഘ�ം ഘ�മാ�� ���ിക�െട വിവരം �ട�ിയ അവശ� �വ��ന�� നട�ാെത 2013-14 �ത� വ�ഷം േതാ�ം ISO സ��ിഫിേ�ഷെ� േപരി� േ�ഷെ� ഭൗതീകസാഹചര��� െമ�െ����തിന് വ��മായ �പേരഖയി�ാെത പണം െചലവഴി��ത്

(ബി) േമ� പരാമ�ശി� പ�തി�െട �ട��യായി 2017-18 വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ "Establishment of an ISO 22000:2005 FSMS certified facilities for production of wholesome meat and meat products” എ� പ�തിയി� ,താെഴ�റ�� നി��ാണ �വ��ിക��ായി ₹ 1,00,00,000/- (ഒ� േകാടി �പ) എ�ിക��ീവ് െസ��റി/ േ�ാജ�് മാേനജ� നി��ിതി േക� , ��രിന് ന�ിയി��് (സി

1. മ��ി ക�ാ�സിെല മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�ിെ� അ����ണി- ₹ 20,00,000/-

2. മ��ി ക�ാ�സിെല മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�ി� െ�യിനിംഗ് െസ�� നി��ാണം-

₹ 80,00,000/-

ഈ ���ിക�െട െചല�മായി ബ�െ�� േരഖക� പരിേശാധി�തി� ��യി�െ�� അപാക�� �വെട േച���.

(എ)സാേ�തികാ�മതി �ടാെത �വ��ി നട�ി

ഒ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�� ��തനി��ാണ �വ��ിക��� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം സ��കലാശാല അ�ാഡമി�് & റിസ��് വിഭാഗം ഡയറ�� ന�കിയതായി കാ��. സ��കലാശാലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന നി��യം, ��ത �വ��ിക��� സാേ�തികാ�മതി, എ�ിേമ�്, �വ��ിക�െട േമ�േനാ�ം എ�ിവയാണ് ഇ��ാ��ച� ഡവല�്െമ�്

(ബി) സ��കലാശാല സാേ�തിക വിഭാഗം എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ി�ി� .

മ��ി ക�ാ�സിെല മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�ിെ� അ����ണി-₹ 20,00,000/-�പ., മ��ി ക�ാ�സിെല മീ�് െടേ�ാളജി �ണി�ി� െ�യിനിംഗ് െസ�� നി��ാണം-₹ 80,00,000/- എ�ീ �വ��ിക��് നി��ിതി േക� ന�കിയ എ�ിേമ�്, സ��കലാശാല സാേ�തികവിഭാഗം പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�ി�ാ��ം �ക ൈകമാറിയി��ത് എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം �േഖനയ�ാെത�മാണ്

നടപടി�മ�ളിെല വീ� ��ി�ാണി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (01/2017-18/08.05.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� എ�ാ പ�തിക���� അംഗീകാരം അ�ാഡമി�് & റിസ��് വിഭാഗം ഡയറ�� ന���തിനാലാണ് അ�കാരം െച�ി��െത�ം ഓേരാ �വ��ിക���� എ�ിേമ�ക�, �ാ�, െ��് എ�ിവ ഫയലി� ലഭ�മാെണ�ം വിരമി� പി.ഡ��.ഡി. എ�ിനിയറാണ്

���ിക� നട�ാ��തിന് അവശ�ം െചേ�� �ാഥമികകാര��ളി� വീ� വ��ിയത് �വ��ി�െട �േരാഗതിെയ ബാധി�െമ�തിനാ� േമ��റ� മ�പടി അംഗീകരി���ത�. മാ��മ� ഇേത രീതിയി� �വ��ിക� നി��ഹി�ാനാ െണ�ി� സ��കലാശാല�് ഒ� ഇ��ാ��ച� ഡവല�്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� തെ� ആവശ�മി�. ലഭ�മാ�ിയ ഫയലി�, മ�പടിയി� �ചി�ി�

3-15   ���ി �ർ�ീകരണ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
1. െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ് ഇ� അനിമ� ജന�ി�് & �ീഡിംഗ് , മ��ി

2017-18 വ�ഷെ� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം വിവിധ നി��ാണ ���ിക��ായി ₹ 5,00,000/-�േ�ാട് ഇ��ാ��ച� വിഭാഗം ഡയറ���് ന�കിയി��്. എ�ാ� ഈ ���ിക� ���ീകരി�തിെ� വിനിേയാഗ വിവര�� ഒ�ം തെ� ഈ ഓഫീസിേല�് ലഭി�തായി കാ��ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

2017-18 �ാ� ഫ�്

�മ
ന��

സി.ബി.

വി
ന��

െച�് ന�� /
തീയതി

െ�ാജ�്
ശീ�ഷകം

�ക

₹

���ി

1 4/5-48 9329847/30-05-18 6100 5,00,000

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

ആെക 5,00,000

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

2. ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഫാംസ്

2017-18 വ�ഷം �േ�ാട് �വ��ി�� ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ് , എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ��് താെഴ േച��ിരി�ം വിധം വിവിധ നി��ാണ �വ��ിക��് �ക ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക വിനിേയാഗി�തിെ��ം ���ി ���ീകരി�തിേ��ം വിനിേയാഗ സാ��പ��� ലഭ�മാ�ിയി�. ആയ� ലഭ�മാ�ി ഓഡി�് തട�ം ഒഴിവാേ��താണ.്

�മ
ന��

സി.ബി.വി
ന��

ൈകമാറിയ
�ക

ല��ം

1 1/9-17 10,00,000
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഫാംസ്
നി��ാണം/ റി�യ�

2 1/3-18 700000
����ഴി CBS െ� GIS

നി��ാണ�ിന്
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3 2/3-18 700000
തി�വാഴം�� ്LRS െ�
GIS നി��ാണ�ിന്

4 6/3-18 1000000
�േ�ാട ്ILFCെ� GIS

നി��ാണ�ിന്

5 7/3-18 1800000
മ��ി LRS െ� GIS

നി��ാണ�ിന്

6 10/3-18 2830000
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഫാംസ്
നി��ാണം/ റി�യ�

3. പൗ��ി & ഡ�് ഫാം, മ��ി

താെഴ പറ�� ���ിക�െട ���ി ���ീകരണ, �ക വിനിേയാഗ സാ��പ��� ലഭ�മാ�ി കാ��ി�.

1) േ��് �ാ�-2017-2018

ശീ�ഷകം -6364 Augmenting backyard poultry production in Kerala

BR NO-84/17-18; CB NO-84/17-18; CBV NO-5/8/17-18

െച�് ന��-1530559 / 10-08-2018; �ക-8,50,000/-

���ി -payment to assistant executive engineer NO-1 ID wing /Pookode towards the advance for construction of manure packing & Drying unit near sales counter at UPDF

2) േ��് �ാ�-2017-2018

ശീ�ഷകം -6364 Augmenting backyard poultry production in Kerala

BR NO-64/17-18; CB NO-64/17-18 ; CBV NO-1/6/17-18

െച�് ന��- 6035819 / 29-06-2018 ; �ക-4,80,000/-

���ി - payment to assistant executive engineer ID wing ,Mannuthy towards the advance for carrying out the work connected with demolishing,concreting & repairing of the floors & side walls of shed no-8 of UPDF

4. ഡയറി �ാ�് , മ��ി

2017-18 വ�ഷം മ��ിയിെല ഇ��ാ��ച� െഡവല�െമ�് വിംഗ്, എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ��് 2 ല��ം �േ�ാെട എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ��് ₹ 2,31,550/- �ം വിവിധ നി��ാണ റി�യ� ���ിക��് േവ�ി ആെക (2,00,000+2,31,550) 4,31,550/- �പ ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക വിനിേയാഗി�തിെ��ം ���ി ���ീകരി�തിേ��ം വിനിേയാഗസാ��പ��� ലഭ�മാ�ിയി�ി�

�മ
ന��

സി.ബി.വി
ന��

ൈകമാറിയ
�ക

ല��ം

1 1/17-18 2,00,000

മ��ിയിെല 

ഡയറി�ാ�ിെല
നി��ാണം/ റി�യ�

���െമാഴി CBS െ� GIS

നി��ാണ�ിന്
2 4/17-18 2,31,550

ആെക 4,31,550

5. �ണിേവ�ി�ി ൈല�േ�ാ�് ഫാം േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി .

ബി) 2017-18 വ�ഷെ� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം നി��ാണ ���ിക��ായി ₹ 6,36,250/- �േ�ാട് ഇ��ാ��ച� വിഭാഗം ഡയറ���് ന�കിയി��്. വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മ
ന��

സി.ബി.വി
ന��

െച�്
ന��

െ�ാജ�്
ശീ�ഷകം

�ക ���ി

1 41/03/2017-18
9880169
DATED
28/03/2018

6030 6,36,250

ബഫേ�ാ
ഫാമിെല
നവീകരണ
���ിേയാട
�ബ�ി�്
�തിയ
എെസാേലഷ�
െഷ�്,
വാേ�ാവിംഗ്
ടാ�്
എ�ിവ�െട
നി��ാണം

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.്

6) എ.ഐ.സി.ആ�.പി. ഓ� പൗ��ി

2017-18 സാ��ികവ�ഷം േനാ� �ാനി� നി�ം ₹ 3,80,000 /- �ാപന�ിെല വിവിധ നി��ാണ �വ��ന���ായി എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, ഐ. ഡി. വിംഗ്, �േ�ാടിന് െച�് നം 713448/22.03.2018 �കാരം ൈകമാറിയി��്. ���ി�െട ���ീകരണ വിവരം, �ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�ം എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ.്

7) ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി .

2017-18 വ�ഷ�ി�  ഫാമിെല വിവിധ ���ിക��ായി താെഴ േച��ിരി� �വിധം �കക� ഐ.ഡി.വിംഗിന് ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� �ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�മ
നം.

ശീ�ഷകം

സി.ബി.വി
നം./തീയതി
െച�് നം./
തീയതി

േ�ാജ�്
/���ി

�ക ₹
�ക
ന�കിയത്

1 6782
128/17-18
/23.3.18
6651567/23.3.18

ക����
ഓഫ്
ഗാ�ഡ�
േറാഡ്

8,00,000/- ,,

2 6245 ,, ,, 3,75,000/- ,,

3 6229
163/17-18
/31.3.18
6651576/31.3.18

ക����
ഓഫ്
െചയി�ലി�്
േറാഡ്

20,00,000/- ,,

4 6782
120/17-18
/9.3.18
6651566/9.3.18

റി�യ�
ഓഫ്
െവയി�ിംഗ്
�ം

1,90,000/- ,,

5 ,,
121/17-18
/9.3.18
651566/9.3.18

റി�യ�
ഓഫ്
െടായില�് �ം

85,000/- ,,

8) B.Tech �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി

2017-18 വ�ഷ�ി� േ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 6774
4-3/17-18/
9834944/21.3.18

സം�ാനപ�തി 2017-18-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
– േഹാ�� നി��ാണം /1-◌ാം
ഗ�

25,00,000/-

2 ,,
6-3/17-18
/9834945
/22.3.18

,,2-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

3 ,,
6-3/17-18/
9834946/23.3.18

,,3-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

4 ,,
7-3/17-18/
9834947/24.3.18

,,4-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

5 ,,
19-3/17-18/
9834953/27.3.18

സം�ാനപ�തി 2017-18-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
– േഹാ�� നി��ാണം

25,00,000/-

േ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)

9) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ���ണ�ഷി�് .

െ�ാജ�ിെ� േപ�- Developing technology business incubation centre

െ�ാജ�് ന�� - Entsp/17-18/14

അട��- 15 ല�ം

നി��ഹേണാേദ�ാഗ��- േഡാ. ദീപ ആന�്

േമ� െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �വെട െകാ��ി�� വിധം �കക� െചലവഴി �ി��്. എ�ാ� ���ിക�െട ���ീകരണം/ �ല� നി��യം സംബ�ി�് അതാ തിന് േനെര േച��ി�� േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

സി.ബി.വി.
ന��

െച�് ന��
െചലവ്
�ക

ഉേ�ശ�ം റിമാ��്

66/3-18 2590847/28-3-2018 12314

Repair and
maintenance
of old
SABS
building

1.���ി ��ികര
മാംവിധം ���ീകരി
�തായി ���ീ
കരണ സാ��പ�ം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2.സാേ�തിക �മ
ത�� ഓഫീസ�െട
(എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗ�ിെ�) �ല�
നി��യ
സാ��പ�ം
ഹാജരാ�ിയി�ി�.

45/3-18 2790826/23-3-18 31300

Payment to
venu,s
Digital
arcade,
mannuthy
as cost of
AC
purchased

AC �ാപി�തായി
ഉ�രവാദെ��വ�െട
സാ��പ�ം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ�ാര��ി� ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (ന��-9/5/11/2020) �് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. .

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

Strengthening of Livestock Research Station , Enhancement productivity of diary cattle at Live stock Research Station എ�ീ പ�തികളി�െ���ി ₹ 31,00,000/- വിവിധ മരാമ�് ���ിക��ായി ഐ.ഡി.വിംഗിന് ന�കിയി��്. (െച�് നം. 2430028/തീയതി 09/08/2018). ���ി ���ീകരി�തിന് അടി�ാനമാ�� കം�ീഷ� സ��ിഫി��് , ധന വിനിേയാഗ�ിെ� േരഖക� എ�ിവ

�ടാെത Renovation of Office Head Quarters and other building at LRS എ� പ�തി�ായി ₹ 4,27,500/- �ം Renovation of office, Quarters and other Buildings at LRS ന് ₹ 17,60,000/- �ം ന�കിയി��്. ���ി ���ീകരി�തിന് അടി�ാനമാ�� കം�ീഷ� സ��ിഫി��് , ധന വിനിേയാഗ�ിെ� േരഖക� എ�ിവ ന�കിയി�ി�. ആയത് ലഭ�മാേ��താണ.്

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...
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11) േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

1. സി.ബി.വി.നം 1/07/18-19 െച�് ന�� 2513123 തീയതി 02-07-2018 �കാരം േകാേളജ് ക�ാ�സിെ� ��വശം റബി� േമഷനറി വ��് െച��തിന് ₹ 1,50,780/- അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� ഐ.ഡി.വിംഗ് �േ�ാടിന് ൈകമാറി. ���ി ���ീകരണ സാ��പ��ം ഫ�് വിനിേയാഗ സാ��പ��ം ലഭ�മാേ��താണ.്

2. െച�് ന�� 7165597/22-03-2018 �കാരം construction of Gateway in front of COVAS എ�ീ ���ിക��ായി ₹ 15,50,000/- ഐ.ഡി.വിംഗ് �േ�ാടിന് ൈകമാറി. ��ത േജാലി ���ീകരണ വിവര��, ഫ�് വിനിേയാഗ സാ��പ�ം എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ.്

3. േ�ഷനിെല construction of Compound wall from Gateway to Nadathara എ� �വ��ി�ായി ₹ 24,00,000/- ന�കിയി��്.��ത േജാലി ���ീകരി�തിെ� വിവര��ം ���ീകരണ സാ��പ��ം ലഭ�മാേ��താണ.്

4. സി.ബി.വി. നം 37/07/18-19 െച�് ന�� 2513127 തീയതി 19-07-2018 �കാരം Work of extension of sales counter at COVAS െച��തിന് ₹ 4,37,000/-/-അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� ഐ.ഡി.വിംഗ് �േ�ാടിന് ൈകമാറി. ��ത േജാലി ���ീകരി�തിെ� വിവര��ം ���ീകരണ സാ��പ��ം ലഭ�മാേ��താണ.്

12) ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

2017-18 വ�ഷ�ി� േ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�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ക ന�കിയതിെ� വിശദവിവരം �വെട േച���.

�മ
നം.

ശീ�ഷകം
സി.ബി.വി നം./
െച�് നം./
തീയതി

േ�ാജ� ്/���ി �ക

1 6774
4-3/17-18/
9834944/21.3.18

സം�ാനപ�തി 2017-18-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
– േഹാ�� നി��ാണം /1-◌ാം
ഗ�

25,00,000/-

2 ,,
6-3/17-18
/9834945
/22.3.18

,,2-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

3 ,,
6-3/17-18/
9834946/23.3.18

,,3-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

4 ,,
7-3/17-18/
9834947/24.3.18

,,4-◌ാം ഗ� 25,00,000/-

5 ,,
19-3/17-18/
9834953/27.3.18

സം�ാനപ�തി 2017-18-

അടി�ാനസൗകര�വികസനം
– േഹാ�� നി��ാണം

25,00,000/-

േ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)

3-16   ഇൻകം ടാ�്- ൈവകി ഒ��ിയതി�� പിഴ േനാൺ പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ഒ��ിയത് അംഗീകരി��ി�.
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

CBV. No.66/3-18, െച�് നം.40418, തീ�തി, 27/3/18, �ക- ₹ 5,810/-

ഇ�കം ടാ�്- ൈവകി ഒ��ിയതി�� ൈഫ�, േല� ്ഫീ �ട�ിയയിന�ി�

₹ 5,810/- േ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�ി�ി�. ₹ 5,810/- �െട േമ� െചലവ് ഓഡി�് നിരാകരി��.

3-17   വരവിൽ അധികമായി െചലവ് നട�ി
രജി�ി

രജി�ി�െട 2017-18 വ�ഷെ� �ാ� ഫ�് െ�ാജ�് െചല�ക� പരിേശാധി�തി� 6488 എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� ഓ�േറഷ� എ���സി� 50 ല�ം �പ വിഹിതമായി നീ�ി െവ�ി��്. എ�ാ� േവജസ് ഇന�ി�

₹ 20,37,521, എക��്െമ�് ഇന�ി� ₹ 24,86,274 , ക�സ�മബി�സ് ഇന�ി�

₹ 1,69,381 അദ� ഐ�ംസ് ഇന�ി� ₹ 28,89,319 എ�ി�െന ആെക ₹ 75,82,495 /- െചലവഴി�ി��്.വരവി� 50 ശതമാനം അധികമായി (25,82,495) െചലവ് നട�ിയതിന് ആവശ�മായ േരഖക� സഹിതം വിശദീകരണം ന��വാ� ആവശ� െ��ി��െവ�ി�ം (ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 16 തീയതി 22-01-2020) ആയത് സംബ�ി�് മ�പടിെയാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�. ₹ 25,82,495 �െട

3-18   റാ�് ലി�് കാലാവധി�് േശഷ�ം െതാഴിലാളികെള അനിയ�ിതമായി നിയമി��.
1) രജി�ി

27.08.2016െല രജി�ാ�െട KVASU/GA/LO/2084/2016 -ാം ന�� ഉ�രവ് �കാരം േലബ� േനാംസ് നി�യി�് ന���തിനായി ക��ി �പീകരി�. കാഷ�� േലേബ�ിെ� ഭരണ സമിതി അംഗീകരി� കാലാവധി 2/2017 വെരയായി��. കാലാ വധി അവസാനി� േശഷ�ം 12/17 വെര കാഷ�� േലേബ�ിെന ഈ ലി�ി� നി�ം എ��ി��്. നിലവി� ഇവ� അധിക ജീവന�ാരായി �ട��

3-19   അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളിൽ അനധി�ത നിയമന�ൾ നട��.
1) രജി�ി

േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ്, മ��ിയിെല ഇ��െമേ�ഷ� െസ�റി� “ െഹ��� � ഇല�ീഷ��" ത�ിക നിയമന�മായി ബ�െ�� ബി.ഒ.എം. തീ�മാന�ി� (No. 3.3 - 56th meeting on 29/06/2018) " �ിരം ത�ികയാെണ�ി� ” േനാ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം അെ��ി� �ാ� ഫ�ി� നി�ം േവതനം ന�കാ� നി�യി�ിരി��. സ�വകലാശാല ��ാ���ി� ഇ�ാ�

അ�േപാെലതെ� 17/08/2016 െല േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിെ� 47th േയാഗ�ി� ഇനം ന�� 3.4 , ഒ.എ. 3 എ�ിവയി� അ�ിനിേ��ീവ് ക�സ���് എ� ത�ിക�െട കരാ� ഒ� വ�ഷേ��് �ടി നീ�ി ന�കാ�� െ�ാേ�ാസ� പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമനം നട���വേര�് അംഗീകരി�. 29/08/2017 െല േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിെ� 53rd േയാഗ�ി� ഒ.എ. 1 �കാരം

3-20   സർ�ാർ നിർേ�ശമി�ാെത പ�തിധന വിനിേയാഗ�ിനായി ര�് അ�ൗ�കൾ �മവി��ം
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്

സ.ഉ.(പി) നം.147/2017/ധന തീയതി 16/11/2017 �കാരം �ഷറി ഇടപാ�ക� �മീകരി��തി��െ�െട പ�തി വിഹിതം മാറി ന���ത�ാെയ�് വ��മാ�ിയി��്. െഡേ�ാസി�് േജാലിക���െ�െട ഈ നിബ�ന ബാധകമാെണ�് അറിയി�ി��്. ഇത�സരി�് 2017-18 വ�ഷെ� പ�തി െചല�ക��ായി 01-01-2018 � �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�് ആരംഭി�ി�െ��ി�ം

3-21   എനർജി കൺസർേവഷൻ േ�ാ�ാം - പ�തി �ർ�ീകരി�ി�ി�.
ൈലവ് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�, തി�വാഴാം��്
2017-18 വ�ഷ�ി� എന�ജി ക�സ�േവഷ� േ�ാ�ാം അ�് എ�.ആ�.എസ് എ� പ�തി �കാരം ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് നി��ാണ�ി�ം അ�ബ� െചല�ക��മായി ₹ 26,25,000/- െചലവഴി�ി��്. െറ��േകാ, മ�ാ��ാട് �േഖനയാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത്. ഇതി� 1000kg/day ക�ാസി�ിയി�� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�്, 10KVA ബേയാഗ�ാസ് ജനേറ��, �ഫ് േടാ�് േസാളാ� പവ� സി�ം

3-22   "Stable unit & Farm shed” െ� റി�യർ േജാലികൾ - �ർ�ീകരി�ി�.
ഇ���ണ� ൈല�േ�ാ�് ഫാം, �േ�ാട്

(i)സി.ബി.വി.ന�� 46/2/16-17/23.2.2018 (െച�് ന�� 939616/23.2.18) �കാരം 3,48,725/-�പ "Stable unit & Farm shed” െ� റി�യ� േജാലിക��ായി �ണിേവ�ി�ി�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറി. ��ത ���ിക��ായി ഐ.ഡി.വിംഗ് 4 ല��ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന�കിെയ�ി�ം േമ� ആവശ� �ിനായി വകയി��ിയ �കയി� നി�ം 51,275/-�പ ഫീഡ്

(ii) സി.ബി.വി.ന�� 7/3/17-18/28.03.2018 �കാരം , റാബി�് െഷഡിെ� റി�യ� േജാലിക�ം ക�കാലി െതാ��ിെ� റീ- വയറിംഗ് േജാലിക�ം െച��തിനായി �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ₹ 3,97,000/- ൈകമാറി. എ�ാ� ഇ�വെര�ം േജാലി ���ീകരി�തിെ��ം ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെ��ം വിവര�� ലഭ�മ�.

േമ� ���ിക� എ��ം േവഗ�ി� ���ീകരി��തി�ം ���ി ���ീകരണ/ധന വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ലഭ�മാ��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി േ��താണ്. "Stable unit & Farm shed” െ� റി�യ� േജാലിക��ായി �ണിേവ�ി �ി�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാേറ�ിയി�� 4 ല�ം �പയി� നി�ം ₹ 51,275/- ഫീഡ് വാ����െ�െട�� മ�് ആവശ����ായി

3-23   ഡയറി എ�ിനീയറിംഗ് വർ�്േഷാ�് - പവർ �ൾസ് നാളി� വെര�ം ലഭി�ി�ി�-െചലവ് നിരാകരി��.
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , മ��ി

േകാേളജ് ഓ� ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി, മ��ി�െട കീഴി�� ഡയറി എ�ിനീയറിംഗ് ഡി�ാ��്െമ�ിേല�് “Estimation of thermal properties of milk and milk product available in Kerala” എ� പ�തിയി�െ���ി എ�ിനീയറിംഗ് വ��്േഷാ�ിേല�് ആവശ�മായ പവ���സ് വാ��തിനായി ₹ 2,41,500/- (സി.ബി.വി.നം. 68/9-18, െച�് നം.1439724/27-09-2018)ന�കി.
പവ� ��സ് സംബ�ി� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മനം ഇനം എ�ം�ക

1 എ�ി� േല�് മിഹി� (150*750) 1

2,30,000/-
2

പവ� ഹാ�്െസാ വിെക പവ�
ഹാ�്െസാ 1

3 എ.ആ�.സി. െവ�ഡിംഗ് െസ�് 1

4 �ി.ഐ.ജി െവ�ഡിംഗ് െസ�് 1

ടാ�് 11,500/-

ആെക 4 2,41,500/-

െട�� നടപടി�മ�� പാലി� ്“100 PPM െമഷി� ��സ് േകാ��േറഷ�" എ� �ാപന�ി� നി�ാണ് വാ�� നട�ിയി��ത്. പവ���സ് ഇ��ാ� െച��ത് ഉ��െട�� നിര�ാണ് ഈ �ാപനം െട�റി� േക�ാ�് െച�ി��ത്. ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 25-01-2019 � നട� �ലപരിേശാധനയി�, “100 PPM െമഷി� ��സ് േകാ��േറഷ�" എ� �ാപനം നാളി�വെര�ം

₹ 2,41,500/- �ാപന�ിെ� ന�മായി കണ�ാ�ി, െചലവി��രവാദിയായ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം ഈടാേ��താണ.്

3-24   "Waste water management for eco-friendly swine production”- പ�തി നട�ി�ിൽ അലംഭാവം
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി 2017-18

"Waste water management for eco-friendly swine production” എ� �ട�പ�തിയി�െ���ി േ�ഷനി� ഒ� േവ�് വാ�� മാേന�െമ�് സ�ീേവജ് �ളാ�് നി��ാണ�ിന് ല��മി�ി��്. ബ�െ�� ഫയ� വിശദമായി പരിേശാധി�തി� ,പ�തി ആ�� ണ�ി�ം പ�തി നട�ിലാ��തി�ം ന�നതക� സംഭവി�തായി കാ��. 2016-17 വ�ഷം 20 ല�ം �പ െചലവഴിെ��ി�ം

േമ��റ� �കാരം ന�കിയി�� 20 ല�ം �പ�െട വിനിേയാഗവിവര�� ലഭ�മാ�ാെതയാണ് �ട��് സ�ീേവജ് �ാ� ്നി��ാണ�ിെ� ര�ാംഘ��ിേല�് ഐ.ഡി.വിംഗ് അസി .എ�ി.എ�ിനിയ� ,�േ�ാടിന് 17.50 ല�ം �പ 2017-18 വ�ഷം ൈകമാറിയി��ത ്(െച�് നംപ� 9777639/27-03-2018,CBV no.30/17-18) . ആദ�ഘ� പ�തിക� സംബ�ി�് വ��മായ ധാരണയി�ാ�തിനാ�,

3-25   �ർ�ീകരി�ാ� മരാമ�് ���ികൾ
െസ�� േഫാ� പിഗ് െ�ാഡ�� & റിസ��് , മ��ി

�ാ� ഫ�് െചല�ക� പരിേശാധി�തി�, മരാമ�് ���ിക��ായി, ഐ.ഡി.വിംഗ് �േ�ാട,് ഐ.ഡി.വിംഗ് മ��ി എ�ീ േ�ഷ�കളിേല�് താെഴ�റ�ം �കാരം �ക ൈകമാറിയി��്.

�മ
നം.

സി..ബി.വി.നം �ക (₹) െച�്. നം/തീയതി
���ി�െട
വിവരം

1 01/9-18 90,000/- 854090/07-09-2018

ഫാേരാവിംഗ്
െപ�ിെ�
നവീകരണം

2 23/3-18 3,00,000/- 0854065/28-03-2018

െ�യിേനജ്
സി�ം
-അ����ണി

3 22/3-18 4,00,000/- 0854064/28-03-2018
ഡ�് പി�്
നി��ാണം

4 23/17-18 1,40,000/- 9777635/21-03-2018

അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസ്,ഫാം
ഓഫീസ്
എ�ിവ�െട
നവീകരണം

5 10/03-18 3,70,000/- 9777635/21-03-2018

അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസ്,ഫാം
ഓഫീസ്
എ�ിവ�െട
നവീകരണം

6 18/03-18 6,50,000/- 9777640/27-03-2018

െഡേമാ�േ�ഷ�
െപ�ിെ�
നി��ാണം

7 13/03-18 11,00,000/- 9777637/23-03-2018

െഡേമാ�േ�ഷ�
െപ�ിെ�
നി��ാണം

8 8/03-18 3,00,000/- 9777634/31-03-2018

അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസ്, ഫാം
ഓഫീസ്
എ�ിവ�െട
നവീകരണം

9 09/3-18 2,10,000/- 9777634/31-03-2018

അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസ്,ഫാം
ഓഫീസ്
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എ�ിവ�െട
നവീകരണം

ആെക 35,60,000/-

�മ നംപ� 6,7,8 �കാരം �ചി�ി�ി���ം നി��ിതി േക� �േഖന നട�ാ� ഉേ�ശി�ി���മായ ���ിക� ഇ�വെര�ം �ട�ിയി�ി�ാെയ�് 30-01-2019 � നട� �ല പരിേശാധനയി�ം, 30-11-2018 െല ൈവസ് ചാ�സല�െട വിശദമായ പരിേശാധന റിേ�ാ��ി�ം വ��മായി��്. ഫ�് �ാ��� െച�് ഒ� വ�ഷം  ആയി�ം �വ��ി ആരംഭി�ി�ി�ാെയ�ത് ഓഡി�ി� ഗൗരവമായി

3-26   ഇര� േവതനം നൽകി - ₹ 24,000/- അധിക െചലവ്
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

2017-18വ�ഷ�ി� െവ�റിനറി എ�ിെഡേമാളജി & �ിവ�ീവ് െമഡിസിനി� FVC No. 40 & 41 /17-18/2.9.2017 �കാരം ഒ� റിസ��് അസി��ിന് ആഗ�് 2017 മാസ�ി� ര� �ാവശ�ം േവതനം ന�കിയതായി കാ��. ₹ 24,000/- വീതമാണ് ന�കിയത്. എ�ാ� 31.10.2019 � ന�കിയ എ�ക�യറി�്, (ന�� 7/16-17 & 17-18) 6/12/2019 � ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ��ത െചലവ്

3-27   ഉേ�ശ ല���ൾ �ർ�ീകരി�ാ� േ�ാജ�കൾ
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

2017-18 വ�ഷ�ി� 6688 – Epidemiological Investigation on Colibascillosis and Salmonellosis എ� േ�ാജ�ിന് 2 ല�ം �പ അ�വദി� ന�ിെയ�ി�ം ₹ 24,120.00 മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്. യഥാ�� ല���� ഒ�ം തെ� ���ീകരി�ാെത െവ�ം ക�സ�മബി�സിെ� വാ��ക� മാ�മാണ് നട�ിയതായി കാ��ത്. െവ�ം 12.06% െ� െചലവഴി�ലാണ് നട�ി��ത്. ഡീനിെ�

അ�േപാെല 6689 – Surveillance of Infectious diseases, their management and seromonitoring of vaccination in farm animals 2017-18 എ� േ�ാജ�ി� 5 ല�ം �പ ലഭ�മാെയ�ി�ം 1.448 ല�ം �പ ക�സ�മബി�സിനായി മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്. 50 �ഗ�ളി� നി�ം സാ�ി� േശഖരി�തായി പറ��െ��ി�ം ഉേ�ശല���ളി� പറ�ിരി��വ ���ീകരി�തായി കാ��ി�

ഓഫീസ് നട�ി�ി�ം ക�സ�മബി�സ് വാ��തി�ം മാ�മായി േ�ാജ�ക� നട�ിലാ��ത് �മവി��മാണ്. ഭാവിയി� േ�ാജ�ക� പാ�ാ�� േവളയി�തെ� ആവശ�കതാ നി��യം കാര��മമാേ��താണ്. �ാ� �ക�െട വിനിേയാഗം ഉ�പാദനപരമെ��ി� ഉ�രവാദികളി� നി�ം �ക�ം പലിശ�ം തിരി�പിടിേ� �ിവ��താണ.്

3-28   എനർജി ചാർ�സ് കണ�ാ�ിയതിൽ അവ��ത
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

പി.ജി. െമ�സ് േഹാ�ലിെല ഇല�ിസി�ി ക�സ�മ� ന�� 1156757019928 െ� 19.03.2009 �ത�� മീ�� റീഡിംഗ് അ���ലം എ��ാ�തിനാ� 19.03.2009 �ത� 26.09.2017 വെര�� �ടി�ിക �കയായ ₹ 8,69,988/- 10 ഇ��ാ�െമ�കളായി അടവാ��തിനായി Executive Engineer, Electricity Division, Thrissur East െ� 21/11/2017 തീ�തിയിെല RB/INST/MTY/2017-18/1791 ന�� ക�്

3-29   ഫീഡ് മിൽ ക�ീഷനിംഗ് - ₹ 8,25,000/- െക.എസ്.ഇ.ബി യിൽ �ട�ികിട�� നിേ�പം - െചലവ് തട�െ����.
േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് , മ��ി

ഐ.സി.എ.ആ�, ഇ.എഫ്.സി എ�ീ ഫ�ക� ഉപേയാഗി�് ആനിമ� ന��ീഷ� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� കീഴി� �വ��ി�ി�� ഒ� �ാപനമാണ് �� ഓഫ് അനിമ� ന��ീഷ� ആ�് ഫീഡ് െടേ�ാളജി (SNAFT). ഇതി� �റെമ, സ�വകലാശാല�െട പ�തിധനം ഉപേയാഗി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം "strengthening of new schools & centres” എ� പ�തി �കാരം ഫീഡ് മി� �വ��ന�� �മെ���ക�ം

ഒ� മണി�റി� 2 ട� ക�ാസി�ി�� ഓേ�ാമാ�ി�് ഫീഡ് മി� ക�ീഷനിംഗ് നട���മായി ബ�െ�� ഫയ� പരിേശാധി�തി�, ൈവദ�തി ലഭി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി യിേല�് 100 KVA No 11 DTR, 250 KVA ആയി വ��ി�ി��തി�ം 900 മീ�� 11KV OH ൈല� വലി�വാ�ം ആവശ�െ��. ഇതിനായി 02-06-2016 െല െക.എസ്.ഇ. ബി എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� ന�കിയ
₹ 1,20,000/- �ടി െക.എസ്.ഇ. ബി യി� ഇതിനായി അട�ണെമ�് അറിയി�. എ�ാ� ടി �ക അട� തായി കാ��ി�.

29-04-2017 � അനിമ� ന��ീഷ� ഡി�ാ��്െമ�ി� നട� മീ�ിംഗിെ� മിനി�സ് �കാരം ₹ 8,25,000/- െക.എസ്.ഇ. ബി യി� അട�താ�ം താ��ാലികമായി 200KVAെ� ഒ� ഡീസ� ജനേറ�� വാ�ി ഇ��ാ� െച�താ�ം േരഖെ���ിയി��്. ഡീസ� ജനേറ�� ഉപേയാഗി�് �വ��ി��തിനാ� ഭീമമായ �ക െചലവ് വ��തായി െ�ാഫ�� & െഹ�്, അനിമ� ന��ീഷ� ഡി�ാ��്െമ�്

ഓേ�ാമാ�ി�് ഫീഡ് മി� ക�ീഷനിംഗ് നട��തിെ� ആവശ��ിേല�ാണ് േമ� െചല�ക� എ�് 17-18 വ�ഷെ� "Strengthening of School of Animal Nutrition and Feed Technology “ എ� പ�തി�െട ആ�ഖ�ി� പറ��െ��ി�ം നാളി�വെര ക�ീഷനിംഗ് നട�ി�ി�. ഓേ�ാമാ�ി�് ഫീഡ് മി� ക�ീഷനിംഗ് നട��തി നാവശ�മായ ൈവദ�തി ലഭി��തിന് െക.എസ്.ഇ

ൈവദ�തി ലഭി��തി�� സാേ�തിക തട�ം/മ�് തട��� എ�ിവ പരിഹരി�് എ��ം േവഗം ഫീഡ് മി� ക�ീഷനിംഗി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� പ�ം �ട�ി കിട�� നിേ�പം
₹ 8,25,000/- പലിശ സഹിതം �ാപന േമധാവിയി� നി�ം ഈടാേ��താണ്. െചലവ് തട�െ����.

3-30   ഇല�ിസി�ി ചാർ�ിന�ിൽ 38,797/-�പ പിഴ ഒ��ി - സർവകലാശാല ഫ�് ന�ം.
മീ�് �ാ�് , മ��ി

േ�ഷെ� ക�സ�മ� ന�� 3363 � 2017-18 വ�ഷെ� േനാ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം ആഗ�് 2017 �ത� മാ�� ്2018 വെര ഇല�ിസി�ി ചാ��ിന�ിെല പിഴയായി താെഴ പറ�� രീതിയി� ₹ 38797/- �െപഷ�� ഓഫീസ� (റവന�), െക.എസ്.ഇ.ബി., പ�ം, തി�വന��ര�ിന് ഒ��ിയതായി കാ��.

�മ
നം

സി.ബി.വി.ന�� തീ�തി �ക
KSEB ബി�
ന��

തീ�തി പിഴ �ക

1 02/09/17-18 07.09.2017 81773.00 2102811569103 02.09.2017 1,142.93

2 19/12/17-18 07.12.2017 77597.00 2102811585912 04.12.2017 10,396.72

3 14/01/17-18 09.01.2018 39137.00 2102811592270 03.01.2018 7,858.62

4 14/02/17-18 06.02.2018 68400.00 2102811598172 02.02.2018 12,511.62

5 17/03/17-18 07.03.2018 87860.00 2102811608566 03.03.2018 6,886.77

ആെക 38,796.66

പിഴയിന�ി� േനാ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം െചലവഴി� ₹ 38797/- ഓഡി�് നിരാകരി��. ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം �ക ഈടാേ��താണ.്

3-31   കാലി�ീ��െട ആവശ�കതയിൽ സത�രവർ�നവ് - വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി�
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

Feed register പരിേശാധി�തി� 2017 െസ�ംബ�മാസം �തിദിനം 3.5 കിേലാ�ാം തീ�വീതം ന�ിെ�ാ�ിരിെ�, 1-10-2017 �ത� �തിദിനം 7 കിേലാ�ാം തീ�വീതം (അതായത് ര�ിര�ി) ന�ി�ാ��, livestockെ� എ��ിലാകെ� 4 (88-84) എ��ിെ� വ��നേവ��. �ഗ��െട ശാരീരിക വള���ാ�പാതികമായി കാലി�ീ��െട ആവശ�കതയി� �മാ�ഗതവ��നവ് സംഭവി�ാ��

3-32   പാർലർ മിൽ�ിംഗ് സി�ം - നിർ�ാണ ���ികൾ ആരംഭി�ി�ി� - ₹ 12,25,000/-�െട െചലവ് തട�െ����.
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

ഇ��ീസിംഗ് െ�ാഡ�ിവി�ി ഓഫ് േ�ാസ് �ീഡ് കാ�ി� ഓഫ് �ണിേവ�ി�ി ൈലഫ് േ�ാ�് ഫാം, മ��ി എ� േ�ാജ�ി�േവ�ി പാ�ല� മി��ിംഗ് സി�ം നി��ി��തിനായി സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം 2017-18 വ�ഷ�ി� ₹ 12,25,000/- �േ�ാട് ഇ��ാ��ച� വിഭാഗം ഡയറ���് ന�കിയി��്.

സി.ബി.വി ന�� െച�് ന�� �ക (₹)

13/03/17-18 9880167/24-03-2018 6,25,000

14/03/17-18 9880167/24-03-2018 6,00,000

ആെക 12,25,000

ഫ� ൈകമാറി ��ര വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇതിെ� ���ിക� ഇ�വെര�ം ആരംഭി�തായി കാ��ി�. നി��ാണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (ന�� 13/28-10-2021) മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േമ� �ചി�ി� സാഹചര��ി� ₹ 12,25,000/-�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����. ഇ� സംബ�ി�്

3-33   ഫാർേമ�് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ �ന��ാരണം - െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

�ീം നം. RSP/17-18/1-2 ( 119-69-0010-6244 ) - Strategies For Improving the Fodder Production

1. സി.ബി.വി.നം.7-09/16-17 ; െച�് നം.187884/28.09.2017=742647

2. സി.ബി.വി.നം.06-09/16-17 ; െച�് നം.187884/28.09.2017=57353

േകരള െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് സ�വകലാശാല�െട കീഴി� �വ��ി�� ULF AND FRDS-�� ഫാ�േമ�് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�റിെ� �ന��ാരണ ���ി�ായി േമ� സി.ബി.വി. ക� �കാരം ₹ 8,00,000/- പി�വലി�് ID Wing, Pookkode ന് ന�ിയി��്. 20.10.18 െല ID Wing െ� KVASU/IDW/G-50499/18 വിനിേയാഗ സാ��പ� �കാരം ��ത ���ി�ായി

3-34   Strategies For Improving the Fodder Production - പ�തി നട�ി�ിെല അപാക�ൾ - ₹ 9,45,000/-തട�െ����.
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

�ള���് േവ�ി ഇല�ിക് പ�ക� �ാപി�ക, മല�കളി� തീ���് പിടി�ി�ക എ�ീ ���ിക�െട നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി �ണിേവ�ി�ി േകാ�ൗ�ി �� �ള�ി� നി�ം ഇ��ി�് പ�് ഉപേയാഗി�് മല�കളി� �ാപി� മഴെവ� സംഭരണിയിേല�് െവ�ം പ�് െച�് തീ����ഷി വ��ി�ി�ക എ� ല��േ�ാ��ടി 2017-18 വ�ഷെ� സം�ാന സ��ാരിെ�

വിശദാംശ�� �വെട േച���.

ഫയ� നം. ജി/1353/2017(ii ) തി�തി 20/03/18 RSP/127-18-1-2 (119-69-0010-6244-18- Strategies For Improving the Fodder Production )

സി.ബി.വി.നം.10-3/17-18 ; െച�് നം.9880166/തി�തി 20.03.18 = ₹ 9,45,000/-

നി��ഹണം-അസി��് െ�ാഫസ�, �.എ�.എഫ് ആ�് എഫ് .ആ�.ആ�.ഡി.�ീം

��ത പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� ്താെഴ �ചി�ി�� േരഖക� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���ം , 2017-18 ആരംഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ീകരി�് പ�തി വിഭാവനം െച� രീതിയി�� ല��ം ൈകവരി�ാ�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തി�മായി ന�ിയ ഓഡി�് ഒ��ന് ( 5/ 28.10.21 ) �ാപനം സമ��ി� മ�പടിയി� എം.��ം പാ��് & ൈഫന� ബി�ക�ം, എ�ിെമ��ം
₹ 9,45,000/- �െട െചലവ് തട�െ����. വിശദീകരണ�െ��ി� സമയ ബ�ിതമായി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

3-35   മല�കളിൽ തീ���് ഉ�ാദന�ിനായി മഴെവ� സംഭരണി നിർ�ാണം
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി

ഫയ� നം.ജി/1353/2017(v ) തി�തി 28/03/18

നി��ഹണം-അസി��് െ�ാഫസ�, �.എ�.എഫ് ആ�് എഫ് .ആ�.ആ�.ഡി.എസ്

RSP/127-18-1-2 (119-69-0010-6244-18-Strategies For Improving the Fodder Production )

1. സി.ബി.വി.നം.44-3/17-18

െച�് നം.9880189/തി�തി 28.03.18=₹ 21,87,500

2. സി.ബി.വി.നം.45-3/17-18

െച�് നം.9880169/തി�തി 28.03.18=₹ 6,80,000

�ണിേവ�ി�ി േകാ�ൗ�ി�� �ള�ി� നി�് ഇ��ി�് പ� ്ഉപേയാഗി�് മല�കളി� �ാപി� മഴെവ� സംഭരണിയിേല�് െവ�ം പ� ്െച�് തീ����ഷി വ��ി�ി�ക എ� ല��േ�ാ��ടി 2017-18 വ�ഷെ� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ധനസഹായ�ി� നി�ം ��ത നി��ാണ ���ിക��ായി േമ� സി.ബി.വി വൗ��ക� �കാരം ₹ 28,67,500/- �േ�ാട്

മഴെവ�സംഭരണി

��ത പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� ്താെഴ �ചി�ി�� േരഖക� ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ���ം ��ത പ�തി 2017-18 ആരംഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ീകരി�് പ�തി വിഭാവനം െച� രീതിയി�� ല��ം ൈകവരി�ാ�തിന് വിശദീ കരണം ലഭ�മാ��തിനായി ന�ിയ ഓഡി�് ഒ��ന് (7/28.10.21 ) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� കഴി� േവനലി� േഗാ�് ഫാമിന് ��ി� ഉ�

1. അംഗീക ൃത പ�തി

2. ഡീെ��ഡ് എ�ിേമ�്

3. എം.��്

4. പാ��് ആ�് ൈഫന� ബി�ക�

5. �ക വിനിേയാഗ സാ�� പ�ം

6. നി��ഹണ ഏജ�സി�മായി ചമ� എ�ിെമ�് .

േമ� കാരണ�ളാ� ���ി ���ീകരി�ാ� സാഹചര��ി�ം ആവശ�മായ േരഖക� സമയബ�ിതമായി ഓഡി�ിന് വിേധയമാകാ� സാഹചര��ി�ം

₹ 28,67,500/- �െട െചലവ് തട�െ����.

3-36   ജലേസചന പ�തി�ായി �ളം നിർ�ാണം - പ�തി �ർ�ീകരി�ി� - ₹ 3,42,641/-�െട െചലവ് തട�െ����.
�ണിേവ�ി�ി ൈലവ് േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് & െഡവല�െമ�് �ീം, മ��ി
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ഫയ� ന��-ജി-1353/2017

�ീം നം. RSP/17-18/1-2 ( 119-69-0010-6244 )-Strategies For Improving the Fodder Production

1. സി.ബി.വി.നം.5-09/16-17

െച�് നം.187884/28.04.2017=5,00,000/-

2. സി.ബി.വി.നം.7-3/17-18

െച�് നം.9880165/15.03.2018=5,00,000/-

 ജലേസചന�ി�ം മ�മായി കാ�സിെ� കിഴേ� അ��ായി 26*21 മീ�� �ക� വി�ീ���ം 20*15 മീ�� അടി വി�ീ���ം 6 മീ�� താ��ം ഉ� ഒ� �തിയ �ളം നി��ി��തിേല�് േമ� സി.ബി.വി ക� �കാരം 10,00,000/-�പ പി�വലി� ്ID Wing, Pookode ന് ന�ിയി��്. ഫയ� പരിേശാധി�തി� 06.09.2019 � ID Wing ന�ിയ വിനിേയാഗ സാ��പ� �കാരം ��ത ���ി�ായി

3-37   വാ�ർ �ഫ് ( water trough) വാ�ിയത് - േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി� - ₹ 1,72,002 /- �െട െചലവ് തട�െ����
ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി

സി ബി വി നം.124 /16-17 ,െച�് നം.347012/23.3.2018 �കാരം 3 വാ�� �ഫ് വാ��തിേല�് ബി .ഐ .ന�തിരീസ് ഹരിത അ�ിെട�ിെ� ഇ�േവാ�സ് നം. 681 ,682 ,684 /13.10.2017 �കാരം ₹ 57,334 /- വീതം ₹ 1,72,002 /- ന�കിയി��് . എ�ാ� വാ�� �ഫ് വാ�ി േ�ാ�ിെല��തിെ� േ�ാ�് സ��ിഫി��് /േ�ാ�് രജി��/ഫയ� നം.സി ബി എഫ് -ബി/757/2016 എ�ിവെയാ�ംതെ�

3-38   കൺ��ൻ ഓഫ് ഗാർഡൻ േറാഡ് - പ�തി ല��ം ൈകവരി�ി�
ക�ാ�ി� �ീഡിംഗ് ഫാം, ����ഴി .
േ�ാജ� ്-സം�ാനപ�തി വിഹിതം 2017-18 -Improvement facilities for visitors – construction of Garden road and Eco farm tourism.

ശീ�ഷകം 6782, 6245 എ�ിവയിലായി യഥാ�മം ₹ 8,00,000/-�ം ₹ 3,75,000 /- �ം �ടി ആെക ₹ 11,75,000/- സി ബി വി നം.128/17-18/23.3.18 (െച�് നം.6651567/ 23.3.18) �കാരം ഇേ�ാഫാം �റിസം േ�ാജ�ി� �റി�ക�െട ��ി�ി�ം മ�മായി ക�ാ�ി� െഷ�്, �ഡ് െടേ�ാളജി േകാേളജ് ബി�ഡി�്, ക�ാ��ീന��� പി ഡ�ള� േറാഡ് എ�ിവെയ ത�ി� ബ�ി�ി��ഗാ�ഡ� േറാഡ്

3-39   �ി��് െന�ിംഗ് പി�് നിർ�ാണം - പ�തി ല��ം ക�ി� – �ക പാഴ് െചലവ്
ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

സി.ബി.വി .നം. 15- 3/17-18/26.3.18 �കാരം 1,00,000/- (െച�് നം.9834948/ 26.3.18) �പ േകാേളജ് �ൗ�ിെല �ി��് െന�ിംഗ് പി�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, ഐ.ഡി.വിംഗ്, �േ�ാടിന് ൈകമാറിയി��്. എ�ാ� 2018 െല െവ�െ�ാ�െ� �ട��് േകാേളജ് മ��ിയിേല�് ഷി�് െച� സാഹചര� �ി� േമ� ���ി ����ഴിയി� തെ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം

3-40   േകാേളജ് ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി�് പഴയ ആ�േല�റി െവഹി�ിൾ അ�വദി�തിെല അപാക�ൾ
ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

രജി�ാ�െട, 24.1.17 െല െക.വി.എ.എസ്.�/ജിഎ/സി/3788/2016 -◌ാം ന�� നടപടി�മം �കാരം െവ�റിനറി േഹാ�ി��,മ��ി�െട KLP 5220 ന�� െവഹി�ി� (1999 � നി��ി�ത് ) 1.2.17 േനാ അതി� ��േപാ േകാേളജ് ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി�് ൈകമാ�വാ� നി�േ�ശി�ി��. ഇത�സരി�് 16.2.17 � വാഹനം േകാേളജിന് ൈകമാറി.

വാഹന�ിെ� ചാ��് ഏെ���തി�േശഷം 19.2.2019 വെര താെഴ േച��ിരി�� രീതിയി� വാഹനപരിപാലന�ിനായി �ക െചലവഴി�ി��്. (ഫയ� നം . െക.വി.എ.എസ്.� /സി എഫ് ടി /ബി /9/15 ) .

വാ�ഷിക
നി�തി

ഇ��റ�സ് ഇ�നം
ൈ�വ��്
ദിവസേവതനം

2017 - 2050
/-

23,905 /-
(3/17-3/18

4000 /-
3425 /- (5 ദിവസേ��്
685 /- �പ വീതം )

2018 - 2000
/-

32177 /-
(3/18-3/19)

വാഹനം ലഭ�മായ 16.2.17 �ത� 19.2.19 വെര വാഹനം ഓടിയത് ആെക 341 കി.മീ�� മാ�മാണ ്(29.1.18 �ത� 1.2.18 വെര �ാ�ി�� �ാ�ക� സംഘടി�ി� �തിനായി മാളയിെല 'െമ�്സ് �� ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്' സ��ശി�ത)് . ഇതി� നി�് മന�ിലാ��ത് വാഹനം 2 വ�ഷേ�ാളം ഉപേയാഗമി�ാെത  കിട�ക യായി�� എ�ാണ്. 16 + 1 സീ�മായി ലഭ�മായ വാഹനം ��ികളെട

3-41   േകാേളജ് ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജിയിെല വിദ�ാർ�ിക�െട ഗതാഗത സൗകര��ിനായി ��ർ�ഴി ക�കാലി �ജനന േക��ിെല വാഹനം ഉപേയാഗി�തിെ� �ക ഈടാ�ിയി�.
ബാ�ില� ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി , ����ഴി .

രജി�ാ�െട 15.11.2016 െല െക.വി.എ.എസ്.�/ജിഎ/സി/3280/2016-◌ാം ന�� നടപടി�മം �കാരം സി എഫ് ടി യിെല െപ���ിക��് ചാല�ടിയി�നി�് ����ഴിയിെല�ം തിരി�ം യാ� െച��തിന് ക�കാലി �ജനന േക��ിെ� KL 64 D 5047 വാഹനം ഒ� ദിവസം ₹ 516 /- നിര�ി� അ�വദി�ി�� . �ക ��ികളി�നി�് ഈടാ�വാനാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്. ആയത�സരി�്
ആയതിനാ� ഈ ഇന�ി� ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ിയ ₹ 91,332/- അവ��് തിരിെക ന��വാ�ം ബാ�ിനി��� ബാധ�തയായ ₹ 81,528/- എ�തി ത��തി�ം േയാഗം (കൗ�സി� തീ�മാനം ) തീ�മാനി�താ�ം അറിയി�. ആയത് ഉ�രവ് ആ��തിേല�് ��ികളി�നി�് ഈടാ�ിയ �ക�െട കാര��ി� വ��ത വ��ി അറിയി�വാ�ം നി�േ�ശി�ി��് . ഈ സാഹചര��ി� േമ� കാര�

3-42   സർവകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഫയ�കൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�ത് - െചല� �ക തട� െ����.
2017-18 വ�ഷെ� മരാമ�് പണി�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക� ലഭ�മാ�വാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��. 15/2017-18/24.11.2021 �കാരം ആവശ���ി���ി�ം ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�ി�, �വെട പറ�� �വ��ിക�െട �ക ഓഡി�് തട� െ����.

�മ
നം

വൗ��
ന��

�വ��ി�െട
േപര്

ഫയ�
ന��

�ക

(₹)

1 2/11/17-18

Supply &
installation of 200
KVA Diesel
Generator for the
SANFT at
Mannuthy

- 8,62,293

2 7/11/17-18

Students
accommodation
facility to the
existing building
near ladies hostel
at COVAS
Pookode

- 7,57,259

3 9/11/17-18

Supply &
installation of
20KVA&15 KVA
Diesel Generator
Set at COVAS
Pookode

- 6,85,765

4 11/11/17-18

Construction
Manure store at
CASM
Thiruvazhamkunnu

- 11,11,184

5 7/12/17-18

Consultancy
charges and
reimbursement of
service tax to
KLIM ART
towards
comprehensive
master planning
architecture
engineering and
design works of
various campus
KVASU

- 16,13,23,122

6 9/12/17-18
Energisation of
TVCC building
Mannuthy

- 4,20,624

7 11/12/17-18

Release of fund to
BSNL Civil
division Thrissur
toward
constructing
Thiruvazhamkunnu
Campus

- 23,13,000

8 12/12/17-18

Arrangement and
execution of Civil
works Release of
fund to Executive
engineer BSNL
Civil division
Thrissur

-- 1,06,82,000

9 5/2/17-18

Electricity
connection charges
to Hatchery units
and farmers
training centre at
Thiruvazhamkunnu

- 3,27,880

10 6/2/17-18

Fabrication works
under taken
AICRP and TVCC
at COVAS
Mannuthy

- 5,14,729

11 7/2/17-18

Construction of
Biomedical
Science and
learning centre

- 19,00,000

12 8/2/17-18

Purchase of
equipment for the
Hatchery units at
Thiruvazhamkunnu

- 15,00,000

13 2/3/17-18

Enhancing
productivity of
cross breed cattle
shed from office
building to the
head live stock
research station
Thiruvazhamkunnu

െക.വി.എ.

എസ്.
�/ഐ.ഡി.
ഡ��/
LRST/7/16

തീയതി.
28.2.18

12,51,300

14 7/3/17-18
Lab renovation
work at COVAS
Pookode

- 2,80,889

15 11/3/17-18

Payment to KLIM
ART towards
comprehensive
master planning
architecture
engineering and
design works of
various campus
KVASU

- 2,72,442

16 18/13/17-18

Work student
accommodation
facilities near
ladies hostel of
KVASU Pookode

- 31,30,162

ആെക 18,73,32,649

3-43   ജി.എസ്.ടി ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ിയി�.
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

Notification No. 45/2017-C – Central Tax (Rate) dated 14/11/2017 and Notification No. 47/2017 Integrated Tax (Rate) dated 14/11/2017 of Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India ( േഭദഗതി ന�� 09/2018 - Central Tax (Rate) dated 25.01.2018) �കാരം ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിെ� DSIR രജിേ�ഷ�� �ാപന���് റിസ��് സംബ�മായ ഉപകരണ�� വാ�േ�ാ� 

3-44   വാഹന വാടകയിന�ിൽ അധികം �ക ൈക��ി
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് & െടേ�ാളജി , �േ�ാട്

09.12.2016 തീയതിയിെല ക�േ�ഷ� �േഖന �ീ.േജാ�ജ ്. ഡി എ� വ��ി�െട വാഹനം (സ�ി�് ഡിസയ� െക.എ� 12 J 6342) വാടക�് എട�. ആയതിന് �തിമാസം ₹ 24,500/- വാടക ന�കിയി��്. എ�ാ� ഇേ�ഹം യഥാ���ി� യാ� െച� �ര�ം �ി�് ഷീ�ി� േരഖെ���ിയ �ര�ം ത�ി� വ�ത�ാസം ഉ�് . ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

തീയതി യാ�ാ വിവരം
യഥാ��
�രം
(കി.മീ)

േരഖെ���ിയ
�രം (കി.മീ)

വ�ത�ാസം
�രം
(കി.മീ)
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26.10.2017

�േ�ാട ്-

മാന�വാടി
എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്
�േ�ാട്

54 x 2-
108

140 32

28.12.2017

�േ�ാട ്-

മ��ി -
�േ�ാട്

170 x 2
=340

480 140

06.01.2018

�േ�ാട ്-

ബേ�രി

�േ�ാട്

41 x 2 =82 100 18

ഇ�ര�ി� െത�ായ �രം �ി�് ഷീ�ി� േരഖെ���ി അധിക കിേലാമീ�റിന് 11.50 നിര�ി� അധികം �ക ൈക��ിയി��് (സി.ബി.വി നം. 18/08-17,30/01-18,18/11-17) ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��തിന് ന�കിയ ഒ◌ാഡി�് എ�ക�യറി�് വാഹന�ിെ� േലാഗ് ��് പരിേശാധി��തി�ം അപാക�� ക�പിടി��തി�ം പരിചയസ��രായ ഉേദ�ാഗ�� ഇ�ാ�തിനാലാണ്

3-45   വാഹന��െട ഉപേയാഗം സംബ�ി� അപാക�ൾ
1)േകാേളജ് ഓഫ് െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സസ് , �േ�ാട്

വൗ�� ന�� 2/10-17 (3.10.2017)/₹ 2000/-.

₹ 1000/- �െട െചലവ് ഓഡി�് നിരാകരി��.

• ◦ ▪ KL 12 H 3088, KL 08 AD 2593 എ�ീ വാഹന���് ൈമേലജ് െട�് നട��തിനായി സ��ാരിേല�് ചലാ� ന�� 87, 88/2.12.2016 �കാരം ₹ 1000/- വീതം അട�. എ�ാ� KL 12 H 3088 എ� വാഹന�ിെ� (ഡീനിെ� ഔേദ�ാഗിക വാഹനമായ ഇേ�ാവ കാ�) േലാഗ് ��് പരിേശാധി�തി� ��ത വ�ഷ�ി�ം �ട��് നാളി�വെര�ം ൈമേലജ് െട�് നട�ിയി�ി�

ഡീനി�െ◌റ ഒ◌ൗേദ�ാഗിക വാഹന�ി�െ◌റ (KL 12 H 3088 INNOVA ) േലാഗ് ��് പരിേശാധി�തി� ��യി�െപ� അപാക�� �വെട േച���.

1. 23.09.2016 , 26.09.2016 � വാഹനം ഉപേയാഗി� ഉേദ�ാഗ�� യാ� സംബ�ി�

സാ��െ����ക� നട�ിയി�ി�.

2. 25.01.2018,26.1.2018 27.1.18 യാ� �ട�ിയ സമയം (േകാളം നം 7), എ�ിേച�� സമയം (േകാളം നം 9) എ�ിവ സംബ�ി� േരഖെ����ക� നട�ിയി�ി�.

3. വാഹന�ി�െ◌റ െെമേലജ് െട�് നട�ിയതി�െ◌റ വിവര�� േലാഗ് ��ി� േച��ി�ി�.

4. 26.01.2017 ലാണ് വാഹന�ി�െ◌റ ഫ�വ� ക�സം�ഷ� െട�് നട�ിയി��ത്. ആയതി�െ◌റ കാലാവധി ആ� മാസമാണ്.എ�ാ� 2017-18 വ�ഷ�ി� വാഹന �ി�െ◌റ ഫ�വ� ക�സം�ഷ� െട�് നട�ിയി�ി�.

5. വാഹന��െട അ���പണികെള സംബ�ി� വിവര�� േലാഗ് ��ി� േരഖെ�� �ിയി�ി�.

6. മലിനീകരണ നിയ�ണ സാ�� പ�ം, വാഹന�ി�െ◌റ ഫി�്നസ് റിേ�ാ��് എ�ിവ�െട വിവര�� േലാഗ് ��ി� ലഭ�മ�.

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

ആനിമ� റീെ�ാഡ��, െെഗനേ�ാളജി & ഒ���ി�് ഡി�ാ��്െമ�റി� ഉപേയാഗി�� വാഹന�ി�െ◌റ ( KL 08L 3376) േലാഗ് ��ിെ� ��ി�ി� ചില അപാക�� ��യി�െ��. വാഹനം ഉപേയാഗി�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം, ത�ിക�ം േലാഗ് ��ി� േരഖെ����ി�. വാഹന�ിെ� അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ�� േലാഗ് ��് (േകാളം 13,14) പരിേശാധി� ്സാ��െ����ക� ന

3) േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി , േകാലാഹലേമട്

േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി, േകാലാഹലേമടിെ� ഉ�ഘാട ന�മായി ബ�െ��് വാഹനം ഓടിയ വകയി�( KL-6E-681, ൈ�വ� മ�) �ീമതി. റിയ മാത�, അസി��ിെ� ൈക�ി� നി�ം െചലവ് വ� �ക ₹ 6500/- തിരി�് ന�കിയി��് (വൗ�� നം. 4/11/17-18 തീ.1.11.17 ) എ�ാ� വൗ�റിെനാ�ം ഹാജരാ�ിയ വാഹന�ിെ� �ി�് ഷീ�ി� യാ� നട�ിയ�മായി

3-46   DSIR സർ�ിൈഫഡ് ഇൻ�ിട�ഷൻ - വാ��കളിൽ ജി.എസ്.�ി ഇളവ് ഉറ�വ���ി�.
മീ�് �ാ�് , മ��ി

“Standardization of packaging technique for fresh and processed meat and poultry for medium scale entrepreneurial adoption” എ� പ�തി �കാരം വാക�ം പാേ�ജിംഗ് െമഷീ� വാ��തിനായി ₹ 1,81,767/- (സി.ബി.വി. നം 6/3-18, െച�് നം 9880122/24-03-2018) െചലവഴി�ി��്. ഇ�േവാ�സ ്,ബി� എ�ിവ പരിേശാധി �തി� ജി.എസ്.�ി 18% ആണ് ബി�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത.് DSIR 

3-47   േ�ാ�ിൽ �റവ് - �ക നിരാകരി��.
1) �ണിേവ�ി�ി ൈല�േ�ാ�് ഫാം & േഫാഡ� റിസ��് െഡവല�്െമ�് േ�ഷ�, മ��ി

ഫീഡ് േ�ാ�് രജി�� �കാരം താെഴ �ചി�ി� ഇ�േവാ��കളി� െപ��് ഫീഡ് & കാഫ് �ാ��� രജി�� വാള�ം iv േപജ് ന�� 11 � (2018 െമയ്) 18,500 കിേലാ�ാം ഫീഡ് (ൈട�് I & II) േ�ാ�ിെല��തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാ� േ�ാ�് രജി�റി� 12,500 കിേലാ�ാം ഫീഡ് മാ�േമ േരഖെ���ി കാ���. �റവ് 6000 കിേലാ�ാം.

�മ
ന��

ഇ�േവാ�സ്
ന��

ഫീഡ്

�കൈട�് I

(കിേലാ�ാം)

ൈട�് II

(കിേലാ�ാം)

1
309-D/17-18
/10-05-18

5000 1,20,000

2
309-E/17-18
/22-05-18

3150 75,600

3 33(i)/18-19/22-05-18 4350 5000 2,16,900

4
310/E-
17-18/10-05-18

1000 22,500

ആെക 12,500 6000

ഇ�േവാ�സ് �കാരം ആെക േ�ാ�് 18,500 കിേലാ�ാം

േ�ാ�് രജി�� �കാരം േ�ാ�് 12,500 കിേലാ�ാം

വ�ത�ാസം 6,000കിേലാ�ാം

ഇ�സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�സിഷന് (ന�� 11/28-10-2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇ��ം അളവ് ഫീഡ് േ�ാ�ി� �റ� വ�വാ�� കാരണം പരിേശാധിേ���ം, �റ� വ� 6,000കിേലാ�ാം ഫീഡിെ� വിലയായ ₹ 1,35,000/-(1 കിേലാ�ാം @ 22.5) ഓഡി�് നിരാകരി��. ആയത് ഉ�രവാദിയി� നി� ്ഈടാേ� ��മാണ്.

2) േഗാ�് & ഷീ�് ഫാം, മ��ി .

ഫീഡ് േ�ാ�് രജി�� �കാരം 2017 െസ��ംബ� മാസം ആ�ക��് ന�കിയ  തീ� ഫീഡ് രജി�� വാല�ം 4, േപജ് ന�� 269-270 �കാരം 2520 കിേലാ�ാം ആണ്. എ�ാ� മാസ സം�ി��ി� 3020 കിേലാ�ാം �റ� െച�ി��്. അധികമായി �റ� െച�ത് 500 കിേലാ�ാം.

വിവര�� ��ം

2017 െസ��ംബ� മാസം 1 �ത� 14 വെര
�തിദിനം 75 കിേലാ�ാം േറഷ� വ�(് 14

ദിവസം)
1050 കിേലാ�ാം

2017 െസ��ംബ� മാസം 15 �ത� 30 വെര
�തിദിനം 75 കിേലാ�ാം േറഷ� വ� ്(16

ദിവസം)
1200 കിേലാ�ാം

ഇ.ടി.ആ� േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാ��ി
ക��് ന�കിയത്

350 കിേലാ�ാം

ആെക 2600 കിേലാ�ാം

മാസ സം�ി��ി� �റ� െച�ിരി��ത് 3020 കിേലാ�ാം

അധികമായി �റ� െച�ത് 420കിേലാ�ാം
@22.5/-

�ല�ം ₹ 9,450/-

േ�ാ�ി� നി�ം അധികമായി �റ� െച� 420 കിേലാ�ാം തീ��െട വിലയായ

₹ 9,450/- �പ നിരാകരി�ിരി��. ആയത് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി� നി�് ഈടാേ��താണ.്

4-1   വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� സാ��ിക �ിതി . 2017-18(ന�ർ.െക.വി.എ.എസ്.�/എഫ്.ഡ��./അ�ൗ�്സ്-1/21687 /2017 തീയതി 27.05.2020)

��ബാ�ി 69,04,27,071*

വരവ്

േനാ� �ാ� 77,12,18,000

പി.എഫ്. വിതരണ ഫ�് 3,00,00,000

�ാ� 52,25,00,000

ആ�.െക.വി.ൈവ 2,00,00,000

എമ�ജിംഗ് �ണി. അവാ�ഡ് 1,00,00,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പിഗ് 85,53,289

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പൗ��ി 50,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. േഗാ�് 21,75,000

ഔ�്റീ�് ഇ.വി.എം 5,93,500

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. െമഗാസീഡ് 60,40,765

െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ 14,66,400

ഔ�് റീ�് �േണാ�ിക് 6,75,000

എഫ്.പി.ടി 46,96,445

െജ.ആ�.എഫ്/ എസ്.ആ�.എഫ് 8,25,117

എ�.എ.എസ്.എഫ് 5,70,150

ഡി.എസ്.ടി 17,88,124

െ�യിനിംഗ് 7,13,150

ഐ.സി.എ.ആ�. (ഡി.ജി) 3,75,73,000

ഐ.സി.എ.ആ�. ൈല�റി 54,60,000

ഐ.സി.എ.ആ�. �ഡ�് െറഡി 7,02,000

ഐ.സി.എ.ആ�. െകം ��ച� 4,69,450

ആ� 10,00,000

എ�.ഐ.എ.ബി. 1,97,500

എ�.ടി.എസ് 8,94,198

എ.എ�്.ഡി& എ.എസി.സി.എ.ഡി 29,75,100

രശീത് ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി 39,89,176

ഫീസ് വരവ് 6,69,39,222

ആ�.എഫ്. വരവ് 15,84,82,932

ഇേ�ണ� റസീ��് 11,85,92,653

അേബ�്െമ�് 2,22,45,160

ബാ�് പലിശ – എഫ്.ഡി. 1,36,47,550

ബാ�് പലിശ-അ�ൗ�്സ് 18,494,854

ആെക 1,83,85,52,735

ആെക
വരവ് 2,52,89,79,806

െചലവ്

േനാ� �ാ� 74,62,48,703

�ാ�+ഇ.എഫ്.സി+ആ�.െക.വി.ൈവ+

ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് 53,82,57,239

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

17 of 19 11/8/2022, 3:10 PM



ഐ.സി.എ.ആ� (ഡി.ജി) 3,78,64,716

റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് 14,53,27,900

ഇ.എ.പി 85,48,427

ഫീസ് 1,24,70,640

ബാ�് ചാ��സ് 1,12,365

ഇ.എം.ഡി / എസ്. ഡി 33,25,565

മ�് െചല�ക� 15,22,71,721

െപ�ഷ�/ഡി.സി.ആ�.ജി /
ക��േ�ഷ� 16,57,98,229

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. വാടക 75,00,000

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. േസവന
നി�തി 13,50,000

ടി.ഡി.എസ് ഓ� എഫ്.ഡി 17,52,322

സ��ാ� തിരി� പിടി�ത് - േ�ഷ� 10,79,30,947

സ��ാ� തിരി� പിടി�ത് - എ�്.ക� 4,50,45,259

പി.എഫ്.േ�ാഷ� 3,00,00,000

ആെക
െചലവ് 2,00,38,04,033

നീ�ിയിരി�് 52,51,75,773

*2016-17 വ�ഷെ� േമ� പറ�ിരി�� �കാര�� നീ�ിബാ�ിയാണ് ആധാരമാ�ിയി��ത്. ഇതിന് വാ�ഷിക കണ�മാ�� വ�ത�ാസം ഈ റിേ�ാ��ിെ� 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
അവസാനി�ി�
തീയതി

െപ�ഷ� ഫ�്

1 37591295825 14.03.18

2വ�ഷം 9
മാസം 2
ദിവസം

7,16,59,899 23,660 17.12.20

2 37615577873 27.03.18

2വ�ഷം 8
മാസം 20

ദിവസം
2,48,10,640 2,276 17.12.20

ആെക 9,64,70,539

എ�േഡാ�െമ�്

3 67192091138 07.08.12

8 വ�ഷം 4
മാസം 21

ദിവസം
1,80,656 14,555 29.01.21

4 67192097684 07.08.12

8 വ�ഷം 4
മാസം 21

ദിവസം
1,82,479 14,704 29.01.21

ആെക 3,63,135

ആ�.എെ◌.ഡി.എഫ്

5 67305345342 15.12.14 - 11,69,226 9,60,099 Not Closed

6 67350612803 22.01.16 - 90,00,000 6,21,705 Not Closed

7 67350340075 20.01.16 - 90,00,000 6,24,606 Not Closed

8 67350701339 25.01.16 - 31,10,739 2,15,710 Not Closed

9 67350439188 21.01.16 - 90,00,000 6,21,670 Not Closed

10 67363207926 25.05.16

2 വ�ഷം 1
മാസം 25

ദിവസം
90,00,000 6,06,304 21.07.18

11 67363207868 25.05.16

2 വ�ഷം 1
മാസം 25

ദിവസം
90,00,000 6,06,304 21.07.18

12 67270626871 27.03.14 - 9,85,338 76,548 Not Closed

13 67283190352 04.07.14 - 58,67,000 4,54,613 Not Closed

14 67262328876 29.01.14 - 7,56,374 57,758 Not Closed

15 67240511322 24.08.13 - 51,68,342 4,19,351 Not Closed

ആെക 6,20,57,019

ഇ.എ.പി

16 67322609522 13.05.15

3വ�ഷം 5
മാസം 17

ദിവസം
50,00,000 3,61,013 31.10.18

17 67348118193 01.01.16

2 വ�ഷം 9
മാസം 30

ദിവസം
99,00,000 7,35,362 31.10.18

18 67322609588 13.05.15

3വ�ഷം 5
മാസം 17

ദിവസം
50,00,000 3,61,013 31.10.18

ആെക 1,99,00,000

എ�.ആ�.എെ◌

19 37607574699 22.03.18 - 1,57,66,517 - Not Closed

20 67344469161 26.11.15
5വ�ഷം 2
മാസം 1,20,58,603 83,443 25.02.21

ആെക 2,78,25,120

ആെക െമാ�ം 20,66,15,813

4-3   ഓഡി�് ചാർ�്

വാ�ഷിക കണ�് �കാരം
ആെക വരവ് 1,83,85,52,735

�റ�ക

േനാ� �ാ� 77,12,18,000

പി.എഫ്. വിതരണ ഫ�് 3,00,00,000

�ാ� 52,25,00,000

ആ�.െക.വി.ൈവ 2,00,00,000

എമ�ജിംഗ് �ണി. അവാ�ഡ് 1,00,00,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പിഗ് 85,53,289

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. പൗ��ി 50,75,000

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. േഗാ�് 21,75,000

ഔ�്റീ�് ഇ.വി.എം 5,93,500

എ.ഐ.സി.ആ�.പി. െമഗാസീഡ് 60,40,765

െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ 14,66,400

ഔ�് റീ�് �േണാ�ിക് 6,75,000

എഫ്.പി.ടി 46,96,445

െജ.ആ�.എഫ്/ എസ്.ആ�.എഫ് 8,25,117

എ�.എ.എസ്.എഫ് 5,70,150

ഡി.എസ്.ടി 17,88,124

െ�യിനിംഗ് 7,13,150

ഐ.സി.എ.ആ�. (ഡി.ജി) 3,75,73,000

ഐ.സി.എ.ആ�. ൈല�റി 54,60,000

ഐ.സി.എ.ആ�. �ഡ�് െറഡി 7,02,000

ഐ.സി.എ.ആ�. െകം ��ച� 4,69,450

ആ� 10,00,000

എ�.ഐ.എ.ബി. 1,97,500

എ�.ടി.എസ് 8,94,198

എ.എ�്.ഡി&
എ.എസി.സി.എ.ഡി 29,75,100

രശീത് ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി 39,89,176

അേബ�്െമ�് 2,22,45,160

ബാ�് പലിശ – എഫ്.ഡി. 1,36,47,550

ആെക 1476043074

ബാ�ി 36,25,09,661

ഓഡി�് ചാ��് കണ�ാ
��തിന് പരിഗണി��
ഇന��

ഇേ�ണ� റസീ��് 11,85,92,653

ഫീസ് വരവ് 6,69,39,222

ആ�.എഫ്. വരവ് 15,84,82,932

ബാ�് പലിശ-അ�ൗ�്സ് 18,494,854 36,25,09,661

ഓഡി�് ചാ��് കണ�ാ�
�തിന് പരിഗണി �ാ�� വരവ് 36,25,09,661

2017-18 വ�ഷെ� ഓഡി�്
ചാ��് 1%

36,25,097

2016-17 വ�ഷം ഒ��ിയ ഓഡി�് ഇ�
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ചാ��്

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

1,68,82,674

31-03-2018 ന്
ഒ��വാനവേശഷി�� ഓഡി�്
ചാ��്

2,05,07,771

ആെക �ടി�ികയായ ഓഡി�് ചാ��് ₹ 2,05,07,771/- (ര�് േകാടി അ�് ല��ി ഏഴായിര�ി എ���ി എ�പ�ി ഒ�് �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�േ� �താണ്.

4-4   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം.

�മ
ന��

ഇനം �ക

1 തട�െ���ിയ െചല� �ക 20,18,01,062

2 വരവിന��െട ന�ം 5,500

3 നിരാകരി� െചല� �ക 5,48,168

4 േക� സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�

5 സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�

6

മ� ഫ�ക� / േബാ��ക�
എ�ിവ��ായ ന�ം ഇ�

എ) �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി��ായ വ��മായ ന�ം.

ഖ�ിക ന�� വര� ന�ം നിരാകരി� �ക( ₹)

2-3 (2)
4,500 0

1,000 0

3-6 22,500

3-8 (2) 25,895

3-13 (1) 4,500

3-13 (2) 3,590

3-13 (3) 8,420

3-16 5,810

3-23 2,41,500

3-26 24,000

3-30 38,797

3-45 (1) 1,000

3-46 27,706

3-47 (1) 1,35,000

3-47 (2) 9,450

ആെക 5,500 5,48,168

ബി) തട�െ���ിയ �ക

ഖ�ിക
ന��

തട�െ���ിയ
�ക

ഉ�രവാദിയായവ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

3-3 1,47,500

േഡാ. എസ്.എ�.രാ��മാ�,
�െപഷ�� ഓഫീസ�, BFT,

����ഴി.

3-17 25,82,495

േഡാ. േജാസഫ് മാത�, രജി�ാ�,
േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ�
സയ�സസ് സ�വകലാശാല

3-22 51,275

േഡാ. �േമാദ്.ഡി., െ�ാഫസ� &
െഹഡ്, ഇ���ണ�
ൈല�േ�ാ�് ഫാം , �േ�ാട്

3-24 17,50,000

േഡാ. എ.പി.ഉഷ, െ�ാഫസ� &
െഹഡ്, െസ�� േഫാ� പിഗ്
െ�ാഡ�� & റിസ��്, മ��ി

3-25 35,60,000

േഡാ. എ.പി.ഉഷ, െ�ാഫസ� &
െഹഡ്, െസ�� േഫാ� പിഗ്
െ�ാഡ�� & റിസ��്, മ��ി

3-29 8,25,000

േഡാ. ലത. സി. , ഡീ�, േകാേളജ് ഓഫ്
െവ�റിനറി & ആനിമ� സയ�സ് ,
മ��ി.

3-32 12,25,000

േഡാ. അനി�. െക.എസ്. ,
െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS ,

മ��ി

3-34 9,45,000

േഡാ. അനി�. െക.എസ്. ,
െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS ,

മ��ി

3-35 28,67,500

േഡാ. അനി�. െക.എസ്. ,
െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS ,

മ��ി

3-36 3,42,641

േഡാ. അനി�. െക.എസ്. ,
െ�ാഫസ� & െഹഡ്, ULF & FRDS ,

മ��ി

3-37 1,72,002

േഡാ. െമ�ി�ഡ േജാസഫ്,
െ�ാഫസ� & െഹഡ്, CBF, ����ഴി

3-42 18,73,32,649

�ീ. െക.പി. ബാ�രാജ്, ചീഫ്
എ�ിനീയ�, ഇ��ാ��ച�
െഡവല�െമ�് വിംഗ്, �േ�ാട്

ആെക 20,18,01,062

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��

1-13

23 ല�േ�ാളം �പ വില
വ�� മി��് േ�ാസസിംഗ്
ഉപകരണ �� നാളി�വെര
ഇ��ാ� െച�ാെത, േമ��ര
തക�� ക�ാ�േ��ി� മഴ�ം
െവയി�ം മ�േമ�്
നശി�െകാ�ിരി��.

േഡാ. ഡിംഗ� സിംഗ്,
�െപഷ�� ഓഫീസ�,
േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി
സയ�സ് &
െടേ�ാളജി,
േകാലാഹലേമട്

3-23

ഡയറി എ�ിനീയറിംഗ്
വ��്േഷാ� ്- പവ� ��സ്
നാളി� വെര�ം ലഭി�ി�ി�.

�ീ. �ശാ�്,
അസി��്
െ�ാഫസ� , േകാേളജ്
ഓഫ് ഡയറി സയ�സ്
& െടേ�ാളജി ,
മ��ി
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