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ഘടങ്ങളഡിലസ്ഥായഡി വസ്ഥാങ്ങഡിയതറ്റ് ക്രമെപ്രകേസ്ഥാരമെല
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3-24-1 എസറ്റ്.ബഡി.റഡി.യമെസ്ഥായഡി ഏര്വപട വമെകമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടസം ഓഫറ്റ് 
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കജസ്ഥാലഡി വചയ്ത ദഡിവസങ്ങള് വരക്തമെസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില.

133-134

3-25-2 കേരസ്ഥാര് വതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡികേളുവടെ നഡിയമെനസം, കേശ്വകടഷന, 
നഡിയന്ത്രണസസംവഡിധസ്ഥാനസം എന്നഡിവയഡിവല 
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പരഡിപസ്ഥാലനസം, അപസ്ഥാകേതകേള്
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3-26 കപനസ്ഥാപഡിള് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസംകപനസ്ഥാപഡിള് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം , , വസ്ഥാഴക്കുളസംവസ്ഥാഴക്കുളസം 137-139
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അപസ്ഥാകേതകേള്

137-138
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3-26-3 പരഡിശഡീലനസ്ഥാര്ത്ഥഡികേളഡില നഡിനസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്ന 
സര്വ്വഡീസറ്റ് ടെസ്ഥാകറ്റ് - സര്ക്കസ്ഥാരഡികലക്കറ്റ് അടെവസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില
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3-27 ഫസ്ഥാമെഡിസംഗറ്റ് സഡിസ്റ്റേസം റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷനഫസ്ഥാമെഡിസംഗറ്റ് സഡിസ്റ്റേസം റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, , വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കരവകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര.. 139-145
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3-27-6 കേറനറ്റ് അക്കക്കൗണ്ടഡില തകേകേള് നഡികക്ഷപഡിക്കുന - 
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3-31 എനഎന..എഎ..ആര്ആര്..പഡിപഡി . . വവളസ്ഥായണഡിവവളസ്ഥായണഡി 153-167

3-31-1 യസ്ഥാതസ്ഥാ ബത്തെ അനുവദഡിചതഡിനറ്റ് നടെപടെഡിക്രമെങ്ങള് 
പസ്ഥാലഡിചഡിടഡില

153-155

3-31-2 ഖരമെസ്ഥാലഡിനര സസംസരണ പദ്ധതഡി - 
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമെമെല

155-156

3-31-3 വസ്പെകകസ്ഥാമെഡീറര് വസ്ഥാങ്ങല നടെപടെഡികേള് - അപസ്ഥാകേതകേള്
(National Project on Management of Soil Health & 
Fertility Stationery Soil testing lab project)

156-157
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3-31-4 സമെയബനഡിതമെസ്ഥായഡി കേരസ്ഥാര് വചറ്റ് പര്കചസറ്റ് ഓര് ഡര്
നലകേസ്ഥാത്തെതറ്റ് കേസ്ഥാരണസം അധഡികേ നഡിരക്കറ്റ് നലകകേണ്ടഡി 
വന

157-158

3-31-5 ക്ഷസ്ഥാമെബത്തെ കുടെഡിശഡികേ  അധഡികേ തകേ കകേപറഡിയതറ്റ് –
4,535/- രൂപ നഡിരസ്ഥാകേരഡിക്കുന

158-159

3-31-6 അഡശ്വസ്ഥാനസറ്റ് തകേകേളുവടെ തഡിരഡിചടെവറ്റ് യഥസ്ഥാസമെയസം 
നടെക്കുന്നഡില  അടെഡിയന്തഡിര നടെപടെഡിവയടുക്കുന്നതറ്റ് –
സസംബനഡിചറ്റ്

159-163

3-31-7 കകേരള  ഗവണ്വമെനറ്റ്  വസര്വനറ്റ്സറ്റ്  വമെഡഡിക്കല
അറനഡനസറ്റ്  റൂള്സറ്റ്  1960-  വരവസകേള്
പസ്ഥാലഡിക്കസ്ഥാവതയള  വമെഡഡിക്കല  റഡീ-ഇസംകബഴറ്റ്വമെനറ്റ്  -
41,165/- രൂപ തടെസവപടുത്തുന.

163-164

3-31-8 സഡി ഡ്കകേസ്ഥായഡില  നഡിനസം  സസ്ഥാധനങ്ങള്  കനരഡിടറ്റ്
വസ്ഥാങ്ങുന്നതറ്റ്  -  കകേരള കസ്റ്റേസ്ഥാര് പര്കചസറ്റ്  മെസ്ഥാനശ്വലഡിവല
വരവസകേള്ക്കറ്റ് വഡിരുദ്ധസം

164

3-31-9 രജഡിസ്റ്റേര്  ഓഫറ്റ്  വടെണ്ടര്  പരഡിപസ്ഥാലഡിക്കുന്നതഡിവല
അപസ്ഥാകേതകേള്

164-165

3-31-10 യസ്ഥാതസ്ഥാബത്തെ  ബഡില്ലുകേള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതഡിവല
അപസ്ഥാകേതകേള് ചുവവടെ കചര്ക്കുന

165

3-31-11 ഔകദരസ്ഥാഗഡികേ  കേസ്ഥാറഡിനറ്റ്  ഇനനക്ഷമെത  കുറവറ്റ്,
ആവശരമെസ്ഥായ  അറകുറപണഡികേള്  വചയ്തറ്റ്  റഡീ-വടെസ്റ്റേറ്റ്
വചയ്യസ്ഥാവത വസ്ഥാഹനസം ഓടെഡിചതഡില സര്വ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയറ്റ്
ഭഡീമെമെസ്ഥായഡി നഷസം

165-166

3-31-12 വസ്ഥാഹനത്തെഡിവന കലസ്ഥാഗറ്റ് ബക്കുകേള് സൂക്ഷഡിക്കുന്നതഡിവല 
അപസ്ഥാകേതകേള്

166-167

3-32 എഎ..ഐഐ..എനഎന..പഡിപഡി . . ഓണ് വപസ്റ്റേഡികസ  ഡറ്റ് വറസഡി ജഷ്യുഓണ് വപസ്റ്റേഡികസ  ഡറ്റ് വറസഡി ജഷ്യു 167-169

3-32-1 ഉപകേരണങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങഡിയ കശഷസം അവ 
സസ്ഥാപഡിക്കുവസ്ഥാന ദഡീര്ഘമെസ്ഥായ കേസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം കനരഡിടുന

167-168

3-32-2 സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗഡീകേസ്ഥാരമെഡിലസ്ഥാത്തെ സശ്വകേസ്ഥാരര 
ആശുപതഡിയഡിവല ചഡികേഡിതയറ്റ് വമെഡഡിക്കല റഡീ-ഇസംകബഴറ്റ്
വമെനറ്റ് ആനുകൂലരസം നലകേഡിയതറ്റ് - ബനവപട 
കരഖകേള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില  – 14,194/- രൂപ 
തടെസവപടുത്തുന

168-169
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3-33 കുരുമുളകേറ്റ് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസംകുരുമുളകേറ്റ് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം , , പന്നഡിയൂര്പന്നഡിയൂര്.. 169-174

3-33-1 ഫണ്ടറ്റ് കകേമെസ്ഥാറുന്നതഡില കേസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം-കപ്രസ്ഥാജക്ടറ്റ് 
പൂര്ത്തെഡീകേരണസം കവകുന. 

169-171

3-33-2 ബക്കൗണ്ടറഡി നഡിര്മസ്ഥാണത്തെഡിനസ്ഥായഡി വസ്ഥാങ്ങഡിയ എസം.എസറ്റ്. 
ആങഡിള്സറ്റ്, വചയഡിന ലഡിങറ്റ്സറ്റ് എന്നഡിവ 
ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കസ്ഥാവത കേഡിടെക്കുന.

171

3-33-3 പുസ്തകേസം അചടെഡിചഡിടഡില 171

3-33-4 വപപര് സസ്ഥാമ്പഡിള് സഡീനഡിസംഗഡിനസ്ഥായഡി തകേ നലകേഡി 
റഡിസള്ടറ്റ് പൂര്ണ്ണമെസ്ഥായസം ലഭഡിചഡിടഡില.

172

3-33-5 കഹവടെകേറ്റ് നഴറഡിക്കസ്ഥായഡി കപസ്ഥാളഡി വഹക്കൗസറ്റ് നഡിര്മസ്ഥാണസം-
വസമെഡിനസ്ഥാര് ഹസ്ഥാള് റഡീകമെസ്ഥാഡലഡിസംഗറ്റ്-പൂര്ത്തെഡീകേരണ 
സസ്ഥാക്ഷരപതസം ലഭരമെസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില.

172

3-33-6 കേര്ഷകേര്ക്കറ്റ്  പചക്കറഡികത്തെകേള്  നലകേല-
വഡിതരണത്തെഡിവന വഡിശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ലഭരമെല.

173

3-33-7 ഉദ്പസ്ഥാദഡിപഡിച  കുരുമുളകേറ്റ്  കതകേള്  കസ്റ്റേസ്ഥാക്കഡില
എടുത്തെഡിടഡില : 73170/- രൂപ   തടെസവപടുത്തുന.

173-174

3-34 പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസംപ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം , , 
അമ്പലവയലഅമ്പലവയല

174-188

3-34-1  കപ്രസ്ഥാസസഡിങ്ങറ്റ്  ലസ്ഥാബഡിവല  ഉലപന്നങ്ങളുവടെ 
വഡിപണനസം - ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കറ്റ് രശഡീതഡി 
നലകുന്നഡില

174-175

3-34-2 ടെഡിഷഷ്യുകേള്ചര് വസ്ഥാഴകത്തെകേളുവടെ ഉലപസ്ഥാദനസം 
ലസ്ഥാഭകേരമെസ്ഥാകക്കണ്ടതസ്ഥാണറ്റ്

175-177

3-34-3  കേസ്ഥാകബജറ്റ് - കകേസ്ഥാളഡിഫ്ളവര്  കതകേളുവടെ ഉലപസ്ഥാദനസം
-  കസ്റ്റേസ്ഥാക്കഡില കരഖവപടുത്തെഡി കേസ്ഥാണുന്നഡില

177-178

3-34-4  ചസ്ഥാണകേത്തെഡിവന ഉപകയസ്ഥാഗസം - രജഡിസ്റ്റേറഡിവല 
കരഖവപടുത്തെലുകേള് - അപസ്ഥാകേതകേള്

178-179

3-34-5 കപസ്ഥാളഡി ഹക്കൗസുകേള്/ഗഡീന ഹക്കൗസുകേള്/ മെഡിസ്റ്റേറ്റ് കചമ്പര് 
നഡിര്മസ്ഥാണസം - അപസ്ഥാകേതകേള്

179-180

3-34-6 അഡശ്വസ്ഥാനസുകേള് ക്രമെഡീകേരഡിചഡിടഡില 180-181
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3-34-7 വമെറസ്ഥാലഡികേറ്റ് കബസ്ഥാര്ഡുകേള് സസ്ഥാപഡിചതറ്റ് - കേശ്വകടഷന 
വഡിളഡിക്കസ്ഥാവത തകേ നലകേഡിയഡിരഡിക്കുന

182

3-34-8 പൂവപസ്ഥാലഡി - കലററ്റ് & സക്കൗണ്ടറ്റ് കേശ്വകടഷന വഡിളഡിചറ്റ് 
നടെപസ്ഥാക്കഡിയതറ്റ്, അപസ്ഥാകേതകേള് - 21,32,069/- രൂപ 
തടെസവപടുത്തുന

182-183

3-34-9 ഇനകവസ്ഥായ്സുകേള് ക്രമെഡീകേരഡിക്കുന്നതഡില കേസ്ഥാലതസ്ഥാമെസസം 184-187

3-34-10 വരവറ്റ് വചലവറ്റ് കേണക്കുകേള് ലഭരമെല  – 'പൂവപസ്ഥാലഡി' 
2015-16 വര്ഷവത്തെ ഓ  ഡഡിററ്റ് നടെത്തെഡിയഡിടഡില

187-188

3-34-11 നഡീക്കഡിയഡിരഡിപറ്റ് തകേ-വതറസ്ഥായഡി കരഖവപടുത്തെഡിയഡിരഡിക്കുന 188

3-34-12 മുനവര്ഷസം ഒടുക്കസ്ഥാന അവകശഷഡിച LIC, IT തകേകേള് 
തനവര്ഷവസം ഒടുക്കഡിയതസ്ഥായഡി വസ്ഥാര്ഷഡികേ കേണക്കഡില 
കരഖവപടുത്തെഡിയഡിടഡില.

188

3-35 പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസംപ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം , , കുമെരകേസംകുമെരകേസം 189-191

3-35-1 സര്വ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയമെസ്ഥായഡി ഒപഡിട വമെകമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടസം ഓഫറ്റ് 
അണ്ടര്സ്റ്റേസ്ഥാനഡിസംഗഡിവല വരവസകേള്ക്കറ്റ് 
വഡിരുദ്ധമെസ്ഥായഡി എസറ്റ്.ബഡി.റഡി. ചസ്ഥാര്ജുകേള് 
ഈടെസ്ഥാക്കഡിയഡിരുന- 7,127/- രൂപ തഡിരഡിവകേ 
ഊടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന നടെപടെഡികേള് സശ്വഡീകേരഡിചഡിടഡില.

189

3-35-2 വചക്കറ്റ് വഴഡി തകേകേള് അക്കക്കൗണ്ടഡികലക്കറ്റ് ഒടുക്കഡിയതറ്റ് 
കേളക്ഷനഡില കുറവറ്റ്- 2,962/-രൂപ

189-190

3-35-3 എസറ്റ്.ബഡി.റഡി. കേറനറ്റ് അക്കക്കൗണ്ടറ്റ് സൂക്ഷഡിക്കുന-
പലഡിശയഡിനത്തെഡില ലഭഡികക്കണ്ട തകേ ലഭഡിക്കുന്നഡില-
സര്വ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയറ്റ് ഭഡീമെമെസ്ഥായ നഷസം.

190

3-35-4   വക്കൗചറുകേള് സൂക്ഷഡിക്കുന്നതഡിവല അപസ്ഥാകേതകേള് 190-191
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3-48-1 സസ്ഥാകങതഡികേ വഡിഭസ്ഥാഗസം ജഡീവനക്കസ്ഥാരുവടെ കുറവറ്റ് പ്രസഡിവന
പ്രവര്ത്തെനവത്തെ ബസ്ഥാധഡിക്കുന. 

222-223

3-48-2 ഉപകയസ്ഥാഗശൂനരമെസ്ഥായ ഉപകേരണങ്ങള് കലലസം വചയ്തറ്റ് 
ഒഴഡിവസ്ഥാകക്കണ്ടതസ്ഥാണറ്റ്

223-224

3-49 കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , അമ്പലവയലഅമ്പലവയല 224-232

3-49-1 വവര്ടഡിക്കല ഗസ്ഥാര്ഡന നഡിര്മസ്ഥാണസം - 
ആര്.വകേ.വഡി.കവ പദ്ധതഡി മെസ്ഥാര്ഗ്ഗകരഖയറ്റ് വഡിരുദ്ധസം - 
34,173/- രൂപ തടെസവപടുത്തുന

224-225

3-49-2 തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലഡികേ ജഡീവനക്കസ്ഥാര്ക്കറ്റ് മുനകൂറുകേള് നലകേല 225

3-49-3 മുനകൂര് ക്രമെഡീകേരഡിചഡിടഡില 225-226

3-49-4 ഇനകവസ്ഥായ്സുകേള് ക്രമെഡീകേരഡിക്കസ്ഥാത്തെതറ്റ് 226-227

3-49-5 യസ്ഥാതസ്ഥാബത്തെ  അധഡികേ തകേ കകേപറഡി – - 4180/- 
രൂപയവടെ വചലവറ്റ് നഡിരസ്ഥാകേരഡിക്കുന

227-230

3-49-6 ഹസ്ഥാജര് കരഖകേള്, മെസ്റ്റേര് കറസ്ഥാളുകേള് എഴുതഡി 
സൂക്ഷഡിക്കുന്നഡില.  25,150/- രൂപയവടെ വചലവറ്റ് 
ഓഡഡിറഡില തടെസവപടുത്തുന.

230
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3-49-7 കസ്റ്റേസ്ഥാക്കറ്റ് രജഡിസ്റ്റേറുകേളഡിവല കരഖവപടുത്തെലുകേള് 
അവരക്തവസം അപൂര്ണ്ണവമെസ്ഥാണറ്റ്

230-231

3-49-8 ഉപകേരണസം വസ്ഥാങ്ങഡി ഒരു വര്ഷമെസ്ഥായഡിടസം 
ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കുന്നഡില  – 1,49,500/- രൂപയവടെ വചലവറ്റ് 
തടെസവപടുത്തുന

231

3-49-9 വഡിനഡികയസ്ഥാഗ വഡിവരങ്ങള് ലഭരമെല  – 54,070/- 
രൂപയവടെ വചലവറ്റ് തടെസവപടുത്തുന

231-232

3-50 കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെറ്റ്പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെറ്റ് 232-236

3-50-1 ഡഡിസറ്റ് കപ സഡിസ്റ്റേസം നസ്ഥാളഡിതവവര ലഭഡിചഡിടഡില  –
59,894/- രൂപ തടെസവപടുത്തുന

232-233

3-50-2 ഗസ്ഥാമെഡീണസഡികേള്ക്കസ്ഥായഡി ഭക്ഷര സസംസ്ക്കരണത്തെഡില 
വചറുകേഡിടെ സസംരസംഭ പദ്ധതഡി-വരസ്ഥാവസസ്ഥായഡികേ 
അടെഡിസസ്ഥാനത്തെഡില ഉദ്പസ്ഥാദനസം ആരസംഭഡിചഡിടഡില.

233-235

3-50-3 കേസ്ഥാലഹരണവപടതസം, അറകുറപണഡികേള് 
ആവശരമെസ്ഥായതമെസ്ഥായ ഉകേരണങ്ങള് കസ്റ്റേസ്ഥാക്കഡില 
സൂക്ഷഡിക്കുന.

235-236

3-50-4 ആവശരത്തെഡില കൂടുതല കസസ്ഥായഡില വഹലത്തെറ്റ് 
കേസ്ഥാര്ഡറ്റ് അചടെഡിചറ്റ് കസ്റ്റേസ്ഥാക്കറ്റ് വചയ്തു - അധഡികേ 
വചലവറ്റ് 7,850/- രൂപ

236

3-51 കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , കേണ്ണൂര്കേണ്ണൂര് 237-239

3-51-1 ഇനകവസ്ഥായ്സുകേള് ക്രമെഡീകേരഡിക്കസ്ഥാത്തെത സസംബനഡിചറ്റ് 237-238

3-51-2 സഡീമുകേള്ക്കസ്ഥായഡി ഡഡിജഡിറല ആലബസം, പുസ്തകേസം 
അചടെഡിക്കല എന്നഡിവക്കസ്ഥായഡി തകേ വചലവഴഡിവചങഡിലുസം, 
ആലബവസം പുസ്തകേവസം ലഭരമെസ്ഥാക്കഡിയഡില

239

3-52 കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , കകേസ്ഥാടയസംകകേസ്ഥാടയസം 239-240

3-52-1 മുനകൂര് തകേ ക്രമെഡീകേരഡിചഡിടഡില  തകേ പലഡിശ സഹഡിതസം –
ഈടെസ്ഥാകക്കണ്ടതസ്ഥാണറ്റ്

239-240

3-52-2 കവദഷ്യുതഡി, വടെലകഫസ്ഥാണ് ബഡില്ലുകേള് അടെവറ്റ് 
രജഡിസ്റ്റേറുകേള് സൂക്ഷഡിക്കുന്നഡില

240
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3-53 കൃഷഡി വഡി ജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡി ജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , മെലപ്പുറസംമെലപ്പുറസം 240-241

3-53-1 പചക്കറഡി കൃഷഡിക്കുള സഡിര പന്തല നഡിര്മസ്ഥാണസം - 
അപസ്ഥാകേതകേള്

240-243

3-53-2 കേശ്വകടഷന വതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡികേളുവടെ പ്രവൃത്തെഡി മൂലരസം 
കരഖവപടുത്തുന്ന രജഡിസ്റ്റേറുകേള് സൂക്ഷഡിക്കുന്നഡില

243-244

3-53-3 കേശ്വകടഷന/വടെണ്ടര് വഡിളഡിക്കസ്ഥാവത രസ്ഥാസവസ്തുക്കള് 
വസ്ഥാങ്ങഡിയതറ്റ്

244-246

3-53-4 ഇനകവസ്ഥായ്സുകേള് തഡീര്പസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില: 247

3-53-5 റഡികവസ്ഥാള്വഡിങ്ങറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് - ബസ്ഥാങറ്റ് നഡീക്കഡിയഡിരഡിപഡില 
വരതരസ്ഥാസസം

248

3-54   കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , തൃശൂര്തൃശൂര് 248-251

3-54-1 റഡികവസ്ഥാള്വഡിങ്ങറ്റ് ഫണ്ടഡില നഡിന്നറ്റ് എസറ്റ്.എചറ്റ്.ജഡി.കേള്ക്കറ്റ് 
വസകേഡ്യൂരഡിറഡി ചസ്ഥാര്ജസറ്റ് നലകേഡിയതറ്റ് 
അസംഗഡീകേരഡിക്കുന്നഡില  – 62,400/- രൂപ 
തടെസവപടുത്തുന

248-249

3-54-2 വസ്ഥാഹന വമെയഡിനനനസറ്റ് സസംബനഡിചറ്റ് 249-250

3-54-3 കസ്റ്റേററ്റ് പ്ളസ്ഥാന വപ്രസ്ഥാജകറ്റ് - പൂര്ത്തെഡിയസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില  –
9,86,420/- രൂപ തടെസവപടുത്തുന

250-251

3-55 ആറഡികേറ്റ്ആറഡികേറ്റ് , , മെണ്ണുത്തെഡിമെണ്ണുത്തെഡി 251-258

3-55-1 കസ്റ്റേസ്ഥാക്കറ്റ് രജഡിസ്റ്റേറഡിവല അപസ്ഥാകേത  പ്രസ്ഥാഥമെഡികേ –
പരഡികശസ്ഥാധനയഡില 11,56,714/- രൂപയവടെ മൂലരസം വരുന്ന
വഡിത്തുകേളുവടെ വഡിപണനത്തെഡിവന ആധഡികേസ്ഥാരഡികേത 
വരക്തമെസ്ഥായഡിടഡില

251-255

3-55-2 കേരസ്ഥാനസല വചയ്ത കേമ്പഡ്യൂടര് രശഡീതഡികേള് - ഒറഡിജഡിനല 
സൂക്ഷഡിക്കുന്നഡില

256

3-55-3 ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കറ്റ് രശഡീതഡി (ടെഡി.ആര്.5) നലകുന്നഡില 256

3-55-4 വസ്ഥാടര് മെസ്ഥാകനജ്വമെനറ്റ് വസനര് വവളസ്ഥാനഡിക്കരയഡില 
നഡിനസം മെണ്ണറ്റ് വകേസ്ഥാണ്ടുവന്നത സസംബനഡിചറ്റ്

257-258

3-55-5 നഴറഡി വഷ ഡറ്റ്, കപസ്ഥാളഡി ഹക്കൗസറ്റ് എന്നഡിവയവടെ 
നഡിര്മസ്ഥാണസം സസംബനഡിചറ്റ്

258
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3-56 കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസംകൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം , , വകേസ്ഥാലസംവകേസ്ഥാലസം 258-260

3-56-1 വസ്ഥാഹനത്തെഡിവനയസം, കലസ്ഥാഗറ്റ് ബക്കറ്റ് 
പരഡിപസ്ഥാലനത്തെഡിവലയസം അപസ്ഥാകേതകേള്

258-259

3-56-2 വസ്ഥാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതഡിവല 
അപസ്ഥാകേതകേള്

259-260

3-56-3 ബസ്ഥാങറ്റ് ചസ്ഥാര്ജറ്റ് ഇനത്തെഡില എസറ്റ്.ബഡി.റഡി. തകേകേള് 
ഈടെസ്ഥാക്കഡിയഡിരഡിക്കുന - വമെകമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടസം ഓഫറ്റ് 
അണ്ടര്സ്റ്റേസ്ഥാനഡിങ്ങഡിനറ്റ് വഡിരുദ്ധസം

260

3-57 വവളഡിമെസ്ഥാടുസംകുന്നറ്റ് ഇനഫര്കമെഷനവവളഡിമെസ്ഥാടുസംകുന്നറ്റ് ഇനഫര്കമെഷന--കേസംകേസം--വസയഡിലസറ്റ് വസയഡിലസറ്റ് 
വസനര്വസനര്, , കകേസ്ഥാഴഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്കകേസ്ഥാഴഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്

260-262

3-57-1 ടഡിപറ്റ്ഷഡീറ്റുകേള് ലഭരമെസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില 260-261

3-57-2 രശഡീതഡികേള് ലഭരമെസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡില 261-262

3-58 ഡഡിഡഡി ..പഡിപഡി ..പഡിപഡി . . ഓഫഡീസറ്റ്ഓഫഡീസറ്റ് , , വവളസ്ഥാനഡിക്കരവവളസ്ഥാനഡിക്കര 262-267

3-58-1 ഫര്ണഡിചര് പര്കചസറ്റ്-കസ്റ്റേസ്ഥാര് പര്കചസറ്റ് മെസ്ഥാനശ്വല-
നടെപടെഡിക്രമെങ്ങള് പസ്ഥാലഡിചഡില.

262-263

3-58-2 ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനല എര് ത്തെറ്റ് ഫഡിലഡിസംഗറ്റ് - 
കേണ് വവയനസറ്റ് നലകേഡിയതറ്റ് - വചലവറ്റ് നഷസം-8973/- 
രൂപ

263-264
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നഡിരസ്ഥാകേരഡിയ്ക്കുന
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272-273
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3-61-1 വമെഡഡിക്കല റഡി-ഇസംകബഴറ്റ്വമെനറ്റ് അനുവദഡിചതറ്റ്-ചടങ്ങള് 
പസ്ഥാലഡിചഡിടഡില

274-275

3-62 എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, കുമെരകേസം 275

3-62-1 വമെ ഡഡിക്കല റഡീ-ഇസംകബഴറ്റ്വമെനറ്റ് നടെപടെഡിക്രമെങ്ങള് 
പസ്ഥാലഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണറ്റ്

275

3-63 കകേരള അഗഡികേള്ചറല യൂണഡികവഴഡിറഡി എകസ്റ്റേററ്റ്കകേരള അഗഡികേള്ചറല യൂണഡികവഴഡിറഡി എകസ്റ്റേററ്റ് , , 
വവളസ്ഥാനഡിക്കരവവളസ്ഥാനഡിക്കര..
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 ഡബ്ളഡിയ.എഫറ്റ്. ബഡി.എസറ്റ്. ഫഡികഡറ്റ് വഡകപസ്ഥാസഡിററ്റ്സറ്റ്
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ഡഡീവറയഡിലസറ്റ് ഓഫറ്റ് എ.യ.സഡി.

311-313
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സര്വ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയവടെ അധഡികേസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങള്

ഘടെനസ്ഥാ നഡില

ജനറല കേക്കൗണ്സഡില

എകഡികേഡ്യൂടഡീവറ്റ് കേമഡീറഡി

അക്കസ്ഥാദമെഡികേറ്റ് കേക്കൗണ്സഡില

ഫസ്ഥാക്കലടഡികേള്

ഓകരസ്ഥാ ഫസ്ഥാക്കലടഡിക്കുമുള കബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സ്റ്റേഡഡീസറ്റ്
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സര്വ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയറ്റ് കേഡീഴഡിലുള സസ്ഥാപനങ്ങള്

കകേസ്ഥാകളജുകേള്
അഗഡിക്കള്ചറല കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥായണഡി.
കകേസ്ഥാ-ഓപകറഷന ബസ്ഥാങഡിങ്ങറ്റ് & മെസ്ഥാകനജ്വമെനറ്റ് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
അഗഡിക്കള്ചറല കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, പടെന്നക്കസ്ഥാടെറ്റ്
കഫസ്ഥാറസഡി കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
കകേളപജഡി കകേസ്ഥാകളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അഗഡിക്കള്ചര് എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് & വടെകകസ്ഥാളജഡി, തവനൂര്
അക്കസ്ഥാദമെഡി ഓഫറ്റ് ക്കളമെററ്റ് വചയ്ഞറ്റ് എജുകക്കഷന ആനറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര

ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള് 
അകരസ്ഥാമെസ്ഥാറഡികേറ്റ് ആനറ്റ് വമെഡഡിസഡിനല പ്ളസ്ഥാനറ്റ്സറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, ഓടെക്കസ്ഥാലഡി
അകഗസ്ഥാണമെഡികേറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, ചസ്ഥാലക്കുടെഡി
കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, മെണ്ണുത്തെഡി
വസ്ഥാഴ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, കേണ്ണസ്ഥാറ
അഗഡിക്കള്ചറല റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, ആനക്കയസം
കകേസ്ഥാക്കനടറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, ബലരസ്ഥാമെപുരസം
കേസ്ഥാഷഷ്യു റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, മെസ്ഥാടെക്കത്തെറ
കേസ്ഥാര്ഡമെസം റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, പസ്ഥാമ്പസ്ഥാടുസംപസ്ഥാറ
കക്രസ്ഥാപഡിങ്ങറ്റ് സഡിസ്റ്റേസംസറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് വസനര്, കേരമെന
വകേസ്ഥാകക്കസ്ഥാ റഡിസര്ചറ്റ് വസനര് (സഡി.സഡി.ആര്.പഡി.), വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഇ.സഡി.എഫറ്റ്. യൂണഡിററ്റ്, തഡിരുവല
കപനസ്ഥാപഡിള് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, വസ്ഥാഴക്കുളസം
ഫസ്ഥാമെഡിങ്ങറ്റ് സഡിസ്റ്റേസംസറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, സദസ്ഥാനന്ദപുരസം
കുരുമുളകേറ്റ് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, പന്നഡിയൂര്
പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, അമ്പലവയല
പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, കുമെരകേസം
പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, പടസ്ഥാമ്പഡി
പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, പഡീലഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്
ഓണസ്ഥാടകേര പ്രസ്ഥാകദശഡികേ കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, കേസ്ഥായസംകുളസം
കറസറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, മെവങസ്ഥാമ്പറ്റ്
കറസറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് കസ്റ്റേഷന, കവറഡില
കേസ്ഥാര്ഷഡികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രസം, തഡിരുവല 
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മെററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള്

വകേ.എ.യ. വഹഡ്കേശ്വസ്ഥാര്കടഴറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഇകനണല ഓഡഡിററ്റ് സര്ക്കഡിള് (എന.ആര്.), കകേസ്ഥാഴഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്
ഇകനണല ഓഡഡിററ്റ് സര്ക്കഡിള് (എസറ്റ്.ആര്.), വവളസ്ഥായണഡി
വകേ.എ.യ. സ്കൂള്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഇനസക്ഷണല ഫസ്ഥാസം, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഇനസക്ഷണല ഫസ്ഥാസം, വവളസ്ഥായണഡി
വസനര് കഫസ്ഥാര് ഇ-കലണഡിങ്ങറ്റ് ഇന അഗഡിക്കള്ചര്
യൂണഡികവഴറ്റ് സഡിറഡി കലബ്രറഡി, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഡയറക്ടര് ഓഫറ്റ് എക്സ്റ്റേനഷന
വസനടല വടയഡിനഡിങ്ങറ്റ് ഇനസ്റ്റേഡിറഡ്യൂടറ്റ്, മെണ്ണുത്തെഡി
കേമഡ്യൂണഡികക്കഷന വസനര്, മെണ്ണുത്തെഡി
വകേ.എ.യ. പ്രസറ്റ്, മെണ്ണുത്തെഡി
സബറ്റ് വസനര് ഓഫറ്റ് ആര്.എ.ആര്.എസറ്റ്. പഡീലഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്, മെകഞശശ്വര്
ആറഡികേറ്റ്, മെണ്ണുത്തെഡി
ഇനഫര്കമെഷന കേസം വസയഡിലസറ്റ് വസനര്, കകേസ്ഥാഴഡികക്കസ്ഥാടെറ്റ്
ഡയറക്ടകറററ്റ് ഓഫറ്റ് ഫഡിസഡിക്കല പ്ളസ്ഥാനറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, കുമെരകേസം
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ്  ഡഡിവഡിഷന, തവനൂര്
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, മെണ്ണുത്തെഡി
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, വവളസ്ഥായണഡി
വമെക്കസ്ഥാനഡിക്കല സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഇലകഡിക്കല സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, വവളസ്ഥായണഡി
ഇലകഡിക്കല സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് സബറ്റ് ഡഡിവഡിഷന, കുമെരകേസം
വകേ.എ.യ. എകസ്റ്റേററ്റ്

കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രങ്ങള് 
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, വയനസ്ഥാടെറ്റ് 
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെറ്റ്
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, കേണ്ണൂര്
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, കകേസ്ഥാടയസം
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, മെലപ്പുറസം
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, തൃശൂര്.
കൃഷഡി വഡിജസ്ഥാന കകേന്ദ്രസം, വകേസ്ഥാലസം
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പ്രകതരകേ സഡീമുകേള്  ,   വഡിവഡിധ ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെന്റുകേള്

എന.എ.ആര്.പഡി. (എസറ്റ്.ആര്.), വവളസ്ഥായണഡി
എ.ഐ.എന.പഡി. ഓണ് വപസ്റ്റേഡികസ ഡറ്റ് വറസഡിഡഡ്യൂസറ്റ്
എനകമെസ്ഥാളജഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
വസനര് കഫസ്ഥാര് പ്ളസ്ഥാനറ്റ് ബകയസ്ഥാ-വടെകകസ്ഥാളജഡി ആനറ്റ് കമെസ്ഥാളഡികേഷ്യുലസ്ഥാര് ബകയസ്ഥാളജഡി, 
കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
ഫ്കളസ്ഥാറഡികേള്ചര് ഇസംപ്രൂവ്വമെനറ്റ് കപ്രസ്ഥാജകറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
വസനര് കഫസ്ഥാര് ഇനഫര്കമെഷന വടെകകസ്ഥാളജഡി ആനറ്റ് ഇനസ്ട്രുവമെകനഷന, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര
പ്ളസ്ഥാകനഷന കക്രസ്ഥാപറ്റ് ആനറ്റ് കസ്പെസസറ്റ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
അഗഡിക്കള്ചറല വമെറഡീരഡികയസ്ഥാളജഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
സഡീഡറ്റ് വടെകകസ്ഥാളജഡി യൂണഡിററ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
പ്ളസ്ഥാനറ്റ് പസ്ഥാകത്തെസ്ഥാളജഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
കപ്രസ്ഥാസസഡിങ്ങറ്റ് വടെകകസ്ഥാളജഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര
അകഗസ്ഥാണമെഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
വസനര് കഫസ്ഥാര് വജനര് സ്റ്റേഡഡീസറ്റ് ഇന അഗഡിക്കള്ചര്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്,
വവളസ്ഥാനഡിക്കര
അഗഡിക്കള്ചര് കമെകക്രസ്ഥാബകയസ്ഥാളജഡി ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
എ.ഐ.സഡി.ആര്.പഡി. ഓണ് നഡീമെകറസ്ഥാഡറ്റ്, എന.എ.ആര്.പഡി., വവളസ്ഥായണഡി
കറഡഡികയസ്ഥാ കടസര് ലസ്ഥാബറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ് ഓഫറ്റ് കസസ്ഥായഡില സയനസറ്റ് ആനറ്റ് അഗഡിക്കള്ചറല വകേമെഡിസഡി, 
കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
കകേസ്ഥാക്കനടറ്റ് മെഡിഷന, പടെന്നക്കസ്ഥാടെറ്റ്
ഡഡി.ബഡി.ടെഡി. കബറസ്ഥാകേറ്റ് വമെറകബസ്ഥാളഡിയസം അനസ്ഥാലഡിസഡിസറ്റ് ഇന ജഡിഞര്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ് ഓഫറ്റ് അകഗസ്ഥാണമെഡി, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
പ്ളസ്ഥാനറ്റ് വപ്രസ്ഥാപകഗഷന ആനറ്റ് നഴറഡി മെസ്ഥാകനജ്വമെനറ്റ് യൂണഡിററ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
ഒകലരഡിക്കള്ചര് ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര
വടയഡിനഡിങ്ങറ്റ് സര്വ്വഡീസറ്റ് സഡീസം, വവളസ്ഥായണഡി
പ്ളസ്ഥാനറ്റ് ബ്രഡീഡഡിങ്ങറ്റ് ആനറ്റ് ജനഡിറഡികറ്റ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
അഗഡിക്കള്ചറല ഇക്കകണസ്ഥാമെഡികറ്റ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
ബകയസ്ഥാ കേണ്കടസ്ഥാള് ഓഫറ്റ് കക്രസ്ഥാപറ്റ് വപസ്റ്റേറ്റ് (ബഡി.സഡി.സഡി.പഡി.), വവളസ്ഥാനഡിക്കര
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അഗഡിക്കള്ചറല എഞഡിനഡീയറഡിങ്ങറ്റ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടറ്റ്വമെനറ്റ്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര
എ.ഐ.സഡി.ആര്.പഡി. ഓണ് വമെഡഡിസഡിനല ആനറ്റ് അകരസ്ഥാമെസ്ഥാറഡികേറ്റ് പ്ളസ്ഥാനറ്റ്, 
വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
എ.ഐ.സഡി.വഡി.ഐ.പഡി., ഡഡിപസ്ഥാര്ടവമെനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഒകലരഡിക്കള്ചര്, കഹസ്ഥാര്ടഡികേള്ചര് 
കകേസ്ഥാകളജറ്റ്, വവളസ്ഥാനഡിക്കര.
കുടനസ്ഥാടെറ്റ് പസ്ഥാകക്കജറ്റ്, ആര്.ആര്.എസറ്റ്., മെവങസ്ഥാമ്പറ്റ്.
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നമ്പര് - കക.എസസ.എ.(എ.ജജ.യ.)എ 1-613/17 തതീയതജ.    

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകട
2015-16   വര്ഷകത്തെ ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ

(1971-കല കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലകാ നജയമമ,  വകുപസ  47(2),  1994-കല കകരള

കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമമ, വകുപസ 13 എനജവ പ്രകകാരമ പുറകപടുവജക്കുനതസ.)

ഓഡജറസ നടത്തെകാന് ചുമതലകപട     :  1) ശതീ. ഇ.കക.പ്രകകാശന്,
ഉകദദകാഗസ്ഥന്                               കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
                                               01.04.2015 മുതല് 11.06.2015 വകര              
                                           2) ശതീ.കക.യ.കചേക്കുടജ,
                                               കജകായജനസ ഡയറക്ടര് ഇന് ചേകാര്ജസ
                                               12.06.2015 മുതല് 17.06.2015 വകര              
                                           3) ശതീ.ഡജ.സകാങജ      
                                              കജകായജനസ ഡയറക്ടര്             
                              18.06.2015 മുതല് 07.07.2016 FN                 
                                           4) ശതീ.മധുസൂനന്.പജ.എന്.
                                               കജകായജനസ ഡയറക്ടര്
                                               07.07.2016 FN  മുതല് 17.5.2017 FN 

                   5) വര്ഗതീസസ കക.ഡജ 
                               17.5.2017 FN മുതല് തുടരുന

ഓഡജറസ നടത്തെജയ കകാലയളവസ        :   01.04.2016 മുതല് 31.05.2017 വകര

സര്വ്വകലകാശകാല ഉകദദകാഗസ്ഥര്      :    
വവസസ ചേകാന്സലര്  :   കഡകാ.പജ.രകാകജന്ദ്രന്
                                             01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര.

രജജസകാര്  :   കഡകാ.പജ.വജ.ബകാലചേന്ദ്രന്
     01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര 

കമപസ കടകാളര്              :   കഡകാ.കജകായസ മകാതത
     01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര
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ആമുഖമ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കവണജ കകരള സമസ്ഥകാന ഓഡജറസ വകുപസ

പുറകപടുവജക്കുന 38-ാകാമതസ ഓഡജറസ റജകപകാര്ടകാണജതസ.

നകാലസ  ഭകാഗങ്ങളകായള്ള  ഈ  റജകപകാര്ടജല്  ബജറസ,  വകാര്ഷജക  കണക്കസ,

ഗകാന്റുകളുകട വജവരങ്ങള, ഓ ഡജറസ ഫതീസസ എനജവ സമബനജച്ച വജവരങ്ങളകാണസ ഭകാഗമ 1-

ല്  പ്രതജപകാദജച്ചജരജക്കുനതസ.  ഭകാഗമ-2-ല് വജഷയകാധജഷജത  നജരതീക്ഷണങ്ങളുമ  ഭകാഗമ-3  ല്

സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകകളക്കുറജച്ചുള്ള  നജരതീക്ഷണങ്ങളുമകാണസ

കചേര്ത്തെജട്ടുള്ളതസ. ഭകാഗമ-4-ല് ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനമകാണസ ഉളകക്കകാള്ളജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

വജഷയകാധജഷജത  നജരതീക്ഷണങ്ങള  ഉളകക്കകാള്ളുന  ഭകാഗമ  2-ല്  കകരള

കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  അപകാകതകള  (ഖണജക    2-1),

കക്രെഡജറസ  കസയജല്  സമബനജച്ചസ  (ഖണജക  2-1),  മുന്കൂറുകള  തതീര്പകാക്കകാത്തെതസ

സമബനജച്ചസ (ഖണജക 2-3), വകാങ്ങല് നടപടജകളജകല അപകാകതകള (ഖണജക 2-5),

തുടങ്ങജയ 7 വജഷയങ്ങളകാണസ ഉളകക്കകാള്ളജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  ഓഡജറസ  കവളയജല്

കകണത്തെജയ നജരതീക്ഷണങ്ങളകാണസ ഭകാഗമ 3-ല് കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.

സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജച്ച  ഫണ്ടുകളുകട  വജവരങ്ങള,  സര്വ്വകലകാശകാല

ഫണജനുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള,  കകന്ദ്ര-സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരുകള,  മറ

സ്ഥകാപനങ്ങള  എനജവക്കുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള  എനജവയകട

സമക്ഷജപ്തമകാണസ ഭകാഗമ 4-ല് പ്രതജപകാദജച്ചജരജക്കുനതസ.
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ഭകാഗമ   - 1
ധനകകാരദവമ  ,   ധനവജനജകയകാഗവമ

1-1     ബജറസ  ,   റജവവസ്ഡസ ബജറസ

2015-16 2015-16 വര്ഷകത്തെ ബജറസവര്ഷകത്തെ ബജറസ, , റജവവസ്ഡസ ബജറസ എനജവ തകാകഴ കചേര് ക്കുനറജവവസ്ഡസ ബജറസ എനജവ തകാകഴ കചേര് ക്കുന..

വരവസ 
(കകകാടജയജല്)

കചേലവസ
(കകകാടജയജല്)

ബജറസ 423.48 460.78

റജവവസ്ഡസ ബജറസ 474.67 381.93

1-2     1-2     വകാര്ഷജക കണക്കസവകാര്ഷജക കണക്കസ

              സര്വ്വകലകാശകാലയകട വകാര്ഷജക കണക്കുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസസര്വ്വകലകാശകാലയകട വകാര്ഷജക കണക്കുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസ.   .   വകാര്ഷജകവകാര്ഷജക

കണക്കുകണക്കു--കകളക്കുറജച്ചുള്ള  വജശദമകായ  വജവരങ്ങള  ഈ  റജകപകാര്ടജകല  ഭകാഗമ  കകളക്കുറജച്ചുള്ള  വജശദമകായ  വജവരങ്ങള  ഈ  റജകപകാര്ടജകല  ഭകാഗമ  2-2-കലകല

ഖണജക ഖണജക 1 1 ആയജ ഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസആയജ ഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസ..

വരവസ വരവസ       

മുനജരജപസ 1,29,59,40,689/-

എ) പദ്ധതജകയതരമ (കനകാണ് പകാന്)
പദ്ധതജ - സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടറജ ഗകാനസ

2,50,53,00,100/-

ബജ) പദ്ധതജ ധനസഹകായമ
(പ്ളകാന് ഗകാനസ - സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടറജ ഗകാനസ)

29,17,41,400/-

സജ) സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടറജ ഗകാനജതര ധനസഹകായങ്ങള 
(ഇ.എ.പജ. കപ്രകാജകസ)
(ഐ.സജ.എ.ആര്, ഒ.ഇ.എ.പജ., ജജ.ഒ.കക.)

34,37,66,900/-

ഡജ) റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ
(ഐ.സജ.എ.ആര്., കക.എ.യ., ഇ.എ.പജ.)

25,39,84,494/-
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ഇ) ആഭദന്തര വരുമകാനമ 65,08,60,179/-

ആകക 5,34,15,93,762/-

കലകാണ് & സകസ്പെന്സസ 16,03,46,214/-

ഒടകാകക 5,50,19,39,976/-

കചേലവസകചേലവസ      

എ) പദ്ധതജകയതര കചേലവകള 2,60,06,20,124/-

ബജ) പദ്ധതജ കചേലവകള 23,94,85,458/-

സജ) സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടറജ ഗകാനജതര കപ്രകാജക്ടസ കചേലവകള 74,01,01,651/-

ഡജ) റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 18,12,79,501/-

ഇ) മറ കചേലവകള
(ബകാങസ പലജശ, കസകറ്റ്യൂരജറജ കഡകപകാസജറസ)

5,78,03,103/-

ആകക 3,81,92,89,837/-

കലകാണ് & സകസ്പെന്സസ 18,36,50,000/-

ഒടകാകക 4,00,29,39,837/-

നതീക്കജയജരജപസ 1,49,90,00,139/-

      

1-3     1-3     ഗകാന്റുകളുകട വജവരമഗകാന്റുകളുകട വജവരമ

              പദ്ധതജ ഗകാന്റുകളപദ്ധതജ ഗകാന്റുകള, , പദ്ധതജകയതര ഗകാന്റുകള എനജവ അനുബനമ പദ്ധതജകയതര ഗകാന്റുകള എനജവ അനുബനമ 2, 3, 4, 5, 62, 3, 4, 5, 6

എനജവയകായജ കചേര്ത്തെജരജക്കുനഎനജവയകായജ കചേര്ത്തെജരജക്കുന..

1-4     1-4     ഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകളഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള

            മുന് വര്ഷങ്ങളജകല ഓഡജറസ  റജകപകാര്ട്ടുകളജല് ആവര്ത്തെജച്ചസ  ആവശദകപടജട്ടുമമുന് വര്ഷങ്ങളജകല ഓഡജറസ  റജകപകാര്ട്ടുകളജല് ആവര്ത്തെജച്ചസ  ആവശദകപടജട്ടുമ

വകാര്ഷജക  കണക്കജകനകാകടകാപമ  ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ  ഫണ്ടുകളകായ  ജനറല്  കപ്രകാവജഡനസവകാര്ഷജക  കണക്കജകനകാകടകാപമ  ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ  ഫണ്ടുകളകായ  ജനറല്  കപ്രകാവജഡനസ

ഫണസ  ഫണസ  ((ജജജജ..പജപജ..എഫസഎഫസ.)  .)  കവല്കഫയര്  ഫണസ  സതീമ  കവല്കഫയര്  ഫണസ  സതീമ  ((ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..എസസഎസസ.),  .),  ഫകാമജലജഫകാമജലജ
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കബനജഫജറസ  സതീമ  കബനജഫജറസ  സതീമ  ((എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ.)  .)  വര്കക്കഴസ  കപ്രകാവജഡനസ ഫണസ  വര്കക്കഴസ  കപ്രകാവജഡനസ ഫണസ  ((ഡബ്ളതഡബ്ളത..പജപജ..എഫസഎഫസ.).)

വര്കക്കഴസ കവല്കഫയര് ഫണസ സതീമ വര്കക്കഴസ കവല്കഫയര് ഫണസ സതീമ ((ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..എസസഎസസ.), .), വര്കക്കഴസ ഫകാമജലജവര്കക്കഴസ ഫകാമജലജ

കബനജഫജറസ സതീമ  കബനജഫജറസ സതീമ  ((ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ.),  .),  കലകാണ്സസ കലകാണ്സസ & & അഡഡകാന്സസസഅഡഡകാന്സസസ,  ,  കപന്ഷന്കപന്ഷന്

ഫണസ എനജവയകട വജശദകാമശങ്ങള ഉളകപടുത്തെജയജടജലഫണസ എനജവയകട വജശദകാമശങ്ങള ഉളകപടുത്തെജയജടജല.  .  ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകളഇയര്മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള

ഉളകപകട  എലകാ  വജഭകാഗമ  ഫണ്ടുകളുകട  വജവരങ്ങളുമ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്ഉളകപകട  എലകാ  വജഭകാഗമ  ഫണ്ടുകളുകട  വജവരങ്ങളുമ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്

ഉളകപടുകത്തെണതകാണസഉളകപടുകത്തെണതകാണസ..

വജവജധ  കസക്ഷനുകളജല്  നജനള്ള  രജജസ്റ്റേറുകള  പരജകശകാധജച്ചസവജവജധ  കസക്ഷനുകളജല്  നജനള്ള  രജജസ്റ്റേറുകള  പരജകശകാധജച്ചസ ,  ,  ജജജജ..പജപജ..എഫസഎഫസ.,.,

എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ.,  .,  ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..എസസഎസസ.,  .,  ഡബ്ളതഡബ്ളത..പജപജ..എഫസഎഫസ.,  .,  ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ.,.,

ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..എസസഎസസ.  .  എനജവയകട  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകട  സമക്ഷജപ്തവമഎനജവയകട  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകട  സമക്ഷജപ്തവമ,,

ജജജജ..പജപജ..എഫസഎഫസ., ., ഡബ്ളതഡബ്ളത..പജപജ..എഫസഎഫസ. . എനജവയജകലക്കസ സര്വ്വകലകാശകാലയകട കപകാതു ഫണജല്എനജവയജകലക്കസ സര്വ്വകലകാശകാലയകട കപകാതു ഫണജല്

നജനമ  നല്കകണ  വലജയ  കുടജശജകയകട  വജവരവമ  ഈ  റജകപകാര്ടജല്നജനമ  നല്കകണ  വലജയ  കുടജശജകയകട  വജവരവമ  ഈ  റജകപകാര്ടജല്

ഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.   .   ഡബ്ളതഡബ്ളത..പജപജ..എഫസഎഫസ.,  .,  എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ.,  .,  ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..എസസഎസസ.,.,

ഡബ്ളതഡബ്ളത..എഫസഎഫസ..ബജബജ..എസസഎസസ. . എനജവയകട സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകട വജവരമ അനുബനമകായജഎനജവയകട സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകട വജവരമ അനുബനമകായജ

കചേര്ത്തെജട്ടുണസകചേര്ത്തെജട്ടുണസ..

1A      ജജ  .  പജ  .  എഫസ സമക്ഷജപ്തമ    2015-16 

മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കക്കൗണസ

993986 ഫണസ 176400000 കകകാഷര് 107071090 എസസ.ബജ.
അക്കക്കൗണസ

419758

ടഷറജ
അക്കക്കൗണസ

5388596 ഡജ.ഡജ,
കചേക്കസ

5811027 NRA 68361500 TPA
അക്കക്കൗണസ

6136350

പലജശ ടഷറജ
അക്കക്കൗണസ

747754 TA 7539826 ഫജക്സഡസ
കഡകപകാസജ

റകള

0

പലജശ(SB) 187161

6382582 183145942 182972416 ആകക
നതീക്കജയജരജപസ

6556108

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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1B      ജജ  .  പജ  .  എഫസ ഫണ്ടുകളുകട വതദകാസമ

വര്
ഷമ

മുനജരജപസ സബ്സജ
പ്ക്ഷന് 
റതീഫണസ 
കുടജശജക

പലജശ കമകാത്തെമ പജന്വലജ
ക്കല്

നതീക്കജയജരജ
പസ

ഫണസ 
വകമകാറജ
യതസ

ബകാങജല്
യഥകാര്
ത്ഥ 
നതീക്കജയജ
രജപസ

ഫണ്ടുകളുകട
കുറവസ

2015
-

2016

1048374645 117691780 88245678 205937458 182972416 1071339687 176400000 6556108 1064783579

2A      ഡബ്ളത  .  പജ  .  എഫസ സമക്ഷജപ്തമ    31.03.2016

മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കക്കൗണസ

646171 ഫണസ 22941909 കപയ്കമനസ
സസ

22926365 എസസ.ബജ.
അക്കക്കൗണസ

732263

ടഷറജ
അക്കക്കൗണസ

36921476 പലജശ
ടഷറജ

അക്കക്കൗണസ

4041977 കചേക്കസ
ബുക്കസ ഫതീ

200 TPA
അക്കക്കൗണസ

10963453

സ്ഥജര
നജകക്ഷപമ

18505000 പലജശ(SB) 70748 FD
കകകാസ്ഡസ

13000000 ഫജക്സഡസ
കഡകപകാസജറ

കള

35505000

56072647 27054634 35926565 47200716

2B      ഡബ്ളത  .  പജ  .  എഫസ ഫണ്ടുകളുകട വതദകാസമ
വര്ഷമ മുനജരജപസ സബ്സജ

പ്ക്ഷന് 
റതീഫണസ 
കുടജശജക

പലജശ കമകാത്തെമ പജന്വലജ
ക്കല്

നതീക്കജയജരജപസ ഫണസ 
വകമകാറജ
യതസ

ബകാങജല് 
യഥകാര്
ത്ഥ 
നതീക്കജയജ 
രജപസ

ഫണ്ടുക
ളുകട 
കുറവസ

2015-16 84788431 18059650 4093318 106941399 22926565 84014834 23012657 47200716 36814118

3      എഫസ  .  ബജ  .  എസസ സമക്ഷജപ്തമ    2015-16 
മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

FD 29650000 പലജശ(FD) 2492427 കപയ്കമനസസസ 1529725 FD 31350000

SB
അക്കക്കൗണസ

525695.92 ഫണസ 756000 FD 1700000 SB
അക്കക്കൗണസ

669890.92
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സബ്സജപസ
ക്ഷന്

89175

പുതജയ FD 1700000

പലജശ(SB) 36318

30175695,92 5073920 3229725 32019890.92

4 ഡബ്ളത.എഫസ.എസസ  ഫണജകന സമക്ഷജപ്തമ 2015-16 
മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

FD 6900000 പലജശ(FD) 624090 കപയ്കമനസസസ 844313 FD 7900000

SB
അക്കക്കൗണസ

1002319 ഫണസ 780000 FD 1000000 SB
അക്കക്കൗണസ

649432

സബ്സജപ്ക്ഷന് 54580

പുതജയ FD 1000000

പലജശ(SB) 32756

7902319 2491426 1844313 8549432

5      ഡബ്ളതഡബ്ളത  .  എഫസ  .  എസസ  ഫണജകന സമക്ഷജപ്തമ   2015-16 
മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കക്കൗണസ

278835 പലജശ(SB) 15609 കകകാഷര് 222842 SB അക്കക്കൗണസ 672162

ഫണസ 600000

Admn. fee
സബ്സജപ്ക്ഷന്

560

278835 616169 222842 672162

6      ഡബ്ളതഎഫസ  .  ബജ  .  എസസ  ഫണജകന സമക്ഷജപ്തമ   2015-16 
മുനജരജപസ വരവസ  പജന്വലജക്കല് നതീക്കജയജരജപസ

FD 2000000 പലജശ(SB) 5671 കകകാഷര് 393270 SB അക്കക്കൗണസ 2088674

SB
അക്കക്കൗണസ

116123 ഫണസ 360150

സബ്സജപ്ക്ഷന് 0

2116123 365821 393270 2088674
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1-5      1-5      ഓഡജറസ ഫതീസസഓഡജറസ ഫതീസസ

          1994-          1994-കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ ആക്ടസ വകുപസ കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ ആക്ടസ വകുപസ 19(1), 1996-19(1), 1996-കല കകരളകല കകരള

കലകാക്കല്  ഫണസ  ഓഡജറസ  ചേടത്തെജകല  ചേടമ  കലകാക്കല്  ഫണസ  ഓഡജറസ  ചേടത്തെജകല  ചേടമ  24  24  എനജവ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലഎനജവ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാല

ഓഡജറസ  ഫതീസസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുകക്കണതുണസഓഡജറസ  ഫതീസസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുകക്കണതുണസ.   .   ജജജജ..ഒഒ.(.(പജപജ)368/09/)368/09/ഫജന്ഫജന്,,

തതീയതജതതീയതജ.28.08.2009,  .28.08.2009,  ജജജജ..ഒഒ.(.(പജപജ)541/10/)541/10/ഫജന്ഫജന്.  .  തതീയതജതതീയതജ.  15.10.2010  .  15.10.2010  എനജവ  പ്രകകാരവമഎനജവ  പ്രകകാരവമ

S.R.O.  No.813/2009  S.R.O.  No.813/2009  നമ്പരകായജ  കകരള  ഗസറജല്  പ്രസജദ്ധതീകരജച്ച  നമ്പരകായജ  കകരള  ഗസറജല്  പ്രസജദ്ധതീകരജച്ച  1996-1996-കല  കകരളകല  കകരള

കലകാക്കല് ഫണസ  ഓഡജറസ  ചേടമ  റൂള  കലകാക്കല് ഫണസ  ഓഡജറസ  ചേടമ  റൂള  24,  24,  സബസ  റൂള  സബസ  റൂള  1-1-ല്  വരുത്തെജയ കഭദഗതജയകടല് വരുത്തെജയ കഭദഗതജയകട

അടജസ്ഥകാനത്തെജലുമ ഓഡജറസ ഫതീസസ യഥകാക്രെമമ പുനര് നജര്ണ്ണയജച്ചജട്ടുണസഅടജസ്ഥകാനത്തെജലുമ ഓഡജറസ ഫതീസസ യഥകാക്രെമമ പുനര് നജര്ണ്ണയജച്ചജട്ടുണസ..

                    പുനര് നജര്ണ്ണയജച്ച ഓഡജറസ ഫതീസജകന വര്ഷമ തജരജച്ചുള്ള വജശദവജവരങ്ങളുമപുനര് നജര്ണ്ണയജച്ച ഓഡജറസ ഫതീസജകന വര്ഷമ തജരജച്ചുള്ള വജശദവജവരങ്ങളുമ

മുനജരജപ്പുളകപകട  സര്വ്വകലകാശകാല  ഒടുക്കു  വരുത്തെജയതുമ  ഇനജ  ഒടുക്കു  വരുത്തുവകാന്മുനജരജപ്പുളകപകട  സര്വ്വകലകാശകാല  ഒടുക്കു  വരുത്തെജയതുമ  ഇനജ  ഒടുക്കു  വരുത്തുവകാന്

അവകശഷജക്കുനതുമകായ തുകകളുകട വജശദവജവരങ്ങലുമ ചുവകട കചേര്ക്കുനഅവകശഷജക്കുനതുമകായ തുകകളുകട വജശദവജവരങ്ങലുമ ചുവകട കചേര്ക്കുന..

I.           I.           2009-102009-10

ഇനമ വരവസ

ഫതീസസ വരുമകാനമ 88,79,377/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 88,794/-

II.           II.           2010-112010-11

കകകാകളജസ വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 3,44,08,721/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 2,01,23,055/-

സര്വ്വകലകാശകാല ആഭദന്തര വരുമകാനമ 2,55,31,473/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



10

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 1,06,75,101/-

നജകക്ഷപങ്ങളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 7,07,95,460/-

മറസ പലവക വരുമകാനമ 14,68,93,315/-

ആകക
-------------------
30,84,27,125/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 30,84,271/-

III.            III.            2011-122011-12

കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 80,89,746/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 3,38,45,387/-

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 4,79,26,821/-

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 8,37,09,617/-

പലജശ 3,56,46,513/-

പലവക വരുമകാനമ 19,00,43,852/-

ആകക
---------------------

39,92,61,936/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 39,92,619/-

IV.            IV.            2012-132012-13

കകകാകളജസ വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 54,58,035/-

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 5,95,57,676/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 3,67,56,686/-

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 8,34,48,952/-

പലജശ + മജസകലനജയസസ വരുമകാനമ 5,05,41,543/-

ആകക
---------------------
23,57,62,892/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 23,57,629/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



11

V.            V.            2013-142013-14

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 12,23,53,354/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 4,82,44,641/-

കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 1,07,87,386/-

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 7,29,18,821/-

പലജശ 4,93,32,641/-

മജസകലനജയസസ 15,55,91,720/-

ആകക
----------------------

45,92,28,563/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 45,92,286/-

VI.            VI.            2014-152014-15

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 19,89,33,049/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 5,28,95,471/-

കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 75,96,455/-

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 7,98,30,316/-

പലജശ 3,42,35,895/-

മജസകലനജയസസ 7,74,17,820/-

ആകക
----------------------

45,09,09,006/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 45,09,090/-

VII.           VII.           2015-162015-16

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 25,39,84,494/-

ഫതീസസ വരുമകാനമ 6,21,55,625/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 1,07,93,617/-

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 5,41,17,278/-

പലജശ 4,90,77,016/-

മജസകലനജയസസ 47,31,09,825/-

ആകക
---------------------

90,32,37,855/-

ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ 1% 90,32,379/-

2008-09  2008-09      വകരയള്ള  കുടജശജക  ഉളകപകട  വകരയള്ള  കുടജശജക  ഉളകപകട      2009-10  2009-10      മുതല്  മുതല്      2015-16  2015-16      വകരവകര
കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  ഒടുക്കജയതുമകകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  ഒടുക്കജയതുമ    ,  ,      ഒടുക്കകാന്  ബകാക്കജ  നജല്ക്കുനതുമകായഒടുക്കകാന്  ബകാക്കജ  നജല്ക്കുനതുമകായ
ഓഡജറസ ചേകാര്ജജകന വര്ഷമ തജരജച്ചുള്ള വജവരമ ചുവകട പ്രതജപകാദജക്കുനഓഡജറസ ചേകാര്ജജകന വര്ഷമ തജരജച്ചുള്ള വജവരമ ചുവകട പ്രതജപകാദജക്കുന

വര്ഷമ ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ അടവകാക്കജയ തുക അടവകാക്കകാനുള്ള
തുക

എ) 2008-09 വകരയള്ള
ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ

കുടജശജക

6,66,03,900/- 7,01,87,604/-
(5848967 x 12)

ചേലകാന് നമ.
762/29.09.15,
469/16.10.15,
798/12.11.15,
399/09.12.15,
796/07.01.16,
569/06.02.16,
692/14.03.16,
1086/05.04.16,
197/05.05.16,
542/07.06.16,
696/08.07.16,
457/04.08.16

59,39,609/-

2009-10 88,794/-

2010-11 30,84,271/-

2011-12 39,92,619/-

2012-13 23,57,629/-

ആകക
--------------------

7,61,27,213/-

ബജ) 2012-13 വകരയള്ള
ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ

കുടജശജക

59,39,609/- 57,29,501/-
ചേലകാന് നമ.

KL006842309/
24.03.17

93,11,484/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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2013-14 45,92,286/-

2014-15 45,09,090/-

------------------
1,50,40,985/-

സജ) 2014-15 വകരയള്ള
ഓഡജറസ ചേകാര്ജസ

കുടജശജക

93,11,484/- - 1,83,43,863/-

2015-16 90,32,379/-

-----------------
1,83,43,863/-

                  ഈ തുക ഈ തുക "0070-Other Administrative Charges, 60-Other receipts, 110- fee"0070-Other Administrative Charges, 60-Other receipts, 110- fee
for  government  audit,  99-  Audit  charges  ”for  government  audit,  99-  Audit  charges  ” എന കഹഡസ  ഓഫസ  അക്കക്കൗണജകലക്കസഎന കഹഡസ  ഓഫസ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ
ഒടുകക്കണതുമ  ഒടുക്കു  വജവരമ  അസ്സല്  ചേലകാന്  സഹജതമ  ഓഡജറജകനഒടുകക്കണതുമ  ഒടുക്കു  വജവരമ  അസ്സല്  ചേലകാന്  സഹജതമ  ഓഡജറജകന
അറജയജകക്കണതുമകാണസഅറജയജകക്കണതുമകാണസ.   .   

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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ഭകാഗമ   - 2
കപകാതു പരകാമര്ശങ്ങള

2-1     വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള 

ലക്ഷദമ          : വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകളുകട പരജകശകാധന.
മകാനദണമ     : i)  കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ
                   ii)  കകരള ടഷറജ കകകാഡസ
                   iii) കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല നജയമമ 

                            iv)                             iv) കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടസകകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടസ ..

                സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സഡന്തമകായജ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സഡന്തമകായജ  ''ഫജനകാന്ഷദല് ആനസ അക്കക്കൗണസ റൂളസസഫജനകാന്ഷദല് ആനസ അക്കക്കൗണസ റൂളസസ''

നജലവജലജലകാത്തെതജനകാല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജകന  നജലവജലജലകാത്തെതജനകാല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജകന  ''ഫജനകാന്ഷദല് ആനസ അക്കക്കൗണസഫജനകാന്ഷദല് ആനസ അക്കക്കൗണസ

റൂളസസറൂളസസ'  '  അവലമബജച്ചു  കകകാണകാണസ  കണക്കുകള  തയകാറകാകക്കണതസഅവലമബജച്ചു  കകകാണകാണസ  കണക്കുകള  തയകാറകാകക്കണതസ.  (.  (കകാര്ഷജകകകാര്ഷജക

സര്വ്വകലകാശകാല  ആക്ടസ  സര്വ്വകലകാശകാല  ആക്ടസ  1971,  1971,  സര്വ്വകലകാശകാല  സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടസ  ജജസര്വ്വകലകാശകാല  സ്റ്റേകാററ്റ്യൂടസ  ജജ..ഒഒ..

((എമഎമ..എസസഎസസ.).)നമനമ.257/79/.257/79/എഎ..ഡജഡജ.  .  തതീയതജതതീയതജ.23-06-1979).   .23-06-1979).   എനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാലഎനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല

നകാളജതുവകരയകായമ  അക്രൂവല്  രതീതജയജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  തയകാറകാക്കുനജലനകാളജതുവകരയകായമ  അക്രൂവല്  രതീതജയജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  തയകാറകാക്കുനജല..

അതുകകകാണസ തകന വകാര്ഷജക കണക്കസ സമഗമലഅതുകകകാണസ തകന വകാര്ഷജക കണക്കസ സമഗമല..

                  ഫണസ ടകാന്സ്ഫറുകളഫണസ ടകാന്സ്ഫറുകള, , കഡകപകാസജറസ വര്ക്കുകള കഡകപകാസജറസ വര്ക്കുകള ((ഡജഡജ..പജപജ..പജപജ.) .) എനജവ വകാര്ഷജകഎനജവ വകാര്ഷജക

കണക്കുകളജകലക്കസ  ഉളകപടുത്തുകമ്പകാള  അപകാകതകള  സമഭവജക്കുനണസകണക്കുകളജകലക്കസ  ഉളകപടുത്തുകമ്പകാള  അപകാകതകള  സമഭവജക്കുനണസ.   .   കക്രെഡജറസകക്രെഡജറസ

കസയജല് വഴജ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കകാനുള്ള ഭതീമമകായ  തുകകള ഒരുകണക്കജലുമകസയജല് വഴജ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കകാനുള്ള ഭതീമമകായ  തുകകള ഒരുകണക്കജലുമ

ഉളകപടുത്തുനജലഉളകപടുത്തുനജല.   .   വജകകന്ദ്രതീകൃതമകായ  ഒരു  സകാമ്പത്തെജക  ക്രെമമ  നജലനജല്ക്കുനതുവജകകന്ദ്രതീകൃതമകായ  ഒരു  സകാമ്പത്തെജക  ക്രെമമ  നജലനജല്ക്കുനതു

കകകാണ്ടുമ  കമല്  സൂചേജപജച്ച  സങതീര്ണ്ണമകായ  പ്രവര്ത്തെന  കമഖലകളകകകാണ്ടുമ  കമല്  സൂചേജപജച്ച  സങതീര്ണ്ണമകായ  പ്രവര്ത്തെന  കമഖലകള

നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  സജമഗജള  എന്ടജ  നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  സജമഗജള  എന്ടജ  ((കകാഷസ  കബയ്സസകകാഷസ  കബയ്സസ)  )  അക്കക്കൗണജങ്ങസ  രതീതജഅക്കക്കൗണജങ്ങസ  രതീതജ

അവലമബജച്ചുകകകാണസ  തയകാറകാക്കുന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള  അതുകകകാണസ  തകനഅവലമബജച്ചുകകകാണസ  തയകാറകാക്കുന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള  അതുകകകാണസ  തകന

അപൂര്ണ്ണവമകാണസഅപൂര്ണ്ണവമകാണസ..

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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2-1-1    2-1-1    സര്വ്വകലകാശകാല ഫണസ സര്വ്വകലകാശകാല ഫണസ     - -     മുനജരജപസമുനജരജപസ    , ,     നതീക്കജയജരജപസ തുകകളുകട ഫണസ തജരജച്ചുള്ളനതീക്കജയജരജപസ തുകകളുകട ഫണസ തജരജച്ചുള്ള
കണക്കുകള ലഭദമലകണക്കുകള ലഭദമല    ..  

        2015-16          2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജകല സര്വ്വകലകാശകാല കണക്കുകള പ്രകകാരമസകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജകല സര്വ്വകലകാശകാല കണക്കുകള പ്രകകാരമ

മുനജരജപസ  തുക  മുനജരജപസ  തുക  1,29,59,40,689/-  1,29,59,40,689/-  രൂപയമ  വര്ഷകാന്തദ  നതീക്കജയജരജപസ  രൂപയമ  വര്ഷകാന്തദ  നതീക്കജയജരജപസ  1,49,90,00,139/-1,49,90,00,139/-

രൂപയമകാണസരൂപയമകാണസ.   .   ടജ  തുകകളുകട ഫണസ തജരജച്ചുള്ള നതീക്കജയജരജപസ  വജശദകാമശങ്ങള ലഭദമലടജ തുകകളുകട ഫണസ തജരജച്ചുള്ള നതീക്കജയജരജപസ  വജശദകാമശങ്ങള ലഭദമല..

അടജയന്തജരമകായജ  ഇതസ  പരജകശകാധജകക്കണതുമ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകളഅടജയന്തജരമകായജ  ഇതസ  പരജകശകാധജകക്കണതുമ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകള

ലഭദമകാകക്കണതുമകാണസലഭദമകാകക്കണതുമകാണസ..                

2-1-2    2-1-2    ഐഐ    ..    സജസജ    ..    എഎ    ..    ആര് ആര്     100%, 100%,     ഐഐ    ..    സജസജ    ..    എഎ    ..    ആര്ആര്    . .     കകകാകകകാ    --    ഓര്ഡജകനറസ കപ്രകാജകസ ഓര്ഡജകനറസ കപ്രകാജകസ     (75%)(75%)
എനതീ ഫണജനങ്ങളുകട വരവജനത്തെജല് എനതീ ഫണജനങ്ങളുകട വരവജനത്തെജല്     6,71,53,136/- 6,71,53,136/-     രൂപ കുറവ കകാണുനരൂപ കുറവ കകാണുന    ..  

1.   1.   ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്.  100%  .  100%  ഫണജകന  ഫണജകന  2015-16  2015-16  വര്ഷകത്തെ  ആകക   വരവസവര്ഷകത്തെ  ആകക   വരവസ

5,43,56,600/-  5,43,56,600/-  രൂപയകാണസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസരൂപയകാണസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ..

എനകാല്  ഐഎനകാല്  ഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്.,  .,  ഗകാനസ  രജജസ്റ്റേര്  ഗകാനസ  രജജസ്റ്റേര്  XII  (XII  (ഫജനകാന്സസ  കസക്ഷന്ഫജനകാന്സസ  കസക്ഷന്))

പ്രകകാരവമപ്രകകാരവമ,  ,  ടജ  കപ്രകാജക്ടുകളക്കകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  തകന  നല്കജയജട്ടുള്ളടജ  കപ്രകാജക്ടുകളക്കകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  തകന  നല്കജയജട്ടുള്ള

വജവജധ  യവജവജധ  യ..സജസജ..കള  പ്രകകാരവമ  ഈ  ഇനത്തെജല്  കള  പ്രകകാരവമ  ഈ  ഇനത്തെജല്  11,10,74,529/-  11,10,74,529/-  രൂപ  ഫണജങ്ങസരൂപ  ഫണജങ്ങസ

ഏജന്സജയജല്  നജനമ  ലഭജച്ചതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസഏജന്സജയജല്  നജനമ  ലഭജച്ചതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.   .   വദതദകാസമവദതദകാസമ

5,67,17,929/-.5,67,17,929/-.

2.   2.   ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്. .  കകകാകകകാ--ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജകഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക(75%)(75%)കളുകട വകാര്ഷജക കണക്കുകളുകട വകാര്ഷജക കണക്കു

പ്രകകാരമുള്ള ആകക വരവസ  തുക  പ്രകകാരമുള്ള ആകക വരവസ  തുക  11,14,45,700/-  11,14,45,700/-  രൂപയകാണസരൂപയകാണസ.   .   എനകാല് കമല്എനകാല് കമല്

സൂചേജപജച്ച  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരവമസൂചേജപജച്ച  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരവമ,  ,  യയ..സജസജ.  .  പ്രകകാരവമ  പ്രകകാരവമ  12,18,80,912/-  12,18,80,912/-  രൂപരൂപ

സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ ലഭജച്ചതകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ ലഭജച്ചതകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  .  വദതദകാസമ വദതദകാസമ 1,04,35,212/-.1,04,35,212/-.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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ഫണജകന കപരസ വകാര്ഷജക
കണക്കസ
പ്രകകാരമ

കരഖകപടുത്തെജ
യ വരവസ 

രജജസ്റ്റേര്
പ്രകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാ
ലക്കസ ലഭജച്ച

കരഖകപടുത്തെജയ
വരവസ

വദതദകാസമ

ഐ.സജ.എ.ആര്. 100% 5,43,56,600/- 11,10,74,529/- 5,67,17,929/-

ഐ.സജ.എ.ആര് കകകാ-
ഓര്ഡജകനറസ കപ്രകാജകസ 75%

11,14,45,700/- 12,18,80,912/- 1,04,35,212/-

6,71,53,136/-
                  കമല് സൂചേജപജച്ച കമല് സൂചേജപജച്ച ''കുറവസ വന തുകകുറവസ വന തുക' '' 'തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസതജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ' (8888) ' (8888) എനഎന

ശതീര്ഷകത്തെജലകാണസ ബുക്കസ കചേയജരജക്കുനതസശതീര്ഷകത്തെജലകാണസ ബുക്കസ കചേയജരജക്കുനതസ.  .  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ അവസകാനജച്ചജട്ടുമസകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ അവസകാനജച്ചജട്ടുമ,  ,  ടജടജ

കപ്രകാജക്ടുകളക്കസ  വജനജകയകാഗ  സകാക്ഷദപത്രങ്ങല് നല്കജയജട്ടുകപകാലുമ  സര്വ്വകലകാശകാലകപ്രകാജക്ടുകളക്കസ  വജനജകയകാഗ  സകാക്ഷദപത്രങ്ങല് നല്കജയജട്ടുകപകാലുമ  സര്വ്വകലകാശകാല

വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടജ  ഫണസ  വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടജ  ഫണസ  ''തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസതജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ'  '  എന ശതീര്ഷകത്തെജല്എന ശതീര്ഷകത്തെജല്

കജടക്കുനതസ  ഗക്കൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസകജടക്കുനതസ  ഗക്കൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസ.   .   ഇതസ  സൂചേജപജക്കുനതസ  സര്വ്വകലകാശകാലഇതസ  സൂചേജപജക്കുനതസ  സര്വ്വകലകാശകാല

അക്കക്കൗണജങ്ങസ  സമ്പ്രദകായത്തെജകന  കപകാരകായ്മകളുമഅക്കക്കൗണജങ്ങസ  സമ്പ്രദകായത്തെജകന  കപകാരകായ്മകളുമ,  ,  ആഭദന്തര  നജയന്ത്രണആഭദന്തര  നജയന്ത്രണ

സമവജധകാനത്തെജകന കകാരദക്ഷമത ഇലകായ്മയമകാണസസമവജധകാനത്തെജകന കകാരദക്ഷമത ഇലകായ്മയമകാണസ..

2-1-3   2-1-3   ഐഐ    ..    സജസജ    ..    എഎ    ..    ആര്ആര്    . .     കപ്രകാജക്ടുകളുകട കചേലവജകന കപ്രകാജക്ടുകളുകട കചേലവജകന     25% 25%     സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജല്സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജല്
നജനസ നല്കുനതജലുള്ള അവദക്തതനജനസ നല്കുനതജലുള്ള അവദക്തത  
                ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്. . കകകാകകകാ--ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകളജല് കമകാത്തെമ കചേലവജകനഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകളജല് കമകാത്തെമ കചേലവജകന

75%  75%  ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്.-.-ഉമ  ഉമ  25%  25%  യൂണജകവഴജറജയമകാണസ  വഹജക്കുനതസയൂണജകവഴജറജയമകാണസ  വഹജക്കുനതസ.   2015-16.   2015-16

വര്ഷത്തെജല്  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  വര്ഷത്തെജല്  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  39  39  കപ്രകാജക്ടുകളജലകായജ  കപ്രകാജക്ടുകളജലകായജ  17,73,95,950/-  17,73,95,950/-  രൂപരൂപ

കചേലവകായജട്ടുണസകചേലവകായജട്ടുണസ.   .   ഇതജകന  ഇതജകന  75%-75%-മകായ  മകായ  13,38,06,824/-  13,38,06,824/-  ആണസ  ടജ  ഇനത്തെജല്ആണസ  ടജ  ഇനത്തെജല്

ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്. 75%  . 75%  ശതീര്ഷകത്തെജല് വകരണ ആകക കചേലവസ തുകശതീര്ഷകത്തെജല് വകരണ ആകക കചേലവസ തുക.  .  എനകാല് ടജഎനകാല് ടജ

ശതീര്ഷകത്തെജലകാണസ  കമല്  സൂചേജപജച്ച  മുഴുവന്  കചേലവമ  ബുക്കസ  കചേയജരജക്കുനതസശതീര്ഷകത്തെജലകാണസ  കമല്  സൂചേജപജച്ച  മുഴുവന്  കചേലവമ  ബുക്കസ  കചേയജരജക്കുനതസ..

സര്വ്വകലകാശകാല വജഹജതമകായ  സര്വ്വകലകാശകാല വജഹജതമകായ  25%  25%  കചേലവസ മറസ  ശതീര്ഷകങ്ങളജല് ബുക്കസ കചേയതകായജകചേലവസ മറസ  ശതീര്ഷകങ്ങളജല് ബുക്കസ കചേയതകായജ
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കകാണുനജലകകാണുനജല.  .  കൂടകാകത ടജ തുക വകമകാറജയതു സമബനജച്ച വജശദകാമശങ്ങള വകാര്ഷജകകൂടകാകത ടജ തുക വകമകാറജയതു സമബനജച്ച വജശദകാമശങ്ങള വകാര്ഷജക

കണക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുമജലകണക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുമജല..

2-1-42-1-4    ഐഐ    ..    സജസജ    ..    എഎ    ..    ആര്ആര്    .   .       കപ്രകാജക്ടുകളുകട   നടത്തെജപസ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസകപ്രകാജക്ടുകളുകട   നടത്തെജപസ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
ലഭജക്കകാനുള്ളതസ ലഭജക്കകാനുള്ളതസ     8,04,71,476/- 8,04,71,476/-     രൂപരൂപ

                ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്. . കകകാകകകാ--ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകളുകടയമ ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകളുകടയമ (75% (75% ഫണജങ്ങസ ഫണജങ്ങസ - 39- 39

എണ്ണമഎണ്ണമ)  )  ഐഐ..സജസജ..എഎ..ആര്ആര്.  100%  .  100%  ഫണസ  നല്കുന കപ്രകാജക്ടുകളുകടയമ  ഫണസ  നല്കുന കപ്രകാജക്ടുകളുകടയമ  (30  (30  എണ്ണമഎണ്ണമ))

നടത്തെജപ്പുമകായജ  ബനകപടസ  നടത്തെജപ്പുമകായജ  ബനകപടസ  2015-16  2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ കണക്കുകള പ്രകകാരമസകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ കണക്കുകള പ്രകകാരമ

8,04,71,476/-  8,04,71,476/-  രൂപ  ഫണജങ്ങസ  ഏജന്സജയജല്  നജനമ  ലഭജക്കകാനുള്ളതകായജ  കകാണുനരൂപ ഫണജങ്ങസ  ഏജന്സജയജല്  നജനമ  ലഭജക്കകാനുള്ളതകായജ  കകാണുന..

വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുനവജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന..

ഫണസ മുനജരജപസ വരവസ കചേലവസ നതീക്കജയജരജപസ

ഐ.സജ.എ.ആര്.
കകകാ-ഓര്ഡജകനറഡസ
കപ്രകാജകസ 75%

(-)16,78,346/- 12,18,80,912/- 13,38,06,824/-
(കമകാത്തെമ

കചേലവജകന
75%)

(-)1,36,04,258/-

ഐ.സജ.എ.ആര്.
100%

(-)2,13,41,393/- 11,10,74,529/- 15,66,00,354/- (-)6,68,67,218/-

ആകക (-)8,04,71,476/-

                കമല് സൂചേജപജച്ച കണക്കു പ്രകകാരമ  കമല് സൂചേജപജച്ച കണക്കു പ്രകകാരമ  8,04,71,476/-  8,04,71,476/-  രൂപ ടജ  ഫണജനത്തെജല്രൂപ ടജ  ഫണജനത്തെജല്

കുറവകാണസകുറവകാണസ.  .  കുറവകായജ കകാണുന ടജ തുകക്കസ സമകാനമകായ തുക ഏതസ ഫണജല് നജനകാണസകുറവകായജ കകാണുന ടജ തുകക്കസ സമകാനമകായ തുക ഏതസ ഫണജല് നജനകാണസ

എടുത്തെസ ഉപകയകാഗജച്ചജരജക്കുനകതനസ കണക്കുകളജല് വദക്തമലഎടുത്തെസ ഉപകയകാഗജച്ചജരജക്കുനകതനസ കണക്കുകളജല് വദക്തമല..

2-1-52-1-5          തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ     (8888)(8888)

        2015-16         2015-16 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകാവസകാനമ സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകാവസകാനമ 12,69,79,100/- 12,69,79,100/- രൂപ തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെരൂപ തജരജച്ചറജഞജടജലകാത്തെ

ഫണ്ടുകള എന ശതീര്ഷകത്തെജല് വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉളകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുനഫണ്ടുകള എന ശതീര്ഷകത്തെജല് വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉളകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുന..

2015  2015  ഏപ്രജല്ഏപ്രജല്,  ,  കമയസകമയസ,  ,  ജൂണ്ജൂണ്,  ,  ജൂലകായസ  മകാസങ്ങളജലകായജടകാണസ  കമല്  സൂചേജപജച്ചജൂലകായസ  മകാസങ്ങളജലകായജടകാണസ  കമല്  സൂചേജപജച്ച
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ധനസഹകായങ്ങളജല് ഏകറയമ ലഭജച്ചജരജക്കുനതസധനസഹകായങ്ങളജല് ഏകറയമ ലഭജച്ചജരജക്കുനതസ.  .  വജവജധ പദ്ധതജകളുകട നടത്തെജപജനകായജവജവജധ പദ്ധതജകളുകട നടത്തെജപജനകായജ

വജവജധ ഫണജങ്ങസ ഏജന്സജകള നല്കജയ ധനസഹകായമ ഇത്രയമ കകാലമ കഴജഞജട്ടുമവജവജധ ഫണജങ്ങസ ഏജന്സജകള നല്കജയ ധനസഹകായമ ഇത്രയമ കകാലമ കഴജഞജട്ടുമ

തജരജച്ചറജയകപടകാകത കജടക്കുനതസ ഗുരുതരമകായ വതീഴ്ചയകാണസതജരജച്ചറജയകപടകാകത കജടക്കുനതസ ഗുരുതരമകായ വതീഴ്ചയകാണസ..

2-1-6 2-1-6         ബകാങസ ചേകാര്ജസ  ഈടകാക്കല് ബകാങസ ചേകാര്ജസ  ഈടകാക്കല്     - -     ക്രെമപ്രകകാരമലക്രെമപ്രകകാരമല

                ടജ സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ ടജ സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ 5,08,44,147/-  5,08,44,147/-  രൂപരൂപ

ബകാങജങ്ങസ  ചേകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കചേലവകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസബകാങജങ്ങസ  ചേകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കചേലവകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.   .   എനകാല്എനകാല്

സര്വ്വകലകാശകാലയമസര്വ്വകലകാശകാലയമ,  ,  എസസഎസസ..ബജബജ..ടജടജ.  .  കഹഡസ  ഓഫതീസസകഹഡസ  ഓഫതീസസ,  ,  തജരുവനന്തപുരവമ  പരസ്പെരമതജരുവനന്തപുരവമ  പരസ്പെരമ

ഒപ്പുകവച്ച  ഒപ്പുകവച്ച  26-02-2015-26-02-2015-കല കരകാര് പ്രകകാരമ  കല കരകാര് പ്രകകാരമ  "Free  collection  of  cheques/bills,  free"Free collection  of  cheques/bills,  free

issuance  of  Dds/Mts  bank  shall  levy  no  service  charges  ”issuance  of  Dds/Mts  bank  shall  levy  no  service  charges  ” തുടങ്ങജയ ഉറപ്പുകളതുടങ്ങജയ ഉറപ്പുകള

സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ നല്കജയജട്ടുണസസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ നല്കജയജട്ടുണസ.  .  കമല് കരകാറജനു വജരുദ്ധമകായജ ഇത്രയമ തുക ബകാങസകമല് കരകാറജനു വജരുദ്ധമകായജ ഇത്രയമ തുക ബകാങസ

ചേകാര്ജജനത്തെജല്  ഈടകാക്കജയതസ  പരജകശകാധജച്ചസ  തുക  തജരജകക  ലഭദമകാക്കകാനുള്ളചേകാര്ജജനത്തെജല്  ഈടകാക്കജയതസ  പരജകശകാധജച്ചസ  തുക  തജരജകക  ലഭദമകാക്കകാനുള്ള

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസനടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ..

2-1-7  2-1-7  ആഭദന്തര  വരവസ  ആഭദന്തര  വരവസ      -  -      സര്വ്വകലകാശകാലകാ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  കൃതദമകായജസര്വ്വകലകാശകാലകാ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  കൃതദമകായജ
നജകക്ഷപജക്കുനജലനജകക്ഷപജക്കുനജല    ..              

        2015-16         2015-16 വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകട ആഭദന്തര വരുമകാനമവകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകട ആഭദന്തര വരുമകാനമ

90,48,44,673/-  (25,39,84,494/-+65,08,60,179/-)  90,48,44,673/-  (25,39,84,494/-+65,08,60,179/-)  രൂപയകാണസരൂപയകാണസ.   .   എനകാല് ടജ  തുകയജല്എനകാല് ടജ  തുകയജല്

നജനമ  നജനമ  55,69,93,120/-  55,69,93,120/-  രൂപ  മകാത്രമകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  ആഭദന്തരരൂപ  മകാത്രമകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  ആഭദന്തര

വരുമകാനത്തെജകന  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  വരുമകാനത്തെജകന  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  (A/c.No.  57006546406,  A/c.No.  67347312827)(A/c.No.  57006546406,  A/c.No.  67347312827)

നജകക്ഷപജക്കകപടജട്ടുള്ളതസനജകക്ഷപജക്കകപടജട്ടുള്ളതസ.     34,78,51,553/- .     34,78,51,553/- രൂപ ടജ അക്കക്കൗണജല് കുറവകായജ കകാണുനരൂപ ടജ അക്കക്കൗണജല് കുറവകായജ കകാണുന..

ടജ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  വകമകാറകാകത  അവകശഷജക്കുന  ടജ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  വകമകാറകാകത  അവകശഷജക്കുന  34,78,51,553/-  34,78,51,553/-  രൂപ  വജവജധരൂപ  വജവജധ

കകന്ദ്രങ്ങളജകല അക്കക്കൗണ്ടുകളജലകായജ അവകശഷജക്കുനണസകകന്ദ്രങ്ങളജകല അക്കക്കൗണ്ടുകളജലകായജ അവകശഷജക്കുനണസ.  .  
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ആകക ആഭദന്തര വരവസ                    ആകക ആഭദന്തര വരവസ                    -     90,48,44,673/--     90,48,44,673/-

സര്വ്വകലകാശകാല ആഭദന്തര വരുമകാന സര്വ്വകലകാശകാല ആഭദന്തര വരുമകാന 
അക്കക്കൗണജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപട തുക    അക്കക്കൗണജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപട തുക    -     55,69,93,120/--     55,69,93,120/-

വദതദകാസമ                                    വദതദകാസമ                                    -     34,78,51,553/--     34,78,51,553/-

                ഇത്രയമ തുക സര്വ്വകലകാശകാലക്കു കതീഴജലുള്ള വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജകല ബകാങസഇത്രയമ തുക സര്വ്വകലകാശകാലക്കു കതീഴജലുള്ള വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജകല ബകാങസ

അക്കക്കൗണ്ടുകളജല് കജടക്കുനതു കകകാണസ  തകന ടജ  തുക  ആവശദമകായ  കകാരദങ്ങളക്കസഅക്കക്കൗണ്ടുകളജല് കജടക്കുനതു കകകാണസ  തകന ടജ  തുക  ആവശദമകായ  കകാരദങ്ങളക്കസ

ഉപകയകാഗജക്കുവകാന് സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സകാധജക്കുനജലഉപകയകാഗജക്കുവകാന് സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സകാധജക്കുനജല..

2-1-8  2-1-8  ആഭദന്തര  വരവസ  ആഭദന്തര  വരവസ      -  -      വകാര്ഷജക  കണക്കജകലയമ  അതജകന  കഷഡറ്റ്യൂളജകലയമവകാര്ഷജക  കണക്കജകലയമ  അതജകന  കഷഡറ്റ്യൂളജകലയമ
തുകകളജല് വദതദകാസമതുകകളജല് വദതദകാസമ

                  വകാര്ഷജക കണക്കസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  ആകക ആഭദന്തരവകാര്ഷജക കണക്കസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  ആകക ആഭദന്തര

വരുമകാനമ  വരുമകാനമ  90,48,44,673/-  90,48,44,673/-  രൂപയകാണസരൂപയകാണസ.  (25,39,84,494/- + 65,08,60,179/-).  .  (25,39,84,494/- + 65,08,60,179/-).  എനകാല്എനകാല്

ഇതജനസ  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജയ  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങള  തജരജച്ചുള്ള  ആഭദന്തര  വരവസഇതജനസ  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജയ  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങള  തജരജച്ചുള്ള  ആഭദന്തര  വരവസ

കണക്കജകന കഷഡറ്റ്യൂളജല് ആകക വരവസ തുക കണക്കജകന കഷഡറ്റ്യൂളജല് ആകക വരവസ തുക 88,20,02,402/-  88,20,02,402/-  രൂപയകാണസരൂപയകാണസ.  .  വദതദകാസമവദതദകാസമ

2,28,42,271/-.2,28,42,271/-.

2-1-9    2-1-9    എഫസഎഫസ    ..    സജസജ    ..    ആര്ആര്    ..    എഎ    . .     അക്കക്കൗണസ അക്കക്കൗണസ     - -     അപകാകതകളഅപകാകതകള

                എഫസഎഫസ..സജസജ..ആര്ആര്..എഎ. . അക്കക്കൗണസ അക്കക്കൗണസ (A/c. No.30020984940) (A/c. No.30020984940) റതീകണ്സതീലജകയഷന്റതീകണ്സതീലജകയഷന്

പടജക  പ്രകകാരമ  മുനജരജപസ  പടജക  പ്രകകാരമ  മുനജരജപസ  -  1,26,689/-,  -  1,26,689/-,  വരവസ  വരവസ  -  5,118/-,  -  5,118/-,  നതീക്കജയജരജപസ  നതീക്കജയജരജപസ  -  1,31,807/--  1,31,807/-

രൂപയമകാണസരൂപയമകാണസ.   .   എനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലകാ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടജ  അക്കക്കൗണജകനഎനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലകാ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടജ  അക്കക്കൗണജകന

ഓപണജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  ഓപണജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  (-)77,88,483/-  (-)77,88,483/-  രൂപയമരൂപയമ,  ,  ക്കളകാസജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  ക്കളകാസജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  1,31,807/-1,31,807/-

രൂപയമകാണസരൂപയമകാണസ.   .   ഇതജല്  അണ്  കകാഷ്ഡസ  കചേക്കസ  ആയജ  ഇതജല്  അണ്  കകാഷ്ഡസ  കചേക്കസ  ആയജ  2,02,98,633/-  2,02,98,633/-  രൂപയമരൂപയമ

കരഖകപടുത്തെജ  കകാണുനകരഖകപടുത്തെജ  കകാണുന.   .   എനകാല്  ടജ  അക്കക്കൗണജകന  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമഎനകാല്  ടജ  അക്കക്കൗണജകന  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ
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അണ്കകാഷ്ഡസ  ഇനത്തെജല്  തുകകള  നജലനജല്ക്കുനജലഅണ്കകാഷ്ഡസ  ഇനത്തെജല്  തുകകള  നജലനജല്ക്കുനജല.   .   ടജ  കണക്കജല്  ബകാങസടജ  കണക്കജല്  ബകാങസ

നതീക്കജയജരജപകായജ  നല്കജയജരജക്കുന  തുക  നതീക്കജയജരജപകായജ  നല്കജയജരജക്കുന  തുക  11,21,848/-  11,21,848/-  രൂപയകാണസരൂപയകാണസ.   .   എനകാല്  ടജഎനകാല്  ടജ

അക്കക്കൗണജകന പകാസ്ബുക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന നതീക്കജയജരജപസ തുക അക്കക്കൗണജകന പകാസ്ബുക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന നതീക്കജയജരജപസ തുക 1,31,807/- 1,31,807/- രൂപരൂപ

മകാത്രമകാണസമകാത്രമകാണസ.  .  അപകാകതകള എത്രയമ കപകടനസ പരജഹരജകക്കണതകാണസഅപകാകതകള എത്രയമ കപകടനസ പരജഹരജകക്കണതകാണസ..

2-1-102-1-10   വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജകല  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളജകല  നതീക്കജയജരജപജലുള്ളവജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജകല  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളജകല  നതീക്കജയജരജപജലുള്ള
അപകാകതകള അപകാകതകള 

                  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കതീഴജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുന വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളുകട വകാര്ഷജകസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കതീഴജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുന വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളുകട വകാര്ഷജക

കണക്കുകളജല്  നതീക്കജയജരജപസ  തുകകള  കതറകായജ  കരഖകപടുത്തെജ  കകാണുനകണക്കുകളജല്  നതീക്കജയജരജപസ  തുകകള  കതറകായജ  കരഖകപടുത്തെജ  കകാണുന..

വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുനവജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന..

ക്രെമ
നമ്പര്

കകന്ദ്രത്തെജകന കപരസ ഖണജക നമ്പര് 

1 ബജ.ആര്.എസസ.കണ്ണകാറ 3-16-7

2 കസനര് കഫകാര് പ്ളകാനസ ബകയകാകടകകകാളജജ 
& കമകാളജകതലകാര് ബകയകാളജജ

3-23-8

3 അഗജക്കളച്ചറല് വമകക്രെകാബകയകാളജജ 3-29-2

4 ആര്.എ.ആര്.എസസ. അമ്പലവയല് 3-34-11

5 ആര്.എ.ആര്.എസസ., പടകാമ്പജ 3-36-6

6 കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന് കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 3-47-4

7 കക.വജ.കക., മലപ്പുറമ 3-53-15
    
          കമല് അപകാകതകള പരജഹരജക്കകാനകാവശദമകായ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസകമല് അപകാകതകള പരജഹരജക്കകാനകാവശദമകായ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ..

2-1-112-1-11           സര്വ്വകലകാശകാല  വകാര്ഷജക  കണക്കുമസര്വ്വകലകാശകാല  വകാര്ഷജക  കണക്കുമ    ,  ,      കകന്ദ്രങ്ങളജല്  തയകാറകാക്കുനകകന്ദ്രങ്ങളജല്  തയകാറകാക്കുന
കണക്കുകളുമ സമകാന രതീതജയജലലകണക്കുകളുമ സമകാന രതീതജയജലല
                  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടയമ  വരവകചേലവസസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടയമ  വരവകചേലവസ

കണക്കുകളുകട  ആകക  തുകയകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വകാര്ഷജക  കണക്കസകണക്കുകളുകട  ആകക  തുകയകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വകാര്ഷജക  കണക്കസ..

എനകാല് ടജ രണസ തലത്തെജലുള്ള കണക്കുകളുമ സമകാനരതീതജയജലല തയകാറകാക്കുനതസഎനകാല് ടജ രണസ തലത്തെജലുള്ള കണക്കുകളുമ സമകാനരതീതജയജലല തയകാറകാക്കുനതസ..
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2-1-122-1-12         നജര്കദ്ദേശങ്ങളനജര്കദ്ദേശങ്ങള

1.1. സര്വ്വകലകാശകാല  സഡന്തമകായ  സര്വ്വകലകാശകാല  സഡന്തമകായ  ''ഫജനകാന്ഷദല്  ഫജനകാന്ഷദല്  &  &  അക്കക്കൗണജങ്ങസ  റൂളസസഅക്കക്കൗണജങ്ങസ  റൂളസസ

തയകാറകാക്കകാനുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസതയകാറകാക്കകാനുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ..

2.2. ഡബജള എന്ടജ രതീതജയജല് കണക്കുകള സൂക്ഷജകക്കണതകാണസഡബജള എന്ടജ രതീതജയജല് കണക്കുകള സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ..

3. ആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഫലപ്രദമകാകക്കണതകാണസആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഫലപ്രദമകാകക്കണതകാണസ..                

(  i) കത്തെസ നമ്പര് കക.എസസ.എ.(എ.ജജ.യ.)എ 1-661/17(1) തതീ.30.03.17
  ii)               “ കക.എസസ.എ.(എ.ജജ.യ.)എ 1-661/17(3) തതീ.09.05.17
  iii)            “ കക.എസസ.എ.(എ.ജജ.യ.) എ 1-661/17(4) തതീ.30.05.17 )

2-2   ഇന്കവകായ്സസ  വഴജയള്ള  വജല്പന    (  കക്രെഡജറസ  കസയജല്  )
നജയമപരമകാക്കണമ 

ലക്ഷദമ        : ഇന്കവകായ്സുകള വഴജയള്ള വജല്പനകള നജയമപരമകാകണകാകയനള്ള
                  പരജകശകാധന.
മകാനദണമ  : i) കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ
                ii) സര്വ്വകലകാശകാലകാ ഉത്തെരവകള

       കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകട കതീഴജല് കചേടജകള,  വജത്തുകള,  മറസ  നടതീല്

വസ്തുക്കള  എനജവയകട  വജല്പനയമകായജ  ബനകപടസ  സര്ക്കകാരജന  വജവജധ

വകുപ്പുകളക്കുമ,  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങള  പരസ്പെരവമ

ഇന്കവകായ്സുകള  (കക്രെഡജറസ  കസയജല്)  പ്രകകാരമുള്ള  വജല്പനകള  നടത്തുനണസ.

എനകാല്  ഇത്തെരമ  വജല്പനയജല്  വജവജധ  തരത്തെജലുള്ള  കപകാരകായ്മകള

നജലനജല്ക്കുനതകായജ കകാണുന.

2-2-12-2-1           കക്രെഡജറസ കസയജല് വജല്പന നജയമപരമലകക്രെഡജറസ കസയജല് വജല്പന നജയമപരമല

                  കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ കവകാളദമ കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ കവകാളദമ 1, 1, ആര്ടജക്കജള ആര്ടജക്കജള 30 30 പ്രകകാരമ പ്രകകാരമ "No articles"No articles

of  Government  shall  be  sold  on  credit  excepts  where  special  rules............ -”of  Government  shall  be  sold  on  credit  excepts  where  special  rules............ -”

ഇങ്ങകന പറയനഇങ്ങകന പറയന.  .  ഇതു പ്രകകാരമ ഏകതങജലുമ പ്രകതദക ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ മകാത്രമകാണസഇതു പ്രകകാരമ ഏകതങജലുമ പ്രകതദക ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ മകാത്രമകാണസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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ഇത്തെരത്തെജലുള്ള വജല്പന രതീതജകള അവലമബജക്കകാന് പകാടുളഇത്തെരത്തെജലുള്ള വജല്പന രതീതജകള അവലമബജക്കകാന് പകാടുള.  .  ഓഡജറസ അകനഡഷണമഓഡജറസ അകനഡഷണമ

നമ്പര് നമ്പര് 661/17(2) 661/17(2) തതീയതജതതീയതജ. 30.03.17 . 30.03.17 പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാല കമപസ കടകാളര്ക്കുമപ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാല കമപസ കടകാളര്ക്കുമ, 2015-, 2015-

16  16  ഓഡജറജകന  ഭകാഗമകായജ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള  എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളക്കുമഓഡജറജകന  ഭകാഗമകായജ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള  എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളക്കുമ

നല്കജയ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണങ്ങള  പ്രകകാരവമ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ളനല്കജയ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണങ്ങള  പ്രകകാരവമ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കതീഴജലുള്ള

ഇന്കവകായ്സസ  വഴജ  ഇന്കവകായ്സസ  വഴജ  ((കക്രെഡജറസ  കസയജല്കക്രെഡജറസ  കസയജല്))യള്ള  വജല്പന  നജയമപരമകാക്കജയതജകനയള്ള  വജല്പന  നജയമപരമകാക്കജയതജകന

കരഖകള  നല്കകാന്  ആവശദകപടുകയണകായജകരഖകള  നല്കകാന്  ആവശദകപടുകയണകായജ.   .   എനകാല്  ടജ  വജല്പനഎനകാല്  ടജ  വജല്പന

നജയമപരമകാക്കജയതജകന  കരഖകള  സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ഇതുവകരനജയമപരമകാക്കജയതജകന  കരഖകള  സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ഇതുവകര

ലഭജക്കുകയണകായജലലഭജക്കുകയണകായജല.  .  ഇതജല് നജനമ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഇതസ നജയമപരമകാക്കജയജടജലഇതജല് നജനമ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഇതസ നജയമപരമകാക്കജയജടജല

എനസ ഓഡജറസ അനുമകാനജക്കുനഎനസ ഓഡജറസ അനുമകാനജക്കുന..

2-2-22-2-2          നടപടജക്രെമങ്ങളജല് അവദക്തതനടപടജക്രെമങ്ങളജല് അവദക്തത

                  ഇന്കവകായ്സുകള വഴജയള്ള വജല്പന സമബനജച്ച നടപടജക്രെമങ്ങളജല്ഇന്കവകായ്സുകള വഴജയള്ള വജല്പന സമബനജച്ച നടപടജക്രെമങ്ങളജല്

അവദക്തത നജലനജല്ക്കുനതകായജ കകാണുനഅവദക്തത നജലനജല്ക്കുനതകായജ കകാണുന..

1.1. സര്വ്വകലകാശകാലയജകല ഒരു കകന്ദ്രത്തെജനസ ഇന്കവകായ്സുകള വഴജ ആര്കക്കകാകക്കസര്വ്വകലകാശകാലയജകല ഒരു കകന്ദ്രത്തെജനസ ഇന്കവകായ്സുകള വഴജ ആര്കക്കകാകക്ക

ഉല്പനങ്ങള നല്കകാവനതകാണസഉല്പനങ്ങള നല്കകാവനതകാണസ..

2.2. എത്ര തുകവകര ഇത്തെരത്തെജല് വജല്പന നടത്തെകാവനതകാണസഎത്ര തുകവകര ഇത്തെരത്തെജല് വജല്പന നടത്തെകാവനതകാണസ..

3.3. കക്രെഡജറസ കസയജല് തതീര്പകാക്കകാനുള്ള കകാലകാവധജ നജശ്ചയജച്ചജട്ടുള്ളതകായജ കകാണുനജലകക്രെഡജറസ കസയജല് തതീര്പകാക്കകാനുള്ള കകാലകാവധജ നജശ്ചയജച്ചജട്ടുള്ളതകായജ കകാണുനജല..

4.4. കകാലകാവധജ  കഴജഞജട്ടുള്ള  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  തുകകള  തജരജച്ചു  പജടജക്കകാനുള്ളകകാലകാവധജ  കഴജഞജട്ടുള്ള  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  തുകകള  തജരജച്ചു  പജടജക്കകാനുള്ള

നടപടജക്രെമങ്ങള എകന്തകാകക്കയകാകണനസ വദക്തമലനടപടജക്രെമങ്ങള എകന്തകാകക്കയകാകണനസ വദക്തമല..

2-2-32-2-3    ഇന്കവകായ്സുകള  വഴജയള്ള  വജല്പന  ഇനത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസഇന്കവകായ്സുകള  വഴജയള്ള  വജല്പന  ഇനത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
ലഭജക്കകാനുള്ള തുകകള വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉളകപടുനജലലഭജക്കകാനുള്ള തുകകള വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉളകപടുനജല

          ഇത്തെരത്തെജലുള്ള വജല്പന വഴജ പ്രതജവര്ഷമ ഭതീമമകായ തുകകള സര്വ്വകലകാശകാലക്കസഇത്തെരത്തെജലുള്ള വജല്പന വഴജ പ്രതജവര്ഷമ ഭതീമമകായ തുകകള സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ

ലഭജകക്കണതകായണസലഭജകക്കണതകായണസ.  .  എനകാല് ടജ തുകകളുകട കണക്കുകള സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജകഎനകാല് ടജ തുകകളുകട കണക്കുകള സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക

കണക്കുകളജല്  ഉളകപടകാറജലകണക്കുകളജല്  ഉളകപടകാറജല.   .   വകാര്ഷജക  കണക്കുകളജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസവകാര്ഷജക  കണക്കുകളജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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തകന  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകളുകട  കണക്കസ  വജവരങ്ങളതകന  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകളുകട  കണക്കസ  വജവരങ്ങള

അപ്രസക്തമകാവകയകാണസ  കചേയ്യുനതസഅപ്രസക്തമകാവകയകാണസ  കചേയ്യുനതസ.   .   സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്

വര്ഷങ്ങകളകാളമ  പഴക്കമുള്ള തതീര്പകാക്കകാനുള്ള ഇന്കവകായ്സുകള നജലനജല്ക്കുനതകായജവര്ഷങ്ങകളകാളമ  പഴക്കമുള്ള തതീര്പകാക്കകാനുള്ള ഇന്കവകായ്സുകള നജലനജല്ക്കുനതകായജ

കകാണുനകകാണുന..

2015-16  2015-16      വര്ഷത്തെജല്  ഇന്കവകായ്സസ  തതീര്പകാക്കകാന്  ബകാക്കജ  കജടക്കുനവര്ഷത്തെജല്  ഇന്കവകായ്സസ  തതീര്പകാക്കകാന്  ബകാക്കജ  കജടക്കുന
സ്ഥകാപനങ്ങളസ്ഥകാപനങ്ങള    , ,     തുകതുക

ക്രെമ
നമ്പര്

സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസ ആകക തുക

1 കക.വജ.കക., അമ്പലവയല് 7,49,261/-

2 ഒളരജകളച്ചര് ഡജപകാര്ടസകമനസ 12,113/-

3 സതീഡസ കടകകകാളജജ, കഹകാര്ടജകളച്ചര് 
കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര.

2,74,580/-

4 കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ 17,80,334/-

5 അകഗകാണമജകസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്, ചേകാലക്കുടജ 14,250/-

6 അഗജക്കളച്ചര് വമകക്രെകാബകയകാളജജ & 
അഗജക്കളച്ചര് മതീറജകറകാളജജ

86,000/-

7 കക.വജ.കക., മലപ്പുറമ 3,98,875/-

8 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, 
പടകാമ്പജ

4,43,647/-

9 കക.വജ.കക. കണ്ണൂര് 76,040/-

10 ആര്.എ.ആര്.എസസ., അമ്പലവയല് 77,26,149/-

11 കസന്ടല് നഴറജ, കവള്ളകാനജക്കര 3,20,767/-

---------------
1,18,82,016/-
=========

              ഇത്രയമ ഭതീമമകായ തുക വകാര്ഷജക കണക്കുകളജല് ഉളകപടകാകത കപകാവനതസഇത്രയമ ഭതീമമകായ തുക വകാര്ഷജക കണക്കുകളജല് ഉളകപടകാകത കപകാവനതസ

ഗക്കൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസഗക്കൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസ.  .  ലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകള  സമബനജച്ചസ  വര്ഷകാന്തദലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകള  സമബനജച്ചസ  വര്ഷകാന്തദ

കണക്കുകള  തയകാറകാകക്കണതുമകണക്കുകള  തയകാറകാകക്കണതുമ,  ,  തതീര്പകാക്കകാന്  ബകാക്കജ  കജടക്കുന  തുകകള  കകാരജതതീര്പകാക്കകാന്  ബകാക്കജ  കജടക്കുന  തുകകള  കകാരജ
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കഫകാര്കവഡസ  കചേകയണതുമകഫകാര്കവഡസ  കചേകയണതുമ,  ,  സമയപരജധജ  നജശ്ചയജച്ചുകകകാണസ  തതീര്പകാകക്കണതുമകാണസസമയപരജധജ  നജശ്ചയജച്ചുകകകാണസ  തതീര്പകാകക്കണതുമകാണസ..

കൂടകാകത ഈ കമഖലയജല് ശക്തമകായ നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ കകകാണ്ടുവകരണതുമകാണസകൂടകാകത ഈ കമഖലയജല് ശക്തമകായ നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ കകകാണ്ടുവകരണതുമകാണസ..

2-2-42-2-4          ആശങകളആശങകള

                ഇന്കവകായ്സുകളുകട അച്ചടജ സമബനജച്ചസ ആധജകകാരജകത നജലനജല്ക്കുനതകായജഇന്കവകായ്സുകളുകട അച്ചടജ സമബനജച്ചസ ആധജകകാരജകത നജലനജല്ക്കുനതകായജ

കകാണുനജലകകാണുനജല.  .  ഇന്കവകായ്സുകള വഴജ വജല്പന നടക്കുന എലകാ കകന്ദ്രങ്ങളുമ അവജകടഇന്കവകായ്സുകള വഴജ വജല്പന നടക്കുന എലകാ കകന്ദ്രങ്ങളുമ അവജകട

തകനയകാണസ  ഇന്കവകായ്സുകളതകനയകാണസ  ഇന്കവകായ്സുകള  അച്ചടജച്ചു  വരജകകയകാഅച്ചടജച്ചു  വരജകകയകാ,,  കമ്പറ്റ്യൂടര്  പ്രജനസ  വഴജകമ്പറ്റ്യൂടര്  പ്രജനസ  വഴജ

തയകാറകാക്കുകകയകാ  കചേയ്യുനതസതയകാറകാക്കുകകയകാ  കചേയ്യുനതസ.   .   കൂടകാകത  ഇതജനസ  ഒരു  ഏകതീകൃത  സഡഭകാവമകൂടകാകത  ഇതജനസ  ഒരു  ഏകതീകൃത  സഡഭകാവമ

നജലനജല്ക്കുനതകായമ  കകാണുനജലനജലനജല്ക്കുനതകായമ  കകാണുനജല.   .   ഒരു  വര്ഷമ  ഒരു  കകന്ദ്രത്തെജല്  അച്ചടജക്കുനഒരു  വര്ഷമ  ഒരു  കകന്ദ്രത്തെജല്  അച്ചടജക്കുന

ഇന്കവകായ്സുകളഇന്കവകായ്സുകള,  ,  ആയതജകന  കസ്റ്റേകാക്കസ  എനജവ  സമബനജച്ച  വജവരങ്ങള  പലആയതജകന  കസ്റ്റേകാക്കസ  എനജവ  സമബനജച്ച  വജവരങ്ങള  പല

കകന്ദ്രങ്ങളജലുമ  സൂക്ഷജക്കുനജലകകന്ദ്രങ്ങളജലുമ  സൂക്ഷജക്കുനജല.   .   ഇത്തെരത്തെജലുള്ള ഒരു  അയഞ സമവജധകാനത്തെജല്ഇത്തെരത്തെജലുള്ള ഒരു  അയഞ സമവജധകാനത്തെജല്

കതറകായ പ്രവണതകള ഉണകാകകാനുള്ള സകാദ്ധദത വളകര കൂടുതലകാണസകതറകായ പ്രവണതകള ഉണകാകകാനുള്ള സകാദ്ധദത വളകര കൂടുതലകാണസ..

2-2-52-2-5          ഓഡജറസ നജര്കദ്ദേശങ്ങളഓഡജറസ നജര്കദ്ദേശങ്ങള

1.1. ഇന്കവകായ്സസ വജല്പന നജയമപരമകാക്കുകയമ ആയതസ സമബനജച്ചുള്ള വദക്തമകായഇന്കവകായ്സസ വജല്പന നജയമപരമകാക്കുകയമ ആയതസ സമബനജച്ചുള്ള വദക്തമകായ

മകാര്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള രൂപതീകരജക്കുകയമ കചേയ്യുകമകാര്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള രൂപതീകരജക്കുകയമ കചേയ്യുക..

2.   2.   റസതീറസ സമ്പ്രദകായമ കപകാകലതകന ഇന്കവകായ്സുകളുമ കമപസ കടകാളറുകട കതീഴജല്     റസതീറസ സമ്പ്രദകായമ കപകാകലതകന ഇന്കവകായ്സുകളുമ കമപസ കടകാളറുകട കതീഴജല്     

          കകന്ദ്രതീകൃതമകായജ അച്ചടജച്ചസകകന്ദ്രതീകൃതമകായജ അച്ചടജച്ചസ, , ബുക്കസ നമ്പറുമബുക്കസ നമ്പറുമ,  ,  കപജസ  നമ്പറുമ  കചേര്ത്തെസ  വജതരണമ  കപജസ  നമ്പറുമ  കചേര്ത്തെസ  വജതരണമ  

            കചേയ്യുന രതീതജകള അവലമബജക്കുകകചേയ്യുന രതീതജകള അവലമബജക്കുക..

3.    3.    ഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കകാനുള്ള സമയപരജധജ നജശ്ചയജക്കുകഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കകാനുള്ള സമയപരജധജ നജശ്ചയജക്കുക..

4.   4.   ലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകളുകട  സമക്ഷജപ്തമ  വര്ഷമനുസരജച്ചസ  തയകാറകാക്കുകയമലഭജക്കകാനുള്ള  തുകകളുകട  സമക്ഷജപ്തമ  വര്ഷമനുസരജച്ചസ  തയകാറകാക്കുകയമ,  ,  കകാരജകകാരജ

കഫകാര്കവഡസ കചേയസ സൂക്ഷജക്കുകയമ കചേയ്യുകകഫകാര്കവഡസ കചേയസ സൂക്ഷജക്കുകയമ കചേയ്യുക..

5.    5.    ഇന്കവകായ്സുകള സമബനജച്ച  കൃതദവമ  പൂര്ണ്ണവമകായ  വജവരങ്ങള അതകാതസഇന്കവകായ്സുകള സമബനജച്ച  കൃതദവമ  പൂര്ണ്ണവമകായ  വജവരങ്ങള അതകാതസ

കകന്ദ്രങ്ങള യഥകാസമയമ സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ നല്കകണതുമ ആയതസ വകാര്ഷജകകകന്ദ്രങ്ങള യഥകാസമയമ സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ നല്കകണതുമ ആയതസ വകാര്ഷജക

കണക്കജകന ഭകാഗമകായജ ഉളകപടുകത്തെണതുമകാണസകണക്കജകന ഭകാഗമകായജ ഉളകപടുകത്തെണതുമകാണസ..

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



25

2-3     2-3     മുന്കൂര് തുകകള ക്രെമതീകരജക്കുനതജകല അപകാകതകളമുന്കൂര് തുകകള ക്രെമതീകരജക്കുനതജകല അപകാകതകള      

ലക്ഷദമ          ലക്ഷദമ          : : മുന്കൂര് തുകകളുകട അനുമതജമുന്കൂര് തുകകളുകട അനുമതജ, , തജരജച്ചടവസ എനജവ ക്രെമപ്രകകാരമകാകണകാതജരജച്ചടവസ എനജവ ക്രെമപ്രകകാരമകാകണകാ
                                      എനള്ള പരജകശകാധനഎനള്ള പരജകശകാധന. . 
മകാനദണമ     മകാനദണമ     :   i) :   i) കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസകകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ
                     ii)                      ii) ജജജജ..ഒഒ.(.(പജപജ))നമ്പര് നമ്പര് 419/11 419/11 ധനമ തതീയതജധനമ തതീയതജ.04.10.11.04.10.11
                     iii)                      iii) സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവകളസര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവകള

         സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കതീഴജലുള്ള വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജല് കണജജനസ ഇനത്തെജല്

തകാല്ക്കകാലജകമകായജ  നല്കുന  മുന്കൂറുകള  ക്രെമപ്രകകാരമകായജ  തതീര്പകാക്കുനജല.

മുന്കൂറുകള നല്കുനതസ  സമബനജച്ചുമ,  അതസ  തതീര്പകാക്കുനതസ  സമബനജച്ചുമ  കകരള

ഫജനകാന്ഷദല്  കകകാഡസ  ആര്ടജക്കജള  99-ലുമ  ജജ.ഒ.(പജ)നമ്പര്,  419/11  ധനമ  തതീയതജ.

04-10-11-ലുമ  വദക്തമകായ  നജര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനണസ.   എനകാല്  അതസ

സര്വ്വകലകാശകാല കൃതദമകായജ പകാലജക്കുനജല.

2-3-12-3-1           മുന്കൂറുകള നല്കുനതസ സമബനജച്ചസ  മുന്കൂറുകള നല്കുനതസ സമബനജച്ചസ      (Temperory Advance for specified(Temperory Advance for specified
                      purpose)purpose) 
                    

        ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ പ്രകകാരമ കപര്മകനനസ അഡഡകാന്സസ  (94), temperory

advance  (99),  Advance  for  contingent  charges  to  be  incurred  on  tour(100),

Advance  for  law  charge  എനജവയകാണസ  കണജജനസ  അഡഡകാന്സസ  ഇനത്തെജല്

ഉളകപടുനതസ.   ഇതജല്  ആര്ടജക്കജള  99,  പരകാമര്ശജക്കുന  തരത്തെജലുള്ള

അഡഡകാന്സുകളകാണസ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് കപകാതുവകായജ കകാണുനതസ.

      സര്ക്കകാരജകന  അമഗതീകകാരകത്തെകാടു  കൂടജ  കൃതദമകായ  മകാനദണങ്ങളുമ,

നജയന്ത്രണങ്ങളുമ  പകാലജച്ചസ  പ്രകതദക  ആവശദങ്ങളക്കസ  മകാത്രമകായകാണസ  ആര്ടജക്കജള  99

പ്രകകാരമുള്ള  മുന്കൂറുകള  സര്ക്കകാര്  സമവജധകാനത്തെജല്  ലഭദമകാവനതസ.   എനകാല്

സര്വ്വകലകാശകാലകയ  സമബനജച്ചജടകത്തെകാളമ  ഇത്തെരമ  നജയന്ത്രണ

സമവജധകാനകത്തെകാകടയല  മുന്കൂറുകള  പലകപകാഴുമ  അമഗതീകരജക്കുനതസ.   ഇതുമകായജ

ബനകപടസ കപകാതുവജല് കണ്ടുവരുന കപകാരകായ്മകള ചുവകട കകകാടുക്കുന. 
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•  സര്വ്വകലകാശകാലയജല് വജകകന്ദ്രതീകൃതമകായ ഒരു സകാമ്പത്തെജക ക്രെമമ നജലനജല്ക്കുനതു

കകകാണസതകന ഇതജകല ഓകരകാ ഘടകത്തെജനുമ (ഡജ.ഡജ.ഒ.,  കസ്റ്റേഷന് കഹഡ്സസ,

എ.ഡജ.ആര്.,  ഡതീന്  മുതലകായവര്)  അമഗതീകരജച്ചു  കകകാടുക്കകാവന  മുന്കൂര്

തുകകളുകട പരജധജ നജശ്ചയജച്ചജടജല.

•  ആര്കക്കകാകക്ക മുന്കൂറുകള നല്കകാമ  എനമ  വദക്തമല.   പല  കകന്ദ്രങ്ങളജലുമ

തകാല്ക്കകാലജക  ജതീവനക്കകാരുകട  കപരജല്  കപകാലുമ  (ഖണജക  നമ്പര്  3-49-2)

മുന്കൂറുകള നല്കജ കകാണുനണസ.

•  നല്കജയ മുന്കൂറുകള തതീര്പകാക്കുനതജല് നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ  ഫലപ്രദമല.

മുന്കൂര്  വകപറജയ  ഉകദദകാഗസ്ഥന്  അതസ  തതീര്പകാക്കജയജടജകലങജല്  കപകാലുമ,

അകദ്ദേഹത്തെജകന കപരജല് തകന വതീണ്ടുമ മുന്കൂറുകള നല്കുനണസ.

2-3-22-3-2        മുന്കൂറുകള തതീര്പകാക്കുനതസ സമബനജച്ചസ മുന്കൂറുകള തതീര്പകാക്കുനതസ സമബനജച്ചസ  

                  അനുവദജച്ച മുന്കൂറുകള തതീര്പകാക്കുനതജലുമഅനുവദജച്ച മുന്കൂറുകള തതീര്പകാക്കുനതജലുമ,  ,  യഥകാസമയത്തെസ തതീര്പകാക്കകാത്തെയഥകാസമയത്തെസ തതീര്പകാക്കകാത്തെ

മുന്കൂര് തുകകള പലജശ സഹജതമ തജരജച്ചുപജടജക്കുനതജലുമ സര്വ്വകലകാശകാല നടപടജകളമുന്കൂര് തുകകള പലജശ സഹജതമ തജരജച്ചുപജടജക്കുനതജലുമ സര്വ്വകലകാശകാല നടപടജകള

സഡതീകരജക്കുനജലസഡതീകരജക്കുനജല.  .  ജജജജ..ഒഒ.(.(പജപജ))നമ്പര് നമ്പര് 419/11 419/11 ധനമ തതീയതജധനമ തതീയതജ.04.10.11 .04.10.11 പ്രകകാരമപ്രകകാരമ, , ഇത്തെരത്തെജല്ഇത്തെരത്തെജല്

നല്കജയ മുന്കൂറുകള മൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല് ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസനല്കജയ മുന്കൂറുകള മൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല് ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസ.  .  അലകാത്തെപക്ഷമഅലകാത്തെപക്ഷമ

നല്കജയ  തുക  അതജന  നല്കജയ  തുക  അതജന  18%  18%  പലജശ  സഹജതമ  തജരജച്ചുപജടജകക്കണതകാണസപലജശ  സഹജതമ  തജരജച്ചുപജടജകക്കണതകാണസ..

ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  നജലവജലുകണങജലുമ  മുന്കൂറുകളഇത്തെരത്തെജലുള്ള  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  നജലവജലുകണങജലുമ  മുന്കൂറുകള

മൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല് തതീര്പകാക്കുനജലമൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല് തതീര്പകാക്കുനജല.   .   ഇതസ  പകാര്ടസ  ഇതസ  പകാര്ടസ  III-III-കല വജവജധ കസ്റ്റേഷനുകളജകലകല വജവജധ കസ്റ്റേഷനുകളജകല

ഓഡജറസ ഖണജകകളജല് സൂചേജപജച്ചജട്ടുണസഓഡജറസ ഖണജകകളജല് സൂചേജപജച്ചജട്ടുണസ.  2015-16 .  2015-16 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ തതീര്പകാക്കകാത്തെസകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ തതീര്പകാക്കകാത്തെ

മുന്കൂര് തുകകളുകട കസ്റ്റേഷന് തജരജച്ചുള്ള കണക്കുകള ചുവകട കകകാടുക്കുനമുന്കൂര് തുകകളുകട കസ്റ്റേഷന് തജരജച്ചുള്ള കണക്കുകള ചുവകട കകകാടുക്കുന..
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ക്രെമ
നമ്പര്

സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസ ആകക തുക

1 അഗജക്കളച്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകായണജ 3,00,000/-

2 കക.വജ.കക., കകകാടയമ 2,000/-

3 അഗജക്കളച്ചര് എഞജനതീയറജങ്ങസ കകകാകളജസ, തവനൂര് 61,500/-

4 സജ.ടജ.ഐ., മണ്ണുത്തെജ 1,25,000/-

5 സജ.സജ.ബജ. & എമ. കവള്ളകാനജക്കര 2,19,000/-

6 കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന് കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 35,000/-

7 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, 
അമ്പലവയല്

6,41,900/-

8 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ 7,000/-

9 എന്.എ.ആര്.പജ., കവള്ളകായണജ 56,54,813/-

ആകക
---------------
70,46,213/-

=========

                  ഭതീമമകായ  തുകകള  തതീര്പകാക്കകാകത  നജലനജല്ക്കുനതസ  നജയന്ത്രണഭതീമമകായ  തുകകള  തതീര്പകാക്കകാകത  നജലനജല്ക്കുനതസ  നജയന്ത്രണ

സമവജധകാനത്തെജകന  അപകാകതകള  ആണസസമവജധകാനത്തെജകന  അപകാകതകള  ആണസ.   .   ടജ  തുകകള  എത്രയമ  കപകടനസടജ  തുകകള  എത്രയമ  കപകടനസ

തജരജച്ചുപജടജക്കകാനകാവശദമകായ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസതജരജച്ചുപജടജക്കകാനകാവശദമകായ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ..

2-3-32-3-3           നജര്കദ്ദേശങ്ങളനജര്കദ്ദേശങ്ങള

•• മുന്കൂറുകളുകട  അമഗതീകകാരമമുന്കൂറുകളുകട  അമഗതീകകാരമ,  ,  സകാമ്പത്തെജക  പരജധജ  സമബനജച്ചസ  വദക്തമകായസകാമ്പത്തെജക  പരജധജ  സമബനജച്ചസ  വദക്തമകായ

മകാനദണങ്ങള രൂപതീകരജക്കുകമകാനദണങ്ങള രൂപതീകരജക്കുക..

••   മുന്കൂറുകളുകട തതീര്പകാക്കല് സമബനജച്ച കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാ ഡസമുന്കൂറുകളുകട തതീര്പകാക്കല് സമബനജച്ച കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാ ഡസ , , സര്ക്കകാര്സര്ക്കകാര്

ഉത്തെരവകള എനജവ പ്രകകാരമുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജക്കുകഉത്തെരവകള എനജവ പ്രകകാരമുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജക്കുക..

••   ഫലപ്രദമകായ നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഏര്കപടുത്തുകഫലപ്രദമകായ നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഏര്കപടുത്തുക
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2-4   2-4   സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  രശതീതജകളുകട  കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന്  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  രശതീതജകളുകട  കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന്      --
കപകാതുവകായ അപകാകതകളകപകാതുവകായ അപകാകതകള

ലക്ഷദമലക്ഷദമ                                  : : സര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന്സര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന്--
                                                        കപകാതുവകായ അപകാകതകളുകട പരജകശകാധനകപകാതുവകായ അപകാകതകളുകട പരജകശകാധന..
മകാനദണങ്ങള        മകാനദണങ്ങള        : 1. : 1. കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡജകല വദവസ്ഥകളകകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡജകല വദവസ്ഥകള..
                           2.                            2. കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട  കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട  
                                                            കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷനുമകായജ ബനകപട ഉത്തെരവകളകമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷനുമകായജ ബനകപട ഉത്തെരവകള/ / 
                                                            സര്ക്കുലറുകളസര്ക്കുലറുകള..

                  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷനുമകായജ ബനകപടസസര്വ്വകലകാശകാലയജകല രശതീതജകളുകട കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷനുമകായജ ബനകപടസ

ഉപകയകാഗജക്കുന  പ്രജനജങ്ങസ  കപപര്  മുതല്  കസകാഫസ  കവയര്  നജര്മകാണമ  വകരയള്ളഉപകയകാഗജക്കുന  പ്രജനജങ്ങസ  കപപര്  മുതല്  കസകാഫസ  കവയര്  നജര്മകാണമ  വകരയള്ള

പ്രക്രെജയകള ആധജകകാരജകമകായല നടനവരുനതസപ്രക്രെജയകള ആധജകകാരജകമകായല നടനവരുനതസ.   .   ഓഡജറസ  നജരതീക്ഷണങ്ങള ചുവകടഓഡജറസ  നജരതീക്ഷണങ്ങള ചുവകട

കചേര്ക്കുനകചേര്ക്കുന..

1.1. ഇന്ഫര്കമഷന്  കസയജല്സസ  കസനര്ഇന്ഫര്കമഷന്  കസയജല്സസ  കസനര്,  ,  മണ്ണുത്തെജയജലകാണസ  മണ്ണുത്തെജയജലകാണസ  ((എഎ..ടജടജ..ഐഐ..സജസജ.).)

ആദദമകായജ  രശതീതജകള  കമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കരജച്ചതസആദദമകായജ  രശതീതജകള  കമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കരജച്ചതസ.   .   ഇതജകന  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജഇതജകന  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജ

06.04.2011-06.04.2011-കല  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവസ  നമകല  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവസ  നമ..ബജബജ..ജജജജ././എഎ 1/8839/11  1/8839/11  പ്രകകാരമപ്രകകാരമ

കമ്പറ്റ്യൂടര് രശതീതജ സമ്പ്രദകായമ മറസ  കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ നടപകാക്കകാനുമകമ്പറ്റ്യൂടര് രശതീതജ സമ്പ്രദകായമ മറസ  കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ നടപകാക്കകാനുമ , 18.01.2016-,  18.01.2016-കലകല

ഗകവഷണ വജഭകാഗമ കമധകാവജയകട പരജപത്ര നമഗകവഷണ വജഭകാഗമ കമധകാവജയകട പരജപത്ര നമ..ആര്ആര്.1/68289/02  .1/68289/02  പ്രകകാരമ എലകാപ്രകകാരമ എലകാ

കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  കസകാഫസ  കവയര്  ഉപകയകാഗകപടുത്തുവകാനുമ  നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുണസകസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  കസകാഫസ  കവയര്  ഉപകയകാഗകപടുത്തുവകാനുമ  നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുണസ ..

എനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല  ആസ്ഥകാന  കകാരദകാലയമ  ഉളകപകട  ഭൂരജഭകാഗമഎനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല  ആസ്ഥകാന  കകാരദകാലയമ  ഉളകപകട  ഭൂരജഭകാഗമ

കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  ഇകപകാഴുമ  മകാനുവല്  രശതീതജകളകാണസ  ഉപകയകാഗജക്കുനതസകസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  ഇകപകാഴുമ  മകാനുവല്  രശതീതജകളകാണസ  ഉപകയകാഗജക്കുനതസ..

സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  എലകാ  കസ്റ്റേഷന്സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  എലകാ  കസ്റ്റേഷന്//യൂണജറകളജലുമ  ഏകതീകൃതമകായ കമ്പറ്റ്യൂടര്യൂണജറകളജലുമ  ഏകതീകൃതമകായ കമ്പറ്റ്യൂടര്

രശതീതജ സമ്പ്രദകായമ നടപജലകാക്കജയജടജലരശതീതജ സമ്പ്രദകായമ നടപജലകാക്കജയജടജല..

2.2. 23/05/2014-23/05/2014-കല സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവസ നമകല സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവസ നമ..ബജബജ..റജറജ././എഎ 2/7479/2014 2/7479/2014 പ്രകകാരമ ഇപ്രകകാരമ ഇ--

ഗകവണന്സസ  ഗകവണന്സസ  -  -  യയ..എസസഎസസ..എഎ..ഐഐ..എമഎമ.  (USAIM)  .  (USAIM)  കസകാഫസ  കവയറകാണസ  വജല്പനകസകാഫസ  കവയറകാണസ  വജല്പന

കകന്ദ്രത്തെജല്  ഉപകയകാഗജകക്കണതസകകന്ദ്രത്തെജല്  ഉപകയകാഗജകക്കണതസ.   .   എനകാല്  വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളജകല  വജല്പനഎനകാല്  വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളജകല  വജല്പന

കകന്ദ്രങ്ങളജല്  വജവജധ  ഇനമ  കസകാഫസ  കവയര്  ഒകര  ആവശദത്തെജനസകകന്ദ്രങ്ങളജല്  വജവജധ  ഇനമ  കസകാഫസ  കവയര്  ഒകര  ആവശദത്തെജനസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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ഉപകയകാഗജക്കുനഉപകയകാഗജക്കുന. . ഉദകാഉദകാ: : ആറജകസ വജല്പന കകന്ദ്രമആറജകസ വജല്പന കകന്ദ്രമ, , മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ.  .  ആയതജനകാല് എലകാആയതജനകാല് എലകാ

കസ്റ്റേഷന്കസ്റ്റേഷന്//യൂണജറകളജലുമ  ഏകതീകൃതമകായ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  കസകാഫസ  കവയര്യൂണജറകളജലുമ  ഏകതീകൃതമകായ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  കസകാഫസ  കവയര്

സമ്പ്രദകായമ നടപജലകാക്കുവകാനുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസസമ്പ്രദകായമ നടപജലകാക്കുവകാനുള്ള നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ..

3.3.   യയ..എസസഎസസ..എഎ..ഐഐ..എമഎമ.  .  കസകാഫസ  കവയര്  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  അക്കക്കൗണജങ്ങസകസകാഫസ  കവയര്  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  അക്കക്കൗണജങ്ങസ

കസകാഫസ കവയറകായ യൂഫകാസ്റ്റുമകായജ ഓഡജറസ തജയതജ വകരയമ ലജങസ കചേയകപടജടജലകസകാഫസ കവയറകായ യൂഫകാസ്റ്റുമകായജ ഓഡജറസ തജയതജ വകരയമ ലജങസ കചേയകപടജടജല..

യയ..എസസഎസസ..എഎ..ഐഐ..എമഎമ. . കസകാഫസ കവയര് യൂഫകാസ്റ്റുമകായജ ബനജപജച്ചസ കസ്റ്റേഷനുകളുകടകസകാഫസ കവയര് യൂഫകാസ്റ്റുമകായജ ബനജപജച്ചസ കസ്റ്റേഷനുകളുകട

വരവകള കകാലജകമകാകക്കണതകാണസവരവകള കകാലജകമകാകക്കണതകാണസ..

4.4. കസകാഫസ കവയര് അപ് കഡഷനുമകായജ ബനകപടസ നടന പ്രധകാന തതീരുമകാനങ്ങളുകടകസകാഫസ കവയര് അപ് കഡഷനുമകായജ ബനകപടസ നടന പ്രധകാന തതീരുമകാനങ്ങളുകട

ഉത്തെരവകളഉത്തെരവകള//മജനജറസസസ എനജവ ഓഡജറജനസ ലഭദമകാക്കജയജടജലമജനജറസസസ എനജവ ഓഡജറജനസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  .  കസകാഫസ കവയറജകനകസകാഫസ കവയറജകന

ഉപകയകാഗ  രതീതജയകട  യൂസര്  മകാനുവല്  കസകാഫസ  കവയറജല്  ലഭദമകാകണങജലുമഉപകയകാഗ  രതീതജയകട  യൂസര്  മകാനുവല്  കസകാഫസ  കവയറജല്  ലഭദമകാകണങജലുമ

വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളുകട  പ്രവര്ത്തെന  രതീതജ  വദതദസ്തമകായതജനകാല്  കസ്റ്റേഷന്വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളുകട  പ്രവര്ത്തെന  രതീതജ  വദതദസ്തമകായതജനകാല്  കസ്റ്റേഷന്

അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കസകാഫസ  കവയറജകന  ഉപകയകാഗത്തെജലുള്ള  പ്രകാകയകാഗജകഅടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കസകാഫസ  കവയറജകന  ഉപകയകാഗത്തെജലുള്ള  പ്രകാകയകാഗജക

പ്രശ്നങ്ങള പരജഹരജക്കകാന് കവണ മകാനുവലുകളപ്രശ്നങ്ങള പരജഹരജക്കകാന് കവണ മകാനുവലുകള,  ,  മകാര്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള എനജവമകാര്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള എനജവ

പുറകപടുവജകക്കണതകാണസപുറകപടുവജകക്കണതകാണസ..

5.5. സര്വ്വകലകാശകാലയകട മുഴുവന് പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമ കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന് പരജധജയജല്സര്വ്വകലകാശകാലയകട മുഴുവന് പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമ കമ്പറ്റ്യൂടവറകസഷന് പരജധജയജല്

വരുനകണങജലുമ കകാലകാനുസൃതമകായ പരജഷ്ക്കരണങ്ങള ഇനജയമ പൂര്ത്തെതീകരജച്ചജടജലവരുനകണങജലുമ കകാലകാനുസൃതമകായ പരജഷ്ക്കരണങ്ങള ഇനജയമ പൂര്ത്തെതീകരജച്ചജടജല..

ഉദകാഹരണമകായജ സര്വ്വകലകാശകാല ഈടകാക്കുന വജവജധയജനമ ഫതീസുകളഉദകാഹരണമകായജ സര്വ്വകലകാശകാല ഈടകാക്കുന വജവജധയജനമ ഫതീസുകള, , പജഴകളപജഴകള,,

വകാടകകളവകാടകകള,  ,  കസകറ്റ്യൂരജറജ കഡകപകാസജറകളകസകറ്റ്യൂരജറജ കഡകപകാസജറകള,  ,  കടനര് കഫകാറത്തെജകന വജലകടനര് കഫകാറത്തെജകന വജല,  ,  ഓ ഡജറസഓ ഡജറസ

റജക്കവറജകള എനജവ ഇകപകാഴുമ മകാനുവല് രശതീതജ മുകഖനയകാണസ സഡതീകരജക്കുനതസറജക്കവറജകള എനജവ ഇകപകാഴുമ മകാനുവല് രശതീതജ മുകഖനയകാണസ സഡതീകരജക്കുനതസ..

ആയതജനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലയസ വരവജനത്തെജലുമ അലകാകതയമ ലഭജക്കുന എലകാആയതജനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലയസ വരവജനത്തെജലുമ അലകാകതയമ ലഭജക്കുന എലകാ

തുകകളുമ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  മുകഖന സഡതീകരജക്കകാനകാവശദമകായ  അപ്കഡഷനുകളതുകകളുമ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  മുകഖന സഡതീകരജക്കകാനകാവശദമകായ  അപ്കഡഷനുകള

കസകാഫസ കവയറജല് വരുകത്തെണതകാണസകസകാഫസ കവയറജല് വരുകത്തെണതകാണസ..

6.6. കസകാഫസ കവയര് സ്ഥകാപജച്ചതജനസ കശഷമ കസകാഫസ കവയറജകന സമബനജച്ചസ വജവജധകസകാഫസ കവയര് സ്ഥകാപജച്ചതജനസ കശഷമ കസകാഫസ കവയറജകന സമബനജച്ചസ വജവജധ

കസ്റ്റേഷനുകളജല് നജനസ  ഇകസ്റ്റേഷനുകളജല് നജനസ  ഇ--കമയജല് വഴജ  ലഭജക്കുന ആവശദകതകളുമ  പ്രശ്നങ്ങളുമകമയജല് വഴജ  ലഭജക്കുന ആവശദകതകളുമ  പ്രശ്നങ്ങളുമ

അതകാതസ  സമയങ്ങളജല്  സര്വ്വകലകാശകാല  സമയബനജതമകായജഅതകാതസ  സമയങ്ങളജല്  സര്വ്വകലകാശകാല  സമയബനജതമകായജ
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പരജഹരജക്കകാറുകണങജലുമപരജഹരജക്കകാറുകണങജലുമ,  ,  ഇതു  സമബനജച്ച  കരഖകപടുത്തെലുകളുമ  രജജസ്റ്റേറുകളുമഇതു  സമബനജച്ച  കരഖകപടുത്തെലുകളുമ  രജജസ്റ്റേറുകളുമ

നജലവജലജലനജലവജലജല..

7.7. കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  സമ്പ്രദകായമ  നജലവജലുള്ള  കസ്റ്റേഷനുകളജല്കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജ  സമ്പ്രദകായമ  നജലവജലുള്ള  കസ്റ്റേഷനുകളജല്,  ,  രസതീതജ  പ്രജനജങ്ങജനസരസതീതജ  പ്രജനജങ്ങജനസ

ഉപകയകാഗജക്കുന  കപപര്  കറകാളുകള  അതകാതജടങ്ങളജകല  കലകാക്കല്  മകാര്ക്കറജല്ഉപകയകാഗജക്കുന  കപപര്  കറകാളുകള  അതകാതജടങ്ങളജകല  കലകാക്കല്  മകാര്ക്കറജല്

നജനസ  വകാങ്ങജ  ഉപകയകാഗജക്കുന  രതീതജയകാണസ  നജലവജലുള്ളതസനജനസ  വകാങ്ങജ  ഉപകയകാഗജക്കുന  രതീതജയകാണസ  നജലവജലുള്ളതസ.   .   ആയതജകനആയതജകന

ആധജകകാരജകതആധജകകാരജകത,  ,  കസ്റ്റേകാക്കജങ്ങസകസ്റ്റേകാക്കജങ്ങസ,  ,  വജതരണമ  എനജവയസ  സര്വ്വകലകാശകാലകാവജതരണമ  എനജവയസ  സര്വ്വകലകാശകാലകാ

കകന്ദ്രത്തെജനസ യകാകതകാരു നജയന്ത്രണവമജലകകന്ദ്രത്തെജനസ യകാകതകാരു നജയന്ത്രണവമജല.  .  ആയതജനകാല് പ്രജനസ കചേയ്യുനതജനുള്ളആയതജനകാല് പ്രജനസ കചേയ്യുനതജനുള്ള

കസ്റ്റേഷനറജക്കസ  ഒരു  കകന്ദ്രതീകൃത  കഫകാര്മകാറസകസ്റ്റേഷനറജക്കസ  ഒരു  കകന്ദ്രതീകൃത  കഫകാര്മകാറസ ,  ,  കശഖരണമകശഖരണമ,  ,  വജതരണമ  എനജവവജതരണമ  എനജവ

ആവശദമകാണസആവശദമകാണസ..

8.8. പ്രധകാന കസ്റ്റേകാക്കജല് ഉളകപടുത്തെജയ ഉല്പനങ്ങളുകട കസ്റ്റേകാക്കജകല അളവജല് നജനമപ്രധകാന കസ്റ്റേകാക്കജല് ഉളകപടുത്തെജയ ഉല്പനങ്ങളുകട കസ്റ്റേകാക്കജകല അളവജല് നജനമ

ഒരു നജശ്ചജത ശതമകാനമ നജയമകാനുസൃതമ എഴുതജത്തെള്ളുവകാനുള്ള ഒരു നജശ്ചജത ശതമകാനമ നജയമകാനുസൃതമ എഴുതജത്തെള്ളുവകാനുള്ള ((അനജവകാരദമകായഅനജവകാരദമകായ

സകാഹചേരദത്തെജല്  മകാത്രമസകാഹചേരദത്തെജല്  മകാത്രമ)  )  അവകകാശമ  ഉത്തെരവകാദകപട  അധജകകാരജകളഅവകകാശമ  ഉത്തെരവകാദകപട  അധജകകാരജകള--

ക്കുകണങജലുമ ആയതജനുള്ള വദവസ്ഥ കസകാഫസ കവയറജല് ഉളകപടുത്തെജയജടജലക്കുകണങജലുമ ആയതജനുള്ള വദവസ്ഥ കസകാഫസ കവയറജല് ഉളകപടുത്തെജയജടജല..

((ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് 07/ 11.05.2017).07/ 11.05.2017).

2-5     2-5     വകാങ്ങല് നടപടജക്രെമങ്ങളജകല അപകാകതകളവകാങ്ങല് നടപടജക്രെമങ്ങളജകല അപകാകതകള

ലക്ഷദമ          ലക്ഷദമ          : : വകാങ്ങല് നടപടജക്രെമങ്ങളജകല അപകാകതകള പരജകശകാധജക്കല്വകാങ്ങല് നടപടജക്രെമങ്ങളജകല അപകാകതകള പരജകശകാധജക്കല്..
മകാനദണമ     മകാനദണമ     :  i) :  i) കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല്കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല്
                    ii)                     ii) സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവകളസര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവകള..
  
                  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയജന്  കതീഴജല്  വരുന  വജവജധകകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയജന്  കതീഴജല്  വരുന  വജവജധ

സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  വജവജധ  ഉപകരണങ്ങളസ്ഥകാപനങ്ങളജല്  വജവജധ  ഉപകരണങ്ങള,  ,  പരതീക്ഷണകാവശദങ്ങളക്കകായള്ളപരതീക്ഷണകാവശദങ്ങളക്കകായള്ള

രകാസവസ്തുക്കള  തുടങ്ങജയവയകട  വകാങ്ങലുകള  നജരന്തരമ  നടത്തുനണസരകാസവസ്തുക്കള  തുടങ്ങജയവയകട  വകാങ്ങലുകള  നജരന്തരമ  നടത്തുനണസ..

സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സഡന്തമകായജ ഒരു പര്കച്ചസസ റൂള ഇലകാത്തെ സകാഹചേരദത്തെജല് കകരളസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ സഡന്തമകായജ ഒരു പര്കച്ചസസ റൂള ഇലകാത്തെ സകാഹചേരദത്തെജല് കകരള

കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  2013,  2013,  സര്ക്കകാര്  കകാലകാകകാലങ്ങളജല്  പുറകപടുവജക്കുനസര്ക്കകാര്  കകാലകാകകാലങ്ങളജല്  പുറകപടുവജക്കുന

ഉത്തെരവകളഉത്തെരവകള,  ,  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  ഉത്തെരവകള  എനജവ  പകാലജച്ചൂകകകാണകാണസസര്വ്വകലകാശകാലയകട  ഉത്തെരവകള  എനജവ  പകാലജച്ചൂകകകാണകാണസ
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വകാങ്ങലുകള  നടകത്തെണതസവകാങ്ങലുകള  നടകത്തെണതസ.   2015-16  .   2015-16  ഓഡജറസ  കവളയജല്  കമല്  ഉത്തെരവകളഓഡജറസ  കവളയജല്  കമല്  ഉത്തെരവകള

പകാലജക്കകാകത തകന വകാങ്ങലുകള നടത്തെജയതകായജ ശദ്ധയജല്കപട്ടുപകാലജക്കകാകത തകന വകാങ്ങലുകള നടത്തെജയതകായജ ശദ്ധയജല്കപട്ടു.  .  കഡകടഷന്കഡകടഷന്//കടണര്കടണര്

വജളജക്കകാകത  വകാങ്ങല് നടത്തുകവജളജക്കകാകത  വകാങ്ങല് നടത്തുക,  ,  കററസ  കകകാണ്ടകാക്ടസ  പ്രകകാരമ  സര്ക്കകാര്  അമഗതീകൃതകററസ  കകകാണ്ടകാക്ടസ  പ്രകകാരമ  സര്ക്കകാര്  അമഗതീകൃത

സ്ഥകാപനങ്ങളകായ  കകയ്കകകാസ്ഥകാപനങ്ങളകായ  കകയ്കകകാ,  ,  കറയ്ഡ്കകകാകറയ്ഡ്കകകാ,  ,  സജഡ്കകകാ  എനജവയജല്  നജനമസജഡ്കകകാ  എനജവയജല്  നജനമ

വകാങ്ങകാവനവ  സഡകകാരദ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  വകാങ്ങുകവകാങ്ങകാവനവ  സഡകകാരദ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  വകാങ്ങുക,  ,  സര്ക്കകാര്  അമഗതീകൃതസര്ക്കകാര്  അമഗതീകൃത

സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  അവര്  ഉല്പകാദജപജക്കകാത്തെ  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങുകസ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  അവര്  ഉല്പകാദജപജക്കകാത്തെ  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങുക,,

കഡകടഷന്കഡകടഷന്//കടണര് പ്രകകാരമ ഒരുമജച്ചസ വകാങ്ങകാവന കസ്റ്റേഷനറജ സകാധനങ്ങള അപ്രകകാരമകടണര് പ്രകകാരമ ഒരുമജച്ചസ വകാങ്ങകാവന കസ്റ്റേഷനറജ സകാധനങ്ങള അപ്രകകാരമ

കചേയകാകത കൂടുതല് തവണകളകായജ വകാങ്ങുക തുടങ്ങജയവ അപകാകതകളജല് ചേജലതകാണസകചേയകാകത കൂടുതല് തവണകളകായജ വകാങ്ങുക തുടങ്ങജയവ അപകാകതകളജല് ചേജലതകാണസ. . 

2-5-12-5-1           കററസ കകകാണ്ടകാകസ മുകഖനയള്ള വകാങ്ങലുകളകററസ കകകാണ്ടകാകസ മുകഖനയള്ള വകാങ്ങലുകള

2-5-1-12-5-1-1     കഹകാര്ടജകളച്ചര്  കകകാകളജജകല  കററസ  കകകാണ്ടകാകസ  ഉത്തെരവസ  മറ  കസ്റ്റേഷനുകളജല്കഹകാര്ടജകളച്ചര്  കകകാകളജജകല  കററസ  കകകാണ്ടകാകസ  ഉത്തെരവസ  മറ  കസ്റ്റേഷനുകളജല്
ബകാധകമകാക്കുനതജനസ നജയമസകാധുത ഇലബകാധകമകാക്കുനതജനസ നജയമസകാധുത ഇല    
                രകാസവസ്തുക്കളരകാസവസ്തുക്കള, , ഗ്ളകാസ്സസ കവയര് തുടങ്ങജയവ വകാങ്ങുനതജനകായജ കകകാകളജസ ഓഫസഗ്ളകാസ്സസ കവയര് തുടങ്ങജയവ വകാങ്ങുനതജനകായജ കകകാകളജസ ഓഫസ

കഹകാര്ടജകളച്ചര്  അകസകാസജകയറസ  ഡതീന്  പുറകപടുവജച്ച  നമകഹകാര്ടജകളച്ചര്  അകസകാസജകയറസ  ഡതീന്  പുറകപടുവജച്ച  നമ.  GL(1)/4850/2015.  GL(1)/4850/2015

തതീയതജതതീയതജ.26.11.15  .26.11.15  ഉത്തെരവജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  മറ  കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  ഇതസഉത്തെരവജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  മറ  കസ്റ്റേഷനുകളജലുമ  ഇതസ

അടജസ്ഥകാനമകാക്കജ വകാങ്ങലുകള നടത്തുന പ്രവണത നജലനജല്ക്കുനണസഅടജസ്ഥകാനമകാക്കജ വകാങ്ങലുകള നടത്തുന പ്രവണത നജലനജല്ക്കുനണസ. (. (കകകക..വജവജ..കകകക.,.,

മലപ്പുറമമലപ്പുറമ,  ,  ഖണജക  ഖണജക  3).   3).   സര്വ്വകലകാശകാലയകട  കഡലജകഗഷന്  ഓഫസ  പകവഴജകലസര്വ്വകലകാശകാലയകട  കഡലജകഗഷന്  ഓഫസ  പകവഴജകല

സകാമ്പത്തെജകകാധജകകാരങ്ങളസകാമ്പത്തെജകകാധജകകാരങ്ങള,  ,  ക്രെമ  നമ്പര്  ക്രെമ  നമ്പര്  26  26  പ്രകകാരമ  കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജജകലകാപ്രകകാരമ  കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജജകലകാ

അനുബന വകുപ്പുകളജകലകാ അലകാകത മറ സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നടത്തുന വകാങ്ങലുകളക്കസഅനുബന വകുപ്പുകളജകലകാ അലകാകത മറ സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നടത്തുന വകാങ്ങലുകളക്കസ

കമല്  ഉത്തെരവസ  ബകാധകമകാക്കുനതജനസ  സകാധുതയജലകമല്  ഉത്തെരവസ  ബകാധകമകാക്കുനതജനസ  സകാധുതയജല.  (.  (ഉദകാഉദകാ:  :  കകകക..വജവജ..കകകക.,  .,  മലപ്പുറമ  മലപ്പുറമ  --

ഖണജക ഖണജക 3).   3).   

      
2-5-1-22-5-1-2         കററസ കകകാണ്ടകാകജകല കററസ കകകാണ്ടകാകജകല     ""    ഫകാള ക്കളകാസസഫകാള ക്കളകാസസ    " "     സമബനജച്ച നജബനനകള പകാലജച്ചജടജലസമബനജച്ച നജബനനകള പകാലജച്ചജടജല

       കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ഖണജക 13.16 കല "ഫകാള ക്കളകാസസ" പ്രകകാരമ

കററസ  കകകാണ്ടകാകജല്  ഏര്കപടജരജക്കുന  കമ്പനജകള  കരകാര്  പ്രകകാരമ  നല്കകാകമനസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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പറഞ  ഉല്പനങ്ങള  കരകാര്  തുകയജല്  കുറഞ  നജരക്കജല്  മകറകതങജലുമ

വദക്തജകളകക്കകാ  സ്ഥകാപനങ്ങളകക്കകാ  വജല്ക്കുകകയകാ  വകാഗകാനമ  നല്കുകകയകാ

കചേയ്തുകഴജഞകാല് കററസ കകകാണ്ടകാകജല് ഉദ്ധരജച്ച ടജ ഉല്പനത്തെജകന തുക സഡയകമവ

കമല് സൂചേജപജച്ച തുകയസ സമകാനമകായജ കുറയനതകാണസ.

കഹകാര്ടജക്കളച്ചറല്  കകകാകളജജകലക്കസ  രകാസവസ്തുക്കള  വകാങ്ങുനതജനകായജ

ഏര്കപടജരജക്കുന  അകസകാസജകയറസ  ഡതീനജകന  26.11.15-കല  GL(1)/4850/2015  നമ്പര്

ഉത്തെരവജല്, അകസകാസജകയറസ സയനജഫജക്കസ, കകകാച്ചജ, എന സ്ഥകാപനമ കബകാകറകാസജല്,

ടകാര്സന്  എനതീ  കമ്പനജകളുകട  ഉല്പനങ്ങളക്കസ  യഥകാക്രെമമ  7.5%,  7%   ഡജസക്കൗണസ

നല്കജകക്കകാണകാണസ  കരകാറജല് ഏര്കപടജരജക്കുനതസ.   എനകാല് ഇകത കമ്പനജ  ഇകത

ഉല്പനങ്ങളക്കസ കനല്ലു ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വവറജലയമകായജ ഉണകാക്കജയ കരകാര് പ്രകകാരമ

(നമ. B-430/15  തതീയതജ.16.06.15)  യഥകാക്രെമമ  27.5%, 16%  ഡജസക്കൗണസ നല്കജയതകായമ

കകാണുന.  വജശദകാമശങ്ങള തകാകഴ പറയന.

നമ. കരകാര് ഏര്കപട
കമ്പനജ

കമ്പനജ
നല്കുന

ഉല്പനങ്ങള

കഹകാര്ടജകളച്ചര്
കകകാകളജസ,

കവള്ളകാനജക്കരയസ
അനുവദജക്കുന

ഡജസക്കൗണസ

വവറജല,
കനല്ലു

ഗകവഷണ
കകന്ദ്രത്തെജനസ

അനുവദജക്കുന
ഡജസക്കൗണസ

വദതദകാസമ

1 ദജ അകസകാസജകയറസ
സയനജഫജകസ കമ്പനജ

കബകാകറകാസജല് 7.5% 27.5% 20%

2 ദജ അകസകാസജകയറസ
സയനജഫജകസ കമ്പനജ

ടകാര്സന് 7% 16% 9%

       പ്രതജവര്ഷമ ലക്ഷക്കണക്കജനസ രൂപ വജലവരുന രകാസവസ്തുക്കള കഹകാര്ടജകളച്ചര്

കകകാകളജജലുമ സര്വ്വകലകാശകാലയകട മറസ  കകന്ദ്രങ്ങളജലുമ കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജജകന

കററസ  കകകാണ്ടകാകസ  അനുസരജച്ചസ  വകാങ്ങജക്കുനണസ.   കററസ  കകകാണ്ടകാകജകല  "കഫകാള

ക്കളകാസസ"  വദവസ്ഥ  പകാലജക്കകാത്തെതു  മൂലമ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ഭതീമമകായ  നഷ്ടമകാണസ

സമഭവജക്കുനതസ.
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2-5-22-5-2          ““    റജപതീറസ ഓര്ഡര്റജപതീറസ ഓര്ഡര്    " "     അടജസ്ഥകാനമകാക്കജയള്ള വകാങ്ങലുകളഅടജസ്ഥകാനമകാക്കജയള്ള വകാങ്ങലുകള

                  സര്വ്വകലകാശകാലയകട ഏകതങജലുകമകാരു സ്ഥകാപനത്തെജല് ഒരു പ്രകതദകസര്വ്വകലകാശകാലയകട ഏകതങജലുകമകാരു സ്ഥകാപനത്തെജല് ഒരു പ്രകതദക

ഉപകരണമ വകാങ്ങുനതജനസ ഇകത ഉപകരണമ വകാങ്ങജയ സര്വ്വകലകാശകാലയജകല തകനഉപകരണമ വകാങ്ങുനതജനസ ഇകത ഉപകരണമ വകാങ്ങജയ സര്വ്വകലകാശകാലയജകല തകന

കവകറകാരു സ്ഥകാപനത്തെജകന പര്കച്ചസസ ഓര്ഡറജകന അടജസ്ഥകാനമകാക്കുന രതീതജ  ഉണസകവകറകാരു സ്ഥകാപനത്തെജകന പര്കച്ചസസ ഓര്ഡറജകന അടജസ്ഥകാനമകാക്കുന രതീതജ  ഉണസ..

റജപതീറസ ഓര്ഡര് എനറജയകപടുന ഈ രതീതജയജല് കടണര്റജപതീറസ ഓര്ഡര് എനറജയകപടുന ഈ രതീതജയജല് കടണര്//കഡകടഷന് വജളജക്കകാകതയകാണസകഡകടഷന് വജളജക്കകാകതയകാണസ

വകാങ്ങലുകള നടത്തുനതസവകാങ്ങലുകള നടത്തുനതസ.  .  ഉദകാഹരണമ ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ പ്ളകാനസ ബതീഡജങ്ങസ ആനസഉദകാഹരണമ ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ പ്ളകാനസ ബതീഡജങ്ങസ ആനസ

ജനറജക്സസ  ഖണജകജനറജക്സസ  ഖണജക-2,  -2,  കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന്  കസനര്കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന്  കസനര്,  ,  മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ,  ,  ഖണജകഖണജക-1.-1.

മത്സരകാധജഷജതമകായ  കഡകടഷന്മത്സരകാധജഷജതമകായ  കഡകടഷന്//കടണര്  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകത  ഇത്തെരത്തെജല്കടണര്  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകത  ഇത്തെരത്തെജല്

വകാങ്ങലുകള  നടത്തുകമ്പകാള  കസ്പെസജഫജകക്കഷന്  പ്രകകാരമുള്ള  ഉപകരണങ്ങളവകാങ്ങലുകള  നടത്തുകമ്പകാള  കസ്പെസജഫജകക്കഷന്  പ്രകകാരമുള്ള  ഉപകരണങ്ങള//

വസ്തുക്കള കുറഞ നജരക്കജല് ലഭജക്കകാനുള്ള സകാദ്ധദതയകാണസ ഇലകാതകാവനതസവസ്തുക്കള കുറഞ നജരക്കജല് ലഭജക്കകാനുള്ള സകാദ്ധദതയകാണസ ഇലകാതകാവനതസ.  .  കൂടകാകതകൂടകാകത

ഇത്തെരത്തെജലുള്ള വകാങ്ങലുകളക്കസ യകാകതകാരു നജയമസകാധുതയമ നജലനജല്ക്കുനജലഇത്തെരത്തെജലുള്ള വകാങ്ങലുകളക്കസ യകാകതകാരു നജയമസകാധുതയമ നജലനജല്ക്കുനജല..

2-5-32-5-3          കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ലമഘജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള വകാങ്ങലുകളകസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ലമഘജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള വകാങ്ങലുകള

                  കകരള  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  ലമഘജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള  വകാങ്ങലുകളകകരള  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  ലമഘജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള  വകാങ്ങലുകള

സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നടനവരുനതകായജ  ഓഡജറജല്  കകണത്തെജയജട്ടുണസസര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നടനവരുനതകായജ  ഓഡജറജല്  കകണത്തെജയജട്ടുണസ..

ഉദകാഹരണങ്ങള തകാകഴ പറയമ വജധമകാണസഉദകാഹരണങ്ങള തകാകഴ പറയമ വജധമകാണസ..

ക്രെമ
നമ.

പരകാമര്ശമ സ്ഥകാപനമ ഖണജക നമ്പര് 

1 ഒരു ലക്ഷത്തെജനു മുകളജലുള്ള 
വകാങ്ങലജനസ കടണര് വജളജച്ചജടജല

 i) കക.എ.ഇ.ടജ., തവനൂര്
ii) ഡജ.പജ.പജ. ഓഫതീസസ,  
    കവള്ളകാനജക്കര

3-2
3-1

2 കററസ കകകാണ്ടകാക്ടസ ഇലകാത്തെ 
സഡകകാരദ സ്ഥകാപനത്തെജല് 
നജനമ വകാങ്ങല് നടത്തെജ

കരമന കക്രെകാപജങ്ങസ റജസര്ച്ചസ
കസനര്

3-6
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3 കററസ കകകാണ്ടകാക്ടസ പ്രകകാരമ 
ഒരുമജച്ചസ വകാങ്ങകാകത കസ്റ്റേഷനറജ
സകാധനങ്ങള തവണകളകായജ 
വകാങ്ങജ

സജ.ഒ.എ., കവള്ളകായണജ 3-11

4 കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കകാകത 
വകാങ്ങല് നടത്തെജ

i) ആര്.എ.ആര്.എസസ.,  
   പടകാമ്പജ
ii) കകാഡ്ബറജ കകകാകക്കകാ  
   ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ,  
   കവള്ളകാനജക്കര

3-5

3-3

2-6     2-6     കപകാളജഹക്കൗസുകളകപകാളജഹക്കൗസുകള    /  /      ഗതീന് ഹക്കൗസുകളഗതീന് ഹക്കൗസുകള    /  /      മജസ്റ്റേസ കചേമ്പറുകള മജസ്റ്റേസ കചേമ്പറുകള     --
                  നജര്മകാണത്തെജകല അപകാകതകളനജര്മകാണത്തെജകല അപകാകതകള  

ലക്ഷദമ       : കപകാളജഹക്കൗസുകള/ ഗതീന് ഹക്കൗസുകള എനജവയകട നജര്മജതജകള  
                ക്രെമപ്രകകാരമകാകണകാ?
മകാനദണമ  : പജ.ഡബ്ളത.ഡജ. മകാനഡല്

                    കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകട കതീഴജലുള്ള വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജല് കപകാളജകകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകട കതീഴജലുള്ള വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജല് കപകാളജ

ഹക്കൗസുകളഹക്കൗസുകള/  /  ഗതീന് ഹക്കൗസുകളഗതീന് ഹക്കൗസുകള/  /  മജസ്റ്റേസ  കചേമ്പറുകള എനജവയകട നജര്മജതജകളക്കകായജമജസ്റ്റേസ  കചേമ്പറുകള എനജവയകട നജര്മജതജകളക്കകായജ

പ്രതജവര്ഷമ  വളകരയധജകമ  തുക  കചേലവഴജക്കുനണസപ്രതജവര്ഷമ  വളകരയധജകമ  തുക  കചേലവഴജക്കുനണസ.   .   എനകാല്  ഇത്തെരമഎനകാല്  ഇത്തെരമ

നജര്മജതജകളക്കസ  ആധകാരമകാക്കുന  അടജസ്ഥകാന  ഡകാറകള  സമകാനരതീതജയജലുള്ളതലനജര്മജതജകളക്കസ  ആധകാരമകാക്കുന  അടജസ്ഥകാന  ഡകാറകള  സമകാനരതീതജയജലുള്ളതല..

ഇത്തെരമ  പ്രവൃത്തെജകള  സജവജല്  വര്ക്കജകന  വജഭകാഗത്തെജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസഇത്തെരമ  പ്രവൃത്തെജകള  സജവജല്  വര്ക്കജകന  വജഭകാഗത്തെജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസ

തകന  പജതകന  പജ..ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡജഡജ.,  .,  സജസജ..പജപജ..ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡജഡജ.  .  അമഗതീകൃത  ഡകാറകളുമഅമഗതീകൃത  ഡകാറകളുമ,,

കസ്പെസജഫജകക്കഷനുകളുമ  അടജസ്ഥകാനകപടുത്തുവകാന്  സകാധജക്കുകയമജലകസ്പെസജഫജകക്കഷനുകളുമ  അടജസ്ഥകാനകപടുത്തുവകാന്  സകാധജക്കുകയമജല.   .   അതുകകകാണസഅതുകകകാണസ

തകന  ഇത്തെരമ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളജല്  അപകാകതകള  നജലനജല്ക്കുനതകായജതകന  ഇത്തെരമ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളജല്  അപകാകതകള  നജലനജല്ക്കുനതകായജ

കകാണുനകകാണുന.  .  
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2-6-12-6-1           അമഗതീകൃത ഡകാറ തയകാറകാക്കജയജടജലഅമഗതീകൃത ഡകാറ തയകാറകാക്കജയജടജല

                  നജലവജല് ഇത്തെരമ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള ആധകാരമകാക്കുനതസ അമഗതീകൃതമകായനജലവജല് ഇത്തെരമ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള ആധകാരമകാക്കുനതസ അമഗതീകൃതമകായ

ഏതസ  നജയമത്തെജകനഏതസ  നജയമത്തെജകന,  ,  മകാനഡലജകന അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  എനസ  വദക്തമലമകാനഡലജകന അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  എനസ  വദക്തമല.  .   സജവജല്സജവജല്

വര്ക്കസ  വജഭകാഗത്തെജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസ  തകന  പജവര്ക്കസ  വജഭകാഗത്തെജല്  ഉളകപടകാത്തെതുകകകാണസ  തകന  പജ..ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡജഡജ.,.,

സജസജ..പജപജ..ഡബ്ളതഡബ്ളത..ഡജഡജ.  .  മകാനഡലുകള  ടജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ  ബകാധകമകാവനജലമകാനഡലുകള  ടജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ  ബകാധകമകാവനജല..

ടജ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള  അടജസ്ഥകാനമകാകക്കണടജ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള  അടജസ്ഥകാനമകാകക്കണ

ഡകാറകള  സമബനജച്ചുമ  യൂണജകവഴജറജ  തലത്തെജല്  വദക്തമകായ  മകാര്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങളഡകാറകള  സമബനജച്ചുമ  യൂണജകവഴജറജ  തലത്തെജല്  വദക്തമകായ  മകാര്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള

ഇലഇല.   .   അതുകകകാണസ  തകന  സമകാനമകായ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെജകള  വദതദസ്തഅതുകകകാണസ  തകന  സമകാനമകായ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെജകള  വദതദസ്ത

നജരക്കുകളജല് കചേകയണജ വരുനണസനജരക്കുകളജല് കചേകയണജ വരുനണസ.  .  കൂടകാകത നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജയമകായജ ബനകപടസകൂടകാകത നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജയമകായജ ബനകപടസ

കപകാതുവജല്  അനുവര്ത്തെജകക്കണ  നടപടജ  ക്രെമങ്ങള  പല  സ്ഥലങ്ങളജലുമകപകാതുവജല്  അനുവര്ത്തെജകക്കണ  നടപടജ  ക്രെമങ്ങള  പല  സ്ഥലങ്ങളജലുമ

പകാലജക്കകപടുനമജലപകാലജക്കകപടുനമജല..

((ഓഡജറസ ഖണജക നമ്പര് ഓഡജറസ ഖണജക നമ്പര് 3-11-1)3-11-1)

2-6-22-6-2    സമകാന  സഡഭകാവത്തെജലുള്ള  നജര്മജതജകളക്കസ  വദതദസ്ത  നജരക്കജലുള്ള  യൂണജറസസമകാന  സഡഭകാവത്തെജലുള്ള  നജര്മജതജകളക്കസ  വദതദസ്ത  നജരക്കജലുള്ള  യൂണജറസ
കകകാസ്റ്റേസകകകാസ്റ്റേസ
                സമകാന സഡഭകാവത്തെജലുള്ള ഇത്തെരമ നജര്മജതജകളക്കസ വദതദസ്ത നജരക്കജലുള്ളസമകാന സഡഭകാവത്തെജലുള്ള ഇത്തെരമ നജര്മജതജകളക്കസ വദതദസ്ത നജരക്കജലുള്ള

യൂണജറസ കകകാസ്റ്റേസ വരുനതകായജ കകാണുനണസയൂണജറസ കകകാസ്റ്റേസ വരുനതകായജ കകാണുനണസ.  .  ഉദകാഹരണമ ചുവകട കചേര്ക്കുനഉദകാഹരണമ ചുവകട കചേര്ക്കുന..

സ്ഥകാപനമ ഇനമ വജസ്തതീര്ണ്ണമ യൂണജറസ
കകകാസ്റ്റേസ

ആകക
കചേലവസ

ബജല്
നമ്പര്

ആര്.എ.ആര്. 
എസസ. 
അമ്പലവയല്

മജസ്റ്റേസ കചേമ്പര് 200 എമ² 848/എമ² 1,69,600/- 1035/
08.02.15

ആര്.എ.ആര്. 
എസസ. 
അമ്പലവയല്

മജസ്റ്റേസ കചേമ്പര് 600 എമ² 784/എമ² 4,70,400/- 1965/
31.03.16

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



36

         കമല് സൂചേജപജച്ച മജസ്റ്റേസകചേമ്പറജകന നജര്മകാണത്തെജല് യൂണജറസ കകകാസ്റ്റേസ  രണസ

നജരക്കജലകാണസ  നല്കജയജരജക്കുനതസ.   ഒകര  തരത്തെജലുള്ള  ഒകര  നജര്മകാണ

പ്രവര്ത്തെനത്തെജനസ  വദതദസ്ത  യൂണജറസ  നജരക്കുകള  നല്കകാനജട  വരുനതസ  കമല്

ഖണജകയജല് സൂചേജപജച്ചജട്ടുള്ള (2-6-1) മകാര്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങളുകടയമ നടപടജക്രെമങ്ങളുകടയമ

അഭകാവത്തെകാലകാണസ.       

2-6-32-6-3          നജര്കദ്ദേശങ്ങളനജര്കദ്ദേശങ്ങള

1.   ഈ  കമഖലയജകല  വജദഗ്ദ്ധരുമകായജ  കചേര്നസ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസഈ  കമഖലയജകല  വജദഗ്ദ്ധരുമകായജ  കചേര്നസ  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ

അവലമബജകക്കണ  ഒരു  അവലമബജകക്കണ  ഒരു  ''സ്റ്റേകാകനര്ഡസ  ഡകാറസ്റ്റേകാകനര്ഡസ  ഡകാറ'  '  അടജയന്തജരമകായജഅടജയന്തജരമകായജ

തയകാറകാകക്കണതകാണസതയകാറകാകക്കണതകാണസ..

2.   നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെജകളജല്  അവലമബജക്കുന കപകാതുവകായ  മകാനദണങ്ങള ടജനജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെജകളജല്  അവലമബജക്കുന കപകാതുവകായ  മകാനദണങ്ങള ടജ

പ്രവര്ത്തെജകളജലുമ പകാലജകക്കണതകാണസപ്രവര്ത്തെജകളജലുമ പകാലജകക്കണതകാണസ.. 

2-7   2-7   സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കഡകാര്കടഴസ  സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കഡകാര്കടഴസ      -  -      ലഭജകക്കണതുമലഭജകക്കണതുമ    ,  ,      ലഭജച്ചതുമകായലഭജച്ചതുമകായ
വകാടക ഉറപകാക്കുനതജലുള്ള അപകാകതകള വകാടക ഉറപകാക്കുനതജലുള്ള അപകാകതകള            

ലക്ഷദമ          : സര്വ്വകലകാശകാലയകട വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജലുള്ള കഡകാര്കടഴ്സുകളജല് 
                   നജനള്ള വകാടക കുടജശജക വരുമകാനമ സര്വ്വകലകാശകാലയസ കൃതദമകായജ  
                   ലഭജക്കുനകണകാ - പരജകശകാധന.
മകാനദണമ    :   i) കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാ  ഡസ
                    ii) കകരള ടഷറജ കകകാ ഡസ
                    iii) Rules for the allottment of occupation of Agriculture University
                        employees Quarters.

ആമുഖമ

         സര്വ്വകലകാശകാലയസ കതീഴജലുള്ള കഡകാര്കടഴ്സുകളുകട വകാടക ഉറപകാക്കുനതജനുമ അതസ

പരജകശകാധജക്കുനതജനുമുള്ള  സമവജധകാനമ  ഫലപ്രദമകായജ  നജലനജല്ക്കുനതകായജ

കകാണുനജല.   അതുകകകാണസ  തകന സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  വരവകായജ  ഈ ഇനത്തെജല്

പ്രതജവര്ഷമ ലഭജകക്കണ തുക,  ലഭജച്ച തുക,  ലഭജക്കകാനുള്ള തുക എനജവ സമബനജച്ച
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കണക്കുകളജല്  വദക്തത  ഇല.   ഇതജനസ  കകാരണമകായജ  വരുനതസ  തകാകഴ  സൂചേജപജച്ച

ഘടകങ്ങളകാണസ.

1. കഡകാര്കടഴസ അനുവദജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള അകലകാടസകമനസ രജജസ്റ്റേറുകള ആനുകകാലജകമല.

2. പ്രതജവര്ഷമ ലഭജകക്കണ വകാടക സമബനജച്ചസ ഡജ.സജ.ബജ. തയകാറകാക്കുനജല.

3.    വകാടക ഇനത്തെജല് ലഭജക്കുന വരവസ തുകകള ഒരു പ്രകതദക ശതീര്ഷകത്തെജല് ബുക്കു

കചേയ്യുനജല.

4. ആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനത്തെജകല അപകാകതകള 

5. വകാടക രജജസ്റ്റേര് (കറനസ റജക്കവറജ രജജസ്റ്റേര്) അപൂര്ണ്ണമകാണസ.

2-7-12-7-1           കഡകാര്കടഴസ അനുവദജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള അകലകാടസകമനസ രജജസ്റ്റേറുകള ആനുകകാലജകമലകഡകാര്കടഴസ അനുവദജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള അകലകാടസകമനസ രജജസ്റ്റേറുകള ആനുകകാലജകമല

                  കഡകാര്കടഴസ  അനുവദജക്കുകമ്പകാള ജതീവനക്കകാരുകട കപരസ  വജവരമകഡകാര്കടഴസ  അനുവദജക്കുകമ്പകാള ജതീവനക്കകാരുകട കപരസ  വജവരമ,  ,  അടജസ്ഥകാനഅടജസ്ഥകാന

ശമ്പളമശമ്പളമ, , കഡകാര്കടഴസ നമ്പര് തുടങ്ങജയ വജശദകാമശങ്ങള കരഖകപടുത്തെജകഡകാര്കടഴസ നമ്പര് തുടങ്ങജയ വജശദകാമശങ്ങള കരഖകപടുത്തെജ, , ആനുകകാലജകമകായജആനുകകാലജകമകായജ

സൂക്ഷജകക്കണ രജജസ്റ്റേറുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസസൂക്ഷജകക്കണ രജജസ്റ്റേറുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസ.  .  അതുകകകാണസ പ്രതജവര്ഷമ ഈ ഇനത്തെജല്അതുകകകാണസ പ്രതജവര്ഷമ ഈ ഇനത്തെജല്

ലഭജകക്കണ  വകാടക  കുടജശജകലഭജകക്കണ  വകാടക  കുടജശജക,  ,  ഒഴജഞ്ഞു  കജടക്കുന  കഡകാര്കടഴ്സുകളുകട  എണ്ണമഒഴജഞ്ഞു  കജടക്കുന  കഡകാര്കടഴ്സുകളുകട  എണ്ണമ,  ,  വകാടകവകാടക

ഈടകാക്കുനതജകല മകാനദണങ്ങള എനജവ സമബനജച്ചുള്ള സമക്ഷജപ്തമ ലഭദമലഈടകാക്കുനതജകല മകാനദണങ്ങള എനജവ സമബനജച്ചുള്ള സമക്ഷജപ്തമ ലഭദമല..

2-7-22-7-2          ഡജഡജ    ..    സജസജ    ..    ബജബജ    . .     തയകാറകാക്കുനജലതയകാറകാക്കുനജല

                  കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാ ഡസ ആര്ടജക്കജള കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാ ഡസ ആര്ടജക്കജള 5(1) 5(1) പ്രകകാരമ പ്രകകാരമ 'Revenue due to'Revenue due to

Government should be properly assessed and demands made as and when theyGovernment should be properly assessed and demands made as and when they

became  due  for  collection'  became  due  for  collection'  എനകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസഎനകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.   .   കൂടകാകതകൂടകാകത

ആര്ടജക്കജള ആര്ടജക്കജള 5-5-ല് ല് 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 എനജവയജലുമ റവനറ്റ്യൂ വരവസ ഉറപകാക്കുനതസ സമബനജച്ചസഎനജവയജലുമ റവനറ്റ്യൂ വരവസ ഉറപകാക്കുനതസ സമബനജച്ചസ

വദക്തമകായ നടപടജക്രെമങ്ങള സൂചേജപജച്ചജട്ടുണസവദക്തമകായ നടപടജക്രെമങ്ങള സൂചേജപജച്ചജട്ടുണസ..
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                  എനകാല് കഡകാര്കടഴസ  വകാടക സമബനജച്ചസ  ഡജഎനകാല് കഡകാര്കടഴസ  വകാടക സമബനജച്ചസ  ഡജ..സജസജ..ബജബജ.  .  തയകാറകാക്കുനജലതയകാറകാക്കുനജല..

അതുകകകാണസ  തകന  ടജ  ഇനത്തെജല്  ലഭജക്കകാനുള്ള  റവനറ്റ്യൂ  വരവസ  മുന്കൂടജഅതുകകകാണസ  തകന  ടജ  ഇനത്തെജല്  ലഭജക്കകാനുള്ള  റവനറ്റ്യൂ  വരവസ  മുന്കൂടജ

നജര്ണ്ണയജക്കകാനുമനജര്ണ്ണയജക്കകാനുമ,  ,  അതസ  ഉറപകാക്കകാനുള്ള  നടപടജക്രെമങ്ങളുമ  സര്വ്വകലകാശകാലഅതസ  ഉറപകാക്കകാനുള്ള  നടപടജക്രെമങ്ങളുമ  സര്വ്വകലകാശകാല

സഡതീകരജച്ചജടജലസഡതീകരജച്ചജടജല..

2-7-32-7-3          വകാടക  പ്രകതദക ബജറസ ശതീര്ഷകത്തെജല് ബുക്കസ കചേയ്യുനജല–വകാടക  പ്രകതദക ബജറസ ശതീര്ഷകത്തെജല് ബുക്കസ കചേയ്യുനജല–
                  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  വകാടക ഇനത്തെജല് ലഭജക്കുന വരവകള പ്രകതദകസര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  വകാടക ഇനത്തെജല് ലഭജക്കുന വരവകള പ്രകതദക

ശതീര്ഷകത്തെജല് ബുക്കസ കചേയ്യുനജലശതീര്ഷകത്തെജല് ബുക്കസ കചേയ്യുനജല.  .  അതുകകകാണസ തകന പ്രതജവര്ഷമ ലഭജക്കുന വരവസഅതുകകകാണസ തകന പ്രതജവര്ഷമ ലഭജക്കുന വരവസ

തുകകളുകട കണക്കുകള ലഭദമലതുകകളുകട കണക്കുകള ലഭദമല.  .  സര്വ്വകലകാശകാലയകട ബജറസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകട ബജറസ പ്രകകാരമ '226' '226' ആണസആണസ

വകാടകയസ  നല്കജയജരജക്കുന  വകാടകയസ  നല്കജയജരജക്കുന  'detailed  head'.   'detailed  head'.   എനകാല്  ടജ  ശതീര്ഷകത്തെജല്  ഈഎനകാല്  ടജ  ശതീര്ഷകത്തെജല്  ഈ

ഇനത്തെജല്  വരുന  കചേലവകള  മകാത്രകമ  ബുക്കസ  കചേയകപടുനളഇനത്തെജല്  വരുന  കചേലവകള  മകാത്രകമ  ബുക്കസ  കചേയകപടുനള.   .   വരവജനത്തെജല്വരവജനത്തെജല്

'Income  from  fees,  Income  from  college  properties,  interests,  miscellaneous'Income  from  fees,  Income  from  college  properties,  interests,  miscellaneous

pension  ”pension  ” എനതീ  തരമതജരജവകള  മകാത്രകമ  നജലനജല്ക്കുനളഎനതീ  തരമതജരജവകള  മകാത്രകമ  നജലനജല്ക്കുനള.   .   ഇതജകനഇതജകന

അടജസ്ഥകാനമകാക്കജകക്കകാണകാണസ വകാര്ഷജക കണക്കുകള തയകാറകാക്കുനതുമഅടജസ്ഥകാനമകാക്കജകക്കകാണകാണസ വകാര്ഷജക കണക്കുകള തയകാറകാക്കുനതുമ.  .  അതുകകകാണസഅതുകകകാണസ

തകന ഡതീകറയജല്ഡസ  കഹഡസ തജരജച്ചുള്ള റവനത വരവജകന കണക്കുകള ലഭദമകാവനജലതകന ഡതീകറയജല്ഡസ  കഹഡസ തജരജച്ചുള്ള റവനത വരവജകന കണക്കുകള ലഭദമകാവനജല..

2-7-42-7-4          ആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനത്തെജകല അപകാകതകളആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനത്തെജകല അപകാകതകള

                  ഈ ഇനത്തെജല് ലഭജകക്കണ റവനത വരവകള ഉറപ്പു വരുനതജല് വരുനഈ ഇനത്തെജല് ലഭജകക്കണ റവനത വരവകള ഉറപ്പു വരുനതജല് വരുന

വതീഴ്ചകളജല്  ആഭദന്തര  നജയന്ത്രണ  സമവജധകാനത്തെജകല  അപകാകതകളുമവതീഴ്ചകളജല്  ആഭദന്തര  നജയന്ത്രണ  സമവജധകാനത്തെജകല  അപകാകതകളുമ

കകാരണമകാവനണസകകാരണമകാവനണസ.   .   ഉദകാഹരണമകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  കഡകാര്കടഴസഉദകാഹരണമകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  കഡകാര്കടഴസ

അനുവദജക്കുനതുമകായജ ബനകപടസ തയകാറകാക്കജയ ചേടങ്ങളജല് അനുവദജക്കുനതുമകായജ ബനകപടസ തയകാറകാക്കജയ ചേടങ്ങളജല് (Rules for the allotment(Rules for the allotment

and occupation of Kerala Agricultural University employees Quarters) and occupation of Kerala Agricultural University employees Quarters) ചേടമ ചേടമ XIV-XIV-ല് ല് 77

പ്രകകാരമപ്രകകാരമ,  ,  കഡകാര്കടഴജല്  തകാമസക്കകാരകായ  ജതീവനക്കകാരുകട  ശമ്പളത്തെജല്  വരുനകഡകാര്കടഴജല്  തകാമസക്കകാരകായ  ജതീവനക്കകാരുകട  ശമ്പളത്തെജല്  വരുന

മകാറങ്ങളമകാറങ്ങള, ,  ടകാന്സ്ഫര് മുതലകായ വജവരങ്ങള ഓഫതീസസ തലവന്മകാര് അതകാതസ സമയത്തെസടകാന്സ്ഫര് മുതലകായ വജവരങ്ങള ഓഫതീസസ തലവന്മകാര് അതകാതസ സമയത്തെസ

കഡകാര്കടഴസ കഡകാര്കടഴസ 'Alloting authority'-'Alloting authority'-കയ അറജയജകക്കണതകാണസകയ അറജയജകക്കണതകാണസ.  .  എനകാല് ഈ ഒരു ആഭദന്തരഎനകാല് ഈ ഒരു ആഭദന്തര

നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഇകപകാള നജലനജല്ക്കുനജലനജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഇകപകാള നജലനജല്ക്കുനജല.  (.  (ഓഡജറസഓഡജറസ
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അകനഡഷണമ നമ്പര് അകനഡഷണമ നമ്പര് 2/ 09-05-17).  2/ 09-05-17).  അതുകകകാണസ തകന കഡകാര്കടഴസ തകാമസക്കകാരകായഅതുകകകാണസ തകന കഡകാര്കടഴസ തകാമസക്കകാരകായ

ജതീവനക്കകാരുകട  ശമ്പള വര്ദ്ധനവജനസ  ആനുപകാതജകമകായജ  വകാടക  ഇനത്തെജല് വരുനജതീവനക്കകാരുകട  ശമ്പള വര്ദ്ധനവജനസ  ആനുപകാതജകമകായജ  വകാടക  ഇനത്തെജല് വരുന

മകാറങ്ങള  കൃതദമകായജ  പരജകശകാധജക്കകാനുമമകാറങ്ങള  കൃതദമകായജ  പരജകശകാധജക്കകാനുമ,  ,  അതകാതസ  സമയങ്ങളജല്  ഈ  ഇനത്തെജല്അതകാതസ  സമയങ്ങളജല്  ഈ  ഇനത്തെജല്

ആവശദമകായ മകാറങ്ങള വരുത്തുനതജലുമ അപകാകതകള സമഭവജക്കകാവനതകാണസആവശദമകായ മകാറങ്ങള വരുത്തുനതജലുമ അപകാകതകള സമഭവജക്കകാവനതകാണസ..

2-7-5 2-7-5         വകാടക രജജസ്റ്റേറുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസവകാടക രജജസ്റ്റേറുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസ

                  വകാടക ഇനത്തെജലുള്ള വരവസ  കരഖകപടുത്തുന രജജസ്റ്റേറുകള കകാലജകമകാക്കജവകാടക ഇനത്തെജലുള്ള വരവസ  കരഖകപടുത്തുന രജജസ്റ്റേറുകള കകാലജകമകാക്കജ

സൂക്ഷജക്കുനജലസൂക്ഷജക്കുനജല.   .   കസ്റ്റേഷനുകളജകല  വകാടക  രജജസ്റ്റേര്  പരജകശകാധനയജല്  ഡജകസ്റ്റേഷനുകളജകല  വകാടക  രജജസ്റ്റേര്  പരജകശകാധനയജല്  ഡജ..പജപജ..പജപജ..

ഓഫതീസജല്  സൂക്ഷജക്കുന  ഓഫതീസജല്  സൂക്ഷജക്കുന  Rent  Recovery  Registers  Rent  Recovery  Registers  പരജകശകാധജച്ചതജല്  ആയതസപരജകശകാധജച്ചതജല്  ആയതസ

അപൂര്ണ്ണമകാകണനസ കകണത്തുകയണകായജഅപൂര്ണ്ണമകാകണനസ കകണത്തുകയണകായജ.   .   ഇതസ  പ്രകകാരമ ഈ ഇനത്തെജല് ലഭജച്ചതുമഇതസ  പ്രകകാരമ ഈ ഇനത്തെജല് ലഭജച്ചതുമ

ലഭജകക്കണതുമകായ തുകകളുകട ആനുകകാലജക വജവരങ്ങള ലഭദമലലഭജകക്കണതുമകായ തുകകളുകട ആനുകകാലജക വജവരങ്ങള ലഭദമല.  .   അപൂര്ണ്ണമകായ ടജഅപൂര്ണ്ണമകായ ടജ

രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമകാകണങജല് ഭതീമമകായ ഒരു തുക വകാടകയജനത്തെജല് സര്വ്വകലകാശകാലയസരജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമകാകണങജല് ഭതീമമകായ ഒരു തുക വകാടകയജനത്തെജല് സര്വ്വകലകാശകാലയസ

ലഭജക്കുവകാനുള്ളതകായജ കകാണുനലഭജക്കുവകാനുള്ളതകായജ കകാണുന..

2-7-6 2-7-6         ഓഡജറസ നജര്കദ്ദേശങ്ങളഓഡജറസ നജര്കദ്ദേശങ്ങള

1. വര്ഷകാരമഭത്തെജല്  കഡകാര്കടഴസ  വകാടക  വരവസ  സമബനജച്ചുള്ള  ഡജവര്ഷകാരമഭത്തെജല്  കഡകാര്കടഴസ  വകാടക  വരവസ  സമബനജച്ചുള്ള  ഡജ..സജസജ..ബജബജ..

തയകാറകാകക്കണതകാണസതയകാറകാകക്കണതകാണസ..

2.2. ഈ  ഇനത്തെജലുള്ള  വരവസ  അനുവദജച്ച  ഡതീകറയജല്ഡസ  കഹഡജല്  തകന  ബുക്കസഈ  ഇനത്തെജലുള്ള  വരവസ  അനുവദജച്ച  ഡതീകറയജല്ഡസ  കഹഡജല്  തകന  ബുക്കസ

കചേയ്യുകകചേയ്യുക..

3.3. ആവശദമകായ  കരഖകപടുത്തെലുകള  ഉളകക്കകാള്ളജച്ചസ  ബനകപട  രജജസ്റ്റേറുകളആവശദമകായ  കരഖകപടുത്തെലുകള  ഉളകക്കകാള്ളജച്ചസ  ബനകപട  രജജസ്റ്റേറുകള

ആനുകകാലജകമകാക്കുകആനുകകാലജകമകാക്കുക..

4.4. ആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഫലപ്രദമകാക്കുകആഭദന്തര നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ ഫലപ്രദമകാക്കുക

((ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് 02/ 04-05-1702/ 04-05-17

  ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് 0202 എഎ/ 09-05-17)./ 09-05-17).
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ഭകാഗമ   - 3

കസ്റ്റേഷന് ഓഡജറജകന ഭകാഗമകായ നജരതീക്ഷണങ്ങള 

3-1    കകരള  അഗജകളച്ചറല്  യൂണജകവഴജറജ  ആസ്ഥകാന  കകാരദലയമ    -
കവള്ളകാനജക്കര  .

3-1-1 കുറഞനജരക്കജല് കകഡകാടസ കചേയ കഡകടഷന് മതജയകായ കകാരണങ്ങള കൂടകാകത
തള്ളജ  ഉയര്ന  നജരക്കജലുള്ളതസ  സഡതീകരജച്ചു  .  2016-  കല  കക  .  എ  .  യ  .  ഡയറജ
അച്ചടജയജല്   61500/-   രൂപ നഷ്ടമ  .

CBV No. 239/2/2016 ആകക ബജല് തുക  – 3,06,465/- രൂപ
ഫയല് നമ. PRO/160/15     കചേക്കസ നമ്പര് - 983489/ 25.02.2016

2016  കല  എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ  ഡയറജക്കകായജ  05.10.2015 നസ  PRO/160/15  നമ്പറജല്

സര്വ്വകലകാശകാല  കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചു.  രണസ  കമ്പനജകള,  എകലകാറ  കസ്റ്റേഷണറജ,

ശജവകകാശജ 14.10.2015 തജയതജയജലുമ, ഈഗജള പ്രസ്സസ, കചേവന 13.10.2015 തജയതജയജലുമ

കഡകടഷന്  സമര്പജച്ചു.  27.10.2015  നസ  കചേര്ന  പര്കച്ചസസ  കമജറജ  എകലകാറ

കസ്റ്റേഷണറജയകട തകാഴ്ന്ന നജരക്കജലുള്ള കഡകടഷന് തള്ളജ ഈഗജള പ്രസസ,  കചേവന യകട

ഉയര്ന നജരക്കജലുള്ള കഡകടഷന് അമഗതീകരജച്ചസ  സവപ ഓര്ഡര് നല്കജ.  ഇതുമകായജ

ബനകപട പ്രധകാന ഓഡജറസ നജരതീക്ഷണങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന. 

1. എകലകാറ കസ്റ്റേഷണറതീസസ,  ഡയറജ ഒനജനസ  120  രൂപയകാണസ കഡകടഷന് നല്കജയതസ.

ഈഗജള പ്രസകാകകട ഒനജനസ  181.50  രൂപയമ.  ഉയര്ന നജരക്കജലുള്ള കഡകടഷന്

സഡതീകരജക്കുക വഴജ ഒനജനസ 61.50/- രൂപ പ്രകകാരമ 1000 കകകാപജകളക്കസ 61500/- രൂപ

അധജകകച്ചലവസ ഉണകായജട്ടുണസ.

2. തകാഴ്ന്ന  നജരക്കജലുള്ള  കഡകടഷന്  തള്ളുനതജനകായജ  മജനുട്സജല്  കചേര്ത്തെ  വകാചേകമ

തകാകഴ കചേര്ക്കുന. 'The samples produced by Ellora Stationaries, Sivakasi did

not  meet expected standards while  the sample produced by Eagle  Press,

Chennai was found to be good quality'.
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ഇതജല് കഡകടഷന് ഉറപജക്കുനതജനസ  മുമ്പസ വജലയജരുത്തെകപടതകായജ കകാണജച്ച രണസ

സകാമ്പജളുകളുമ പരജകശകാധനയസ ഹകാജരകാക്കജയജടജല. 

3. കഡകടഷന്  കനകാടതീസജല്  ആവശദകപടതസ  പ്രകകാരമുള്ള  കസ്പെസജഫജകക്കഷനുകള,

അതകായതസ വസസസ, വടപസ, കവര്, ഇനര് കപജസ, പ്രജനജമഗസ, അ ഡതീഷണല് കപജസ,

ഉള്ളടക്കമ ഇവ രണസ  കമ്പനജകളുമ  പകാലജച്ചതകായകാണസ  ഫയലജകല കഡകടഷനുകള

പരജകശകാധജച്ചകപകാള കണതസ.  പജകന എന്തടജസ്ഥകാനത്തെജല് പ്രതതീക്ഷജത നജലവകാരമ

ഇല എനതജനകാല് കഡകടഷന് നജരസജച്ചു എനസ വദക്തമല.

4. കമല്  പറഞ  കകാരദമലകാകത  കകരള  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡലജകല

വദവസ്ഥകളക്കുള്ളജല്  വരുന  ഒരു  വദവസ്ഥയമ  കുറ ഞ  കടണര്

നജരസജക്കുനതജനസ  ബകാധകമകായജ  മജനുട്സജല്  ചൂണജക്കകാണജച്ചജടജല.  പ്രസ്തുത

വജവരങ്ങള ചൂണജക്കകാടജ  നല്കജയ ഓഡജറസ  അകനഡഷണത്തെജനസ  സര്വ്വകലകാശകാല

മറുപടജ  സമര്പജച്ചജടജല.  തൃപ്തജകരമകായ  മറുപടജയകട  അഭകാവത്തെജല്  അധജകമകായജ

കചേലവജട  61500/-  രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാലയണകായ  നഷ്ടമകായജ  ഓഡജറജല്

വജലയജരുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/ 09.05.2017).

3-1-2  2016   കല സര്വ്വകലകാശകാല ഡയറജ വജറവരവസ വജവരങ്ങള അവദക്തമ
2016 കല സര്വ്വകലകാശകാലകാ ഡയറജകള സജമ ഡയറജ 2975 എണ്ണമ, എക്സജകതടതീവസ ഡയറജ

1000  എണ്ണമ എനജവ പജ.ആര്.ഒ.  യൂണജറസ  കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് കവകാളദമ-III,  കപജസ  32  ല്

കസ്റ്റേകാകക്കടുത്തെജട്ടുണസ.  ഇതജല് 50  എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ ഡയറജകള ഒനജനസ  200  രൂപ നജരക്കജലുമ

100  സജമ  ഡയറജകള  ഒനജനസ  50/-  രൂപ  നജരക്കജലുമ  വജറതകായജ  കകാണജച്ചജട്ടുണസ.

അതകായതസ, 

50  X 200 = 10000

100 X 50    =           5000

15000/-
    ========
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കമല്ക്കകാണജച്ച  15000/-  രൂപ  ഏതസ  വജധത്തെജല്  വജറകവകനകാ,  എങ്ങജകന  തുക

വരവകവച്ചുകവകനകാ  വദക്തമല.  ഇതുസമബനജച്ച  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജക്കസ  സ്ഥകാപനമ

മറുപടജ  നല്കജയജടജല.  വദക്തമകായ മറുപടജ  നല്കകാത്തെ പക്ഷമ  15000/-  രൂപ  വരവ-

നഷ്ടമകായജ കണക്കകാക്കജ ഉത്തെരവകാദജയകായവരജല് നജനസ ഈടകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ. 5/9-5-17).

3-1-3  ഡയറജ അച്ചടജ  ,   പുറമ കരകാര് നല്കജയതജകന സകാധുത വദക്തമല

2016  കല യൂണജകവഴജറജ ഡയറജകളജല്  2975  എണ്ണമ സജമ ഡയറജകള  42  രൂപ

നജരക്കജലുമ , 1000 എണ്ണമ 181.50/-  രൂപ നജരക്കജലുമ പ്രജനസ കചേയ്യുനതജനസ ഈഗജള പ്രസസ,

കചേവന  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  പുറമ  കരകാര്  നല്കജയജട്ടുണസ.  യൂണജകവഴജറജക്കസ

സഡന്തമകായജ പ്രസ്സസ ഉണസ ഏനജരജകക്ക ഇത്രയമ ഡയറജകള പുറകമ അച്ചടജക്കുനതജനസ മുമ്പസ

സഡന്തമ  പ്രസജല് അച്ചടജക്കുനതജനുള്ള സകാധദതകള പരജകശകാധജച്ചതകായജ  കകാണുനജല.

ആകക ഡയറജ  അച്ചടജക്കകായജ  306465/-  രൂപ  കചേലവജട്ടുട്ടുണസ.  ഇതുമകായജ  ബനകപട

ഓഡജറസ  അകനഡഷണത്തെജനസ  സര്വ്വകലകാശകാല  മറുപടജ  നല്കജയജടജല.  (ഓഡജറസ

അകനഡഷണമ നമ. 05/9-5-2017).  കമല് കകാരണത്തെകാല് കചേലവകായ തുക  (3,06,465)

ഓഡജറസ തടസ്സകപടുത്തുന.

3-1-4  രശതീതജ ബുക്കുകള മുഴുവനകായജ ഉപകയകാഗജക്കുനജല

അക്കകാഡമജകസ  വജഭകാഗത്തെജല്  അഡജഷനുകവണജ  ഉപകയകാഗജക്കുന  രശതീതജ  ബുക്കുകള

മുഴുവനകായജ  ഉപകയകാഗജക്കകാകത  കദകാഷസ  കസക്ഷനജല്  തജരജച്ചുനല്കജയതജകന  വജവരമ

ചുവകട കകകാടുക്കുന. 

ക്രെമ നമ. രശതീതജ ബുക്കസ നമ. ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെ രശതീതജ നമ.

1 59935 20 മുതല് 100 വകര

2 62283 26 മുതല് 100 വകര

3 62354 21 മുതല് 100 വകര
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രശതീതജബുക്കുകള മുഴുവനകായജ ഉപകയകാഗജക്കകാകത കദകാഷസ കസക്ഷനജകലക്കസ വകമകാറുനതസ

ശരജയകായ  നടപടജയല.  ആയതജനകാല്  കദകാഷസ  കസക്ഷനജല്  സൂക്ഷജക്കുന  ഇത്തെരമ

രശതീതജ  ബുക്കുകളജകല  ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെ  രശതീതജകള  കദകാന്കസല്  കചേയസ

ഉത്തെരവകാദജയകായ ഉകദദകാഗസ്ഥന് സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജകക്കണതുമ, രശതീതജ ബുക്കുകള

മുഴുവനകായജ  ഉപകയകാഗജച്ചതജനുകശഷമ  മകാത്രമ  പുതജയ  രശതീതജ  ബുക്കുകള നല്കുവകാനുമ

ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 09.05.2017).

3-1-5     സര്ക്കകാര് നജര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമകായജ വകാഹനങ്ങളുകട ഇന്ഷുറന്സസ പ്രതീമജയമ
           ഒടുക്കുന  .

G.O.(P)No.428/2014/Fin.  തജയതജ,  01.10.14  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല ജനറല്

ഇന്ഷുറന്സസ  ഇടപകാടുകള  സമസ്ഥകാന  ഇന്ഷുറന്സസ  വകുപസ  മുഖകാന്തജരമ  മകാത്രകമ

നടത്തെകാന്  പകാടുള  എനസ  നജഷ്ക്കര്ഷജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല്  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല

കഹഡസ കഡകാര്കടഴജകന കതീഴജലുള്ള വകാഹനങ്ങളുകട ഇന്ഷുറന്സസ പുതുക്കജയജട്ടുള്ളതസ കകരള

സമസ്ഥകാന ഇന്ഷുറന്സസ വകുപസ മുഖകാന്തജരമല.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

വകാഹന
രജജകസഷന് നമ.

വക്കൗച്ചര്
നമ./അഡഡകാന്സസ

വക്കൗച്ചര് നമ./വക്കൗച്ചര്
നമ./കചേക്കസ നമ. &

തജയതജ

അഡ്ജസ്റ്റേസകമനസ
വക്കൗച്ചര് നമ.

തുക

1 KL-08 BD 1454
83/15-16, 858481,

14/05/15
202/15-16 11626

2 KL-08 BD 538 202/15-16 21652

3 KL-08 AQ 5414
41/15-16, 858454,

27/04/15
ഇല 8470

4 KL-08 AM 3805
107/15-16, 858492,

20/05/15
200/15-16 8746
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5 KL-08 BB 6794
611/15-16 

545296, 2/11/2015
667/15-16 21559

ആകക 72053

ഇകതകാടനുബനജച്ചസ  11/09/17  തജയതജയജല്  5-എ  നമ്പരകായജ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണമ

നല്കജയജരജക്കുനതജല്  G.O(P)428/2014/Fin.  ഉത്തെരവസ  പകാലജക്കകപടുനതജനുള്ള തുടര്

നടപടജകള വകകക്കകാളുളുനതകാകണനസ  മറുപടജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  G.O(P)428/2014/Fin.

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവജനസ  മുമമ  പലതവണ  ഉത്തെരവകളകായമ  സര്ക്കുലറുകളകായമ  ഈ

വജഷയത്തെജല്  സര്ക്കകാര്  നജര്കദ്ദേശമ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല

നജര്കദ്ദേശങ്ങള നടപജലകാക്കുവകാന് നടപടജ വകകക്കകാള്ളകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ വതീഴ്ചയകായജ

ഓഡജറസ  വജലയജരുത്തുന.  ഭകാവജയജല്  ജനറല്  ഇന്ഷഡറന്സസ  ഈടപകാടുകള  കകരള

സമസ്ഥകാന  ഇന്ഷഡറന്സസ  വകുപസ  മുഖകാന്തജരമ  നടത്തുവകാനുള്ള  നടപടജകള

അടജയന്തജരമകായജ വകകക്കകാകള്ളണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5-എ/ 11.05.2017).

3-1-6  വകാഹനങ്ങളുകട പരജപകാലനമ  ,   കലകാഗസ ബുക്കസ പരജപകാലനമ  -  അപകാകതകള
   

      കകരള സര്വ്വകലകാശകാല ആസ്ഥകാനത്തെജനസ കതീഴജല് വരുന വകാഹനങ്ങളുകട കലകാഗസ

ബുക്കസ പരജപകാലനത്തെജല് കണ അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

1.   G.O.(Ms)No.115/2003/Fin.  തജയതജ,  24.03.2003  ഖണജക  4  പ്രകകാരമ

വകാഹനങ്ങലുകട ഇനനക്ഷമത പരജകശകാധന വര്ഷത്തെജകലകാരജക്കല് നടത്തുവകാന്

നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുണസ.  ഭൂരജപക്ഷമ  വകാഹനങ്ങളുകട  കലകാഗസ  ബുക്കുകളജല്  വകാര്ഷജക

ഇനനക്ഷമത പരജകശകാധന നടത്തെജയജട്ടുള്ളതകായജ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.
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2.   G.O.(Ms)No.113/2006/Fin.  തജയതജ,  24/02/2003  ഖണജക  17  പ്രകകാരമ  ഏപ്രജല്

മുതല്  കസപ്റമബര്  വകരയള്ള  മകാസങ്ങളജല്  ഉപകയകാഗജച്ച  ഇനനത്തെജകന

ശരകാശരജ  ഉപകയകാഗമ  കണക്കകാക്കജ  ഓകരകാമകാസത്തെജകലയമ  ഇനന

ഉപകയകാഗത്തെജകന  ഉയര്ന  പരജധജ  കണക്കകാക്കകാന്  നജര്കദ്ദേശമ  നല്കജയജട്ടുണസ.

ആയതസ കണക്കകാക്കജ നജശ്ചയജച്ചജടജല. 

3.   G.O.(Ms)No.161/2003/Fin.  തജയതജ,  31/03/2006  പ്രകകാരമ  ഓകരകാ വകാഹനത്തെജനുമ

'vehicle history book'  സൂക്ഷജക്കണകമനസ നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുണസ. 17/05/17 ല് ഓഡജറസ

അകനഡഷണമ  15  ആയജ  'vehicle  history  book'  ഹകാജരകാക്കുവകാന്

ആവശദകപട്ടുകവങജലുമ നകാളജതുവകര ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  വകാഹനങ്ങളുകടയമ കലകാഗസ

ബുക്കുകളുകടയമ  പരജപകാലനത്തെജല്  സര്ക്കകാര്  നജര്കദ്ദേശങ്ങള  കര്ശനമകായജ

പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-2  അഗജക്കളച്ചര് കകകാകളജസ  ,   കവള്ളകായണജ

3-2-1   കമഡജക്കല്  റതീ  -  ഇമകബഴസകമനസ    10,000/-    രൂപയസ  മുകളജലുള്ള  ക്കളയജമജനസ
ഡജ  .  എമ  .  ഒ  .  യകട പരജകശകാധനകാ സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാക്കജയജടജല

10,000/-  രൂപയസ മുകളജലുള്ള കമഡജക്കല് റതീ-ഇമകബഴസകമനസ ക്കളയജമുകള ജജലകാ

കമഡജക്കല്  ഓഫതീസറുകട  മുന്കൂര്  പരജകശകാധനയസ  വജകധയമകാക്കണകമന  സര്ക്കകാര്

ഉത്തെരവസ പകാലജക്കകപടുനജല.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ./
കചേക്കസ നമ്പര്

ഉകദദകാഗസ്ഥകന കപരസ ആശുപത്രജ തുക

1 428/3-16 ശതീ.രകാജന്.കക., 
ലകാബസ അസജസ്റ്റേനസ

രകാമകൃഷ്ണ മജഷന്
ആശുപത്രജ

13,020/-

2 430/3-16 ശതീ.ഡജ.ബജജുകുമകാര്,
ലകാബസ അസജസ്റ്റേനസ

ബജ.എന്.വജ.
ആശുപത്രജ

19,720/-
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കമഡജക്കല് റതീ-ഇമകബഴസകമനസ  സമബനജച്ച സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവകള കൃതദമകായജ

പകാലജക്കുവകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-2-2   കഡപറ്റ്യൂകടഷന്  കകാലയളവജകല  ശമ്പള  കുടജശജക  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണജല്
നജനമ നല്കജ   - 3,08,774/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

(സജ.ബജ.വജ. നമ.287/10-2015 കചേക്കസ നമ.611518 തതീയതജ.26.10.2015)

കഡകാ.കസവദര്.കക.കജക്കബസ,  അകസകാസജകയറസ കപ്രകാഫസര്ക്കസ 11.04.2006 മുതല്

10.04.2007  വകരയള്ള  കകാലയളവജകല  ശമ്പള  കുടജശജകയകായ  3,08,774/-  രൂപ

അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.   (ഇതജല് നജനമ  92,632/-  രൂപ ആദകായ നജകുതജയജനത്തെജല് കുറവസ

കചേയസ ബകാക്കജ തുകയകായ 2,16,142/- രൂപ നല്കജയജട്ടുണസ.)  അകദ്ദേഹത്തെജകന വദക്തജഗത

ഫയല് (നമ.എ.സജ.വജ.(3)1088/98) പരജകശകാധജച്ചതജല് കുറജപസ ഫയല് നമ.348 പ്രകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാലയകട  11.04.2006  മുതല്  10.04.2007  വകരയള്ള  ഒരു  വര്ഷ

കകാലയളവജല്  അകദ്ദേഹത്തെജനസ  കഡപറ്റ്യൂകടഷന്  അനുവദജച്ചജട്ടുണസ  എനസ

കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന.   വക്കൗച്ചറജകനകാകടകാപമ  സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ള  ഡറ്റ്യൂ-കഡകാണ്

കസ്റ്റേറസകമനജലുമ ഇക്കകാരദമ  മകാനഡലകായമ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന.  കമല് ഉത്തെരവസ  ഈ

ഫയലജല് ഉളകക്കകാള്ളജച്ചജടജല.  ഇതസ സമബനജച്ചസ ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.18/2015-16

തതീയതജ.14.03.2017  നല്കജയജരുകനങജലുമ  മറുപടജ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.   കമല്

കകാരണങ്ങളകാല്  ശമ്പള  കുടജശജക  ഇനത്തെജല്  അനുവദജച്ച  3,08,774/-  രൂപ

തടസ്സകപടുത്തുന.

3-2-3    കകാര്ഷജക കകകാകളജസ ഗക്കൗണസ വകാടകയസ നല്കുനതസ   -   വകാടക അഡഡകാന്സകായജ
സഡതീകരജക്കുനജല

കകാര്ഷജക  കകകാകളജസ  ഗക്കൗണസ  വകാടകയസ  നല്കുകമ്പകാള  വകാടക  മുന്കൂറകായജ

സഡതീകരജക്കുനജല.  ഗക്കൗണജകന ഉപകയകാഗമ കഴജഞസ ദജവസങ്ങളക്കസ കശഷമകാണസ വകാടക
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ഒടുക്കുനതസ.  ഗക്കൗണസ നജശ്ചജത ദജവസങ്ങളജകലക്കസ ബുക്കസ കചേയ കശഷമ ബുക്കജങ്ങസ പകാര്ടജ

അവരുകട സക്കൗകരദകാര്ത്ഥമ ഇടക്കുള്ള ദജവസങ്ങള ഒഴജവകാക്കജ, ഗക്കൗണസ ഉപകയകാഗജച്ചജടജല

എന  കകാരണത്തെകാല്  വകാടകയജല്  കുറവസ  വരുത്തെജ  ഒടുക്കുകയമ  കചേയ്യുന.   ഇതസ

സമബനജച്ചസ  വജശദമകായ  റജകപകാര്ടസ  2014-15  വര്ഷകത്തെ  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടജല്

ഉളകപടുത്തെജയജരുകനങജലുമ  വകാടക  മുന്കൂറകായജ  ഈടകാക്കകാനുള്ള  നടപടജക്രെമങ്ങള

നകാളജതുവകര  ആരമഭജച്ചജടജല.   2015-16  വര്ഷമ  ഗക്കൗണസ  ബുക്കസ  കചേയ  കശഷമ

ഉപകയകാഗജക്കകാകത  കദകാന്സല്  കചേയസ  തുക  കുറവസ  വരുത്തെജ  ഒടുക്കജയതജകന  ചേജല

ഉദകാഹരണങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ബുക്കജങ്ങസ പകാര്ടജ ഗക്കൗണസ ബുക്കസ കചേയ
ദജവസങ്ങള

വകാടകയകായജ
ഒടുകക്കണ

തുക

കദകാന്സല്
കചേയ

ദജവസങ്ങള

കചേക്കകായജ
ഒടുക്കജയ

തുക

ടജവകാന്ഡമ
ഡജസജകസ ക്രെജക്കറസ

അകസകാസജകയഷന്

01.04.2015 മുതല്
04.04.2015 വകര

12.04.2015 മുതല്
15.04.2015 വകര

19.04.2015, 23.04.2015
മുതല് 30.04.2015

വകര

ആകക 17 ദജവസങ്ങള

12,750/- 9 6,000/-

ടജവകാന്ഡമ
ഡജസജകസ ക്രെജക്കറസ

അകസകാസജകയഷന്

07.07.2015 മുതല്
15.07.2015 വകര

18.07.2015 മുതല്
28.07.2015 വകര

ആകക 20
ദജവസങ്ങള

15,000/- 4 12,000/-
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കൂടകാകത  വകാടക  ഈടകാക്കകാനകായള്ള  ഡതീനജകന  ഉത്തെരവജകന  മറജകടനകാണസ

ഫജസജക്കല് എജറ്റ്യൂകക്കഷന് ഡജപകാര്ടസകമനജല് നജനമ ബുക്കജങ്ങസ ദജവസങ്ങള കദകാന്സല്

കചേയസ വകാടകയജല് കുറവസ വരുത്തെജ തുക ഈടകാക്കുനതസ.

ഗക്കൗണസ  വകാടകയസ  നല്കുകമ്പകാള  വകാടക  മുന്കൂറകായജ  ഈടകാക്കുനതജനുള്ള

അടജയന്തജര നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-2-4    കകാര്ഷജക  കകകാകളജസ  ഗക്കൗണസ  വകാടകയസ  നല്കജയതസ    -    വകാടക  ഇനത്തെജല്
ഒടുക്കജയ തുകയജല് കുറവസ വനതസ   - 21,300/-   രൂപ ഒടുക്കസ വരുകത്തെണതകാണസ

ഡതീനജകന  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  ഗക്കൗണസ  വകാടക  ഇനത്തെജല്  ഈടകാക്കജ  ഒടുക്കു

വരുകത്തെണ തുകകകളക്കകാള കുറഞ തുകകളകാണസ ഒടുക്കു വരുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  വജശദ

വജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. ഉത്തെരവസ നമ്പര് ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ
ഒടുക്കു വരുകത്തെണ

തുക 
(രൂപ)

ഒടുക്കു
വരുത്തെജയ

തുക

കുറവസ

(രൂപ)

1 GL/B1/12600/2015 19,500/- 16,500/- 3,000/-

2 GL/B1/1829/2015 10,000/- 5,600/- 4,400/-

3 GL/B1/10540/2015 21,000/- 15,000/- 6,000/-

4 GL/B1/10917/2015 20,000/- 12,100/- 7,900/-

ആകക
-------------

21,300/-
========

ഇതസ  സമബനജച്ചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ്പര്  16-നസ  മറുപടജ

ലഭദമകായജടജല.   ആയതജനകാല്  21,300/-  രൂപ  പജഴപലജശ  സഹജതമ  ഈടകാക്കജ

യൂണജകവഴജറജ ഫണജകലക്കസ ഒടുക്കു വരുകത്തെണതകാണസ.
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3-2-5   കകാര്ഷജക  കകകാകളജസ  ഗക്കൗണസ  വകാടകയസ  നല്കജയതസ    -    വകാടക  ഒടുക്കസ
വരുത്തെകാത്തെതസ   - 36,750/-   രൂപ ഒടുകക്കണതകാണസ

ചുവകട  പറയന  ഉത്തെരവകള  പ്രകകാരമ  ഈടകാക്കജയ  കകകാകളജസ  ഗക്കൗണസ

വകാടകയകട ഒടുക്കു വജവരമ ലഭദമല.

ക്രെമ നമ്പര് ഉത്തെരവസ നമ്പര് ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ ഒടുകക്കണ
തുക

(രൂപ)

1 GL/B1/662/2016 13,500/-

2 GL/B1/2351/2016 6,000/-

3 GL/B1/1828/2016 3,750/-

4 GL/B1/1161/2016 9,000/-

5 GL/B1/4851/2016 3,000/-

6 GL/B1/10562/2016 1,500/-

ആകക
-------------
36,750/-

========

ഇതസ  സമബനജച്ചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ്പര്  16-നസ  മറുപടജ

ലഭദമകായജടജല.   ആയതജനകാല്  36,750/-  രൂപ  പജഴപലജശ  സഹജതമ  ഈടകാക്കജ

യൂണജകവഴജറജ ഫണജകലക്കസ ഒടുകക്കണതകാണസ.

3-2-6    വരവസ തുക ഒടുക്കജയതജല്   1,500/-   രൂപ കുറവസ

വരവസ  രസതീതുകള പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴപറയന തുകകള ഒടുക്കജയതകായജ

കകാണുനജല.   ആയതസ  ഉത്തെരവകാദജയകായ  ഉകദദകാഗസ്ഥനജല്  നജനമ  ഈടകാക്കജ

യൂണജകവഴജറജ ഫണജകലക്കസ ഒടുക്കജ വജവരമ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

ക്രെമ നമ്പര് തതീയതജ രസതീതസ നമ്പര് തുക (രൂപ)

1 21.10.2016 74/ 60301 60
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2 21.10.2016 75/ 60301 60

3 21.10.2016 76/ 60301 60

4 21.10.2016 77/ 60301 1320

ആകക 1500

3-2-7   പുറത്തെസ നജനമ ക്ളകാസ്സസ എടുക്കുകമ്പകാള വരുന അദ്ധദകാപകര്ക്കസ നല്കുവകാനുള്ള
കഹകാണകററജയമ  ,    ആവശദത്തെജല്  കൂടുതല്  മുന്കൂറകായജ  മകാറജ  കപ്രകാജക്ടസ
കഹഡുമകാര്ക്കസ നല്കുന  . -   ഈ പ്രവണത ഒഴജവകാക്കണമ

       പുറത്തെസ  നജനമ  പഠജപജക്കുവകാന്  വരുന  അദ്ധദകാപകര്ക്കസ  പ്രതജഫലമ

നല്കുനതജനകായജ  വലജയ  തുകകള  മകാറജ  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടസ  കഹഡുമകാര്ക്കസ  നല്കജ

വരുന.   ഇങ്ങകന  പജന്വലജച്ചസ  നല്കുന  തുകകള  എലകാമ  3  മകാസത്തെജനുള്ളജല്

കചേലവഴജക്കുനമജല.  പകരമ ഓകരകാ മകാസവമ  1,000/-  രൂപ മുതല് 2,000/-  രൂപ വകര

കചേലവഴജച്ചസ  8-9 മകാസങ്ങള കകകാണകാണസ തുക തതീര്ക്കുനതസ.  3 മകാസത്തെജനു കശഷമുള്ള

നതീക്കജയജരജപസ തുകകള കമല് ഉകദദകാഗസ്ഥര് കയജല് സൂക്ഷജക്കുകയകാണസ കചേയ്യുനതസ.

3-2-8   അഡഡകാന്സസ  തുക  ക്രെമതീകരജച്ചജടജല   –  3,00,000/-    രൂപ  പലജശ  സഹജതമ
ഈടകാകക്കണതകാണസ

RAWE  Agro  Clinic  നടത്തുവകാനകായജ  അകസകാസജകയറസ  കപ്രകാഫസര്

കഡകാ.കജകായജ.എമ.-നസ  02.03.2016-നസ  2,00,000/-  രൂപയമ  15.03.2016-ല്  1,00,000/-

രൂപയമ  മുന്കൂറകായജ  നല്കജയജട്ടുണസ.   കൂടകാകത  വകാഹനത്തെജകന  വമകലജസ

പരജകശകാധനയകായജ  15.03.2016-ല്  1,000/-  രൂപ മുന്കൂറകായജ  വകപറജയജട്ടുണസ.   ജജ.ഒ.

(പജ)നമ.419/11/ഫജന് തതീയതജ.04.10.11 പ്രകകാരമ മുന്കൂര് തുക വകപറജയ ഉകദദകാഗസ്ഥന് 3

മകാസത്തെജനകമ  തുക  ക്രെമതീകരജച്ചജകലങജല്  ടജ  മുന്കൂര്  തുക  18%  പലജശ  ഉളകപകട

ഈടകാകക്കണതകാണസ.  ഒരു വര്ഷത്തെജലധജകമകായജ തുക ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ

വതീഴ്ചയകായജ കണക്കകാക്കുന.  ടജ തുക പലജശ സഹജതമ ഈടകാക്കുവകാന് കവണ നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-2-9    വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള

വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ള ബജല്ലുകള റദ്ദേസ കചേയജടജല.

2. തകാത്കകാലജകകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന  ജതീവനക്കകാരുകട  മസ്റ്റേര്

കറകാളുകളക്കസ  പകരമ  ഹകാജര്  കസ്റ്റേറസകമന്റുകളകാണസ  വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ

സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

3. ഒകര കചേക്കസ ഉപകയകാഗജച്ചസ പജന്വലജക്കുന തുകകള വദതദസ്ത വക്കൗച്ചറുകള പ്രകകാരമ

കവകറ  വദക്തജകളക്കസ/ആവശദത്തെജനസ  നല്കുകമ്പകാള/കചേലവഴജക്കുകമ്പകാള  ആ

വക്കൗച്ചറുകളജകലലകാമ ഇപ്രകകാരമ ഉപകയകാഗജക്കുന ഒറ കചേക്കസ നമ്പരുമ തുകയമകാണസ

കരഖകപടുത്തെജ  വരുനതസ.  ഇതജല്  അതകാതസ  തുക  മകാത്രമ  വക്കൗച്ചറജല്

കരഖകപടുത്തെകാവനതകാണസ.  (ആവശദകമങജല്  കമകാത്തെമ  തുക  ബകാക്കറജല്

കരഖകപടുത്തെകാവനതകാണസ).

4. മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജ  കകാണജച്ചജടജലകാത്തെ  ബജല്ലുകളകാണസ  കൂടുതലുമ

വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

വക്കൗച്ചറുകളജകല  ഈ  അപകാകതകള  ഒഴജവകാക്കജ  അവ  കുറമറ  രതീതജയജല്

സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.   സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങുകമ്പകാള

അതജകന്മേലുള്ള നജകുതജകള  സര്ക്കകാരജനസ  ലഭജക്കുനതജനസ  ബജല്ലുകളജല്  നജകുതജയമ  കൂടജ

കചേര്ത്തെസ വകാങ്ങുക.

3-2-10   കകകാകളജജനസ തനതകായജ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറുകള ഇല

കകകാകളജജല് തനതകായജ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറുകള എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുനജല.  പകരമ

കകകാകളജജനസ കതീഴജകല വജവജധ വകുപ്പുകളക്കസ ആവശദമകായ സകാധനങ്ങള അതകാതസ വകുപസ

കമധകാവജകള  വകാങ്ങജ  അവരുകട  തകന  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറുകളജല്  എഴുതജ

സൂക്ഷജക്കുകയകാണസ കചേയ്യുനതസ.
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കകകാകളജസ  ഫണസ  വഴജ  വകാങ്ങുന  സകാധനങ്ങളക്കസ  എലകാമ  തകന  കകകാകളജസ

കകാരദകാലയത്തെജല്  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറുകള  (നജശ്ചജത  കഫകാര്മകാറജല്)  എഴുതജ

സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  അതജല് നജനമ വജതരണമ കചേകയണവ അതകാതസ വകുപ്പുകളക്കസ

നല്കജയതകായജ  കകാണജച്ചസ  അവ  സഡതീകരജക്കുനവരുകട  ഒപസ  വയ്കക്കണതുമ,  ഇതസ

കകകാകളജജകല ബനകപട ഉകദദകാഗസ്ഥന് കക്കൗണര്വസന് കചേകയണതുമകാണസ.

3-2-11   കസ്റ്റേഷനറജ സകാധനങ്ങള ഒരുമജച്ചസ വകാങ്ങകാത്തെതസ കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡലജകല
വദവസ്ഥകളക്കസ വജരുദ്ധമ

സ.ഉ.  (അച്ചടജച്ചതസ)  3/2013  ധന  തതീയതജ.21.06.2013  പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച്ച

കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് 2013 ഖണജക 6.1  പ്രകകാരമ കഴജഞ മൂനസ മുതല് 5

വര്ഷങ്ങളജകല  ഉപകയകാഗമ  മുന്  നജര്ത്തെജ  ആവശദമകായ  സകാധനങ്ങളുകട  പടജക

വര്ഷകാരമഭത്തെജനസ മുമ്പസ തയകാറകാക്കണകമനമ ഇതജല് വരുന സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ

ആദദ  മൂനസ  മകാസകത്തെക്കസ  കൂടജയള്ള  ആവശദകത  പരജഗണജച്ചസ  തുക  ബജറജല്

വകയജരുത്തെണകമനമ, ഖണജക 6.3 പ്രകകാരമ ഓകരകാ വകുപസ അദ്ധദക്ഷന്മകാരുമ തകന

വകുപജലുണകാകുന  സര്പസസ  കസ്റ്റേകാറജകന  ലജസ്റ്റേസ  മറസ  വകുപ്പുകളജകലക്കസ  യഥകാസമയമ

അറജയജക്കണകമനമ,  അതജല് ആവശദമകായ സകാധനങ്ങള ഉകണങജല് അവ ഓകരകാ

വകുപസ കമധകാവജയമ ഉപകയകാഗകപടുത്തെണകമനമ ലജസ്റ്റേസ ലഭജക്കുനജല എങജല് ഇപ്രകകാരമ

ലഭദത ഉറപകാക്കണകമനമ വദവസ്ഥ കചേയജട്ടുണസ.

എനകാല്  ഈ  വദവസ്ഥകള  പകാലജക്കകാകത  കകകാകളജജനസ  കതീഴജകല  ഓകരകാ

വകുപജനുമ  മറസ  വകുപ്പുകള/  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കതീഴജലുള്ള  വജവജധ  കകാരദകാലയങ്ങള

എനജവയമ  പ്രകതദകമ  പ്രകതദകമകായജ  സകാധനങ്ങള  ആവശദത്തെജനനുസരജച്ചസ

അല്പകാല്പമകായജ  മകാത്രമ  വകാങ്ങുന  രതീതജയകാണസ  നജലനജല്ക്കുനതസ.   ഇതു  കകാരണമ

കമകാത്തെത്തെജല് വകാങ്ങുകമ്പകാള ലഭജയ്കക്കണ കജഴജവകളുമ ലഭജക്കുനജല.
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ആകയകാല്,  കസ്റ്റേഷനറജ  മറസ  വദനമദജന  ഉപകയകാഗത്തെജനുള്ള  സകാധനങ്ങള

എലകാമ കവള്ളകായണജ കകാര്ഷജക കകകാകളജജകല എലകാ കകാരദകാലയങ്ങളക്കുമ കകകാകളജജനു

കതീഴജകല വജവജധ വകുപ്പുകള കൂടജ ഒരുമജച്ചസ  കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡലജകല കമല്

വദവസ്ഥകളക്കസ  വജകധയമകായജ  വകാങ്ങജ  വജതരണമ  കചേയ്യുനതജനുള്ള  സമവജധകാനമ

ഒരുകക്കണതകാണസ.

3-2-12   പത്ര  പരസദങ്ങള  കചേയ്യുനതസ    -    പബ്ളജകസ  റജകലഷന്സസ  നടപടജക്രെമങ്ങള
പകാലജക്കുനജല  സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവകളക്കസ വജരുദ്ധമ–

സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ  (അച്ചടജച്ചതസ)  01/04/I  &  PR  തതീയതജ.01.01.2004  പ്രകകാരമ

ദര്ഘകാസസ പരസദങ്ങളജകല അടജസ്ഥകാന വജവരങ്ങള മകാത്രമ ഉളകക്കകാള്ളുന വജന്കഡകാ

പരസദങ്ങള മകാത്രമ  പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുനതകാകണനസ  ഉത്തെരവകായജട്ടുണസ.   അതുകൂടകാകത,

സ.ഉ.(ദജന)1/2011/P&ARD  തതീയതജ.04.01.2011  പ്രകകാരമ വജവജധ ദജനപത്രങ്ങളുകട പരസദ

നജരക്കസ  P&ARD  വഴജ  നല്കജയകാലുമ  കനരജടസ  നല്കജയകാലുമ  15%  കജഴജവസ

അനുവദജക്കണകമനമ  വദവസ്ഥ  കചേയജട്ടുണസ.   എനകാല്  കകകാകളജജല്  നജനമ  പത്ര

പരസദങ്ങള നല്കുകമ്പകാള  കമല്  വദവസ്ഥകള പകാലജക്കുനജല.   കൂടകാകത,  പരസദമ

പ്രസജദ്ധതീകരജച്ച ദജനപത്രമ/ പത്ര കടജങ്ങസ വക്കൗച്ചറജകനകാകടകാപമ കചേര്ത്തെജടജല.

       ഇനജ  മുതല് പത്ര പരസദമ  കചേയ്യുകമ്പകാള കമല് വദവസ്ഥകള കൃതദമകായമ

പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-3     കകകാകളജസ ഓഫസ കകകാ  -  ഓപകറഷന്   &   ബകാങജങ്ങസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-3-1    കഡവലപ്കമനസ ഗകാനസ കചേലവസ   -   അപകാകതകള

ഐ.സജ.എ.ആര്.  കഡവലപ്കമനസ  ഗകാനജകന  കചേലവമകായജ  ബനകപട

അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.
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3-3-1-1    കഡവലപ്കമനസ ഗകാനസ   -   മകാര്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമകായ കചേലവകള

സജ.ബജ.വജ.  നമ്പര്  68/3.16  തതീയതജ.31.03.16  പ്രകകാരമ  6,00,000/-  രൂപ  2016-17

വര്ഷകത്തെ  12288  എന  കണ്സറ്റ്യൂമര്  നമ്പറജകന  ഇലകജസജറജ  ചേകാര്ജജനത്തെജല്

റജകപയര്  &  കമയജനനന്സസ  എന  കഹഡജല്  (410)  അഡഡകാന്സകായജ  പജന്വലജച്ചസ

കക.എസസ.ഇ.ബജ.യജല് അടവകാക്കജയജട്ടുണസ.   Repair  & Maintenance  എന കഹ  ഡജല്

Repair,  refurnishing/  renovation  &  modernization  of  educational  structure/

infrastructure  and  other  work  related  to  teaching  and  learning  including  model

classrooms  &  P.G.  laboratories  എനജവയകാണസ  കചേയകാവന കചേലവകളകായജട്ടുള്ളതസ.

ഈ  ഇനങ്ങളജല്  ആസൂത്രജതമകായ  കപ്രകാകപകാസലുകള  വച്ചസ  കചേലവസ  കചേയ്യുനതജനസ

പകരമ ഫണസ ലകാപകായജ കപകാകകാതജരജക്കകാന് കവണജ മകാത്രമ (ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര്

5-കന  മറുപടജ)  ഇത്തെരമ  കനകാണ്പ്ളകാന്  കചേലവകള  പ്രകതദക  പദ്ധതജ

ആവശദത്തെജനകായജ  ലഭജച്ച  ധനസഹകായത്തെജല് നജനമ കചേലവകാക്കജയതസ  ഗക്കൗരവകമറജയ

വജഷയമകാണസ.  ഇത്തെരമ പ്രവണതകള ഭകാവജയജല് ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജകക്കണതകാണസ.

3-3-1-2   കഡവലപ്കമനസ ഗകാനസ   -   വകമകാറജ കചേലവഴജച്ചു   - 84,000/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

സജ.ബജ.വജ.  നമ.  66/3/16  തതീയതജ.31.03.16  പ്രകകാരമ  84,000/-  രൂപ എമ.ബജ.എ.

(അഗജക്കളച്ചര് ബജസജനസസ മകാകനജസ കമനസ) എന കകകാഴജകല 2014 ബകാച്ചസ IIIrd കസമസ്റ്റേര്

വജദദകാര്ത്ഥജകളക്കസ ക്ളകാകസ്സടുത്തെ ഗസ്റ്റേസ ഫകാക്കല്റജകളക്കസ ഓണകററജയമ നല്കകാനകായജ

കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ.  (846- അവകാര്ഡ്സസ എന കഹഡജല്).  റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ ആയജ

നടപജലകാക്കുന  കകകാഴജകലക്കസ  കഡവലപ്കമനസ  ഗകാനജല്  നജനമ  തുക  കചേലവഴജച്ചതസ

ക്രെമവജരുദ്ധമകാണസ.   ഓഡജറസ  അകനഡഷണ  നമ്പര്  5-കന  മറുപടജയജല്  "സമസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരജകന ബകാദ്ധദത കുറക്കകാനകാണസ ഗസ്റ്റേസ ഫകാക്കല്റജക്കസ ഐ.സജ.എ.ആര്. ഫണജല്

നജനമ ഓണകററജയമ  നല്കജയതസ" എനസ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ

രതീതജയജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  ടജ  കകകാഴജകന  കചേലവസ  ബകാദ്ധദത  സര്ക്കകാരജകന

ഉത്തെരവകാദജത്തെഡമ  അല,  ടജ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജല്  നജനമ  തകന  കചേലവസ  തുക
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കകണകത്തെണതകാണസ.   ആയതുകകകാണസ  തകന വകമകാറജ  കചേലവഴജച്ച  ടജ  തുക  ICAR

കഡവലപ്കമനസ ഗകാനജല് തജരജകക അടകക്കണതകാണസ.

3-3-2    മുന്കൂറുകള ക്രെമതീകരജക്കുനതജല് കകാലതകാമസമ

മുന്കൂറുകള  ക്രെമതീകരജക്കുനതജല്  കകാലതകാമസമ  വരുനണസ.   വജശദകാമശങ്ങള

തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

CB നമ്പര് & തതീയതജ,
തുക

അഡഡകാന്സസ വകപറജയതസ അഡ്ജസ്റ്റേസ
കചേയതജകന

വജശദകാമശങ്ങള

1 14/15-16 തതീ.04-05-15
(ശതീര്ഷകമ 2208)
Rs.1,33,000/-

Dr.R.Sendilkumar,
Associate Professor for conducting
the  village  stay  programme  for
2011  batch  B.Sc(Hons.),  C&B
students
(04.05.15 to 09.05.15)

CB No.7/16-17
dt.18.04.16

2 269/15-16 dt.08.01.16
Rs.80,000/-
(Development Grant)

Dr.K.A.Sunandha, 
Associate  Professor  for  meeting
the  expenditure  of  study  tour
scheduled on 05.04.16 to 25.04.16

CB No.203/16-
17 dt.07.12.16

3 CB No.350/15-16 
dt.30.03.16
Rs.40,000
(Development Grant)

Dr.K.A.Sunandha,
Associate Professor in connection 
with AIST for 2013 batch

CB No.203/16-
17 dt.07.12.16

4 CB No.346/15-16 
dt.30.03.16
Rs.90,000/-
(Development Grant)

Dr.A.M.Jose, Associate Director,
MBA(ABM) for meeting the 
expenditure in connection with 
providing amenities & placement 
activities to MBA (ABM) & B.Sc.
(Hons) C&B Students of the 
college.

CB No.68/16-17
dt.04.07.16
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5 CB No.361/15-16 
dt.31.03.16
Rs.14,000/-
(Development Grant)

Sri.Jacob Thomas.M.,
Associate Professor to meet the 
fixing charges of the wooden table
tops on the repainted 4 Nos. Of 
steel tables 

CB No.101/16-
17 dt.08.08.16

6 CB No.362/15-16 
dt.31.03.16
Rs.13,000/-
(Development Grant)

Sri.Jacob Thomas.M.,
Associate Professor, for meeting 
repair of furniture

CB No.363/15-
16 dt.08.08.16

7 CB No.363/15-16 
dt.31.03.16
Rs.12,000/-
(Development Grant)

Sri.Jacob Thomas.M.,
Associate Professor to meet the 
repair charges of 6 nos. of Twin 
chairs of the college.

CB No.99/16-17
dt.08.08.16

അ ഡഡകാന്സസ  ക്രെമതീകരജക്കുനതസ  വവകുനതസ  ശരജയകായ  നടപടജയല.   മൂനസ

മകാസത്തെജനകകമങജലുമ അ ഡഡകാന്സുകള ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 9/ 15.04.2017).

3-3-3    ഇന്സക്ഷണല് കണ്സറ്റ്യൂമര് കസ്റ്റേകാര് പ്രവര്ത്തെജക്കുനജല

ഫയല് നമ്പര് - CBM/GL/2348/2013

04.12.2013-കല  സ്റ്റേകാഫസ  കക്കൗണ്സജല്  മജനജറസസസ,  സജ.സജ.ബജ.എമ.  ഓപകറഷന്

മകാനഡല്  എനജവയകട  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  വജദദകാര്ത്ഥജകളുകട  കക്ഷമകത്തെ  ലക്ഷദമജടസ

16.12.2013 മുതല് കസ്റ്റേകാര് പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജച്ചു.  16.12.2013 മുതല് ഒരു വര്ഷകത്തെയസ

സ്റ്റേകാഫസ  കകകാ-ഓര്ഡജകനറകറ  കനകാമജകനറസ  കചേയ്യുകയമ അകസ്സകാസ്സജകയറസ  ഡതീന്,  സ്റ്റേകാഫസ

കകകാ-ഓര്ഡജകനറര് എനജവരുകട കപരജല് സമയക്ത അക്കക്കൗണസ ആരമഭജക്കുകയമ കചേയ്തു.

(അക്കക്കൗണസ നമ.67258415108, എസസ.ബജ.ടജ., കവള്ളകാനജക്കര).
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2012-13  വര്ഷമ  203-21-5200-859  ശതീര്ഷകത്തെജല്  2,35,085/-  രൂപ കസ്റ്റേകാറജകന

പ്രവര്ത്തെനത്തെജനസ  കചേലവഴജച്ചു.   ഇതജല്  1,63,541/-  രൂപ  ഇന്ഫകാസക്ചേര്

വജകസനത്തെജനുമ  71,544/-  രൂപ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജനുമകായജ  വകയജരുത്തെജ.

ഡജപകാര്ടസകമനസ  ഓഫസ  കകകാ-ഓപകററതീവസ  മകാകനജ്കമനജകല  അസജസ്റ്റേനസ  കപ്രകാഫസകറ

ഓഡജററകായജ നജയമജച്ചു.  പകാസ്സസ ബുക്കസ പരജകശകാധനയജല്  02.11.2016-ല്  78,458/-  രൂപ

നതീക്കജയജരജപ്പുണസ.  22.12.16-നസ കശഷമുള്ള കണക്കുകള ഓഡജറസ കചേയജടജല.  ടജ തജയതജക്കസ

കശഷമ  കമജറജ  പുന:സമഘടജപജക്കുകകയകാ  കസ്റ്റേകാര്  പ്രവര്ത്തെജക്കുകകയകാ  കചേയജടജല.

22.02.17-ല്  നടത്തെജയ  ഭക്കൗതജക  പരജകശകാധനയജല്  ഏതകാനുമ  സകാമഗജകള

കസ്റ്റേകാറജലുള്ളതകായജ  കകാണുന.   സജ.സജ.ബജ.എമ.,  ഓപകറഷന്  മകാനഡലജകല

നജബനനകളക്കസ  വജകധയമകായജ  കണ്സറ്റ്യൂമര്  കസ്റ്റേകാര്  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാക്കുനതജനസ

സ്റ്റേകാഫസ കക്കൗണ്സജലജകന ശദ്ധ ക്ഷണജക്കുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 10/ 15.04.17).

3-3-4    മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

        മുന്കൂര് രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴ പറയന മുന്കൂറുകള ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.

ക്രെമ
നമ.

ബജല്
നമ്പര്

ശതീര്ഷകമ തുക തുക
വകപറജയതസ

ആവശദമ

1 345/15-16 9300 84,000/- കഡകാ.വജനയസ
കുമകാര്,
അകസകാസജകയ
റസ കപ്രകാഫസര്

To meet the 
expense to complete
the project Training“
need analysis for co-
operative banks 
PACS in Kerala 
State .”
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2 51/3-16/
31-03-16

5200 1,35,000/- (1)കഡകാ.
കക.എ.
സുനന,
(അകസകാ.
കപ്രകാഫസര്)
(90,000/-)
(2)കഡകാ.ഇ.ജജ.
രഞജത്തെസ
കുമകാര്,
(അകസകാ.
കപ്രകാഫസര്)
(45,000)

സ്റ്റേഡജ ടൂര് 
നടത്തുനതജനകായജ 
മുന്കൂര്.

കകരള  ഫജനകാന്ഷദല്  കകകാഡസ  കവകാളദമ  1  ആര്ടജക്കജള  99  പ്രകകാരവമ

GO(P)419/11/fin.  dt.04.10.11  പ്രകകാരവമ  അഡഡകാന്സസ  തുകകള  3  മകാസത്തെജനുള്ളജല്

ക്രെമതീകരജച്ചജടജകലങജല്  (അഡ്ജസ്റ്റേസകമനസ  ബജല്  നജര്ദ്ദേജഷ്ട  സമയത്തെജനുള്ളജല്

സമര്പജച്ചജടജകലങജല്)  മുഴുവന്  മുന്കൂര്  തുകയമ  മുന്കൂര്  പജന്വലജച്ച  തതീയതജ  മുതല്

തജരജച്ചടവകാക്കുന തതീയതജ  വകരയള്ള കകാലയളവജകലയസ  നജശ്ചജത ശതമകാനമ പലജശയമ

ഈടകാകക്കണതകാണസ.  അഡ്ജസ്റ്റേസകമനസ ബജല് കൃതദമകായജ സമര്പജക്കകാതജരജക്കുകയമ തുക

മുഴുവന്  വജനജകയകാഗജക്കകാതജരജക്കുകയമ  കചേയ്യുനപക്ഷമ  വജനജകയകാഗജക്കകാത്തെ  തുകയസ

പജന്വലജക്കല് തതീയതജ മുതല് തജരജച്ചടയന തതീയതജ വകരയള്ള നജശ്ചജത നജരക്കജലുള്ള

പലജശ സഹജതമ തജരജകക ഈടകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 8/12.04.2017, 5/12.04.2017).

3-3-5    AMC   ഏര്കപടുനതജനസ കകാലതകാമസമ കനരജടതസ

26/03/14-ല്  സ്ഥകാപനത്തെജകലക്കസ  വകാങ്ങജയ  കഫകാകടകാകകകാപജയറജനസ  ആനുവല്

കമയജനനന്സസ  കകകാണ്ടകാക്ടജല്  ഏര്കപടുനതജനസ  കരകാര്  വച്ചതജനസ  കകാലതകാമസമ

കനരജടജട്ടുണസ.   28/09/15-കല  നമ.SOS/KAU-C&B-2015(1)/  28.09.15  കത്തെസ  പ്രകകാരമ

വസ്പെസസ ഓഫതീസസ  സജസ്റ്റേത്തെജകന  (പള്ളജക്കുളമ കറകാഡസ,  തൃശൂര്) AMC  കപ്രകാകപകാസല്

കത്തെസ  (28/09/15-ല്)  ലഭജച്ചതജനസ  കശഷമ  വകാറനജ  കകാലയളവസ  അവസകാനജച്ചതജനുമ
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കശഷമകാണസ  (2  വര്ഷത്തെജനു കശഷമ)  കരകാര് വച്ചജട്ടുള്ളതസ.(24/03/16-ല്).  AMC കരകാര്

വദവസ്ഥകളജല്ത്തെകന  പവര്  സപ്വള  കബകാര്ഡുമ  വകാങ്ങുനതജനസ  വദവസ്ഥ

കചേയജരുകനങജല്,  കുറഞ  നജരക്കജല്/free  of  cost  ആയജ  വകാങ്ങകാമകായജരുന.

അപ്രകകാരമ  കചേയകാതജരുനതജനകാല്  19,450/-  രൂപ  (CBV  No.47/12-15  Ch.No.607617/

26/12/15,  തുക-19,450/-)  പവര് സപ്വള വകാങ്ങുനതജനസ കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ.  ഭകാവജയജല്

ഇത്തെരമ  ഉപകരണങ്ങള  വകാങ്ങുകമ്പകാള  കമല്  സൂചേജപജച്ച  അപകാകതകള

സമഭവജക്കകാതജരജക്കകാന് സ്ഥകാപന കമധകാവജകള ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 11/ 15-04-17).    

3-3-6    പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

         ടജ  കകന്ദ്രത്തെജകല  വജവജധ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളുകട  പൂര്ത്തെതീകരണ

സകാക്ഷദപത്രമ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.   ആയതസ  ലഭദമകാക്കജ  പരജകശകാധനക്കകായജ  ഓഡജറജനസ

നല്കകണതകാണസ.

ക്രെമ
നമ്പര്

വജശദകാമശങ്ങള തുക

1 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ്പര്   82/3-16
31.03.16
Rennovation & Repair of CCBMB ('5200')

3,25,000/-

2 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ്പര്   55/7-15
28.07.15
Repair work of Ladies Hostel)

1,77,529/-

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/12.04.17, 3/12.04.17).

3-4     പടനക്കകാടസ അഗജക്കളച്ചറല് കകകാകളജസ

3-4-1    ഫകാമ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകട പരജകശകാധന സമബനജച്ചസ

കസ്റ്റേഷനജകല  ഫകാമ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങകളകാടനുബനജച്ചുള്ള  രജജസ്റ്റേറുകള

പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴ കചേര്ക്കുമ പ്രകകാരമുള്ള അപകാകതകള കകാണുന.
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I.  ഫകാമ രജജസ്റ്റേറുകള കകാലജകമല

ഫകാമ  രജജസ്റ്റേറുകള  പ്രകതദകജച്ചസ  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറുകള  നകാളജതുവകര  (20-04-17)

കകാലജകമകാക്കജയജടജല  എനസ  പരജകശകാധനയജല്  കകണത്തെജയജട്ടുണസ.   കകകാക്കനടസ

കപ്രകാഡറ്റ്യൂസസ രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധജച്ചതജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

വത ഇനമ കസ്റ്റേകാക്കസ
കപജസ

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല്
അവസകാനമകായജ
കരഖകപടുത്തെജയ

തതീയതജ

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര്
പ്രകകാരമുള്ള
നതീക്കജയജരജപസ

കകരശതീ 269 30/06/16 വകര 24 Nos.
തുടര്ച്ചയജല

വഹബജഡസ  കകകാക്കനടസ
സതീഡസ ലജങ്ങസ

289 13/07/16 വകര ബകാലന്സസ കതറകായജ
കചേര്ത്തെജരജക്കുന

സജ.ഡജ.ഒ. സതീഡസ ലജങ്ങസ 225 13/07/16 വകര 118 എണ്ണമ ബകാക്കജ.
തുടര്ച്ചയജല.

നതീക്കജയജരജപകായജ  കകാണുന  വജറഴജക്കകാത്തെ  എണ്ണമ  എന്തുകചേയ്തു  എനസ

വദക്തമകാക്കജയജടജല.  

II.  നഴറജ  ഒബ്സര്കവ്വഷന് രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധജച്ചതജല് കപജസ  66  (CNR)-ല്  28/05/16

തതീയതജയജല് ബകാക്കജയകായ  930  എണ്ണമ  WCT  കതങ്ങജന്വതകള ഒരു കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേറജലുമ കചേര്ത്തെജടജല.

III. കകകാക്കനടസ നഴറജ രജജസ്റ്റേര് കപജസ 68-ല് മുളച്ചതകായജ കകാണജച്ചജരജക്കുന 1100 നലയജനമ

വതകളജല് 200 എണ്ണത്തെജകന വജവരമ കചേര്ത്തെജടജല.

IV. കകകാക്കനടസ നഴറജ രജജസ്റ്റേര് കപജസ 64-ല് 539 എണ്ണമ TXD കകകാക്കനടസ സതീഡസ ലജങ്ങസസസ

ബകാലന്സസ ഉണസ.  ആയതസ ഒരു കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജലുമ കചേര്ത്തുകകാണുനജല.

V.  റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ സതീഡസ ആനസ നഴറജ രജജസ്റ്റേര് കപജസ  29  പ്രകകാരമ മകാകങകാ റൂടസ

കസ്റ്റേകാക്കസ  2015-2016  വര്ഷത്തെജല്  10700  എണ്ണമ  വജല്പനക്കകായജ  എടുത്തെജട്ടുണസ.
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എനകാല്  ഇതസ  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറജല്  കചേര്ക്കുകകയകാ,  വജല്പന  നടത്തുകകയകാ

കചേയജടജല.  കപജസ നമ്പര് 30 പ്രകകാരമ 17/11/15-ല് 2016-17 വര്ഷകത്തെതകായജ 15677

എണ്ണമ  കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ  എടുത്തെജട്ടുണസ.   2015-16-കല  10700  എണ്ണമ  മകാകങകാ

ഗകാഫ്റ്റുകള  എന്തുകചേയ്തു  എനതജനസ  തൃപ്തജകരമകായ  മറുപടജ  നല്കജയജടജല.

കമല്കകാണജച്ച  അവദക്തത  തതീര്ക്കകാത്തെപക്ഷമ  തത്തുലദമകായ  തുക  നഷ്ടമകായജ

കണക്കകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 27/ 20.04.17).

3-4-2   റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ   -   ഫയല് പൂര്ണ്ണമകായജ ഹകാജരകാക്കജയജല

കസ്റ്റേഷനജകല  കസകായജല്  ആനസ  പ്ളകാനസ  അനകാലജസജസസ  ഡയകഗകാസ്റ്റേജകസ

ലകബകാറടറജ എന റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ ചേജലവകള പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴ കചേര്ക്കുന

അപകാകതകള കകാണുന.

1. റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ  ആരമഭജച്ചതുമകായജ  ബനകപട  ഉത്തെരവസ  ഓഡജറജനസ

ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

2. കകകാര്പസസ ഫണസ എത്ര എനസ വദക്തമല.  ഓകരകാ സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെയമ

വകാര്ഷജക വരവസ കചേലവസ കണക്കസ തയകാറകാക്കജ ഫയലജല് സൂക്ഷജച്ചജടജല.

3. റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജകന  പ്രവര്ത്തെനവമകായജ  ബനകപടസ  തകാല്ക്കകാലജക

അടജസ്ഥകാനത്തെജല് നജയമജക്കകപട ജതീവനക്കകാര്ക്കസ ശമ്പളമ അനുവദജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള

ഉത്തെരവജല്  രണസ  റജസര്ച്ചസ  കഫകലകാമകാര്ക്കസ  പുറകമ  രണസ  സജല്

അസജസ്റ്റേന്റുമകാര്ക്കുകൂടജ  കവതനമ  അനുവദജക്കുനണസ.   ഇപ്രകകാരമ  സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റേന്റുമകാര്ക്കസ  കവതനമ  അനുവദജക്കുനതജനസ  നജലവജല്  വദവസ്ഥകളുകണകാ

എനകാരകാഞസ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണമ  8/  19.04.2017  നല്കജകയങജലുമ

സ്ഥകാപനത്തെജനസ  തൃപ്തജകരമകായ  വജശദതീകരണമ  നല്കകാന്  കഴജ ഞജല.   ഈ

സകാഹചേരദത്തെജല്  തൃപ്തജകരമകായ  വജശദതീകരണമ  ലഭജക്കുനതുവകര  സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റേന്റുമകാര്ക്കസ  നല്കജയ  കവതനമ  കചേലവസ  കചേയ  നടപടജ  തടസ്സത്തെജല്
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വയന.

വക്കൗച്ചര് നമ്പര് തജയതജ സജല്ഡസ അസജസ്റ്റേന്റു-മകാരുകട
എണ്ണമ

തുക

1 BR No.630/15-16 09.09.15 1 7,770/-

2 BR No.1468/15-16 05.03.16 1 8,000/-

3 BR No.597/15-16 19.09.15 2 14,430/-

4 BR No.113/15-16 07.05.15 2 14,060/-

5 BR No.264/15-16 08.06.15 2 15,770/-

6 BR No.192/15-16 03.07.15 2 16,000/-

7 BR No.445/15-16 05.08.15 2 14,430/-

8 BR No.1157/15-16 08.01.16 1 8,000/-

ആകക
--------------

98,460/-
========

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 8/ 19.04.2017).

3-4-3    ഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കുനതജല് അവദക്തത

ഇന്കവകായ്സസ  രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ  2015-16 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകാവസകാനമ  വകര

തതീര്പകാക്കകാത്തെ  41  ഇന്കവകായ്സുകള  ഉണകായജരുന.   ഇന്കവകായ്സുകള

തതീര്പകാക്കജയതജകന വജശദകാമശങ്ങള ആരകാഞ്ഞുകകകാണസ നല്കജയ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ

14-നസ മറുപടജയകായജ ഇന്കവകായ്സുകളുകട തുകകള ബകാങസ അക്കക്കൗണജല് വനജട്ടുകണന

മറുപടജയകാണസ ലഭജച്ചതസ.  ബകാങസ അക്കക്കൗണ്ടുകള പരജകശകാധജച്ചതജന് പ്രകകാരമ കകാഞങ്ങകാടസ

കൃഷജ  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടറുകട  ഓഫതീസജല്  നജനമ  തുകകള  അക്കക്കൗണജല്

വനജട്ടുണസ.  എനകാല് ഇന്കവകായ്സസ പ്രകകാരമുള്ള തുകകളല അക്കക്കൗണജല് വനജട്ടുള്ളതസ.

ആയതജനകാല്  മുഴുവന്  ഇന്കവകായ്സുകളുമ  തതീര്പകാക്കജകയകാ  എനസ  പരജകശകാധജക്കകാന്

സകാധജച്ചജടജല.   പ്രസ്തസ്തുത  ഇന്കവകായ്സുകളുകട  കവര്തജരജച്ച  വജശദകാമശങ്ങള

ലഭദമകാകകാത്തെതുകകകാണസ  ഇന്കവകായ്സസ  രജജസ്റ്റേറജല് ഇടപകാടുകള തതീര്പകാക്കജയജടജകലന

മറുപടജയകാണസ ലഭജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



63

എലകാ ഇന്കവകായ്സുകളുമ തതീര്പകാക്കജ വജശദകാമശങ്ങള ഇന്കവകായ്സസ രജജസ്റ്റേറജല്

കചേര്കക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 14/ 19.04.2017)

3-4-4  കടയജനതീസസ  കഹകാസ്റ്റേല്    &    ഗസ്റ്റേസഹക്കൗസസ  നജര്മകാണ  പദ്ധതജയകട
പൂര്ത്തെതീകരണത്തെജനുകശഷമ  ബകാക്കജയള്ള  തുകക്കസ  ഫര്ണജച്ചര്  വകാങ്ങജയതസ
ശരജയകായ അക്കക്കൗണസ ശതീര്ഷകത്തെജല് അക്കക്കൗണസ കചേയജടജല

കടയജനതീസസ  കഹകാസ്റ്റേല്  &  ഗസ്റ്റേസ  ഹക്കൗസസ  നജര്മകാണ  പദ്ധതജയകട  (2047)

പൂര്ത്തെതീകരണത്തെജനു കശഷമ ബകാക്കജവന തുകയജല് നജനമ  2015-16  വര്ഷമ  1,55,850/-

രൂപ കമകസ്സര്സസ  ഐശഡരദ  എനര്വപ്രസസസ,  കകാഞങ്ങകാടസ  എന സ്ഥകാപനത്തെജല്

നജനമ വജവജധ ഫര്ണജച്ചര് ഇനങ്ങള വകാങ്ങുനതജനകായജ കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ.  (BR No.1780/

31.03.16).   ഫര്ണജച്ചര്  വകാങ്ങുനതജനസ  കചേലവഴജച്ച  തുക  "910-civil  works  ” എന

ശതീര്ഷകത്തെജലകാണസ അക്കക്കൗണസ കചേയജട്ടുള്ളതസ.  416-Furnitures  “ ” എന ശതീര്ഷകത്തെജനു

പകരമ  "910-civil  works  ” എന  ശതീര്ഷകത്തെജല്  അക്കക്കൗണസ  കചേയതസ  ശരജയകായ

നടപടജയല.   കചേലവകള  ശരജയകായ  ശതീര്ഷകങ്ങളജല്  അക്കക്കൗണസ  കചേയ്യുനതജനസ

ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.23/ 20.04.2017).

3-4-5    കക  .  എ  .  യ  .   പ്രസ്സജല് നജനമ പുസ്തകമ അച്ചടജച്ചസ ലഭജച്ചജടജല

പദ്ധതജ - 9541-State Plan Project Socio economic analysis and farmer participatory  
                    development of homestead forms of Kerala.

CBV No. - 193/ 03-16

തുക     -  40,000/-, കചേക്കസ നമ്പര് 704067 തതീയതജ.31.03.16

കമല് പ്രകകാരമ കക.എ.യ. പ്രസ്സജനസ "സഡയമപരദകാപ്തമകായ മകാതൃകകാ വതീട്ടുവളപ്പുകള"

എന പുസ്തകമ 300  കകകാപജ അച്ചടജക്കുനതജനസ  40,000/-  രൂപ നല്കജകയങജലുമ പുസ്തകമ

ലഭദമകാക്കജയജടജല.   പുസ്തകത്തെജകല  കപജുകളുകട  എണ്ണമ,  തരമ  എനജവ
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കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  പുസ്തകമ ലഭദമകാക്കകാത്തെതജനകാല് കചേലവകായ തുക 40,000/-  രൂപ

ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 16/ 19.04.2017).

3-4-6   നജയമപ്രകകാരമ ഈടകാകക്കണ ആദകായ നജകുതജ  ,    മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജ എനജവ
ഈടകാക്കജയജടജല

കഡകടഷന്  മുകഖന  പൂര്ത്തെതീകരജച്ചജട്ടുള്ള  തകാകഴ  പറയന  വര്ക്കുകളക്കസ

നജയമകാനുസരണമ  ഈടകാകക്കണ  ആദകായനജകുതജ,  മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജ  മുതലകായവ

ഈടകാക്കജയജടജല.

ക്രെമ
നമ.

ബജ.
ആര്.നമ.

സജ.ബജ.വജ. വര്ക്കജകന
വജവരമ

ശതീര്ഷകമ കഡകടഷന്
കകകാണ

ആളുകട കപരസ
നമ്പര് തതീയതജ തുക

1 1737/
15-16

110/03-16 31.3.16 1,97,091/- Renovation
work  of
microbial
inoculont
production
facility

9309-921 Janeesh.T.V.
J.J.Builders
Neelashwaram

2 1738/15-
16

111/03-16 31.3.16 1,90,000/
-

Providing  sheet
proof  fix
microbial
inoculant
production
facility

9309-910 Suresh
Babu.C.V.,
Choyivalappil
House,
Neelishwaram

3 1851/15-16 254/03-
16

31.3.16 1,90,000/
-

Roofing
chamber  with
artificial facility

8287-214 Baburajan.K.
Royal  Steel
industrial work

4 1878/15-
16

247/03-
16

31.3.16 6,62,000
/-

Finishing  work
of  seed
processing
facility  &
construction
storage
infrastructures.

8287-214 Sharath
Surendran
Kannur.
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നജയമപ്രകകാരമ  ഈടകാകക്കണ നജകുതജകള കഡകടഷന് കകകാണ ആളജല് നജനമ

ഈടകാക്കജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കസ വരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-4-7    മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജക്കുനതജനസ കകാലതകാമസമ
മുന്കൂര്  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരമ  തകാകഴപറയന  മുന്കൂറുകള  ക്രെമതീകരജക്കുനതജനസ

കകാലതകാമസമ വനജട്ടുണസ.

ക്രെമ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റേര്
മുന്കൂര് വകപറജയ

ആളുകട കപരസ
തുക 

മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചതജകന
വജവരമ

നമ്പര് തതീയതജ ബജല് രജജസ്റ്റേര്

നമ്പര് തതീയതജ ബകാലന്സസ

1 150/15-16 29.6.15 കഡകാ.പജ.ആര്. സുകരഷസ, 
കപ്രകാഫസര്

10000 1089/
15-16

17.12.15 1925

2 185/15-16 1.7.15 കൃകഷ്ണന.കജ.ആര്.
ടതീച്ചജങ്ങസ അസജസ്റ്റേനസ

20000 1701/
15-16

31.3.16 106

3 324/15-16 17.7.15 കഡകാ.പജ.ആര്. സുകരഷസ,
കപ്രകാഫസര്

10000 1494/
15-16

3.3.16 0

4 395/15-16 29.7.15 സക്കൗമദ. എന്.ആര്.,
വജദദകാര്ത്ഥജ

10000 1577/
15-16

28.3.16 1825

5 459/15-16 6.8.15 കഡകാ.കക.എന്. 
സതതീശന്, അകസകാ. 
കപ്രകാഫസര്

15000 1493/
15-16

3.3.16 0

മുന്കൂറുകള മൂനസ മകാസത്തെജനകമ ക്രെമതീകരജക്കുവകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-5    കകകാകളജസ ഓഫസ കഫകാറസജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-5-1 യകാത്രകാബജല്ലുകള തയകാറകാക്കുനതജകല അപകാകതകള

1.    ഓകരകാ മകാസകത്തെയമ യകാത്രകാ ബജല്ലുകള മകാസമ തജരജച്ചസ തയകാറകാക്കുനജല

ഉദകാ:  CBV No.81/6-15  തജയതജ,  19.06.2015  പ്രകകാരമ  ബജലജല്  P.M.സുധകാകരന്,

HDV  വഡവറുകട  27.3.2015  മുതല്  10.4.15  വകരയള്ള  യകാത്ര

ഉളകപടുത്തെജയജരജക്കുന.
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2.   KSR  Part-II  Rule  (55)  പ്രകകാരമ  ഒകര  കസ്റ്റേഷനജല്ത്തെകന  പത്തുദജവസത്തെജല്

അധജകരജക്കുന  യകാത്രയസ  10  ദജവസത്തെജനുകശഷമ  അടുത്തെ  20  ദജവസകത്തെയസ

അനുവദനതീയമകായ ദജനബത്തെയകട മുക്കകാല് നജരക്കജകന അര്ഹതയള. എനകാല്

ഈ വദവസ്ഥ പകാലജക്കകാകത തുക നല്കജയജരജക്കുന.

ഉദകാ:   കമല്ക്കകാണജച്ച  ബജലജല്ത്തെകന  14  ദജനബത്തെ  ഒകരയജടത്തെസ  മുഴുവന്

നജരക്കജല് അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.

3.   Gr.II(b)  ഉകദദകാഗസ്ഥര്ക്കസ  സമസ്ഥകാനകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്  ബകാധകമകായ  ടജ.എ.

സതീലജമഗസ,  കകകാകളജജല് HDV വഡവറകായജ കജകാലജ കചേയ്യുന ശതീ.P.M.സുധകാകരനസ

ബകാധകമകാണസ.  ആയതജനകാല്  സതീലജമഗജലകാകത  ശതീ.P.M.സുധകാകരനസ  നല്കജയ

യകാത്രകാബത്തെ ഓഡജറജല് നജരകാകരജക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

മകാസമ CBV No. &തജയതജ അനുവദജച്ച
തുക

അനുവദനതീയമ അധജക
തുക

1 4/15 CBV No.82/6-15 
തജയതജ, 19.06.15

3075/-

5460/-
വത്രമകാസ

പരജധജ
4115/-

2 5/15 CBV No.83/6-15 
തജയതജ, 19.06.15

5100/-

3 6/15 CBV No.57/6-15 
തജയതജ, 19.06.15

1400/-

ആകക 9575/-

       അധജക തുക 4115/- രൂപ ശതീ.പജ.എമ.സുധകാകരന് HDV വഡവറജല് നജനമ

ഈടകാകക്കണതകാണസ.  (ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ. 9/06.04.17)

3-5-2 പജഴ   സര്വ്വകലകാശകാലകാ   ഫണജല്   നജനസ   കചേലവഴജച്ചതസ   ഓഡജറജല്
അമഗതീകരജക്കുനജല

      തകാകഴ  കചേര്ക്കുമ  പ്രകകാരമ  ഇന്കമ  ടകാക്സസ  അടയകാന്  വവകജയതജനസ

പജഴപലജശയജനത്തെജല് ഒടുക്കജയ തുക സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജല് നജനസ കചേലവസ കചേയതസ
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ഓഡജറജല്  അമഗതീകരജക്കുനജല.  തുക  ഉത്തെരവകാദജയകായ  ഉകദദകാഗസ്ഥനജല്  നജനമ

തജരജകക ഈടകാകക്കണതകാണസ. 

1. CBV No.95/11-15 

തജയതജ, 23.11.16

2230/- രൂപ 2012-13 വര്ഷമ മൂനകാമ പകാദത്തെജകല ഇന്കമ

ടകാക്സസ അടയകാന് വവകജയതജനസ.

2. CBV No.94/11-15 

തജയതജ, 23.11.16

960/- രൂപ 2010-11 വര്ഷമ രണകാമ പകാദത്തെജകല ഇന്കമ

ടകാക്സസ അടയകാന് വവകജയതജകന പലജശ.

ആകക 3190/- രൂപ

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ. 7/04.04.17)

3-5-3 കടണര് കഫകാറങ്ങളുകട വജല ഈടകാക്കുനജല

        സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ  (പജ) 3/2013  എസസ.പജ.ഡജ. 21.06.2013  കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ

മകാനഡല് (ഖണജക 7.7 മുതല് 7.10 വകര) ഒരു ലക്ഷത്തെജനു മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകളക്കസ

ലജമജറഡസ കടണറുകകളകാ, ഓപണ് കടണകറകാ വജളജകക്കണതകാണസ. ഇത്തെരമ സനര്ഭങ്ങളജല്

എസ്റ്റേജകമറസ വകാലതവജകന 0.2% കടണര് കഫകാറമ വജലയകായജ ഈടകാകക്കണതകാണസ. എനകാല്

കകകാകളജജകല  2015-16  വര്ഷകത്തെ സമകാനമകായ വകാങ്ങലുകളജല് കടണര് കഫകാറമ വജല

ഈടകാക്കജയജടജല.

1. CBV No.183/3-16  

തജയതജ, 31.03.16

113000/- രൂപ കമകായജസ്റ്റേര് അനവലസര് കമകാഡല് 

എമ.ടജ.എസസ.120 വകാങ്ങജ.തസ

2. CBV No.184/3-16 

തജയതജ, 31.03.16

172895/- രൂപ വഹകസകാമതീറര് ടതീ കടലകസകാപസ 

വകാങ്ങജയതസ

         ഇത്തെരമ  വകാങ്ങല് നടപടജക്രെമങ്ങളജല് കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  നജയമങ്ങള

അനുസരജച്ചുള്ള കടണര് കഫകാറമ വജല നജര്ബനമകായമ ഈടകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.2 തജയതജ, 03.04.2017)
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3-5-4 യകാത്രകാകച്ചലവസ  ,   ടജപസ ഷതീറകള സമര്പജച്ചതജകല അപകാകതകള

'ICAR  Project-Network  project  on  harvesting,  processing  and  vaue  addition  of

Natural Resins and Gumz'  എന കപ്രകാജക്ടജകല യകാത്രകാകച്ചലവകളുകട അപകാകതകള

ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

1.   സതീമുമകായജ  ബനകപട  യകാത്രകളക്കകായജ  വകാഹനമ  വകാടകയസ  എടുത്തെജട്ടുണസ.

10/03/2016, 08/07/2015 തജയതജകളജല് നടത്തെജയ യകാത്രകളുകട ടജപസ ഷതീറജല് വണജ

നമ്പര് കചേര്ത്തെജടജല.

2. ചേകാലക്കുടജ മുതല് മലക്കപകാറ വകര ഔകദദകാഗജകമകായജ സ്ഥജരതീകരജക്കകപട കറകാഡസ

ദൂരമ  80  കജകലകാമതീററകാണസ.  ഈ  പ്രകദശങ്ങളജകല  വടബല്  കകകാളനജകളകായ

കപകാകലപകാറ,  പുളജയജലപകാറ,  ചേകാര്പ  കപരുമ്പകാറ,  അമ്പലപകാറ  കകകാളനജ,

കഷകാളയകാര്  കകകാളനജ  എനജവയജകലയസ  ഒകര  ദജവസമ  നടത്തെജയ  യകാത്രയജല്

സഞരജച്ച  ദൂരമ  680  കജ.മതീ.  എനകാണസ  കചേര്ത്തെജട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ  വസ്തുതകകളകാടസ

കചേര്നസ  കപകാകുനതല.  ഇതു  സമബനജച്ചസ  വജശദമകായ  ഓഡജറസ   എന്കഡയറജ

(എന്കഡയറജ  നമ്പര്-1  തജയതജ,  3.4.17)  നല്കജയതജനസ  മറുപടജ  നല്കജയജടജല.

ഇക്കകാരണങ്ങളകാല്  തകാകഴ  കചേര്ക്കുമ  പ്രകകാരമ  നല്കജയ  തുക  ഓഡജറജല്

തടസ്സകപടുത്തുന.

ക്രെമ

നമ.

CBV No. 

&തജയതജ 

തുക യകാത്രകാ 

തജയതജ

വണജ നമ. പുറകപട സ്ഥലമ, 

സമയമ, ഓടജയ ദൂരമ

1 CBV No.202/ 3-16

തജയതജ, 31.03.16

5650/-
10.03.2016 ഇല

വകാഴച്ചകാല്, 6A.M.,

680 Km. 

2 CBV No.24/3-16 

തജയതജ, 2.03.16

5615/-
08.10.2015

KL-64

5618

വകാഴച്ചകാല്, 6A.M.,

680 Km.

3 CBV No.24/3-16 

തജയതജ, 1.12.15

5759/-
08.07.2015 ഇല

വകാഴച്ചകാല്, 6A.M.,

680 Km.

ആകക

തടസ്സകപടുത്തെജയ തുക

17024/-
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3-5-5   കകകാകളജസ ഓഫസ കഫകാറസജ  -  സതീമ നമ  .4008-   ജജ  .  ഐ  .  എസസ  .   കബസ്ഡസ കപകാസജറജ

ബജല്ഡജമഗസ  കഫകാര്  കസ്പെഷദല്  പകാനജമഗസ  ഇന്  അഗജകളച്ചറല്  ആനസ

അനവലസ്ഡസ  കസകക്ടഴസ  -  കടണര്  പരസദമ  നല്കുനതജനകായജ

സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവജനസ വജരുദ്ധമകായജ തുക കചേലവഴജച്ചു  .

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  കപകാതുഭരണവജഭകാഗമ  25.02.2014-കല

GA/H1/18499/13  നമ്പര്  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങലുകള നടത്തുകമ്പകാള പകാലജകക്കണ

നടപടജക്രെമങ്ങള സമബനജച്ച നജര്കദ്ദേശങ്ങള പുറകപടുവജച്ചജട്ടുണസ. ടജ ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ 1

ലക്ഷമ മുതല് 10  ലക്ഷമ വകര മൂലദമുള്ള വകാങ്ങലുകള നടത്തുനതജനസ ഓപണ് കടണര്

രതീതജയകാണസ അവലമബജകക്കണതസ.  പത്രപ്രരസദമ ഒഴജവകാക്കജ കവബസ പരസദമ മുകഖനയകാണസ

കടണര്  ക്ഷണജകക്കണതസ.  കൂടകാകത,  ശകാസതീയസഡഭകാവമുള്ളകതകാ  കപ്രകാവപ്രററജ

സഡഭകാവമുള്ളകതകാ  ആയ  ഇനങ്ങള  വകാങ്ങുനതജനുമ  (ധനപരമകായ  പരജധജയജലകാകത)

ഓപണ് കഡകടഷന് സമ്പ്രദകായമകാണസ അനുവര്ത്തെജകക്കണതസ. 

21.11.15  കല  COF/GL(1)/2665/12  പ്രകകാരമ  തകാകഴ  പറയന

ഉപകരണങ്ങള/കസകാഫസ  കവയര്  വകാങ്ങുനതജനസ  കടകാമയകാസസ  അകഡഡര്വടസജമഗസ

സര്വ്വതീസസ,  തൃശ്ശൂര്  എന  സ്ഥകാപനമ  മുഖകാന്തജരമ  മകാതൃഭൂമജ,  മലയകാളമകനകാരമ

ദജനപത്രങ്ങളജല് സമസ്ഥകാന അടജസ്ഥകാനത്തെജല് പരസദമ കചേയജട്ടുണസ.

1)  ERDAS ഇകമജജല് കസകാഫസ കവയര് - 1

2)  കമ്പറ്റ്യൂടര് കസര്വര് - 1

3)  വര്കസ കസ്റ്റേഷന് കഡസസകടകാപസ PC - 1

4)  വര്കസ കസ്റ്റേഷന് ലകാകപകാപസ - 1

5)  എയര് കണതീഷണര് - 2
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കമല്പറഞ  ഇനങ്ങളജല്  ERDAS  ഇകമജജല്  കസകാഫസ  കവയര്  ആയതജകന

കഹകാള  ഓതവറസ്ഡസ  ഡജസജബറ്റ്യൂടര്  ആയ  M/s.  ജജകയകാകടകസ  ജജകയകാ  കസ്പെഷദല്

വപ്രവറസ ലജമജറഡസ, കചേവന എന സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനകാണസ വകാങ്ങജയജട്ടുള്ളതസ (വജല-

3,49,670/-,  അനുമതജ ഉത്തെരവസ  - COF/G1(1)2665/15(i)  തജയതജ, 26.2.16).  ടജ കസകാഫസ

കവയര് ശകാസതീയ കപ്രകാവപ്രററജ ഇനത്തെജലുള്ളതകാകയകാല് പത്രപരസദമ നല്കകണതജല.

കടണര്  കനകാടതീസജലുള്ള  മറജനങ്ങളകക്കലകാമകൂടജ  നല്കജയ  തുകയകട

വജശദകാമശങ്ങള തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ

നമ.

ഇനമ എണ്ണമ തുക വജശദകാമശങ്ങള

1 HP ലകാകപകാപസ 2

1,11,780/-

വക്കൗച്ചര് നമ.17/3-16, 

കചേക്കസ നമ.768805 തജയതജ, 

2.3.2016

2 DELL കമ്പറ്റ്യൂടര് 

കസര്വര്

1

49,883/-

വക്കൗച്ചര് നമ.94/3-16, 

കചേക്കസ നമ.768831 തജയതജ, 

22.3.2016

3 എയര് 

കണതീഷണര്

2

72,100/-

വക്കൗച്ചര് നമ.97/1-16, 

കചേക്കസ നമ.399065 തജയതജ, 

29.1.16

ആകക 2,33,763/-

കമല് സൂചേജപജച്ച എലകാ ഇനങ്ങളുകടയമ ആകക വജല കണക്കകാക്കജയകാലുമ  (3,49,670  +

2,33,763)  പത്തെസ  ലക്ഷത്തെജല്  അധജകരജക്കുനജലകാത്തെതജനകാല്  ടജ  ഇനങ്ങള

വകാങ്ങുനതജനകായജ  പത്രപരസദമ  നല്കജയ  നടപടജ  ശരജയല.  ഇക്കകാരദത്തെജല്

വജശദതീകരണമ  ആവശദകപട്ടുകകകാണസ  11/07.04.17  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ

നല്കജകയങജലുമ  മറുപടജ  ലഭജക്കുകയണകായജല.   ആയതജനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല

ഉത്തെരവസ  ലമഘജച്ചുകകകാണസ പത്രപരസദമ നല്കുനതജനകായജ കചേലവഴജച്ച  65,479/-  രുപ
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തടസ്സത്തെജല് കവയന.

കചേലവ വജവരങ്ങള

1)   പത്രപരസദമ  നല്കുനതജനകായജ  കടകാമയകാസസ  അകഡഡര്വടസജമഗസ,  തൃശ്ശൂര്  എന

സ്ഥകാപനത്തെജനസ  നല്കജയതസ  :  തുക-63999/-,  വക്കൗച്ചര്  നമ.69/2-16  &  70/2-16,

കചേക്കസ നമ.399078 തജയതജ, 16.02.16

2)   ഐ.ടജ.  അടവകാക്കജയതസ  :  തുക-1462,  കവക്കൗച്ചര്  നമ.62/3-16,  കചേക്കസ  നമ.768819

തജയതജ, 9.3.16, തുക-18

3-5-6 കസകാളകാര്  ഇന്കവര്ടര്  വകാങ്ങജ  സകാഥകാപജച്ചതസ    -    രണകാമതുമ  വകാങ്ങജയതജനസ
നടപടജക്രെമമ പകാലജച്ചജടജല
സതീമ നമ. 9550 : Installation of solar power generation system at the 

        collelge of Forestry'

പജ.ഐ. : Dr. Santhosh Kumar

CBV No. : 15-1/16 തജയതജ, 1.1.16 Rs.5,37,300/-

CBV No. : 46/3-16 തജയതജ, 4.3.16 Rs.5,37,300/-

ഇന്കവകായ്സസ നമ. : 0271 തജയതജ, 3.11.15

ഇന്കവകായ്സസ നമ. : 0341 തജയതജ, 15.2.16

        കഫകാകടകാണ് എനര്ജജ സജസ്റ്റേമസസ, തൃശ്ശൂര് എന സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനമ കസകാളകാര്

ഇന്കവര്ടര് 5KVA വകാങ്ങജയതജനസ തുക കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ. 17.7.15 തജയതജയജകല കടണര്

കനകാടതീസജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജല് തകാഴ്ന്ന  നജരക്കസ  കകഡകാടസ  കചേയ കഫകാകടകാണ് എനര്ജജ

സജസ്റ്റേത്തെജകന കഡകടഷന് അമഗതീകരജച്ചതജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  CBV  No.15-1/16

പ്രകകാരമ  537000/-  രൂപ  കചേലവജല്  കസകാളകാര്  ഇന്കവര്ടര്  സജസ്റ്റേമ  വകാങ്ങജ

സ്ഥകാപജച്ചജട്ടുള്ളതസ.  എനകാല്  17.7.15-കല  കടണര്  കനകാടതീസജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്

രണകാമതുമ  ഇകത  ഇന്കവര്ടര്  വകാങ്ങജയതകായജ  കകാണുന.  രണകാമതസ  വകാങ്ങജയതജനസ

പ്രകതദകമ  കടണര്/കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചജടജല.  ഒരു  കടണര്  കനകാടതീസജലൂകട  രണസ
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തജയതജകളജല് ഒകര സകാധനമ തകന രണകാമതുമ വകാങ്ങജയതജനസ ഇടയകായ സകാഹചേരദമ

വജശദതീകരജക്കകാന് ആവശദകപട്ടുകകകാണസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണത്തെജനസ  മറുപടജ

ലഭജച്ചജടജല  (ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ.14  തജയതജ,  7.4.17).  വജശദതീകരണത്തെജകന

അഭകാവത്തെജല്  CBV  No.46/3-16  തജയതജ,  4.3.16  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങജയ  കസകാളകാര്

ഇന്കവര്ടര് 5KVA യകട തുക 537300/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന. 

3-5-7 നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളജല് കകരള കപകാതുമരകാമത്തെസ വകുപസ ചേടമ പകാലജക്കുനജല

G.O.(P)No.13/2012/PWD dated, 01.02.2012

കഫകാറസജ  കകകാകളജജല്  2015-16  വര്ഷത്തെജല്  വജവജധ  സതീമുകളജല്  നജര്മകാണ

പ്രവൃത്തെജകളജല് പ്രജലജമജനറജ  എസ്റ്റേജകമറസ,  Detailed  എസ്റ്റേജകമറസ,  പകാന്,  വഫനല് ബജല്,

എമ.ബുക്കുകള,  മസ്റ്റേര് കറകാളുകള,  മറസ  കചേലവസ  കരഖകള എനജവ ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

ബജലജല്  കുറവസ  കചേയസ  സര്ക്കകാരജകലയസ  നജയമകാനുസരണമ  അടവകാകക്കണതകായ

നജകുതജകളുകട  ചേലകാനുകള  പരജകശകാധനയസ  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  KCWWF  ല്

അടവകാകക്കണതകായതുമ  WWFS  എനതജകലയസ  അടവകാക്കുനതജനജടയജല്  കുറവസ

കചേയതകായമ  കകാണുന.  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കകാകത  കരകാറുകകാരനസ  കനരജടസ  പ്രവൃത്തെജ

കചേയ്യുവകാന്  അനുവകാദമ  നല്കജയതസ  വജശദതീകരജകക്കണതുമ  മുകളജല്  ആവശദകപട

കരഖകള ഹകാജരകാകക്കണതുമകാണസ.  കപ്രകാജക്ടുകളുകട വജവരങ്ങള തകാകഴ കകകാടുക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

കപ്രകാജക്ടസ നമ. പജ.ഐ.
യകട കപരസ

വക്കൗച്ചര്നമ./
തജയതജ/

തുക

റജമകാര്ക്സസ

a സജമ നമ.9550    
'short term & long 
term strategies for 
income generation 
from the Teak, 
Matti & silver oak 
plantation areas in 
KAU

Dr.T.K. 
Kunjamu

CBV No. 
246/3-16 
dt.31.3.16 
Rs.410500/-

കരകാറുകകാരന് അകശകാകന് 
A.M. അലജക്കല് വതീടസ, 
കവള്ളകാനജക്കര, ഫകാമ 
ഉപകരണങ്ങള കസ്റ്റേകാര് 
കചേയ്യുനതജനസ സ്ഥജരമ റൂമുമ, 
കലഡതീസസ റജ-ടയറജമഗസ റൂമ 
എനജവ പണജതതജനസ 
കചേലവഴജച്ചതസ.
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b സജമ നമ.9550 
'Development of 
Laboratory 
Infrastructure in the 
COF Tree Nursery'

Dr.M.Vidhya 
Sagaran 

CBV No. 
64/10-15 
dt.15.10.15 
Rs.254800/
-

കരകാറുകകാരന് അചേതതന് 
M.R. ഫകാമ ഇമപജകമനസസസ 
സൂക്ഷജക്കുനതജനസ സ്ഥജരമ റൂമുമ
സജറജമഗസ ഏരജയ 
നജര്മജച്ചതജനുമുള്ള കചേലവസ.

        വജശദതീകരണത്തെജകനയമ കരഖകളുകടയമ അഭകാവത്തെജല് കചേലവസ തുക (410500 +

254800) ഓഡജറല് തടസ്സകപടുത്തുന (ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.5, തജയതജ, 3.4.17 & 12

തജയതജ, 7.4.17)

3-5-8 കടണര്  /  കഡകടഷന്  ,   കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് എനജവ ഹകാജരകാക്കജയജടജല

സതീമ നമ. 9571 : 'The effectiveness of insectiourous bats as biological 

control agents for the agricultural crops'

പജ.ഐ. : Dr. P.O. Nameer

CBV No. : 1-10/15 തജയതജ, 1.10.15 Rs. 4,62,500/-

 കമല് സൂചേന പ്രകകാരമ  25  കദകാമറ  ടകാപസ  വകാങ്ങജയതജനസ  M/s.Allmet  Instruments

Pvt.Ltd.,  New Delhi  എന സ്ഥകാപനത്തെജനസ തുക നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല് ആയതജകന

കഡകടഷന്,  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  എനജവ  പരജകശകാധനയസ  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  നജലവജല്  ടജ

കദകാമറകള ഉപകയകാഗജച്ചുവരുനകണകാ?  സതീമ തതീരുന മുറയസ ആയവ സര്വ്വകലകാശകാലയകട

കസന്ടല് കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല് എടുകക്കണതുമ വജവരമ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതുമകാണസ.

കരഖകള ഹകാജരകാക്കുനതജനസ കചേലവസ തുക തല്ക്കകാലകത്തെക്കസ തടസ്സകപടുത്തുന (ഓഡജറസ

എന്കഡയറജ നമ.12 dated, 7.4.17).                                                        

3-6    കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-6-1   വകാര്ഷജക കണക്കജകല വദതദകാസമ

EAP  അക്കക്കൗണജകല  (അക്കക്കൗണസ  നമ.  67219141415)  കകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള

നതീക്കജയജരജപസ  യഫകാസ്റ്റേസ  പ്രകകാരമ  94,02,536/-  രൂപയകാണസ.   എനകാല് ഓഫതീസസ  കകാഷസ
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ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നതീക്കജയജരജപസ  91,98,596/-  രൂപയകാണസ.   വദതദകാസമ

ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓ ഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 7/ 15.05.17).

3-6-2    പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജല

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകളുകട  ഭകാഗമകായജ

തകാകഴപറയമ പ്രകകാരമ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പ്ളകാനജനസ തുക വകമകാറജയജട്ടുണസ.

എനകാല് പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രെമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര് &
തതീയതജ

തുക മറസ വജശദകാമശങ്ങള 

1 6/12-15
തതീ.03.12.15

1,49,724/- Payment to DPP towards installation charges of
CCTV in the examination hall and Associate 
Dean's chamber.

2 310/3-16
തതീ.31.03.16

5,00,000/- Payment to DPP towards construction of 
boundary wall with iron mesh.

3 62/3-16 
തതീ.15-03-16

40,000/- Payment ot DPP towards the expenditure for 
the electrical work at the processing cum 
training room at Department of Home Science.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 05/ 15.05.17).

3-6-3    ഹകാജര് പുസ്തകമ കൃതദമകായജ പരജപകാലജക്കുനജല

കകകാകളജസ  ഓഫസ  കഹകാര്ടജകളച്ചര്  വകുപജല്  ജതീവനക്കകാരുകടയമ

അദ്ധദകാപകരുകടയമ  ഹകാജര്  കൃതദമകായജ  കരഖകപടുത്തെജ  ഹകാജര്  പുസ്തകമ

പരജപകാലജക്കുനജല.  ജതീവനക്കകാര് സ്ഥലമമകാറമ ലഭജച്ചസ കകകാകളജജല് നജനമ കപകാകുകമ്പകാഴുമ

ഇവജകടക്കസ  സ്ഥലമമകാറമ  ലഭജച്ചസ  കകകാകളജജല്  കജകാലജയജല്  പ്രകവശജക്കുകമ്പകാഴുമ  അതകാതസ

തതീയതജയമ ഉത്തെരവമ ഹകാജര് പുസ്തകങ്ങളജല് കരഖകപടുത്തുനജല.  ജതീവനക്കകാര് ഹകാജര്

കരഖകപടുത്തെകാത്തെ ധകാരകാളമ ഹകാജര് പുസ്തകങ്ങള പരജകശകാധനയജല് കണ്ടു.  ജതീവനക്കകാര്
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ഹകാജര് കരഖകപടുത്തെകാത്തെ ദജവസങ്ങളജല് അവര്ക്കസ അര്ഹതകപട അവധജയമ ഹകാജര്

പുസ്തകങ്ങളജല്  കരഖകപടുത്തുനജല.   അതജനകാല്  അനുവദനതീയമകായതജലുമ  അധജകമ

അവധജകള അനുവദജച്ചു കകാണുന.  ഇതസ ക്രെമവജരുദ്ധമകാണസ.  പ്രസ്തുത അപകാകതകള

വജവരജച്ചസ  അകസകാസ്സജകയറസ  ഡതീനജനസ  രണസ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണങ്ങള നല്കജയജരുന.

ഇതജനു മറുപടജയകായജ  കമലജല്  ഇത്തെരമ  അപകാകതകള ഉണകാകകാകത ശദ്ധജക്കുകമനസ

അറജയജക്കുകയണകായജ.   ഹകാജര് പുസ്തകങ്ങള കൃതദമകായജ  എഴുതജ  പരജപകാലജക്കുനതജല്

ആഭദന്തര  നജയന്ത്രണ  സമവജധകാനത്തെജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  കൂടുതല്

കമച്ചകപടുകത്തെണതുണസ.  

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 2/09.05.2017).

3-6-4    റജപതീറസ ഓര്ഡര് പ്രകകാരമ വകാങ്ങല് നടത്തെജയതസ

സജ.ബജ.വജ. നമ. 249/3-16, 31-03-16, തുക  – 1,95,109/-

കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജജകലക്കസ കമകസ്സര്സസ കപലജക്കന് എകറ്റ്യൂപ്കമനസസസ എന

സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  വനടജന്  വഡജസ്റ്റേര്  എന  ഉപകരണമ  വകാങ്ങുനതജനസ

റജപതീറസ  ഓര്ഡര് ആണസ ആധകാരമകാക്കജയജരജക്കുനതസ.   ബനകപട റജപതീറസ  ഓര്ഡറജകന

പകര്പ്പുകള,  ആദദകത്തെ  സ്ഥകാപനമ  കഡകടഷന്/കടണര്  വജളജച്ചതജകന  കരഖകള,

എഗജകമന്റുകള എനജവ ലഭദമകായജടജല.

ഇപ്രകകാരമ റജപതീറസ ഓര്ഡറജകന അടജസ്ഥകാനത്തെജല് മകാത്രമ വകാങ്ങല് നടത്തുനതസ

സമബനജച്ചസ വജശദതീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-7     ഇന്സക്ഷണല് ഫകാമ  ,   കവള്ളകായണജ

3-7-1    നഴറജയജകലയസ  ഇഷത  കചേയ നടതീല്  വസ്തുക്കളുകട  വജശദകാമശങ്ങള     ലഭദമല  -

73,500/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

നടതീല് വസ്തുക്കള നടതീല് ആവശദത്തെജകലയകായജ HD യൂണജറസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല്

നജനമ മകാറജയജട്ടുകണങജലുമ മുളപജച്ച വതകള എത്ര എണ്ണമ കസ്റ്റേകാക്കജകലയസ തജരജകച്ചടുത്തു
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എനതസ  സമബനജച്ച വജവരമ  ലഭദമല.  ചുവകട  പറയന നഴറജയജകലയസ  ഇഷത  കചേയ

നടതീല് വസ്തുക്കളുകട മുളപജച്ചതജനു കശഷമുള്ള കസ്റ്റേകാക്കസ വജവരമ ലഭദമല.

ഇനമ എണ്ണമ വജല (രൂപയജല്)
നഴറജയജകലക്കസ ഇഷത

കചേയ തജയതജ

മകാമകഗകാസ്റ്റേജന് 38000 19000
28.04.2015, 06.05.2015,
20.07.2015, 28.07.2015 &

18.08.2015

കറജ ലതീഫസ സതീഡസ
ലജമഗസ

6000 36000 04.01.2016

കുറജമുല 2000 11000 16.02.2016

സകപകാട 1000 7500 19.02.2016

73500

ആകക  73500/-  രൂപയകട നടതീല് വസ്തുക്കളുകട കസ്റ്റേകാക്കസ സമബനജച്ച വജവരമ

നഴറജയജകലയസ  ഇഷത കചേയതജനുകശഷമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  കസ്റ്റേകാക്കജല് കുറവള്ള നടതീല്

വസ്തുക്കളുകട പര്കച്ചസജമഗസ തുകയകായ 73500/- രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന.

3-7-2   '  ഹരജതശതീ  സഡയമ  സഹകായ  സമഘ  '  ത്തെജനസ  തുക  അനുവദജച്ചതസ  -  പ്രസ്തുത

സ്ഥകാപനത്തെജകന  അസല്  ബജല്ലുകള  ഹകാജരകാക്കജയജടജല  -12288/-    രൂപ

തടസ്സകപടുത്തുന  .

        ഹരജതശതീ സഡയമ സഹകായ സമഘമ, കകാര്ഷജക കകകാകളജസ എന സ്ഥകാപനത്തെജനസ

12288/- രൂപ നല്കജയജരജക്കുന (ഈ സ്ഥകാപനമ  ഉത്പകാദജപജക്കുന വജത്തുകളുമ, പച്ചക്കറജ

വതകളുമ വജറസ ലഭജക്കുന തുകയജല് സര്വ്വകലകാശകാലയകട കമതീഷന് കജഴജച്ചസ ബകാക്കജ

നല്കജയ  തുക).   എനകാല്  ഇതജനസ  സ്ഥകാപനത്തെജകന  ബജല്ലുകളുകട  പകര്പ്പുകള

സഡതീകരജച്ചജടകാണസ തുക അനുവദജച്ചജരജക്കുനതസ. വജശദ വജവരങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന. 
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ക്രെമ നമ. വക്കൗച്ചര് നമ. കചേക്കസ നമ്പരുമ/ തജയതജയമ
തുക

(രൂപ)

സ്ഥകാപനത്തെജകന
ബജല്ലുകളുകട

(പകര്പ്പുകള)
നമ്പര്

1 42/4-5 219205/29.04.15 10279/- 41, 42 & 43

2 43/4-5 219205/29.04.15 2009/- 5/2014-15

ആകക 12288/-

ഇതു  സമബനജച്ച  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ.4/2015-16

നല്കജയജരുനകവങജലുമ മറുപടജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

അസല് ബജല്ലുകളുകട അഭകാവത്തെജല് 12,288/- രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന.

3-7-3 കകാസസ    IV    ജതീവനക്കകാരനകായ  ശതീ  .  എസസ  .  അകശകാകകന  ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണമ
നടത്തെജയതജല്  പജഴവകളുമ  അപകാകതകളുമ    -    കുടജശജക  തുക  കൂടുതലകായജ
നല്കജയതസ  -4528/-   രൂപ
(വക്കൗച്ചര് നമ.22/4-2015, കചേക്കസ നമ. 246529/13.4.15)

       ശതീ.  എസസ.  അകശകാകനസ  (കകാസസ  IV  ജതീവനക്കകാരന്) 2009  വര്ഷകത്തെ ശമ്പള

പരജഷ്ക്കരണമ നടത്തെജയതജകല പജഴവകളുമ അപകാകതകളുമ ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

1.  അകദ്ദേഹത്തെജകന   കസവന   പുസ്തക   പ്രകകാരമ   ഓപ്ഷന്   തജയതജ

    (01.07.2009)യജല് 17 വര്ഷകത്തെ കസവനകമ പൂര്ത്തെതീകരജച്ചജട്ടുള. എനകാല് 

    ശമ്പളനജര്ണ്ണയ കസ്റ്റേറസകമനജല്  ഇതസ  19  വര്ഷമ  എനകാണസ

  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.   (എനജരുനകാലുമ പരജഷ്ക്കരജച്ച അടജസ്ഥകാന  

    ശമ്പളത്തെജല് വദതദകാസമ വനജടജല)

2.   ഉത്തെരവസ  നമ.  എഫസ5/1460/10  തജയതജ  08.01.10  പ്രകകാരമ അകദ്ദേഹത്തെജകന  

ശമ്പളമ  01.04.2004  മുതല്  പുന:ക്രെമതീകരജച്ചജട്ടുണസ.  അതസ  പ്രകകാരമ  ഓപ്ഷന്  

തജയതജയജകല  അടജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  7320/-  രൂപയകായജരുന.  

അതുപ്രകകാരമകായജരുന കുടജശജക  കണക്കകാക്കജ  നല്കകണജയജരുനതസ.  

എനകാല് ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണ കുടജശജക നല്കജയജരജക്കുനതസ  അടജസ്ഥകാന  
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ശമ്പളമ 7160/- രൂപ   എന   നജരക്കജലുമ ആയതജനസ നജലവജലുണകായജരുന  

ക്ഷകാമബത്തെയമ  കൂടജയകാണസ.   അപ്രകകാരമ   ഒരു   ഇന്ക്രെജകമനസ  തുകയമ  

അതജകന  ക്ഷകാമബത്തെയമ  കൂടുതലകായജ  നല്കജയജരജക്കുന.  വജശദവജവരങ്ങള  

ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ശമ്പള
കുടജശജക
നല്കജയ
മകാസങ്ങള

കനരകത്തെ
ശമ്പളമകായജ
നല്കജയ

തുക
(രൂപ)

പരജഷ്ക്കരണ
ഫലമകായജ
ലഭജകക്കണ
ആകക തുക

(രൂപ)

കുടജശജക
യകായജ

നല്കകണ
തുക 
(രൂപ)

കുടജശജകയകാ
യജ നല്കജയ

തുക 
(രൂപ)

കൂടുതലകായജ
നല്കജയ

തുക
(രൂപ)

1 7/2009 12005* 13900 1895 2158 263

2 8/2009 12005* 13900 1895 2158 263

3 9/2009 12005* 13900 1895 2158 263

4 10/2009 12005* 13900 1895 2158 263

5 11/2009 12005* 13900 1895 2158 263

6 12/2009 12005* 13900 1895 2158 263

7 1/2010 13030** 15012 1982 2267 285

8 2/2010 13030** 15012 1982 2267 285

9 3/2010 13030** 15012 1982 2267 285

10 4/2010 13030** 15012 1982 2267 285

11 5/2010 13030** 15012 1982 2267 285

12 6/2010 13030** 15012 1982 2267 285

13 7/2010 14511 # 16827 2316 2626 310

14 8/2010 14511 # 16827 2316 2626 310

15 9/2010 14511 # 16827 2316 2626 310

16 10/2010 14511 # 16827 2316 2626 310

ആകക 4528

*  അടജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 7320 രൂപ ക്ഷകാമബത്തെ  – 64%

** അടജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 7320 രൂപ ക്ഷകാമബത്തെ  – 78%

#  അടജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 7480 രൂപ ക്ഷകാമബത്തെ  – 94%
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കമല് പ്രകകാരമ കൂടുതലകായജ നല്കജയ 4528/-  രൂപ ശജ.  അകശകാകനജല് 

നജകനകാ തുക അനുവദജച്ച  കപ്രകാഫസര്  &  കഹഡജല്  നജകനകാ  ഈടകാക്കജ  

സര്വ്വകലകാശകാലകാ ഫണജകലക്കസ ഒടുക്കസ വരുകത്തെണതകാണസ. 

        (ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/16.03.2017).

3-7-4 നഴറജ ഒബ്സര്കവഷന് രജജസ്റ്റേര് കകാലജകമല

       നഴറജ  ഒബ്സര്കവഷന്  രജജസ്റ്റേര്  കകാലജകമല.  ആയതജനകാല്  നടതീല്

ആവശദത്തെജനകായള്ള വതകളജല് നജനമ മുളപജച്ച വതകള എത്ര എണ്ണമ ഉദ്പകാദജപജച്ചു

എനതസ  സമബനജച്ച  വജവരമ  ലഭദമല.  നഴറജ  ഒബ്സര്കവഷന്  രജജസ്റ്റേര്

പരജപകാലജക്കുനതജനുള്ള അടജയന്തജരനടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

                                                                                            

3-8    കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗജക്കളച്ചര് എഞജനതീയറജങ്ങസ   & 
കടകകകാളജജ  ,   തവനൂര്

3-8-1    യൂണജകവഴജറജ  കസനര്  ,    തവനൂര് കനരജടസ  നടത്തുന മരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജകള
വജശദമകായ എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കകാകത കഡകടഷന് വഴജ ഏല്പജച്ചു കകകാടുക്കുന  .

സ്ഥകാപനത്തെജകല  കപകാതുമരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജകളുകട  കചേലവസ  പരജകശകാധജച്ചതജല്

പ്രവൃത്തെജകളുകട  വജശദമകായ  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കകാകത  കഡകടഷന്  വഴജ  മരകാമത്തെസ

പ്രവൃത്തെജകള  ഏല്പജച്ചു  കകകാടുക്കുനതകായജ  കകാണുന.   2012-കല  മരകാമത്തെസ  മകാനഡല്

പ്രകകാരമ വജശദമകായ എസ്റ്റേജകമറജകന അടജസ്ഥകാനമകാക്കജ കവണമ കഡകടഷന്/കടണര് വജളജച്ചസ

പ്രവൃത്തെജ  ഏല്പജച്ചു  കകകാടുക്കകാന്.   എനകാല്  ഇത്തെരമ  നടപടജക്രെമങ്ങള  പകാലജക്കകാകത

പ്രവൃത്തെജ ഏല്പജച്ചുകകകാടുക്കുകയമ,  പ്രവൃത്തെജയകട പൂര്ത്തെതീകരണമ,  കമകാണജററജങ്ങസ  എനജവ

ക്ഷമതയള്ള ഉകദദകാഗസ്ഥര് വഴജ നജരതീക്ഷജക്കകപടുനതകായമ കകാണുനജല.  വജശദ വജവരമ

തകാകഴ.

ക്രെമ
നമ.

കഹഡസ ഓഫസ
അക്കക്കൗണസ

ഉകദ്ദേശദമ കരകാറുകകാരന് സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്

തുക

1 9304 Construction of 
generator room

മണജകണ്ഠന്.
സജ.കക.

177/15-16 99,500/-
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2 9252 Computer lab -   cost
 plywood“

മണജകണ്ഠന്.
സജ.കക.

108/03-16
109/3-16

35,400/-
1,63,638/-

3 9338 Fixing tilesin sales 
counter

മകനകാജ്കുമകാര് 316/3-16 42,200/-

4 9338 Partition room in sales
counter

“ 317/3-16 40,000/-

-------------
3,80,738/-
========

എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കകാത്തെ പ്രവര്ത്തെജ ഏല്പജച്ചു കകകാടുക്കകാനുണകായ സകാഹചേരദമ
വജശദതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-8-2  ഒരു ലക്ഷമ മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകളക്കസ കടണര് നടപടജകള സഡതീകരജച്ചജടജല

2013-കല  കകരള  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചയ്സസ  മകാനഡല്  ഖണജക  7-7  പ്രകകാരമ  1

ലക്ഷത്തെജനു  മുകളജലുള്ള  എലകാ  വകാങ്ങലുകളക്കുമ  കടണര്  ബകാധകമകാണസ.   എനകാല്

ഇത്തെരമ  നടപടജക്രെമങ്ങള  ഒഴജവകാക്കുനതജനകായജ  ഒകര  ഉല്പനങ്ങള  തവണകളകായജ

വകാങ്ങജയജരജക്കുനതകായജ കകാണുന.  വജശദവജവരമ തകാകഴ:

ക്രെമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്

തുക ഉകദ്ദേശദമ കഹഡസ ഓഫസ
അക്കക്കൗണസ നമ്പര്

1 304/3-16

303/3-16

46,945/-

89,985/-

Purchase of fabrication of a 
blanchery cum dryer for fruits and 
vegetables 
Invoice No.- Co17/30.03.16 from 
Techno Consultancy Service

Purchase of fabrication of a 
blanchery cum dryer for fruits and 
vegetables 
Invoice No.- Co17/30.03.16 from 
Techno Consultancy Service
Invoice No. CO13 തതീ.14.03.16

9304

9304
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2 136/3-16

138/3-16

154/3-16

301/3-16

60,600/-

96,000/-

76,900/-

1,15,350/-

2 ton split A/c. And its 
accessories from Oasis Agencies.
Invoice No. FO241/ 03.06.16

2 Nos. Split A/c.
Invoice F 0240/ 03.06.16

1.5 ton A/c with accessories from 
Pullayil Traders
Invoice No.4867/ 31.03.16
1.5 ton A/c with accessories from 
Pullayil Traders
Invoice No. 4868/ 31.03.16

9252

9252

5200

9304

കടണര് നടപടജകള പകാലജക്കകാകത വകാങ്ങലുകള നടത്തെജയതജനസ  വജശദതീകരണമ

നല്കകണതുമ  അവ  പകാലജക്കകാകത  വകാങ്ങല്  നടത്തുക  വഴജ  കടണര്  കഫകാമജകന

ഇനത്തെജല് ലഭജകക്കണ തുകയമ വകാറമ നഷ്ടകപടുത്തെജയതസ വജശദമകാകക്കണതകാണസ.

3-8-3.   കഡകടഷന് കൂടകാകതയള്ള വകാങ്ങല് നടപടജ   - 69,000/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

കകരള  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചയ്സസ  നജയമങ്ങള  പ്രകകാരമ  15,000/-  രൂപയസ  മുകളജല്

വരുന വകാങ്ങലുകളജല് കഡകടഷന് നടപടജക്രെമങ്ങള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.   എനകാല്

കഡകടഷന് കൂടകാകതയകാണസ തകാകഴ കരഖകപടുത്തെജയ വകാങ്ങല് നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.

വകാങ്ങജയ
ഇനമ

വകാങ്ങജയ സ്ഥകാപനമ സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര് 

കഹഡസ ഓഫസ
അക്കക്കൗണസ

തുക

കറഫജജകറ
റര്

കമകസ്സര്സസ പുലകായജല് 
കട കഡഴസ, എടപകാള
ഇന്കവകായ്സസ നമ. 4872 
തതീ.31.03.16

302/ 03-16 9304 69,000/-

കമല്  അപകാകതകളക്കസ  വജശദതീകരണമ  നല്കകണതുമ  കചേലവഴജച്ച  തുകയകായ

69,000/- രൂപ ഓഡജറസ തടസ്സത്തെജല് വയന.
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3-8-4    മുന്കൂര് വകപറജ നകാളജതുവകരയകായജട്ടുമ ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

വജവജധ ആവശദകാര്ത്ഥമ മുന്കൂര് വകപറജ നകാളജതുവകരയകായജട്ടുമ പജന്വലജച്ച തുക

ക്രെമതീകരജച്ചു കകാണുനജല.  മുന്കൂര് വകപറജ മൂന മകാസത്തെജനകമ ക്രെമതീകരജക്കണകമന

കക.എഫസ.സജ.  അനുകച്ഛേദമ-99  പ്രകകാരമ ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെ തുകയസ  18%  പലജശ ഈടകാക്കജ

ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

ക്രെമ നമ. കപരസ മുന്കൂര് വകപറജയതസ/
തതീയതജ

കഹ ഡസ ഓഫസ
അക്കക്കൗണസ

1 കഡകാ.ശകാന്തജ കമരജ മകാതറ്റ്യൂ 10,000/- 
(06-05-15)

6680

2 കഡകാ. രമ.കക.ടജ. 4,500/-
(08-09-15)

0001

3 കഡകാ. വല്സമ.കക.ഡജ. 7,000/-
(09-09-16)

0001

4 മുഹമദസ 10,000/-
(19-09-16)

1150

5 സുമ നകായര് 15,000/-
(05-11-16)

2014

6 സുമ നകായര് 6,000/-
(08-11-16)

0001

7 അബ്ദുള ഹക്കതീമ 9,000/-
(01-09-15)

9933

--------------
61,500/-

========
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3-8-5  ജതീവനക്കകാരുകട അവധജകള കൃതദമകായജ ഹകാജര് പുസ്തകത്തെജല് കരഖകപടുത്തുനജല
 അനുവദനതീയമകായതജലുമ അധജകമ അവധജകള അനുവദജച്ചു–  .

ജതീവനക്കകാരുകട  അവധജകള  ഹകാജര്  പുസ്തകത്തെജല്  കൃതദമകായജ

കരഖകപടുത്തുനജല.  ആകസജക  അവധജ  രജജസ്റ്റേര്  കകകാകളജജല്  കൃതദമകായജ

പരജപകാലജക്കുനജല.  അനുവദനതീയമകായതജലുമ  അധജകമ  അവധജകള  ജതീവനക്കകാര്ക്കസ

നല്കജയതകായജ കകാണുന.  ഇതസ പരജകശകാധജക്കകപകടണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണ നമ്പര് 06/ 19.04.2017)

3-8-6    ഹകാജര് സര്ടജഫജക്കറസ ഇലകാകത കവതനമ നല്കജ   -   ക്രെമവജരുദ്ധമ

       ശതീ.എമ.എസസ.സനല്കുമകാര്,  അഡജനജകസറതീവസ  ഓഫതീസര് കഗഡസ  1  എന

ജതീവനക്കകാരന്  01.06.2015  മുതല്  05.06.2015  വകര  കകാലയളവജല്  കകാര്ഷജക

സര്വ്വകലകാശകാല,  കവള്ളകായണജയജല്  കജകാലജ  കചേയ  ഇനത്തെജല്  അവജടുകത്തെ

നജയമകാനുസൃത  ഹകാജര് സര്ടജഫജക്കറസ ഇലകാകത  13,790/-  രൂപ നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇതസ

സമബനജച്ചസ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ  നല്കജയതജനസ   മറുപടജയകായജ   പ്രസ്തുത ഹകാജര്

സര്ടജഫജക്കറസ കവകറ ഹകാജരകാക്കകാകമനകാണസ അറജയജച്ചജരജക്കുനതസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 08.04.2017).

3-8-7   ഓണ്വലന് യ  .  പജ  .  എസസ  .   നകാളജതുവകര പ്രവര്ത്തെന സജമകാക്കജയജടജല
CBV No.  - 281/3-16
Ch.No.    - 29291/ 31/3/16
HOA      - 253-34-6680-420
തുക       - 77,791/-
ഉത്തെരവസ നമ്പര് - B3-4149/04(VI) dt.31/03/16

കമല്പറഞ  പ്രകകാരമ  ഇഗകാകടകസ  ഇലകകകാണജക്സസ,  Ltd.  XIII/229,  കമകാറകാര്ജജ

കറകാഡസ, വകാഴക്കകാല, കകാക്കനകാടസ എന സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനസ ഓണ്വലന് യ.പജ.എസസ.

വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.   എനകാല് ഇതസ ഉപകയകാഗകപടുത്തെജയജടജല.  (ഇന്കവകായ്സസ നമ. TER

919/ 30/3/16).  ആയതസ എത്രയമ കപകടനസ പ്രവര്ത്തെന സജമകാക്കുവകാന് നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-8-8     പര്കച്ചയ്സജങ്ങസ കമജറജയകട അമഗതീകകാരമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ

തകാകഴപറയന  വകാങ്ങലുകളക്കസ  പര്കച്ചയ്സജങ്ങസ  കമജറജ  അമഗതീകകാരമ

നല്കജയതജകന വജവരമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് ഇനമ/ 
കചേക്കസ നമ്പര്

തുക

1 281/ 3-16 ഓണ്വലന് യ.പജ.എസസ.
വകാങ്ങജയതസ - ഇഗകാകടകസ

ഇന്ഡസജയല്
ഇലകകകാണജക്സസ വപ്രവറസ

ലജമജറഡസ
XII/229

കമകാറകാര്ജജ കറകാഡസ,
വകാഴക്കകാല, കകാക്കനകാടസ, 

കകകാച്ചജ-682 030.
കചേക്കസ നമ.29291/ 31.03.16

77,971/-

2 278/ 3-16 പകായ്കക്കജജങ്ങസ എകഡജപ്കമനസ
വകാങ്ങജയതസ

കവര്കടക്സസ എഞജനതീകയഴസ &
അകസകാസജകയറസസസ

ഐകറകാളജ 
നവജ മുമവബ - 400708

കചേക്കസ നമ.29291/ 31.03.16

1,00,350/-

3 90/3-16 എ,സജ. വകാങ്ങജയതസ
(AICRP) 

പുലയജല് കടകഡഴസ
എടപകാള എന

സ്ഥകാപനത്തെജനസ തുക
നല്കജയതസ.

കചേ.നമ.29264/ 28/3/16

68,900/-

4 46/ 10-15 ബജശഡകാസസ കമ്പറ്റ്യൂകടഴസ
കുനമകുളമ.

കമ്പറ്റ്യൂടര് വകാങ്ങുനതജനസ തുക
നല്കജയതസ

കചേ.നമ.29244/ 29/10/15

16,000/-
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5 116/ 3-16 കമകസ്സര്സസ. സയനജഫജകസ
ഡജജജറല് സജസ്റ്റേമസസ,

നറ്റ്യൂഡല്ഹജ കടക്സ്ചേര്
ആക്സസറതീസജനസ തുക

നല്കജയതസ.
കചേക്കസ നമ.29275/ 31/3/16

2,99,970/-

കമല് വകാങ്ങല് നടപടജകള പര്കച്ചസസ  കമജറജയകട  അമഗതീകകാരമ  ലഭജച്ചതജകന

കരഖകള ഓഡജറജനസ പരജകശകാധനക്കകായജ നല്കകണതകാണസ.

3-9    കസന്ടല് വലബറജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-9-1   ഇലകജക്കല് പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ എസ്റ്റേജകമറസ ഇല

2015-16 വര്ഷമ വലബറജയജല് നടത്തെജയ ഇലകജക്കല് പ്രവര്ത്തെജകളുകട വജവരമ
ചുവകട കചേര്ക്കുന.

വക്കൗച്ചര് നമ്പര് തുക പ്രവര്ത്തെജ ഇനമ

53/03/15-16
തതീ.31/03/16

13,158/- ഇലകജക്കല് പ്രവര്ത്തെജകള

48/03/15-16
തതീ.31/03/16

13,230/- ഇലകജക്കല് പ്രവര്ത്തെജകള (വലറസ, കചേകാക്കസ എനജവ 
മകാറജ സ്ഥകാപജക്കല്)

44/03/15-16
തതീ.31.03.16

12,988/- ടറ്റ്യൂബസ വലറസ, കപഡസ്റ്റേല് ലകാമ്പസ എനജവ വകാങ്ങല് 

9/3/15-16
തതീ.15.03.16

65,698/- “

03/11/15-16
തതീ.13.11.15

14,604/- ഇലകജക്കല് വസ്തുക്കളുകട വകാങ്ങല്

28/3/15-16
തതീ.15.03.16

43,610/- യ.പജ.എസസ. വയറജങ്ങസ

കമല്  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  എസ്റ്റേജകമറസ  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥര്

തയകാറകാക്കജയതകായജ  കകാണുനജല.   പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാകക്കണതുമ,
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അതസ ക്ഷമതയള്ള ഉകദദകാഗസ്ഥര് സകാക്ഷദകപടുകത്തെണതുമകാണസ.  പ്രവര്ത്തെജകളുകട

എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജ ഫയലജല് കചേര്ക്കുനജല.

ഓഡജറസ വര്ഷമ ധകാരകാളമ പ്രവര്ത്തെജകള പ്രകതദകജച്ചുമ സജവജല് അറകുറപണജകള

സ്ഥകാപനത്തെജല്  നടത്തെജയജട്ടുണസ.   ഇത്തെരമ  പ്രവര്ത്തെജകളജല്  തുക  വക്കൗച്ചര്  പ്രകകാരമ

വകമകാറുന എനലകാകത ആരുമ തകന എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജയതകായജ കകാണുനജല.

നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  എസ്റ്റേജകമറസ  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന്

തയകാറകാകക്കണതകാണസ.

ഉദകാ:  52/03/15-16 തതീ.31.03.2016   -  4,000/-
                 33/03/15-16 തതീ.31.03.2016   -  3,250/-
                 36/03/15-16 തതീ.31.03.2016   - 12,252/-

കമല് പറഞ മൂനസ വക്കൗച്ചറുകളജലുമ നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള നടത്തെജയജട്ടുണസ.

എനകാല്  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന്  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കുകകയകാ,

സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചേയജടജല.

3-10    കകാലകാവസ്ഥകാ വദതജയകാന പഠന ഗകവഷണ അക്കകാദമജ  ,  
         കവള്ളകാനജക്കര

3-10-1 വകാര്ഷജക  കണക്കുകളജല്  യഥകാര്ത്ഥ  വരവസ  തുക  ,    നതീക്കജയജരുപസ  , മുനജരജപസ
എനജവ പ്രതജഫലജക്കുനജല 

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയ  കതീഴജല്  സഡകാശയരതീതജയജല്

പ്രവര്ത്തെജക്കുന  ഒരു  സ്ഥകാപനമകാണസ  കകാലകാവസ്ഥകാ  വദതജയകാന  പഠന  ഗകവഷണ

അക്കകാദമജ.  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  റജകവകാളവജമഗസ  ഫണസ  പദ്ധതജയകട

പ്രവര്ത്തെനത്തെജനസ  സമകാനമകായകാണസ  പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.  സ്ഥകാപനത്തെജകന  പ്രധകാന

വരുമകാന മകാര്ഗമ  വജദദകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ  ലഭജക്കുന ടറ്റ്യൂഷന് ഫതീസസ  ആണസ.  പത്തെസ

കസമസ്റ്റേറുകളജലകായജ  പൂര്ത്തെജയകാകുന  B,Sc.,  M.Sc.  ഇനകഗറഡസ  കകകാഴജല്  ഒരു
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കസമസ്റ്റേറജനസ  50,000/-  രൂപ വതീതമകാണസ ഫതീസസ.  ഇങ്ങകന കുടജകളജല് നജനമ ലഭജക്കുന

ഫതീസസ  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കദകാമ്പസജകല  കസ്റ്റേറസ  ബകാങസ  ശകാഖയജകല

കസവജമഗ്സസ  ബകാങസ  അകക്കക്കൗണജല്  (അകക്കക്കൗണസ  നമ.  SB  67145826977)

നജകക്ഷപജക്കുകയമ  അതജല്  നജനസ  സര്വ്വകലകാശകാല    കമപസ  കടകാളറുകട

അക്കക്കൗണജകലക്കസ    വകമകാറമ    കചേയ്യുകയമകാണസ  കചേയ്യുനതസ.    കമപസ  കടകാളറുകട

അക്കക്കൗണജല്    നജനമ    അക്കകാദമജയകട    വദനമദജന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കകായജ

ലഭജക്കുന  തുക  വകകകാരദമ  കചേയ്യുനതജനകായജ  ഉപകയകാഗജക്കുനതസ  സര്വ്വകലകാശകാല

കദകാമ്പസജകല  കസ്റ്റേറസ  ബകാങസ  ശകാഖയജകല  കറനസ  അക്കക്കൗണജലൂകടയകാണസ  (അക്കക്കൗണസ

നമ.CA:67145827052).

2015-16  വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കസ തയകാറകാക്കുനതസ കറനസ അക്കക്കൗണജകല

ടകാന്സകാക്ഷകന മകാത്രമ അടജസ്ഥകാനകപടുത്തെജയകാണസ. വകാര്ഷജക കണക്കുപ്രകകാരമ 2015-16

വര്ഷമ  സ്ഥകാപനത്തെജകന  ആകക  വരവകായജ  കരഖകപടുത്തെജയതസ  2015-16  വര്ഷമ

കമപസ  കടകാളറുകട  അക്കക്കൗണജല്  നജനമ  കറനസ  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  ലഭജച്ച  8,168,750/-

രൂപയമ കൂടകാകത ഈ അക്കക്കൗണജല് തകന ഇകനണല് റസതീപ്റസ  ഇനത്തെജല് അടച്ച

19,782/-  രൂപയമകാണസ.  എനകാല്  യഥകാര്ത്ഥത്തെജല്  2015-16  വര്ഷത്തെജല്  കളക്ഷന്

രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ 2015-16 വര്ഷകത്തെ ഫതീസജനത്തെജകല വരവസ  1,07,01,520/-  രൂപയകാണസ

(ഇ-ഗകാനസസസ തുക ഉളകപകട).

കൂടകാകത  കമല്സൂചേജപജച്ച  SB  അകക്കക്കൗണജകല  മുനജരജപസ  33,90,783/-  രൂപ,

നതീക്കജയജരുപസ  5,59,347/-  രൂപ  എനജവയമ,  പതജകനകാകനകാളമ  സ്ഥജര  നജക്ഷപങ്ങളുമ

വകാര്ഷജക കണക്കജലുളകപടുത്തെജയജടജല. ഒരു സ്ഥകാപനത്തെജകന സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ

വകാര്ഷജക  കണക്കസ  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള  സ്ഥകാപനത്തെജകന  യഥകാര്ത്ഥ  വരവസ-കചേലവസ-

മുനജരജപസ-നതീക്കജയജരുപസ  എനജവ  ഉളകപടുത്തെജ  സമഗമകാക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 
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3-10-2 കസകാളര്ഷജപസ അക്കക്കൗണജല്   (  ഇ  -  ഗകാനസസസ  )   തുക അവകശഷജക്കുന

       സ്ഥകാപനത്തെജകല കസകാളര്ഷജപജനസ അര്ഹരകായ വജദദകാര്ത്ഥജകളുകട  കസകാളര്ഷജപസ

തുകകള വകകകാരദമ കചേയ്യുനതജനകായജ തൃശ്ശൂര്, കജഴകക്കകക്കകാട കസ്റ്റേറസ ബകാങസ ഓഫസ ഇന്തദ

ബകാഞജല്  ഒരു  SB  അക്കക്കൗണസ  (അക്കക്കൗണസ  നമ.33151970255)നജലനജല്ക്കുനണസ.

കുടജകളുകട  കസകാളര്ഷജപസ  തുക  അക്കക്കൗണജല്  വരുന  മുറയസ  കുടജകളക്കസ  വജതരണമ

കചേകയണതുമ,  ഫതീസസ  സര്വ്വകലകാശകാല  അക്കക്കൗണജല്  അടവകാക്കുകയമകാണസ  കവണതസ.

പടജകജകാതജ  വകുപജകന ഇ-ഗകാനസസസ  വകകകാരദമ  കചേയ്യുനതജനസ  കറനസ  അക്കക്കൗണകാണസ

സൂക്ഷജകക്കണതസ.  കൂടകാകത ഈ അക്കക്കൗണജല് കസകാളര്ഷജപസ തുക വജതരണമ കചേയകാകത

അവകശഷജക്കുവകാനുമ  പകാടജല.  എനകാല്  അക്കകാദമജയകട  ഇ-ഗകാനസസസ  അക്കക്കൗണജല്

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാവസകാനമ  വജതരണമ  കചേയകാകത  1,11,518/-  രൂപ

അവകശഷജക്കുനതകായജ  കകാണുന.  അക്കക്കൗണജല്  അവകശഷജക്കുന  കസകാളര്ഷജപസ

ഏകതനസ  കകണത്തെജ വജദദകാര്ത്ഥജകളക്കസ  വജതരണമ  കചേകയണതുമ  അനുവദജച്ച  ഫതീസസ

സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഒടുകക്കണതുമകാണസ. 

3-11   അഗജക്കളച്ചര് എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ  , COH

3-11-1    അഗജക്കളച്ചറല് എഞജനതീയറജങ്ങസ പ്രവര്ത്തെനമ   -   അവകലകാകനമ

അഗജക്കളച്ചര്  എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജപകാര്ടസകമനജല്  2015-16  വര്ഷമ

പ്രവര്ത്തെജച്ചജരുന  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ  കപ്രകാജക്ടസ  (6144)  പരജകശകാധജച്ചതജല്  പ്രസ്തുത

കകന്ദ്രവമകായജ ബനകപട കപകാതുവകായ ഓഡജറസ നജരതീക്ഷണങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

നജലവജല് The Agriculture Engineering Research & Training Centre (AERTC)

എന  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ  നടത്തുനതജനസ  ഡയറക്ടകററസ  ഓഫസ  റജസര്ച്ചജകന

(R5/65600/2011  തതീ.01.12.2012)  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  അനുവകാദമ  നല്കജയജട്ടുണസ.   ഇതു

പ്രകകാരമ കകകാകളജുകള,  റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷനുകള,  മറ യൂണജറകള എനജവജടങ്ങളജകലക്കസ
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ഫകാമ സക്ചേര്,  കപകാളജ ഹക്കൗസസ,  ഗതീന് ഹക്കൗസസ,  കകാര്ഷജക കമഷജനറജകള എനജവയകട

ഡജവസന്,  ഇന്സ്റ്റേകലഷന്  തുടങ്ങജയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നകാലു  ലക്ഷമവകര

നടത്തുനതജനുമ അനുവകാദമ നല്കജയജരജക്കുന.

1. പദ്ധതജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കകായജ  കഡകടഷന്  വജളജക്കുകയകാണസ  സ്ഥകാപനമ

കചേയ്യുനതസ.  ഇപ്രകകാരമ  കഡകടഷന്  വജളജക്കുകമ്പകാള  ഡജവസന്,  ഡതീകറയജല്ഡസ

എസ്റ്റേജകമറസ എനജവ തയകാറകാക്കുനജല.

2. കഡകടഷന് വജളജക്കുനതജനസ  ഒരു തുക കണക്കകാക്കജ  വരുനണസ.   ഇതസ  എന്തജകന

ആധകാരമകാക്കജ എനസ വദക്തമല.

3. നജലവജല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാകരകാ, ഏകതങജലുമ വകുകപകാ അമഗതീകരജച്ച ഡകാറകള

ഉപകയകാഗജക്കുനജല.

4. ഒബ്സര്വ്ഡസ  ഡകാറ  ഉണകാക്കുകകയകാ  പ്രകാബലദത്തെജല്  കകകാണ്ടുവരുകകയകാ

കചേയജടജല.

5. നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളജല്  കരകാറുകകാരുമകായജ  കചേര്നസ  എഗജകമനസ  കവച്ചു

കകാണുനജല.

6. ഉപകരണങ്ങളുകട  വകാങ്ങലജല്  സവപയറുമകായജ  കചേര്നസ  എഗജകമനസ

ഒപ്പുകവക്കുനജല.  കപര്കഫകാര്മന്സസ  ഗദകാരണജ  പജരതീഡസ  നജശ്ചയജച്ചസ  കസകറ്റ്യൂരജറജ

കഡകപകാസജറസ വകാങ്ങുനജല.

നജലവജല്  അഗജക്കളച്ചറല്  എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജപകാര്ടസകമനസ  നജര്മകാണ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ  കമല്കനകാടമ  വഹജക്കുനതസ  അമഗതീകൃതമകായ  ഏതസ  നജയമത്തെജകന

മകാനതവലജകന അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ എന വദക്തമല.
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ഓഡജറസ നജര്കദ്ദേശങ്ങള

1. അഗജക്കളച്ചര് എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ  കകാര്ഷജക പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമകായജ

ബനകപട പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ കമല്കനകാടമ വഹജക്കുകമ്പകാള അതസ അമഗതീകൃതമകായ

ഏതസ  മകാനഡല്,  ചേടമ  എനജവ  പ്രകകാരകമനസ  സര്വ്വകലകാശകാല

വദക്തമകാകക്കണതകാണസ.

2. കഡകടഷനുകള  വജളജച്ചസ  പണജ  ഏല്പജച്ചു  നല്കുക  എനതജനപ്പുറമ  ഡകാറ

ഉണകാക്കുനതജനുമ,  അമഗതീകൃത  ഡകാറകള  സഡതീകരജക്കുനതജനുമ  കഴജകയണതകാണസ.

സജവജല് പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ പ്രകതദകജച്ചുമ.

3. ഒരു  എഞജനതീയറജങ്ങസ  പ്രവര്ത്തെജക്കകാവശദമകായ  സകാകങതജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള

ഡജവസന്,  എസ്റ്റേജകമറസ,  സൂപര്വജഷന്,  കമഷര്കമനസ  എനജവ  ഉറപകാക്കുകയമ

കറകക്കകാര്ഡസ കചേകയണതുമകാണസ.

4. ആധുനജക  സകാഹചേരദത്തെജല്  ആവശദകപടുന  പക്ഷമ  അഗജക്കളച്ചര്

എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജപകാര്ടസകമനജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  കൂടുതല്  വജപുലമകാക്കുനതജനസ

സഹകായകമകായ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള സര്വ്വകലകാശകാല സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12    എ  .  എമ  .  പജ  .  ആര്  .  എസസ  .,   ഓടക്കകാലജ

3-12-1   സ്ഥകാനക്കയറത്തെജനു കുടജശജക നല്കജയതു സമബനജച്ചസ

   ശതീ.കക.ജജ.കമകാഹന്ദകാസസ,  ശതീ.രഘ.ആര്.  എനജവര്ക്കസ ഫകാമ മകാകനജര് കഗഡസ  1,

ഫകാമ  സൂപ്രണസ  എനതീ  തസ്തജകകളജകലക്കസ  പ്രകമകാഷന്  ലഭജച്ചതജകനയമ  2009  ശമ്പള

പരജഷരണത്തെജകനയമ കുടജശജകയകായജ തകാകഴ പറയമ വജധമ യഥകാക്രെമമ ₹3,58,443/-യമ

₹1,92,636/-യമ നല്കജയജട്ടുണസ.
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I. കക.ജജ.കമകാഹന്ദകാസസ, ഫകാമ സൂപ്രണസ

        സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 21/07-15

        കചേക്കസ നമ്പര് - 565692/ 23.07.2015

        ബജല് തുക  – 3,58,443/-

      II. രഘ.ആര്., ഫകാമ സൂപ്രണസ.

         സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 22/07-15

         കചേക്കസ നമ്പര് - 565692/ 23.07.2015

         ബജല് തുക  -  1,92,636/-

പ്രകമകാഷന്  ഉത്തെരവസ  നമ്പര്  GA/B1/13008/2011  തതീയതജ.25.10.2014,  ഈ

വജഷയത്തെജലുള്ള  8  ഹര്ജജകളജല്  വഹകക്കകാടതജ  പുറകപടുവജച്ച  കപകാതു

വജധജനദകായത്തെജകന  അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാല  പ്രസ്തുത  പ്രകമകാഷന്

ഉത്തെരവസ  പുറകപടുവജച്ചതസ.   ശതീ.കമകാഹന്ദകാസജനസ  ഫകാമ  മകാകനജര്  കഗഡസ  1  ആയജ

01.04.2011-നുമ ഫകാമ സൂപ്രണകായജ 01.11.2013-നുമ ശതീ.രഘവജനസ ഫകാമ മകാകനജര് കഗഡസ 1

ആയജ  01.04.2011-നുമ  ഫകാമ  സൂപ്രണകായജ  01.12.2013-നുമ  പ്രകമകാഷന്  ലഭജച്ചു.

ശതീ.കമകാഹന്ദകാസസ  05.04.2011  മുതല്ക്കുമ ശതീ.രഘ  02.04.11  മുതല്ക്കുമ ഉള്ള കുടജശജക

വകപറജയജട്ടുണസ.  മുന്കകാല പ്രകാബലദമ നല്കജ പ്രകമകാഷന് നല്കുന അവസരങ്ങളജല്

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  ജജ.ഒ.(പജ)നമ.515/2007  ഫജന്  തതീയതജ.19.10.07  അനുസരജച്ചസ

പ്രകമകാഷന് ഉത്തെരവസ  തജയതജ  മുതല് ഒരു വര്ഷമ  മുന്പസ  വകരയള്ള കകാലയളവജകല

കുടജശജകക്കസ  മകാത്രമകാണസ  അര്ഹതയള്ളതസ.   അതനുസരജച്ചസ  26.10.2013  മുതല്ക്കു

മകാത്രമകാണസ  ശതീ.കമകാഹന്ദകാസജനുമ  ശതീ.രഘവജനുമ  പ്രകമകാഷനുമകായജ  ബനകപട

"കമകാണജററജ കബനജഫജറജനസ" അര്ഹതയള്ളതസ.  അതജനു മുന്പസ പ്രകമകാഷനസ 'കനകാഷണല്

ഇഫകസ'  മകാത്രമകാണുള്ളതസ.  ആയതജനകാല് കമല്പ്രകകാരമ ആനുകൂലദങ്ങള നല്കജയതസ

പുന:പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 7/ 24.03.17).
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3-12-2  ടജഷതകളച്ചര് വതകളുകട ഉല്പകാദനമ   -   വരവജല് കൂടുതല് കചേലവസ

6115  എന  ശതീര്ഷകത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണ്ടുമകായജ

ബനകപട  ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  വരവസ  കചേലവസ  വജശദകാമശങ്ങള

പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള വരവജല് കൂടുതല് കചേലവസ വനതകായജ കകാണുന.  വജശദകാമശങ്ങള

ചുവകട കകകാടുക്കുന.

3-12-2-1   2015-16 വര്ഷത്തെജല് ആകക ഉല്പകാദജപജച്ച ടജഷതകളച്ചര് വതകളുമ അവയകട കസ്റ്റേകാക്കസ

മൂലദവമ (Stock Register of TC Plants, Annual Report)

ക്രെമ
നമ്പര്

ഇനമ എണ്ണമ കസ്റ്റേകാക്കസ മൂലദമ

1 ടജഷതകളച്ചര് വകാഴവത്തെ (TC) 5623 84,345

2 ടജ.സജ. കനന്ത്രന് 3932 87,780

3 ടജ.സജ. മജകനകാളജ 1411 45,185

4 കഡജനന് കനന്ത്രന് 2 80

5 ടജ.സജ.ഓര്ക്കജഡസ കചേറുതസ 11 550

6 ടജ.സജ. ഓര്ക്കജഡസ 9 900

7 ടജ.സജ. ഓര്ക്കജഡസ 21 3150

8 ടജ.സജ. അകലകാഷദ 200 2000

9 ടജ.സജ. പൂജകദളജ 430 12,900

ആകക
--------------
2,36,890

=========
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3-12-2-2    ടജഷതകളച്ചര് വതകളുകട ഉല്പകാദനവമകായജ ബനകപട കചേലവകള

1 ടജഷതകളച്ചര് ലകാബജല് വതകളുകട ഉല്പകാദനത്തെജനകായജ 
നജകയകാഗജച്ച സജല്ഡസ കതകാഴജലകാളജകളുകട കവതനമ

2,28,881/-

2 ടജ.സജ.ലകാബസ - രകാസവസ്തുക്കള വകാങ്ങജയതസ 56,676/-

3 ലകാബജകന ഇലകജസജറജ ചേകാര്ജസ - കണ്സറ്റ്യൂമര് നമ്പര് 8147
ആകക കചേലവസ - 2,02,477/2 = 1,01,238/-

1,01,238/-

4 ഡജ.എമ.എസസ. രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ ടജ.സജ. ലകാബജല് 
നജകയകാഗജച്ച സ്ഥജര കതകാഴജലകാളജകളുകട കവതന കചേലവസ
(850 മനുഷദ ദജനങ്ങള x 470)

39,950/-

ആകക കചേലവസ
--------------
4,26,745/-
========

വദതദകാസമ = ആകക കചേലവസ - ആകക കസ്റ്റേകാക്കസ മൂലദമ 
                               4,26,745    2,36,890 = 1,89,855/-–
                              

റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  ഒരു  ഉല്പകാദന  യൂണജറസ  എന

നജലയജല്  ആയതസ  ലകാഭകരമകാക്കകാനുള്ള  നടപടജകള  എത്രയമ  കപകടനസ

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് 04/ 22.03.2017).

3-13    3-13    അകഗകാണമജകസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്അകഗകാണമജകസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്    , ,     ചേകാലക്കുടജചേകാലക്കുടജ

3-13-1    കുളമ നജര്മകാണമ   -   അപകാകതകള

ഫയല് നമ. ARS/B/353/2014, Vol.-I)

ചേകാലക്കുടജ  അകഗകാണമജകസ  റജസര്ച്ചസ  കസ്റ്റേഷകന അധതീനതയജലുള്ള  7  ഏക്കറജല്

അധജകമുള്ള കൃഷജഭൂമജ  ജലകസചേന സക്കൗകരദമജലകാത്തെതജനകാല് കൃഷജയസ  ഉപയക്തമല.

ഈ  പ്രശ്നമ  പരജഹരജക്കുനതജനകായജ  ബ്കളകാക്കസ  III-G യജല്  കുളമ  നജര്മജക്കുക  എന

ലക്ഷദമജട്ടു.   ഫകാമ  ഉപകദശക  സമജതജയകട  25.09.2015-കല  കയകാഗത്തെജല്  ഫണജകന
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ലഭദതയനുസരജച്ചസ  കുളമ  നജര്മജക്കുവകാന്  തതീരുമകാനജച്ചു.   ഏഴസ  ഘടങ്ങളജലകായജ

കവള്ളകാനജക്കര വകാടര്  മകാകനജ്കമനസ റജസര്ച്ചസ യൂണജറജകല അഗജക്കളച്ചര് എഞജനതീയര്

എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജ.  ആയതസ പ്രകകാരമ നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ  11,64,900/-

രൂപ വകയജരുത്തെജ.  നകാളജതുവകര  9,47,979/-  രൂപ കചേലവഴജച്ചു.  (9338,  9550, 6105

എനതീ ശതീര്ഷകങ്ങളജല് നജനസ).

ഓഡജറസ പരകാമര്ശങ്ങള 

(1) 25m x 15mx 3m വദകാപ്തജയള്ള കുളമ നജര്മകാണമകാണസ ആദദ ഘടത്തെജല് ലക്ഷദമജടതസ.

ആയതജനസ 1,96,000/- രൂപയകട എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജ.  ഒനകാമ ഘടത്തെജല് ജലമ

ലഭദമലകാത്തെതജനകാല് 2-ാകാമ ഘടത്തെജല് 2 മതീറര് കൂടജ ആഴമ കൂടജ ജലലഭദത ഉറപ്പു

വരുത്തെജ.  മൂനകാമ  ഘടത്തെജല്  0.7m  ഉയരത്തെജല്  ഫക്കൗകണഷന്  പണജകതങജലുമ

കുളത്തെജകന ചുറമ മണല് കലര്ന മണ്ണകായതജനകാല് വശങ്ങള ഇടജഞ്ഞു.  ഏഴകാമ

ഘടമ  വകരയമ  ഫണജകന  ലഭദതയനുസരജച്ചസ  ഭജത്തെജ  നജര്മകാണമ  തുടര്ന

കകകാണജരുന.  മുന്കൂടജയള്ള ആസൂത്രണത്തെജകന അഭകാവമ മൂലമകാണസ എസ്റ്റേജകമറസ

കമല്പറഞവജധമ തയകാറകാകക്കണജ വനതസ.  മണ്ണജകന ഘടന, ജല ലഭദത എനജവ

ഉറപ്പു വരുത്തെജയതജനസ കശഷമ മകാത്രമ പ്രവൃത്തെജ ഏകറടുകക്കണതകായജരുന.

(2) കമകാത്തെമ എസ്റ്റേജകമറസ തുക  2,00,000/-  രൂപയജല് അധജകരജച്ചതജനകാല് ബഹുവര്ഷ

കപ്രകാജക്ടകായജ  കണക്കജകലടുത്തെസ  ഫജസജക്കല്  പ്ളകാനസ  ഡയറക്ടറജല്  നജനസ

സകാകങതജകകാനുമതജ ലഭദമകാകക്കണതകായജരുന.

(3) ആദദകത്തെ രണ്ടു ഘടങ്ങളജലകായജ  കുഴജകച്ചടുക്കകാവന മണ്ണജകന അളവസ  1875  m³

ആകണനസ എസ്റ്റേജകമറജല് പ്രതതീക്ഷജക്കുന.  എനകാല് കുഴജകച്ചടുത്തെ മണ്ണജകന അളവസ

എത്രകയനസ ബനകപട എഞജനതീയര് സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല.

(4) മരകാമത്തെസ  ബജലജകന രൂപത്തെജല് ബജലസ ല്ല്  തയകാറകാക്കജയജടജല.   അളവപുസ്തകത്തെജല്

കരഖകപടുത്തെലുകള വരുത്തെജയജടജല.
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(5) കലബര്  പ്രവൃത്തെജകളക്കസ  കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചകപകാള  ഏറവമ  കുറഞ  നജരക്കസ

കകഡകാടസ  കചേയ  മൂനസ  വദക്തജകള  ഉണകായജട്ടുമ  അവരുമകായജ  കനകഗകാഷജകയഷന്

നടത്തെജയജടജല.

(6) പമ്പജങ്ങജനുമ മറമുള്ള അനുബന കചേലവകളക്കസ തുക വരുത്തെജയജടജല.

(7) ഭക്കൗതജക  പരജകശകാധനയജല്  കുഴജകച്ചടുത്തെ  മണ്ണസ  പൂര്ണ്ണമകായമ  ബണസ

നജര്മകാണത്തെജനകായജ ഉപകയകാഗജച്ചജടജകലനസ കബകാധദകപട്ടു.

കമല്  സൂചേജപജച്ച  അപകാകതകള  പരജഹരജയ്കക്കണതുമ  കുളമ  നജര്മകാണമ

പൂര്ത്തെതീകരജച്ചസ  ജലകസചേന  സക്കൗകരദകമകാരുകക്കണതുമ  കപ്രകാജക്ടജകന  ലക്ഷദമ

വകവരജയവകാന് ശദ്ധജയ്കക്കണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 25.10.2016)

3-13-2    ഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കജയജടജല

ഇന്കവകായ്സസ രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധനയജല് 29.07.2015-ല് ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്

7/2015-16  പ്രകകാരമ  തവനൂര്  KCAET-യസ  14,250/-  രൂപയകട  ഉല്പനങ്ങള

അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല് നകാളജതുവകരയമ തുക അക്കക്കൗണജല് വരവ വനജടജല.  തുടര്

നടപടജകള സഡതീകരജച്ചസ, ആയതജകന വജവരമ അറജയജയ്കക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് - 4/ 25.10.2016).

3-14    3-14    കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ

3-14-1    ഫണസ വകമകാറജ കചേലവഴജച്ചു   - 1,06,333/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

'9303'  GOK– —പ്ളകാന്- commercial micro propagation as per NCS-TCP“ ”

എന കപ്രകാജക്ടജകന ഫണജല് നജനമ 1,06,333/- രൂപ വകമകാറജ കചേലവഴജച്ചു.  '9338' –
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Planting  material  production'  എന  കപ്രകാജക്ടുമകായജ  ബനകപടസ  പച്ചക്കറജ  പന്തല്

നജര്മജക്കകാന് ആവശദമകായ സ്റ്റേതീല് വപപ്പുകള വകാങ്ങജയ ഇനത്തെജല് ബജല് നമ്പര് 46/5-

15  (കചേക്കസ  നമ.054996  തതീയതജ.25-05-15)  പ്രകകാരമ  കമകസ്സര്സസ.  കമകാകഡര്ണ്

ഡജകസകാകപകാളജസസ  ലജമജറഡസ,  കകകാച്ചജന്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനകാണസ  ടജ  തുക

നല്കജയജരജക്കുനതസ.   '9338'   എന  പദ്ധതജയജല്  പ്രസ്തുത  സമയത്തെസ  ടജ  തുക

ലഭദമലകാത്തെതജനകാല്  9303  എന  കപ്രകാജക്ടജല്  തജരജച്ചസ  കക്രെഡജറസ  കചേയകാകമന

ഉകദ്ദേശത്തെജലകാണസ ടജ കചേലവസ കചേയകതനമ എനകാല് ടജ തുക പജനതീടസ തജരജകക കക്രെഡജറസ

കചേയജടജകലനമ  പകരമ  9303  എന  പദ്ധതജയകട  ചേജല  കചേലവകള  9338  എന

കപ്രകാജക്ടജകന  ഫണസ  ഉപകയകാഗജച്ചസ  കചേയ്തുകവനമ  ഓഡജറസ  അകനഡഷണത്തെജനസ  മറുപടജ

നല്കുകയണകായജ.   ഇത്തെരമ  പ്രവണതകള  സകാമ്പത്തെജക-ബജറസ  മകാര്ഗ

നജര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമകാണസ.

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 02/ 26.04.2016).02/ 26.04.2016).

3-15    3-15    COH COH     കവള്ളകാനജക്കര കവള്ളകാനജക്കര     - -        ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ പകാനസ ബ തീഡജമഗസ   &
             കജനറജക്സസ

3-15-1    വഫനല് ബജല്  ,   പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ എനജവ ലഭദമകാക്കജയജടജല  .

Plan Project : Strengthening centre for IP protection

CBV No : 18/3/15-16, 31/3/16

തുക : 8,02,727/-

Protected  area  &  providing  a  net  protection  to  the  crops  കന

നജര്മകാണത്തെജനകായജ  Directorate of Physical Plant  നസ ബജല് നമ. 18/3/15-16  പ്രകകാരമ

8,02,727/-  രൂപ വകമകാറജയജട്ടുണസ. DPP  യകട  30.03.2016  കല  No.A7/2787/15  നമ്പര്

കത്തെസ  പ്രകകാരമ  probable  amount  ആണസ  ആവശദകപടജരജക്കുനതസ.  എനകാല്  ടജ

പ്രവൃത്തെജയകട  detailed  estimate,  വഫനല്  ബജല്,  പൂര്ത്തെതീകരണ  സകാക്ഷദപത്രമ,
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എനജവ   ഓ  ഡജറജനസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.   കമല്പറഞ  കരഖകള  ലഭദമകാക്കുനതജനസ

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 2/ 10.01.17).

3-15-2   കടണര് ക്ഷണജക്കകാകത വകാങ്ങല്   - 4,31,550/-   തടസ്സകപടുത്തുന

Plan Project : Strengthening centre for IP protector

CBV No : 19/3/15-16, 31/3/16

തുക : 4,31,550/-  കചേക്കസ നമ്പര് - 149666/ 31.03.16   

        കമല് കപ്രകാജക്ടജകന ഭകാഗമകായജ Refrigerated Centrifuge വകാങ്ങജയതജനസ കടണര്

ക്ഷണജച്ചജടജല.  പര്കച്ചസസ  കമജറജയകട  അമഗതീകകാരവമ  വകാങ്ങജയജടജല.  പര്കച്ചസസ

കമജറജയകട  അമഗതീകകാരമ  വകാകങ്ങണതകാണസ  എനസ  ഫയലജല്  കകാണുനകവങജലുമ

നടപകാക്കജയജടജല. BRS,  കണ്ണകാറ എന കസ്റ്റേഷനജല് ഇകത ഇനമ വകാങ്ങജയതജകന റജപതീറസ

ഓര്ഡര് അടജസ്ഥകാനമകാക്കജയകാണസ ഇവജകടയമ ഈ ഇനമ വകാങ്ങജയജട്ടുള്ളതസ. 

ഇതസ  സമബനജച്ചസ  വകാങ്ങജയ  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജക്കസ  റജപതീറസ  ഓര്ഡര്

ഉള്ളതജനകാല്  പ്രകതദകമ  കടണര്  വജളജകക്കണതജല  എനമ  പര്കച്ചസസ  കമജറജയകട

അമഗതീകകാരമ ആവശദമജല എനമ മറുപടജ നല്കജയജട്ടുണസ.

BRS  കണ്ണകാറ  കടണര്  വജളജച്ചകാകണകാ  വകാങ്ങല്  നടത്തെജയജട്ടുള്ളതസ  എനസ

പരജകശകാധജക്കുനതജനസ  ആവശദമകായ  കരഖകള  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  Eppendoorf  India

Limited, Ambit Park Road, Sidco Industrial Estate, Chennai  എന സ്ഥകാപനത്തെജല്

നജനമകാണസ ടജ ഇനമ വകാങ്ങജയജട്ടുള്ളതസ. 
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സര്വ്വകലകാശകാലയസ സഡന്തമകായജ ഒരു പര്കച്ചസസ റൂള ഇലകാത്തെ സകാഹചേരദത്തെജല്സര്വ്വകലകാശകാലയസ സഡന്തമകായജ ഒരു പര്കച്ചസസ റൂള ഇലകാത്തെ സകാഹചേരദത്തെജല്

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജകന കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ആണസ വകാങ്ങല് നടപടജകളക്കസസമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജകന കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ആണസ വകാങ്ങല് നടപടജകളക്കസ

അടജസ്ഥകാനമകായജ വരുനതസഅടജസ്ഥകാനമകായജ വരുനതസ. 4.32 . 4.32 ലക്ഷമ രൂപ വജലവരുന കമല് സൂചേജപജച്ച ഉപകരണമലക്ഷമ രൂപ വജലവരുന കമല് സൂചേജപജച്ച ഉപകരണമ

പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  പ്രകകാരമുള്ള  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകത  വകാങ്ങജയതസപര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  പ്രകകാരമുള്ള  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകത  വകാങ്ങജയതസ

ക്രെമവജരുദ്ധമകാണസക്രെമവജരുദ്ധമകാണസ. . ടജ തുക തടസ്സകപടുത്തുനടജ തുക തടസ്സകപടുത്തുന. . 

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 10.01.2017).01/ 10.01.2017).

3-16     3-16     വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമവകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     കണ്ണകാറകണ്ണകാറ

3-16-1    'AICRP on Tropical Fruits'   –  ഉപകരണങ്ങള  വകാങ്ങജയതസ  ഇന്സ്റ്റേകാള 
കചേയജടജല

AICRP  on  Tropical  Fruits  എന  കപ്രകാജക്ടജകന  ഭകാഗമകായജ  തകാകഴപറയന

equipments  വകാങ്ങജയതസ  ഓഡജറസ  തതീയതജ  വകര  (24.01.2017)  ഇന്സ്റ്റേകാള കചേയജടജല.

വജശദകാമശങ്ങള:

ക്രെമ
നമ.

CBV No. &
Date

Equipment തുക Equipment വകാങ്ങജയ
സ്ഥകാപനമ

1 85/9/15
തജ.30.09.15

UPS System 2,31,595/- M/s.  Supra Hi-tech Electro
Equipment(P) Ltd., Kochi

2 177/3/16
തജ.31.03.16

Banana Chips
Machine

35,495/- M/s. Suresh Industries, 
Coimbatore.

3 182/3/16
തജ.31.03.16

Autoclave (Vertical)
(2 Nos.)

87,318/-
(2x43659)

M/s. Scientific Enterprises,
Cochin.

4 183/3/16
തജ.31.3.16

Deep Freezer 1,09,400/- M/s. Scientific Enterprises, 
Cochin

5 184/3/16
തജ.31.03.16

Incubator Shaker 65,250/- M/s. Scientific Enterprises,
Cochin.

6 186/3/16
തജ.31.03.16

Environment
Chamber

3,42,640/- M/s. Scientific Enterprises, 
Cochin.
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കമല്  ഉപകരണങ്ങള ഇന്സ്റ്റേകാള  കചേയകാനുള്ള നടപടജകള  എത്രയമ  കവഗമ

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 7/ 21.01.2017).

3-16-2   കലകാഗ്ബുക്കസ ശരജയകായജ പരജപകാലജക്കുനജല

കസ്റ്റേഷനജകല വകാഹനമകായജ  കക.എല്.8  എന്.568  എന നമ്പറജലുള്ള ജതീപജകന

കലകാഗസ  ബുക്കസ  കൃതദമകായജ  പരജപകാലജക്കുനജല.   കലകാഗസ  ബുക്കജല്  വകാഹനമ

ഉപകയകാഗജക്കുനയകാളുമ  കണ്കടകാളജങ്ങസ  ഓഫതീസറുമ  അതകാതസ  കകകാളങ്ങളജല്

സകാക്ഷദകപടുത്തുനജല.   മകാസകാന്തദ  സമക്ഷജപ്തമ  കണ്കടകാളജങ്ങസ  ഓഫതീസര്

സകാക്ഷദകപടുത്തുനജല.  വകാഹനത്തെജകന വമകലജസ കടസ്റ്റേസ നടത്തെജയജടജല.

കൂടകാകത കസ്റ്റേഷനജല് നജലവജലുള്ള രണസ ടകാക്ടറുകളുകട  (KL 8 AZ 8332, KL 8C

599)  കലകാഗസ  ബുക്കുകളജലുമ  മകാസകാന്തദ  സമക്ഷജപ്തമ  കണ്കടകാളജങ്ങസ  ഓഫതീസര്

സകാക്ഷദകപടുത്തുനജല.   വകാഹനങ്ങളുകട  വമകലജസ  കടസ്റ്റേസ  കൃതദമകായജ  നടകത്തെണതുമ

കലകാഗസ ബുക്കസ കൃതദമകായജ എഴുതജ സൂക്ഷജകക്കണതുമകാണസ.

3-16-3   ടതീ രജജസ്റ്റേര് ആനുകകാലജകമല

1989 മുതല് സ്ഥകാപനത്തെജല് ടതീ രജജസ്റ്റേര് എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുനജല.  തുടര്നവന

ഓഡജറകളജല് എലകാമതകന സൂചേജപജച്ചജട്ടുകണങജലുമ ആയതസ എഴുതജ സൂക്ഷജച്ചജടജല.  ടതീ

രജജസ്റ്റേര് ശരജയകായജ എഴുതജ ഓഡജറജനസ ഹകാജരകാകക്കണതകാണസ.

3-16-4    കതങ്ങു കയറുനതജനസ കൂലജ നല്കജയതസ   -   തുക തടസ്സകപടുത്തുന

സജ.ബജ.വജ.  നമ.94-6/15  തതീയതജ.22.06.15,  സജ.ബജ.വജ.  നമ.53-9/15

തതീയതജ.15.09.15,  സജ.ബജ.വജ.  നമ.77-1/16  തതീയതജ.28.01.16  എനജവ പ്രകകാരമ യഥകാക്രെമമ

14,652/-, (കചേക്കസ നമ്പര് 462456/22.06.15), 14,080/- (കചേക്കസ നമ്പര് 552031 തതീ.15.09.15,
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14,850/-  (കചേക്കസ  നമ.630491  തതീ.28.01.16)  എനജങ്ങകന  43,582/-  രൂപ  കതങ്ങസ

കയറുനതജനുള്ള  കൂലജയജനത്തെജല്  ശതീ.ഇ.ടജ.വര്ഗതീസസ  എനയകാളജനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.

ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജല് കതങ്ങുകയറമ  വശമകാക്കജയ  കതകാഴജലകാളജകള ഉള്ളകപകാഴകാണസ

ഇത്തെരത്തെജല് അനകാവശദമകായജ തുക കചേലവഴജച്ചജട്ടുള്ളകതനസ  21.01.11-ല് സജല് കടസ്റ്റേസ,

സതീനജങ്ങസ  കടസ്റ്റേസ,  അഭജമുഖമ  എനജവ  നടത്തുനതജനകായജ  കതകാഴജലകാളജകകള

കതരകഞടുക്കുനതജനസ അയച്ച അറജയജപജല്നജനസ വദക്തമകാണസ.  ഈ സകാഹചേരദത്തെജല്,

സ്ഥജരമ കതകാഴജലകാളജകള (സജല്ഡസ) ഉണകായജരുനജട്ടുമ കതങ്ങു കയറുനതജനകായജ 43,582/-

രൂപ കചേലവഴജച്ചതസ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 9/ 24.01.2017).

3-16-5   ഹകാര്വസ്റ്റേസ രജജസ്റ്റേറജകല അപകാകതകള

ഹകാര്വസ്റ്റേസ  രജജസ്റ്റേര്,  ഫകാമ  കപ്രകാഡറ്റ്യൂസസ  രജജസ്റ്റേര്  എനജവ  പരജകശകാധജച്ചതജല്,

ഫകാമജല്  വജളകവടുക്കുന  വജളവകളുകട  തൂക്കമ  അതകാതസ  ദജവസമ  തകന  ഹകാര്വസ്റ്റേസ

രജജസ്റ്റേറജല്  കചേര്ക്കുനജല  എനമ  വജല്പന  നടത്തുന  ഇനങ്ങളുകട  വജല്ക്കുന  തൂക്കമ

ആണസ  ഹകാര്വസ്റ്റേസ  രജജസ്റ്റേറജകല  വരവകായജ  (വജളവസ)  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളകതനമ

കകാണുനതസ.

കൂടകാകത,  രജജസ്റ്റേര്  ബനകപട  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  ആധജകകാരജകമകാക്കജയതകായമ

കകാണുനജല.   അപകാകതകളക്കസ  വജശദതീകരണമ  നല്കകണതുമ  ഹകാര്വസ്റ്റേസ  രജജസ്റ്റേര്

കവണവജധമ പരജപകാലജകക്കണതുമകാണസ.  (ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.10/ 24.01.17).

3-16-6   '  വകാഴയജകല ജനജതകസമ്പത്തെസ  ' -   പുസ്തകമ അച്ചടജച്ചസ ലഭദമകായജടജല
'വകാഴയജകല  ജനജതക  സമ്പത്തെസ'  എന പുസ്തകമ  അച്ചടജക്കുനതജനകായജ  ബജല്

നമ്പര് 301/3-16 (കചേക്കസ നമ്പര് 988690/ 31.03.16) പ്രകകാരമ കക.എ.യ. പ്രസ്സജനസ 23,190/-

രൂപ നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല് നകാളജതുവകരയകായജ ടജ പുസ്തകമ അച്ചടജച്ചസ ലഭദമകായജടജല.

ഇതസ ലഭദമകാക്കകാനുള്ള നടപടജകള എത്രയമ കപകടനസ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 1/ 18.01.2017).
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3-16-7   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   ബകാങസ നതീക്കജയജരജപജകല വദതദകാസമ

2015-16-കല വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ Network Revolving Fund, PRC (SB RF

A/c -1957) എന കഹഡജകല ബകാങജകല നതീക്കജയജരജപസ 1,35,132/- രൂപയകാണസ.  എനകാല്

ബകാങസ  കസ്റ്റേറസകമനസ  പ്രകകാരമ  31.03.16-കല  നതീക്കജയജരജപസ  1,42,322/-  രൂപയകാണസ.

വദതദകാസമ ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 04/ 20.01.2017).

3-16-8   ഡയറക്ടര്    ഓഫസ    ഫജസജക്കല്    പ്ളകാനജനസ    വകമകാറജയ    തുക –
         പ്രവൃത്തെജയകട പൂര്ത്തെതീകരണ സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാക്കജയജടജല

           തകാകഴപറയമ പ്രകകാരമ  വജവജധ പ്രവൃത്തെജകളക്കകായജ  ഡയറക്ടര് ഓഫസ

ഫജസജക്കല്  പ്ളകാനജനസ  തുക  വകമകാറജയജട്ടുണസ.   പൂര്ത്തെതീകരണ  സര്ടജഫജക്കറസ

ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര് &
തതീയതജ

തുക കഹഡസ ഓഫസ
അക്കക്കൗണസ

ഉകദ്ദേശദമ

1 88/9/15
തജ.30.9.15

3,30,000/- 6624 Construction  of  shade  net
house & parking shed.

2 259/3/16
തജ.31.03.16

2,00,000/- 9338 Farm  Devt.  Works,
Renovation  of  existing
building  &  electrification
works.

3 257/3/16
തജ.31.3.16

23,400/- 9550 Farm  Devt.  Works,
Renovation  of  existing
building  &  electrification
works.

4 258/3/16
തജ.31.3.16

2,00,000/- 9308 Farm  Devt.  Works,
Renovation  of  existing
building  &  electrification
works.
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5 260/3/16
തജ.31.3.16

2,00,000/- 2120 Farm  Devt.  Works,
Renovation  of  existing
building  &  electrification
works.

          കമല് പ്രവൃത്തെജകളുകട പൂര്ത്തെതീകരണ സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.
(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/ 21.01.17).

3-17     3-17     കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     ആനക്കയമആനക്കയമ

3-17-1    ഇന്കവകായ്സസ   മുകഖന   വജല്പന  ,     സ്ഥകാപനത്തെജനസ   ഭതീമമകായ തുക  
        വരവജനത്തെജല് ലഭജക്കകാനുണസ

ആനക്കയമ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  നജനമ  സമസ്ഥകാനത്തുടനതീളമുള്ള

സ്ഥകാപനങ്ങള വജവജധയജനമ  കചേടജകളുകട  വതകള ഉളകപകട  വജവജധ  ഉല്പനങ്ങള

പണമ  നല്കകാകത  ഇന്കവകായ്സുകള  നല്കജ  വകാങ്ങുന.   ഇന്കവകായ്സസ  രജജസ്റ്റേര്

പരജകശകാധജച്ചതജല്  2014  മുതല്  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള  ആനക്കയമ  ഗകവഷണ

കകന്ദ്രത്തെജനസ നല്കകാനുള്ള തുകകളുകട വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷമ ക്രെമ നമ. ഇന്കവകായ്സസ
നമ്പര്/ തതീയതജ 

സ്ഥകാപനത്തെജകന
കമല്വജലകാസമ

നല്കുവകാനുള്ള
തുക

2013-14

1 90/13-14/ 11.02.14 എ.ഡജ.എ., കചേലന്നൂര് 
ബ്കളകാക്കസ പഞകായത്തെസ, കകാകൂര്,
കകകാഴജകക്കകാടസ

10,000/-

2 92/13-14/ 15.02.14 എ.ഡജ.എ.,  കതകാടന്നൂര്,
കകകാഴജകക്കകാടസ.

10,000/-

3 95/13-14/ 17.02.14 കസക്രെടറജ, നകാഗളകശരജ വകാടര് 
കഷഡസ, നകാഗളകശരജ.

50,000/-

4 135/13-14/ 28.03.14 അസജസ്റ്റേനസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ 
അഗജക്കളച്ചര്, KSSDA, 
അയകന്തകാള.

2,25,000/-
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2014-15

5 9/14-15/ 20.06.14 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്

5,938/-

6 12/14-15/ 25.06.14 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
പതീലജകക്കകാടസ

67,925/-

7 14/14-15/ 25.06.14 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
പതീലജകക്കകാടസ

1,283/-

8 18/14-15/ 05.07.14 എ.ഡജ.എ., കകാകൂര്, 
കകകാഴജകക്കകാടസ.

4,20,000/-

9 26/14-15/ 08.08.14 എ.ഒ., കവളമ 1,18,800/-

10 43/14-15/ 20.09.14 എ.ഒ., കതീഴട്ടൂര് 
ഗകാമപഞകായത്തെസ.

21,000/-

11 70/14-15/ 19.01.15 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്

92,046/-

12 71/14-15/ 19.01.15 എ.ഡജ.ആര്.,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്, വയനകാടസ ജജല.

19,428/-

13 72/14-15/ 19.01.15 എ.ഡജ.ആര്.,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്, വയനകാടസ ജജല.

1,99,144/-

2015-16

14 9/15-16/ 01.09.15 കസകായജല് കണ്സര്കവഷന് 
ഓഫതീസര്,
കപരുന്തല്മണ്ണ, മലപ്പുറമ

46,200/-

15 13/15-16/ 22.09.15 എ. ഡജ.ആര്.,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്

35,000/-

16 22/15-16/ 29.10.15 അഗജക്കളച്ചറല് ഓഫതീസര്, 
രകാമനകാട്ടുകര, കകകാഴജകക്കകാടസ.

10,000/-

17 23/15-16/ 29.10.15 എ.ഒ., കൃഷജ ഭവന്, 
ആനക്കയമ, മലപ്പുറമ.

5,000/-

18 24/15-16/ 29.10.15 എ.ഒ., ഒതുകുങ്ങല്, മലപ്പുറമ 200/-

19 25/15-16/ 09.11.15 എ.ഒ., കൃഷജഭവന്, മറയൂര്,
മലപ്പുറമ.

3,750/-
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2015-16

20 26/15-16/ 04.11.15 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്.

49,761/-

21 27/15-16/ 04.11.15 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്.

80,590/-

22 28/15-16/ 04.11.15 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്, വയനകാടസ.

98,325/-

23 29/15-16/ 04.11.15 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്, വയനകാടസ.

63,769/-

24 30/15-16/ 04.11.15 70,300/-

25 31/15-16/ 04.11.15 15,600/-

26 32/15-16/ 04.11.15 61,275/-

മുകളജല്  സൂചേജപജച്ചജരജക്കുന  തുകകള  അതകാതസ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനസ

ഈടകാക്കുവകാനുള്ള നടപടജകള അടജയന്തജരമകായജ വകകക്കകാകള്ളണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 09/ 16.03.2017).

3-17-2   കലകാഗസ ബുക്കസ പരജപകാലനത്തെജല് അപകാകത

13.11.1970  തതീയതജയജകല  ജജ.ഒ.(പജ)803/70  ഫജന്  പ്രകകാരമ  വകാഹനത്തെജകന

ഇനനക്ഷമത  വകാര്ഷജകമകായജ  പരജകശകാധജച്ചസ  കലകാഗസ  ബുക്കജല്  കചേര്ത്തെസ

സകാക്ഷദകപടുകത്തെണതകാണസ.  എനകാല് ആനക്കയമ കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകന

ആവശദങ്ങളക്കകായജ  ഉപകയകാഗജച്ചു  കപകാരുന  KL-8  AS/7034  നമ്പരകായള്ള

വകാഹനത്തെജകന  ഇനനക്ഷമത  പരജകശകാധജച്ചസ  കലകാഗസ  ബുക്കജല്  കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

കൂടകാകത 01.03.2006-കല ജജ.ഒ.(പജ)നമ.161/2006 ഫജന് പ്രകകാരമ "Vehicle History Book”

കലകാഗസ ബുക്കജല് കചേര്കക്കണതകായജട്ടുണസ.  ആയതസ കചേര്ത്തെജടജല.  വകാഹന കലകാഗസ ബുക്കസ

പരജപകാലനത്തെജകല അപകാകത പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 11/ 16.03.2017).
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3-17-3   പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജല

ശതീര്ഷകമ        -  2038
സജ.ബജ.വജ.നമ.   -  32/2-2016

ഇനര്നകാഷണല്  ഗസ്റ്റേസ  ഹക്കൗസജകന  നജര്മകാണത്തെജനകായജ  10,00,000/-  രൂപ

(കചേക്കസ നമ്പര് 750/04 തതീയതജ.18.02.2016) പ്രകകാരമ ഫജസജക്കല് പ്ളകാനസ ഡയറക്ടര്ക്കസ

വകമകാറജയജട്ടുണസ.   ഗസ്റ്റേസ  ഹക്കൗസജകന  നജര്മകാണമ  പൂര്ത്തെതീകരജക്കുന  മുറയസ

പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 24/ 20.03.2017).

3-17-4  എസസ  .  എച്ചസ  .  ജജ  .   ഗ്രൂപ്പുകള ഉല്പകാദജപജച്ചസ വജതരണമ നടത്തുന ഇനങ്ങളുകട കസ്റ്റേകാക്കസ
വജവരമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

വജവജധ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപ്പുകളക്കകായജ  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ

കുരുമുളകസ  വള്ളജകള  (മകാതൃ  വള്ളജകള),  വപനകാപജള,  ഞകാലജപ്പൂവന്  എനജവയകട

വതകള ഉല്പകാദനത്തെജനകായജ  വകാങ്ങജ  നല്കജയജട്ടുണസ.   എനകാല് ഇവ ഓകരകാനമ

ഏകതകാകക്ക എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപ്പുകള വകപറജ  എനമ  ഓകരകാരുത്തെരുമ  ഉല്പകാദജപജച്ചസ

വജതരണമ  നടത്തെജയതുമകായ  ഇനങ്ങളുകട  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  ഓഡജറജനസ

ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

ഉദകാഹരണത്തെജനസ  29-05-15, 03-06-15  തതീയതജകളജല്  1715  കുരുമുളകസ വള്ളജകള

വകാങ്ങജയതസ 4 എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപ്പുകളക്കസ വജതരണമ കചേയ്തു എനസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല്

കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുകണങജലുമ  ഇതജകന  തുടര്ച്ചയകായജ  വജവജധ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപ്പുകള

എത്ര കുരുമുളകസ കചേടജകള ഉല്പകാദജപജച്ചസ വജതരണമ നടത്തെജ എനസ വദക്തമകാക്കുന കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേര് ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

ഓകരകാ ഇനങ്ങളുകടയമ വകാങ്ങല്,  കസ്റ്റേകാക്കസ  വജതരണമ എനജവ വദക്തമകാക്കുന

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് പരജപകാലജകക്കണതുമ ഓഡജറജനസ ഹകാജരകാകക്കണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 18/ 20.03.2017).
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3-17-5    ആര്  .  ഡജ  .  ആര്  .   ഓഫതീസസ കമധകാവജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ ആധജകകാരജകമകാക്കുനജല

1) കസ്റ്റേഷനജല് നജലവജലുള്ള രണസ ആര്.എഫുകളുകടയമ ആര്.ഡജ.ആറുകളജല് ഓകരകാ

ദജവസകത്തെയമ  വരവസ  തുക  കരഖകപടുത്തെജ  ബകാങജല്  അടച്ചതകായജ  കകാണുന.

എനകാല്  ചുമതലയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന്  ഒപസ  കവക്കുകകയകാ,  നജശ്ചജത

ഇടകവളകളജല്  ഓഫതീസസ  കമധകാവജ  പരജകശകാധജച്ചസ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ

ആധജകകാരജകമകാക്കുകകയകാ കചേയജടജല.  ഈ അപകാകത പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

2) രശതീതജകളുകട  കമ്പറ്റ്യൂടര്വത്ക്കരണത്തെജനസ  കശഷവമ  ആര്.എഫസ.,

എന്.സജ.ആര്.എഫസ.,  മജസകലനജയസസ  എനജവയസ  പ്രകതദകമ  രശതീതജ  ബുക്കുകള

(കമ്പറ്റ്യൂടര്  പ്രവര്ത്തെനരഹജതമകാക്കുകമ്പകാള  മകാത്രമ)  ഉപകയകാഗജക്കുന.   ഇങ്ങകന

ഒകര സമയമ മൂനസ രശതീതജ ബുക്കുകള ഉപകയകാഗജക്കകാകത ഒരു സമയമ ഒരു രശതീതജ

ബുക്കു മകാത്രമ വകകകാരദമ കചേയകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

(ഓ ഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 14.03.2017).

3-17-6   ശതീര്ഷകമ മകാറജ കചേലവസ കചേയ്തു   - 4,674/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

'വഹകടകസ  ഫകാമജങ്ങസ'  പരജശതീലനത്തെജനസ  പകങടുത്തെ  പരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളക്കസ

16.07.15-കല സജ.ബജ.വജ.  നമ.43/7-15  പ്രകകാരമ ജൂണ്  2015-കല വസ്റ്റേകപനസ തുകയകായ

47,457/-  രൂപ  അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.   ഇതസ  രണസ  ശതീര്ഷകങ്ങളജല്  നജനകായകാണസ

നല്കജയജട്ടുള്ളതസ.  '3603-812 കടയജനജങ്ങസ' -  ശതീര്ഷകത്തെജല് നജനമ 42,783/-  രൂപയമ,

'3603-142 കവതനമ കകാഷഡല്/തകാത്ക്കകാലജക കതകാഴജലകാളജകള' - ശതീര്ഷകത്തെജല് നജനമ

4,674/-  രൂപയമകാണസ  കടയജനജങ്ങസ  വസ്റ്റേപനജനകായജ  ഉപകയകാഗജച്ചജട്ടുള്ളതസ.   '3603-142

കവതനമ  കകാഷഡല്/തകാല്ക്കകാലജക  കതകാഴജലകാളജകള'  എന  ശതീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ

കടയജനജങ്ങസ  വസ്റ്റേകപനസ  അനുവദജച്ചതസ  ഫണജകന  വകമകാറജയള്ള  കചേലവകാണസ.

ആയതജനകാല്  ശതീര്ഷകമ  മകാറജ  കചേലവസ  കചേയതജനസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനള്ള
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സകാധൂകരണമ ലഭദമകാക്കുനതു വകര വകമകാറജ  കചേലവഴജച്ച  4,674/-  രൂപ തടസ്സത്തെജല്

കവക്കുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/ 16.03.2017).

3-17-7   മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ അടവകാക്കജയജടജല

കസ്റ്റേഷനജകല  വകാറസ  അക്കക്കൗണസ  (അക്കക്കൗണസ  നമ.  67102733388,  എസസ.ബജ.ടജ.

മകഞരജ)  പ്രകകാരമ  25.02.2010  മുതല്  02.11.2016  വകരയള്ള  ആകക  നതീക്കജയജരജപസ

1,14,318/-  രൂപയകാണസ.   കമല് കകാലയളവജല് വജവജധ  ഇനങ്ങളജല് നജനമ  ലഭജച്ചജട്ടുള്ള

മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജകളുകട  തുകയകാണസ  വകാറസ  അക്കക്കൗണജല്  നജകക്ഷപജക്കുനതസ.

എനകാല്  നകാളജതുവകര  മൂലദവര്ദ്ധജതനജകുതജ  ഇനത്തെജല്  ലഭജച്ച  തുകകള

സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുക്കു  വരുത്തെജയജടജല.   ആയതസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുക്കുവരുത്തെജ

അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 20/ 20.03.2017).

3-17-8  ഭരണ  സകാകങതജക  അനുമതജയജകല  വദവസ്ഥകള  ലമഘജച്ചുകകകാണസ
കണ്കസകാളജകഡറഡസ  കപയജല്  കവതനമ  നല്കജ    -  82,950/-    രൂപ
നജരകാകരജക്കുന

8287  'NHM on spices and Aromatic Plants'  – എന പദ്ധതജക്കസ ഡയറക്ടര്

ഓഫസ റജസര്ച്ചജല് നജനമ ലഭജച്ച ഭരണ സകാകങതജക അനുമതജ  (എ.എസസ. &  ടജ.എസസ.

ഉത്തെരവസ നമ. R2/70597/05, dt.21.08.14 & 18.08.15) പ്രകകാരമ പദ്ധതജയകട സുഗമമകായ

നടത്തെജപജനസ  ദജവസ  കവതനകാ-ടജസ്ഥകാനത്തെജല്  സജല്ഡസ  അസജസ്റ്റേനജകന  നജയമജക്കകാമ

എനസ  വദവസ്ഥ  കചേയജരജക്കുന.   എനകാല്  കമല്  വദവസ്ഥ  ലമഘജച്ചുകകകാണസ

പദ്ധതജക്കകായജ ഒരു മകാസമ 10,000/- രൂപ എന കണ്കസകാളജകഡറ ഡസ കപയജല് സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റേനജകനയമ,  12,000/-  രൂപ  എന  കണ്കസകാളജകഡറഡസ  കപയജല്  കടകജക്കല്

അസജസ്റ്റേനജകനയമ നജയമജച്ചസ കവതനമ നല്കജയതജകന വജശദകാമശമ തകാകഴ കചേര്ക്കുന.
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സജല്ഡസ അസജസ്റ്റേനജനസ കവതനമ നല്കജയതസ

ക്രെമ
നമ.

സജല്ഡസ
അസജസ്റ്റേനജകന

കപരസ

സജ.ബജ.വജ. കവതന
ത്തെജനസ

അര്ഹമകാ
യ മകാസമ 

കജകാലജക്കസ
ഹകാജരകായ
ദജവസത്തെജ
കന എണ്ണമ

കവതനമ

നമ്പര് തതീയതജ നല്കജയ
തസ

നല്കകണജ
യജരുനതസ
@ 350/day

1 മഞ.പജ. 12/4-15 07.04.15 03/2015 25 10,000/- 8,750/-

2 “ 16/5-15 06.05.15 04/2015 21 10,000/- 7,350/-

3 “ 30/6-15 19.06.15 05/2015 24 10,000/- 8,400/-

4 “ 32/7-15 06.07.15 06/2015 23 9,200/- 8,050/-

5 “ 14/8-15 05.08.15 07/2015 25 10,000/- 8,750/-

6 “ 6/9-15 03.09.15 08/2015 20 10,000/- 7,000/-

7 “ 19/10-15 06.10.15 09/2015 22 10,000/- 7,700/-

8 “ 19/11-15 07.11.15 10/2015 22 10,000/- 7,700/-

9 “ 25/12-15 09.12.15 11/2015 22 10,000/- 7,700/-

10 “ 09/01-16 11.01.16 12/2015 24 10,000/- 8,400/-

11 “ 22/2-16 06.02.16 01/2016 23 10,000/- 8,050/-

12 “ 20/3-16 04.03.16 02/2016 24 10,000/- 8,400/-

ആകക
-------------
1,19,200/-
=======

------------
96,250/-
=======

അധജകമ നല്കജയ കവതനമ = 119200-96250 = 22,950/-
                                                     ======

കടകജക്കല് അസജസ്റ്റേനജനസ കവതനമ നല്കജയതസ
(ഭരണ സകാകങതജക അനുമതജയജല് അനുവദജക്കകാത്തെ തസ്തജക)

ക്രെമ നമ. കടകജക്കല് അസജസ്റ്റേനജകന
കപരസ

സജ.ബജ.വജ. കവതനത്തെജനസ
അര്ഹമകായ

മകാസമ 

നല്കജയ
കവതനമ
(@12000/
month)

നമ്പര് തതീയതജ

1 അഖജല.വജ. 15/5-15 06.05.15 04/2015 12,000/-

2 അഖജല.വജ. 14/6-15 08.06.15 05/2015 12,000/-
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3 “ 33/7-15 06.07.15 06/2015 12,000/-

4 “ 13/8-15 05.08.15 07/2015 12,000/-

5 “ 5/9-15 03.09.15 08/2015 12,000/-

ആകക നല്കജയ കവതനമ
-------------
60,000/-

========

ഡയറക്ടര് ഓഫസ  റജസര്ച്ചജകന ഭരണ സകാകങതജക  അനുമതജയജകല  വദവസ്ഥ

ലമഘജച്ചുകകകാണസ കണ്കസകാളജകഡറഡസ കപയജല് സജല്ഡസ അസജസ്റ്റേനജകനയമ കടകജക്കല്

അസജസ്റ്റേനജകനയമ നജയമജച്ചസ  കവതനമ നല്കജയതസ  മൂലമ  82,950/-  രൂപയകട അധജക

കചേലവസ  വനജട്ടുണസ.   ഇങ്ങകന  വദവസ്ഥകള  ലമഘജച്ചുകകകാണസ  കണ്കസകാളജകഡറഡസ

കപയജല് കവതനമകായജ  നല്കജയ  82,950/-  രൂപ ഉത്തെരവകാദജയകായ ഉകദദകാഗസ്ഥനജല്

നജനമ ഈടകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 12/17.03.2017).

3-17-9    സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കു വരുത്തെജയജടജല
ഉനത വജദദകാഭദകാസത്തെജകന ഭകാഗമകായജ കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജല് വനസ

കപ്രകാജക്ടസ വര്ക്കസ കചേയ്യുന വജദദകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ കപ്രകാജക്ടസ ഫതീസുമ, സര്വ്വതീസസ ടകാകമ

ഈടകാക്കജയതജകന വജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

രശതീതജ ഈടകാക്കജയ വജദദകാര്ത്ഥജയകട
കപരസ

റജമകാര്ക്സസ

നമ്പര് തതീയതജ തുക കപ്രകാജക്ടസ
ഫതീസസ

സര്വ്വതീസസ
ടകാക്സസ (14%)

1 12/60090 21.12.15 16,530/- 5,500/- 770/- Rajisha.M.,
Msc. 
Microbiology, 
CMS College of
Science, 
Coimbatore

Ist Month
Project 

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

4,500/- 630/- IIIrd 
month 
Project 
Extent 
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2 13/60090 21.12.15 11,400/- 5,500/- 770/- Fashmina.K., 
Msc. 
Biotechnology, 
SNG College, 
Coimbatore

Ist month
Project

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

3 26/60090 21.01.16 11,400/- 5,500/- 770/- Mamatha.N.,
Msc. 
Biotechnology, 
Bharathiar 
University, 
Coimbatore

Ist month
Project

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

4 51/60090 01.03.16 6,270/- 5,500/- 770/- Majida 
Nasreen.K.K., 
Msc. Botony,
KAHM Womens
College, Manjeri

Ist month
Project

5 52/60090 01.03.16 6,300/- 5,500/- 800/- Anuresly.K.,
Msc. Botony,
KAHM Womens
College, Manjeri

Ist month
Project

6 60/60090 14.03.16 11,400/- 5,500/- 770/- Fowriya.K.P.,
Msc. 
Microbiology,
EMEA College,
Kondotty.

Ist month
Project

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

7 61/60090 16.03.16 11,400/- 5,500/- 770/- Fisna.C.,
Msc.Bio 
technology, 
SIAS, 
Vazhayoor

Ist month
Project

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

8 64/60090 16.03.16 6,270/- 5,500/- 770/- Hafef, 
Mohammedali, 
Msc. 
Biotechnology, 
SIAS, 
Vazhayoor

Ist month
Project
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9 99/60090 26.04.16 6,270/- 5,500/- 770/- Khairuneesa.P.
P.,
Msc. 
Biotechnology, 
SIAS, 
Vazhayoor

Ist month
Project

10 20/61492 28.05.16 6,270/- 5,500/- 770/- Zainab 
Salih.T.P.,
Msc. 
Biotechnology,
SIAS, 
Vazhayoor

Ist month
Project

11 31/61492 11.08.16 16,530/- 5,500/- 770/- Shareefa.T.K.,
PSVA College,
Kottakkad

Ist month
Project

4,500/- 630/- IInd 
month 
Project 
Extent

4,500/- 630/- IIIrd 
month 
Project 
Extent

ആകക സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ
------------
13,540/-

=======

എനകാല് ഈടകാക്കജയ സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കു വരുത്തെജയജടജല.

ആയതസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കുവരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 10/ 16.03.2017).

3-17-10   ഫകാമ സ്റ്റേകാഫജനസ കഹകാണകററജയമ അനുവദജച്ചു   - 2,000/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

16.03.2016-നസ  നടന  NHM  Farmers  Training  Programme  on  'Advanced

Production  Technologies  of  major  spices  crops'കന  ഭകാഗമകായജ  ഈ
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കകാരദകാലയത്തെജകല ഫകാമ  സ്റ്റേകാഫജനസ  കഹകാണകററജയമ  അനുവദജച്ചതജകന വജവരമ  ചുവകട

കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ജതീവനക്കകാരകന സജ.ബജ.വജ. കഹകാണകററജ
യമ തുക

റജമകാര്ക്സസ

കപരസ തസ്തജക നമ്പര് തതീയതജ

1 ഷകാഹജദ.കക. ഫകാമ
മകാകനജര്

60/3-16 31.3.16 1,000/- For  Handling
the  farmer
scientist
interaction/
discussion
session

2 ജുവബല്.ഇ. “ “ “ 1,000/-

സര്വ്വകലകാശകാലയകടതലകാത്തെ  കടയജനജങ്ങജനസ  പകങടുക്കുന

സര്വ്വകലകാശകാലയകട ടതീച്ചജങ്ങസ സ്റ്റേകാഫജനസ കഹകാണകററജയമ അനുവദജച്ചസ ഉത്തെരവകായജട്ടുണസ.

(No.Try.(1)531/12,  Dt.03.05.13),  ആയതസ  ഫകാമ  സ്റ്റേകാഫജനസ  അനുവദജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള

സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവസ നജലവജലജല.  ആയതജനകാല് ഫകാമ സ്റ്റേകാഫജനസ കഹകാണകററജയമ

നല്കജയതജനസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  സകാധൂകരണമ  വകാങ്ങുനതുവകര  തുക

തടസ്സത്തെജല് കവക്കുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 15/ 20.03.2017).

3-18    3-18    കകകാക്കനടസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്കകകാക്കനടസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്    , ,     ബകാലരകാമപുരമബകാലരകാമപുരമ

3-18-1   കകകാക്കനടസ ഹകാര്വസ്റ്റേസ രജജസ്റ്റേറജല് ഓകരകാ രജജസ്റ്റേറജകലയമ ആകക കതങ്ങകളുകട
എണ്ണമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല

2015-16  വര്ഷമ എ,  ബജ  കസ്റ്റേകാക്കുകളജലകായജ  ഓകരകാ സതീസണജലുമ വജളകവടുത്തെ

ആകക കതങ്ങകളുകട എണ്ണമ  (കടകാടല് കചേയതസ)  കകകാക്കനടസ  ഹകാര്കവസ്റ്റേസ രജജസ്റ്റേറജല്

കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  വകാര്ഷജക അബ്സകാകജല് മകാത്രമകാണസ ആകക കതങ്ങയകട എണ്ണമ

കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  ആകക വജളകവടുത്തെ കതങ്ങകളുകട എണ്ണമ കരഖകപടുത്തെജ

ഫകാമ  മകാകനജര്  സകാക്ഷദകപടുകത്തെണതുമ  വകാര്ഷജക  അബ്സകാകജല് കസ്റ്റേഷന് കഹഡസ

കമകലകാപസ വയകാന് ശദ്ധജകക്കണതുമകാണസ.
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3-18-2.  ഹകാച്ചറജമഗസ യൂണജറജകലക്കസ നല്കുന മുടകളക്കസ ആനുപകാതജകമകായ ഉല്പകാദനമ
ഉറപകാകക്കണതകാണസ

2015-16 വര്ഷമ ഹകാച്ചജങ്ങസ യൂണജറജകലക്കസ 1,119 മുടകള നല്കജയജട്ടുകണങജലുമ 45%

മകാത്രകമ  വജരജയജകച്ചടുക്കകാന്  കഴജഞതകായജ  കകാണുനള.   നജരന്തരമകായ  വവദറ്റ്യൂതജ

തടസ്സമ മൂലമ ഇന്കുകബറര് പ്രവര്ത്തെജപജക്കകാന് സകാധജക്കകാത്തെതജനകാലകാണസ ഉല്പകാദനമ

കുറഞതസ.   ആയതസ  പരജഹരജക്കകാന്  കവണ്ടുന  സതഡര  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-18-3  ബകാങസ  ചേകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  എസസ  .  ബജ  .  റജ  ഈടകാക്കജയ  തുകകള  തജരജകക
വകാങ്ങണമ   - 1064/-   രൂപ

സ്ഥകാപനത്തെജകന  കസവജങ്ങസസസ  ബകാങസ  അക്കക്കൗണജല്  (എസസ.ബജ.റജ.

ബകാലരകാമപുരമ നമ.57012234058) നജനമ വജവജധ ഇനങ്ങളജല് 1,064/- രൂപ എസസ.ബജ.റജ.

ഈടകാക്കജയജരജക്കുന.  ഇതസ  സ്ഥകാപനമ എസസ.ബജ.റജ.യമകായജ  26.02.2015-ല് ഏര്കപട

MOU-നസ വജരുദ്ധമകാണസ.  കൂടകാകത, സ്ഥകാപനത്തെജകന ഇടപകാടുകള എലകാമ ടജ ബകാങ്കുമകായമ

നടത്തെജവരുന.   സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാന്തദത്തെജല്  വലജയ  തുകകളകാണസ  കമല്  ബകാങസ

അക്കക്കൗണജല്  അവകശഷജച്ചജട്ടുള്ളതസ.   ഈ  തുകയജല്  നജന  ബകാങസ  വലജയ

ലകാഭമുണകാക്കുകമ്പകാള,  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ലഭജക്കുനതസ  കകവലമ  4  ശതമകാനമ  പലജശ

മകാത്രമകാണസ.

ആകയകാല്  ബകാങസ  ചേകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  ഈടകാക്കജയ  തുക  1,064/-  രൂപയമ

എസസ.ബജ.റജ.യജല്  നജനമ  തജരജകക  ഈടകാക്കജ  സ്ഥകാപനത്തെജകന  കമല്  അക്കക്കൗണജല്

കചേര്കക്കണതകാണസ.
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3-18-4  വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള

വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ള ബജല്ലുകള റദ്ദേസ കചേയജടജല.

2. മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജ  കചേര്ത്തെജടജലകാത്തെ  രസതീതുകളകാണസ  വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ

സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

3. സുരക്ഷകാ ജതീവനക്കകാരുകട മസ്റ്റേര് കറകാളുകള സൂക്ഷജക്കുനജല.

കമല്  അപകാകതകള  പരജഹരജച്ചസ  വക്കൗച്ചറുകള  കുറമറ  രതീതജയജല്

സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.

3-19   3-19   കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     മകാടക്കത്തെറമകാടക്കത്തെറ

3-19-1   നഴറജ  ഫകാമ  ആവശദത്തെജകലക്കകായജ  ചേകാണകമ  വജതരണമ  കചേയ  വദക്തജ
വകാഹനത്തെജകന കവയസ ബജ ഡ്ജസ രസതീതസ ഹകാജരകാക്കജയജടജല

15/02/16  തതീയതജയജകല ഡജ.ആര്.എമ.  22/15(4)  കഡകടഷന് കനകാടതീസസ  പ്രകകാരമ

2015-16 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് നഴറജ/ഫകാമ ആവശദത്തെജകലക്കകായജ 50 ടണ് ചേകാണകമ

നല്കുനതജനസ  ക്ഷണജച്ച  കഡകടഷനജല്  നജനമ  ടണ്ണജനസ  1000/  രൂപക്കസ  വജതരണമ

കചേയകാകമന പകാപച്ചന്,  പടജക്കകാടസ  എന വദക്തജയകട  കഡകടഷന് അമഗതീകരജക്കുകയമ

20/02/16-കല  സജ.ആര്.എമ.22/12  സപ്വള  ഓര്ഡര്  പ്രകകാരമ  50  ടണ്  ചേകാണകമ

വജതരണമ കചേയകാന് ആവശദകപടുകയമ കചേയജരുന.

സജ.ബജ.വജ. നമ.34/3/15-16 (കചേക്കസ നമ്പര് 869057 തതീ.31/03/16) പ്രകകാരമ 50,000/-

രൂപ   ശതീ.  പകാപച്ചനസ  നല്കജക്കകാണുന.   എനകാല്  ചേകാണകത്തെജകന  അളവജനസ

ആധകാരമകായ കവയസ  ബജ  ഡ്ജസ  രസതീതസ  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.   കരഖയകട  അഭകാവത്തെജല്

കചേലവഴജച്ച തുക 50,000/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 4/ 05.04.2017).
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3-19-2   മുന്കൂര് യകാത്രകാബത്തെ   -   അപകാകതകള

തകാകഴപറയന വജശദകാമശങ്ങള പ്രകകാരമ ടജ.എ. അഡഡകാന്സസ എടുത്തെസ ക്രെമതീകരജച്ചജട്ടുണസ.
ക്രെമ
നമ.

വക്കൗച്ചര് നമ്പര്,
തതീയതജ

തുക അഡ്ജസ്റ്റേസകമനസ
ഡതീകറയജല്സസ

ഉകദ്ദേശദമ

1 ബജല് നമ്പര്
37/10/15-16
തതീ.30.10.15

10,000/- ബജല് നമ്പര് 66/3/15-16 
തതീ.31.03.16 for Rs.1939/-
ആകക കചേലവസ- 11,939/-     

Expenses related to Annual
Group meeting at RFRS, 
Vengurla of Dr.Gregory 
Zachariah.(അകസകാ. 
കപ്രകാഫസര്)

2 ബജല് നമ്പര്
38/10/15-16
തതീ.30.10.15

10,000/- ബജല് നമ്പര് 58/3/15-16 
dt.31.3.16 for Nil.  Refunded 
Rs.1100/-
Actual Expenditure- 8,900/-

Expenses related to Annual
Group Meeting at RFRS, 
Vengurla of Dr.M.S.Smitha.

കമല്പറഞ രതീതജയജല് ടജ.എ.  മുന്കൂര് എടുത്തെസ ക്രെമതീകരജച്ചതജല് തകാകഴപറയന

അപകാകതകളുണസ.  

1) ടജ.എ.ബജല്  തുകകയക്കകാള  അധജകമ  ടജ.എ.  അനുവദജക്കകാനകാകജല.   എനകാല്

കഡകാ.സജതയകട ടജ.എ.  ബജല് തുക  8,900/-  രൂപ ആണസ.  അധജകമകായജ  1,100/-

രൂപ അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.  As per Note II under Art. 53(e) KFC, if the advance is

not fully utilised, interest at the rate of 18% per annum on the unutilised portion

of the advance from the date of drawal to the date of refund of advance is

to be recovered.  ആയതജനകാല് അധജകമ നല്കജയ ടജ.എ. തുക പലജശ സഹജതമ

തജരജച്ചടയ്കക്കണതകാണസ.

2) ഇതുകൂടകാകത  Note I under Art.53(e) KFC  പ്രകകാരമ മൂനസ മകാസത്തെജനകമ ബജല്

സബ്മജറസ  കചേയജടജകലങജല്  മുഴുവന്  തുകയമ  പലജശ  സഹജതമ

തജരജച്ചടയ്കക്കണതകാണസ.  ബജല് സബ്മജറസ കചേയജട്ടുള്ളതസ 29/02/16-ല് ആണസ.

3) മുറജ വകാടക ഇനത്തെജല് അധജകമ തുക നല്കജ                                       

മുറജ   വകാടക   ഇനത്തെജല്  ഓകരകാ ദജവസവമ നല്കകാവന പരമകാവധജ തുക 1000/-

രൂപ ആണസ.  എനകാല് അധജകമകായജ മുറജ വകാടക നല്കജയജട്ടുണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



116

ക്രെമ
നമ.

വക്കൗച്ചര്
നമ്പര്,
തതീയതജ

നല്കജയ
തുക

നല്കകാവനതസ TA claim of

1 66/3/15-16
തതീ.31.03.16

5,200/-
(1300/day)
for 4 days

4x1000 = 4000
അധജകമ - 1200

Dr.Gregory Zachariah

2 62/3/15-16
തതീ.31.03.16

1350/- for 1
day

1000
അധജകമ - 350

 കഡകാ.പജ.ബജ.പുഷ്പലത

                അധജകമ നല്കജയ തുക തജരജച്ചു പജടജയ്കക്കണതകാണസഅധജകമ നല്കജയ തുക തജരജച്ചു പജടജയ്കക്കണതകാണസ..

((ഓ ഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് ഓ ഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 03/ 05.04.2017).03/ 05.04.2017).

3-20    3-20    ഏലമ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമഏലമ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     പകാമ്പകാടുമമ്പകാറപകാമ്പകാടുമമ്പകാറ    ..

3-20-1 ഹകാര്കവസ്റ്റേസ രജജസ്റ്റേര് കൃതദമകായജ പരജപകാലജകക്കണതകാണസ

DMS  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരമ  വജളകവടുപജനകായജ  കതകാഴജലകാളജകകള  ഏല്പജക്കുകയമ

വജളകവടുത്തെ ഏലത്തെജകന  അളവജല്  വദതദകാസമുള്ളതകായമ  കകണത്തെജ  90  kg  ഏലമ

DMS  പ്രകകാരമ വജളകവടുത്തെജട്ടുകണങജലുമ  89.600 Kg  ആണസ കസ്റ്റേകാക്കജല് എടുത്തെതകായജ

കകാണജച്ചജരജക്കുനതസ. ഇതുസമബനജച്ചസ നല്കജയ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 10 നസ രജജസ്റ്റേറജല്

കചേര്ത്തെകപകാള വന പജശകുമൂലമകാണസ  വദതദകാസമ  വനകതനസ  മറുപടജ  നല്കജയജട്ടുണസ.

കമല്  അപകാകത  പരജഹരജകക്കണതകാണസ.  വജളകവടുക്കുന  ഇനങ്ങള  ഹകാര്കവസ്റ്റേസ

രജജസ്റ്റേറജല് കചേര്കക്കണതകാണസ. വജളകവടുത്തെ ഇനമ, വജളകവടുത്തെ തജയതജ, കനറസ കവയജറസ,

മരുനസ അടജച്ച തജയതജ,  ഉണങ്ങജയ വജത്തെജകന ഭകാരമ എനജവ കരഖകപടുകത്തെണതകാണസ

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ-10/17.02.17).
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3-21     3-21     കരമന കക്രെകാപജങ്ങസ സജസ്റ്റേമ റജസര്ച്ചസ കസനര്കരമന കക്രെകാപജങ്ങസ സജസ്റ്റേമ റജസര്ച്ചസ കസനര്

3-21-1    അന്തര്   സമസ്ഥകാന   യകാത്രകാ  -   വജമകാന   യകാത്രകാബത്തെ     59,635/-     രൂപ 
തടസ്സകപടുത്തുന

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  നടത്തെജയജട്ടുള്ള  വജമകാന

യകാത്രകാബത്തെ ബജല്ലുകള പരജകശകാധജച്ചതജല്, ഹകാജരകാക്കജയജട്ടുള്ള വജമകാനയകാത്രകാ ബജല്ലുകള

ടൂര്സസ  &  ടകാവല്സസ  നല്കജയജട്ടുള്ള  ഇ-ടജക്കറകളകാണസ.   സര്ക്കകാര്  സര്ക്കുലര്

31/2009/ഫജന് തജയതജ.07.04.2009 പ്രകകാരമ ടൂര്സസ & ടകാവല്സജകന സര്വ്വതീസസ ചേകാര്ജസ

ബജലജല്  ഉളകപടുത്തെകാന്  പകാടുള്ളതല.   ടൂര്സസ  &  ടകാവല്സസ  നല്കജയജട്ടുള്ള  ഇ-

ടജക്കറകളജല് സര്വ്വതീസസ ചേകാര്ജസ,  വജമകാന കമ്പനജക്കസ നല്കകണതകായ സര്ചേകാര്ജസ  &

ഫതീ എനതജല് ഉളകപടുത്തെജയജരജക്കുന.

യകാത്ര കചേയ

ഉകദദകാഗസ്ഥന്

വജമകാന യകാത്രകാക്കൂലജ

(രൂപ)

സജ.ബജ.വജ.

നമ്പര്

കചേക്കസ നമ്പര് &

തജയതജ

കഡകാ.പജ.സുകുമകാരജ 23,048/- 09/10-15 931495

കഡകാ.കജക്കബസ കജകാണ് 36,587/- 20/15-16

52/1-16

324641/ 27/1/16

ആകക 59,635/-

ഫതീ  സര്ചേകാര്ജസ,  സര്വ്വതീസസ  ചേകാര്ജസ  തുടങ്ങജയവ കവര്തജരജച്ചജട്ടുള്ള ബജല്ലുകള

ലഭദമകാക്കകാത്തെതജനകാല്  വജമകാനയകാത്രകാക്കൂലജയജനത്തെജല്  നല്കജയജട്ടുള്ള  59,635/-  രൂപ

ഓഡജറസ തടസ്സകപടുത്തുന.

3-21-2   കടയജനജങ്ങസ ഹകാള   -   കസയജല്സസ കക്കൗണര് നജര്മകാണമ   -   അപകാകതകള

സജ.എസസ.ആര്.സജ.  കരമനയജകല കടയജനജങ്ങസ ഹകാള  -  കസയജല്സസ കക്കൗണര്

കകടജട  നജര്മകാണമ  സര്വ്വകലകാശകാല  എഞജനതീയറജങ്ങസ  വജഭകാഗമ  ഏകറടുത്തെസ  കടണര്
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കചേയസ നജര്മജച്ചതകാണസ.  നകാളജതുവകര 20,02,909/- രൂപ കചേലവകാക്കജയജട്ടുണസ.  218.07 m²

ആകക പ്ളജന്തസ ഏരജയയള്ള പ്ളകാനജല് ഓഫതീസസ റൂമുകള,  കടകായസ ലറകള,  കസ്റ്റേകാര് റൂമ,

HOD  റൂമ എനജവയകട പണജ ആരമഭജച്ചജടജല.  രണകാമകത്തെ നജലയകട കമല്ക്കൂരയകട

ടവര്  കകകാണ്ക്രെതീറസ  കചേയകാകത  ഷതീറസ  ഉപകയകാഗജച്ചസ  ഭകാഗജകമകായജ  മറച്ചതജനകാല്  മഴ

കപയ്യുകമ്പകാള  കകടജടത്തെജനുള്ളജകലക്കസ  കവള്ളമ  വതീഴുന  അവസ്ഥയകാണസ.

കസ്റ്റേയര്കകയ്സജകന  ഹകാനജല്  തുരുകമ്പടുത്തെതകായമ,  ചുവരുകളജല്  വജള്ളലുള്ളതകായമ

കകാണുന.  കകടജടത്തെജകന  നജര്മകാണമ  പൂര്ത്തെജയകാക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള

അടജയന്തജരമകായജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5).

3-21-3    KAICO-  യജല് നജനമുള്ള വകാങ്ങലജകല അപകാകതകള

സജ.ബജ.വജ.  നമ.88/3-16,  കചേക്കസ  നമ.324685  തജയതജ.31.03.2006  പ്രകകാരമ

4,03,040/-  രൂപയകടയമ സജ.ബജ.വജ.  നമ.89/3-16,  കചേക്കസ നമ.324686 തജയതജ.31.03.2016

പ്രകകാരമ  53,760/-  രൂപയകടയമ  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങജയജരജക്കുനതസ  കകരള  അകഗകാ-

ഇന്ഡസതീസസ  കകകാര്പകറഷന്  ലജമജറഡജല്  നജനമകാണസ.   ഇതുമകായജ  ബനകപടസ

നല്കജയ  എന്കഡയറജക്കസ  നല്കജയ  മറുപടജയജല്,  കസ്റ്റേകാര്പര്കച്ചസസ  മകാനുവല്

അനുസരജച്ചസ  KAICO,  RAIDCO,  SIDCO  മുതലകായ  ഗവണ്കമനസ  അമഗതീകൃത

സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നജനസ  പര്കച്ചസസ  നടത്തുകമ്പകാള കഡകടഷന് കൂടകാകത  സകാധനങ്ങള

വകാങ്ങകാവനകതനകാണസ  പ്രസ്തകാവജച്ചജട്ടുള്ളതസ.   ഈ  റൂള  അനുസരജച്ചകാണസ

മുന്വര്ഷങ്ങളജലുമ ഇവജകട പര്കച്ചസസ നടത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.  കൂടകാകത  2013-14  വര്ഷകത്തെ

കസ്റ്റേഷന്വവസസ  ഫണജങ്ങസ  ഓണ്കഗകായജങ്ങസ  റജസര്ച്ചസ  കപ്രകാജക്ടസ  ആനസ  വമനര്

ഇന്ഫകാസക്ച്ചര്  സകപകാര്ടസ  എന  കപ്രകാജക്ടജകല  ഫണസ  മകാര്ച്ചസ  മകാസത്തെജലകാണസ

അനുവദജച്ചു  കജടജയതസ.   ഈ  കപ്രകാജക്ടജകല  സകാധനങ്ങള  അടജയന്തജരമകായജ

വകാകങ്ങണതജനകാലുമ  ഫണസ  നഷ്ടകപടകാതജരജക്കകാന്  എത്രയമ  കപകടനസ  പര്കച്ചസസ

നടകത്തെണതസ  ആവശദമകായതജനകാലുമകാണസ  KAICO-യജല്  നജനസ  പര്കച്ചസസ  നടകത്തെണജ
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വനതസ എനമ മറുപടജയജല് പരകാമര്ശജച്ചജട്ടുണസ.

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  കഡകടഷനജലകാകത  KAICO-യജല്  നജനസ

വകാങ്ങകാവനതസ  കകാര്ഷജക  യന്ത്രങ്ങള,  വജത്തെസ,  വളമ,  കതീടനകാശജനജകള  എനജവ

മകാത്രമകാണസ.  എനകാല് കമല് സൂചേജപജച്ച ബജല്ലു പ്രകകാരമ 4,03,040/- രൂപയകടയമ 53,760/-

രൂപയകടയമ  സകാധനങ്ങള വകാങ്ങജയതജല് വളകര കുറച്ചസ  എണ്ണമ  മകാത്രകമ  കകാര്ഷജക

ഉപകരണങ്ങള,  വജത്തെസ,  വളമ,  കതീടനകാശജനജ എനതീ വജഭകാഗത്തെജല്കപടുനള.  ഇത്രയമ

വലജയ തുകകളക്കസ സകാധനങ്ങള വകാങ്ങുകമ്പകാള പര്കച്ചസസ റൂളസസ പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-21-4   ഇലകജക്കല് അറകുറപണജകള വയറജങ്ങസ  വലസന്സസ  സര്ടജഫജക്കറസ  ഉള്ള
ഏജന്സജകയ ഏല്പജച്ചജടജല

സജ.ബജ.വജ.  നമ.29/7-15,  കചേക്കസ  നമ.93146  തജയതജ.09.07.2015  Rs.26,820/-

ഓഫതീസസ  ഓര്ഡര്  നമ.  സജ.എസസ.ആര്.സജ./907/12  തജയതജ.05.06.2015  സജ.ബജ.വജ.

നമ.41/7-15, കചേക്കസ നമ.931464 തജയതജ.25.07.2015 Rs.7,196/- എനതീ ബജല്ലുകള പ്രകകാരമ

ഈ കസ്റ്റേഷനജകല ഇലകജക്കല് അറകുറപണജകള കചേയതസ, ശതീ.രകാകജന്ദ്രകുമകാര്.വജ. എന

കകകാണ്ടകാക്ടറകാണസ. Generator Supply and KSEB Supply change over switch fixing

and new wiring, Dismantling wall fan, motor repairing, fixing, Testing and dismanting

2 Nos. Tube set, 40W choke and 40W tube Refixing Labour എനതീ പ്രവൃത്തെജകളകാണസ

ഈ ഇനത്തെജല് കചേയജരജക്കുനതസ.

എനകാല്  കരകാറുകകാരനകായ  ശതീ.രകാകജന്ദ്രകുമകാര്  കകരള  വകാടര്  അകതകാറജറജ

കകകാണ്ടകാക്ടര്  എനകാണസ  പരജകശകാധനയജല്  കണതസ.   ഇകദ്ദേഹത്തെജനസ  ഇലകജക്കല്

വയറജങ്ങസ  വലസന്സസ  സര്ടജഫജക്കറസ  ഇല.   കസ്റ്റേഷനജകല  പ്രധകാനകപട  ഇത്തെരമ

പ്രവര്ത്തെജകള നടത്തുകമ്പകാള,  കരകാറുകകാരുകട കയകാഗദത ഉറപ്പുവരുത്തെണമ.  ഇത്തെരമ

പ്രവര്ത്തെജകള  കചേയ്യുകമ്പകാള  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  ഇലകജക്കല്  വജഭകാഗവമകായജ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



120

ബനകപടസ  ഒരു  എസ്റ്റേജകമറസ  വകാകങ്ങണതുമ,  സകാകങതജകമകായ  ഉപകദശങ്ങള

സഡതീകരജകക്കണതുമകാണസ.   ഇതസ  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  ഗുണകമന്മ  ഉറപജക്കകാന്

സഹകായകമകാകുമ.

3-21-5   കററസ  കകകാണ്ടകാകസ  ഇലകാത്തെ സഡകകാരദ സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനമ വകാങ്ങലുകള
നടത്തെജയതജകല അപകാകതകള

സജ.എസസ.ആര്.സജ./907/12  തജയതജ.15.03.2016,  ഓഫതീസസ  ഉത്തെരവ  പ്രകകാരമ

(സജ.ബജ.വജ.  നമ.43/3-16,  കചേക്കസ നമ.324670  തജയതജ.18.03.2016) 2  കകസര വകാങ്ങജയ

ഇനത്തെജല്  കഡകാ.കജക്കബസ  കജകാണജനസ  14,950/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.   സഡകകാരദ

സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമകാണസ  കകസരകള  വകാങ്ങജയജട്ടുള്ളതസ.   സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ

പ്രകകാരമ  കററസ  കകകാണ്ടകാകസ  ഉള്ള  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  ഇന്കവകായ്സസ  വകാങ്ങജ

പരജകശകാധജച്ചതകായജ  കകാണുനജല.   ഇത്തെരമ  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങുകമ്പകാള  സര്ക്കകാര്

അമഗതീകൃത  (കററസ  കകകാണ്ടകാകസ)  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനമ  വകാങ്ങകാന്  പ്രകതദകമ

ശദ്ധജക്കണമ.

3-21-6   എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കകാകതയമ  ,    കലബര് ചേകാര്ജസ സകാധന വജലയജല് നജനമ
ഒഴജവകാക്കജ  കഡകടഷന്  ഇലകാകതയമ  പ്രവര്ത്തെജ  നടപകാക്കജയതജകല
അപകാകതകള

കരമന  സജ.എസസ.ആര്.സജ.യജകല  2015-16  വര്ഷകത്തെ  കചേലവകള

പരജകശകാധജച്ചകപകാള  വകാഹനങ്ങളുകട  കഷല്ടര്  പുനരുദ്ധരജക്കുനതുമകായജ  ബനകപടസ

ചുവകട സൂചേജപജച്ചജരജക്കുനവജധമ പണമ അനുവദജച്ചജട്ടുള്ളതകായജ കബകാധദകപട്ടു.

ക്രെമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്

പ്രവര്ത്തെജ തുക
(രൂപ)

ഉകദദകാഗസ്ഥകന വജവരമ

1 27/2-16 വകാഹന കഷല്ടര് 
നജര്മകാണമ 
സകാധന വജല

46,430/- കഡകാ.കജക്കബസ കതകാമസസ, 
അകസകാസജകയറസ കപ്രകാഫസര്

2 47/2-16 കലബര് ചേകാര്ജസ 14,000/- കഡകാ.കജക്കബസ കതകാമസസ, 
അകസകാസജകയറസ കപ്രകാഫസര്
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കമല്  കചേലവകളജല്  കകാര്ഷജക  യൂണജകവഴജറജ  എഞജനതീയറജങ്ങസ

വജഭകാഗകത്തെകക്കകാണസ  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കജയജടജല.   കലബര്  ചേകാര്ജസ  സകാധന

വജലകക്കകാപമ  കചേര്ത്തെസ  കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചജടജല  എനതീ  കകാരണങ്ങള  ചൂണജക്കകാടജ

30.08.16-നസ  കപ്രകാഫസര്&കഹഡജകന  കപര്ക്കസ  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  (എ.ഇ.  നമ.2)

നല്കജയജരുന.   ഇതജനുള്ള  മറുപടജയജല്  പ്രവര്ത്തെജ  കൂടുതല്  ലകാഭകരമകാക്കജ

കചേയ്യുനതജകലക്കകാണസ ഇത്തെരത്തെജല് കചേലവസ കചേയതസ എനമ വജശദതീകരജച്ചജരുന.

എനകാല് കമല് വജശദതീകരണമ ഓഡജറജനസ തൃപ്തജകരമല, കകാരണമ ഇത്തെരത്തെജകല

നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കുനതസ കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല

എഞജനതീയറജങ്ങസ വജഭകാഗത്തെജകന പ്രധകാന ഉത്തെരവകാദജത്തെമകാണസ.  ഇതസ നജകഷധജക്കുനതസ

ടജ വജഭകാഗത്തെജകന പ്രസക്തജയജലകാതകാക്കുനതകാണസ.  കൂടകാകത കലബര് ചേകാര്ജസ മകാത്രമകായജ

കചേലവസ കചേയകപകാള ടജ കചേലവസ  15,000/-  രൂപക്കസ തകാകഴ വനതസ കകകാണസ കഡകടഷന്

നടപടജകള ഒഴജവകാക്കുനതജനസ  കകാരണമകായജ.  ഇതസ കതറകായ പ്രവണതയകായജ ഓഡജറസ

വജലയജരുത്തുന. കമല്  സകാഹചേരദത്തെജല്  ഭകാവജയജല്  ഇത്തെരമ  നജര്മകാണ

പ്രവര്ത്തെജകളക്കസ  പണമ അനുവദജക്കുകമ്പകാള നജര്ദ്ദേജഷ്ട ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമകായജ  മകാത്രമ

പ്രവര്ത്തെജ കചേയ്യുനള എനസ ബനകപട അധജകൃതര് ശദ്ധ കചേലുകത്തെണതകാണസ.

3-21-7   രജജസ്റ്റേറുകളുകട പരജപകാലനമ   -   കൂടുതല് ശദ്ധ നല്കണമ

3-21-7-1   ലകാനസ രജജസ്റ്റേര്

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ജജ.ഒ.(എമ.എസസ.)  33/72/എഡജ

തജയതജ.31.01.1972  എന  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  കൃഷജ  വകുപജകന

നജയന്ത്രണത്തെജല് കകാര്ഷജക  കകകാകളജജനകായജ  പ്രവര്ത്തെജച്ചജരുന മണക്കകാടസ  വജകലജജല്

കനടുങകാടസ  പ്രകദശകത്തെ  19.63  ഏക്കര്  ഭൂമജയജലകാണസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ

പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.   ഏകകദശമ  85%-കത്തെകാളമ  വയല്  ഭൂമജയകാണസ.   പലകപകാഴകായജ

കറകാഡുകളുകട വജകസനത്തെജനസ നല്കജയ ഭൂമജകയകാഴജച്ചസ നജലവജല് 19.12 ഏക്കര് ഭൂമജയണസ.
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നജലവജലുള്ള ഭൂമജക്കുകമല് അടവകാക്കുന വസ്തുനജകുതജയകട വജവരമ,  സര്കവ്വ നമ്പര്,  റതീ-

സര്കവ്വ നമ്പര്,  വജസ്തതീര്ണ്ണമ,  ഭൂമജയജനമ  മുതലകായ വജവരങ്ങള ഉളകപടുത്തെജ  രജജസ്റ്റേര്

2012-13-കല റതീ-സര്കവ്വയസ കശഷമ പുതുക്കജയജടജല.   ആയതസ കകാലജകമകാകക്കണതകാണസ.

3-21-7-2  ഹകാര്വസ്റ്റേസ രജജസ്റ്റേര് 

ഹകാര്വസ്റ്റേസ  രജജസ്റ്റേര്  കവകാളദമ  7-ല്  ഖകാരജഫസ  2015-16  സതീസണ് വജളകവടുപജല്

ഉണക്ക കനലജകന  (dried  paddy)  ആകക തൂക്കമ വവറനര് ഉപകയകാഗജച്ചസ  തജരുത്തെജ

കരഖകപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുന.   കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറുകളജല്  കരഖകപടുത്തെലുകളജല്

വദതദകാസമ വരുത്തുകമ്പകാള കപന കകകാണസ തജരുത്തെജ ഒപസ വയ്കക്കണതകാണസ.

3-21-7-3  കസന്ടല് കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് 

രണസ  കസന്ടല്  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറുകള  കസ്റ്റേഷനജല്  ഉപകയകാഗജച്ചു  വരുന.

കസന്ടല് കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല് കസ്റ്റേകാക്കസ, ഇഷത, റജകടണ് എനജവ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

ഒകര  ഇനത്തെജലുള്ള  കസ്റ്റേകാക്കസ  ഒനജലധജകമ  കപജുകളജല്  ഉളകക്കകാള്ളജച്ചജട്ടുണസ.

ഉദകാഹരണത്തെജനസ ലകാപസ കടകാപസ കമ്പറ്റ്യൂടറുകള, കപജസ നമ. 1, കപജസ നമ. 40, കപജസ നമ. 43,

കപജസ നമ.57 എനതീ കപജുകളജല് പ്രകതദകമകായജ കസ്റ്റേകാക്കജകലടുത്തെജട്ടുണസ.  കസ്റ്റേഷനജല് ഒരു

കസന്ടല്  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  സൂക്ഷജക്കുനതജനുമ  ഒകര  ഇനത്തെജലുള്ള  കസ്റ്റേകാക്കുകള

ഒരുമജച്ചസ  കസന്ടല്  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറജല്  ഉളകപടുത്തുനതജനുമുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-21-7-4  അഡഡകാന്സസ രജജസ്റ്റേര് 

ഫകാമ മകാകനജര്, ശതീ.ഹജകരകാഷസ കുമകാറജനസ,  വജജയവകാഡയജല് നജനസ Fish Finglings

വകാങ്ങുനതജനസ സജ.ബജ.വജ.  നമ.32/6-15,  കചേക്കസ നമ.931445  തജയതജ.06.06.2015  പ്രകകാരമ

9,000/-  രൂപയമ  യകാത്രക്കകായജ  4,000/-  രൂപയമ  ഉളകപകട  ആകക  13,000/-  രൂപ
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അഡഡകാന്സകായജ അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല് അഡഡകാന്സസ രജജസ്റ്റേറജല്  9,000/-  രൂപ

മകാത്രകമ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 2)

3-22    3-22    കകാഡ്ബറജ കകാഡ്ബറജ     - -     കകകാകക്കകാ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകകകാകക്കകാ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര

3-22-1   കസ്റ്റേഷനജകല  ആര്  .  എഫസ  .     ബകാങസ   അക്കക്കൗണ്ടുകള  ഒറ  അക്കക്കൗണകാക്കജ
മകാറജയതസ   -   ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെ ബകാങസ അക്കക്കൗണസ ക്കളകാസസ കചേകയണതകാണസ

    
22.08.16-കല  ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  റജസര്ച്ചജകന  ഉത്തെരവസ  നമ.R2/65600/11  (i)

പ്രകകാരമ  കസ്റ്റേഷനജകല  രണസ  ആര്.എഫസ.  ബകാങസ  അക്കക്കൗണ്ടുകളജല്  ഒനസ  മകാത്രമ

നജലനജര്ത്തെജ മകറകാനസ ക്കളകാസസ കചേയ്യുവകാന് തതീരുമകാനജച്ചജട്ടുണസ.  കസ്റ്റേഷനജല് നജലവജലുള്ള

ആര്.എഫുകളുകട വജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. ആര്.എഫജകന കപരസ കഹ  ഡസ ബകാങസ അക്കക്കൗണസ
നമ്പര്

ബകാങസ ബകാഞസ

1 Production  of  quality  planting
materials in COCOA

6130 57006550808 എസസ.ബജ.ടജ.,
കവള്ളകാനജക്കര

2 Production  of  value  added
products of COCOA

6131 67065789547 എസസ.ബജ.ടജ.,
കവള്ളകാനജക്കര

കമല് ആര്.എഫുകളജല് നജനമ ലഭജക്കുന തുകകള 01.01.2017 മുതല് അക്കക്കൗണസ

നമ.57006550808,  എസസ.ബജ.ടജ.യജല്  മകാത്രമകാണസ  നജകക്ഷപജക്കുനതസ.   എനകാല്

ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെ അക്കക്കൗണസ നമ.67065789547,  ക്കളകാസസ കചേയ്യുവകാനുള്ള നടപടജകള

സഡതീകരജച്ചജടജല.  ടജ ബകാങസ അക്കക്കൗണസ ക്കളകാസസ കചേകയണതുമ നതീക്കജയജരജപസ തുക (ബകാങസ

പകാസസ  ബുക്കസ  അനുസരജച്ചസ  31.12.2016-കല  നതീക്കജയജരജപസ  1,37,027/-  രൂപ)  നജലവജകല

ആര്.എഫസ. ബകാങസ അക്കക്കൗണസ നമ.57006550808-കലക്കസ മുതല് കൂകടണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 03/ 08.02.2017)
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3-22-2   ചേജകജത്സകാ കചേലവസ മുന്കൂര് അനുവദജച്ചതസ ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

04.12.2015-കല രജജസകാറുകട ഉത്തെരവസ നമ.GA/F1/9406/15 പ്രകകാരമ കസ്റ്റേഷനജകല

സ്ഥജരമ കതകാഴജലകാളജ ശതീ.പജ.ആര്.കഗകാപകുമകാറജകന ഭകാരദയകട ചേജകജത്സകാ കചേലവജനകായജ

മുന്കൂര് അനുവദജച്ചതജകന വജവരമ തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് തതീയതജ കചേക്കസ നമ്പര്/
തതീയതജ

തുക

1 6/12/15 11.12.15 627996/ 11.12.15 1,44,875/-

ചേജകജത്സകാ  കചേലവസ  മുന്കൂര്  ക്രെമതീകരജക്കുനതജനകായജ  ശതീ.പജ.ആര്.കഗകാപകുമകാര്

ഓഗസ്റ്റേസ  2016-നസ  സമര്പജച്ച  കമഡജക്കല്  റതീഇമകപഴസകമനസ  ബജല്  അകപക്ഷയജന്കമല്

യകാകതകാരു നടപടജകളുമ സഡതീകരജച്ചജടജല.  ആയതജനകാല് രജജസകാറുകട കമല് ഉത്തെരവജനസ

വജകധയമകായജ ചേജകജത്സ മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 4/ 08.02.2017).

3-22-3  കഡകടഷന്  ക്ഷണജക്കകാകത  ഒകര  സകാധനങ്ങള  വജവജധ  ഘടങ്ങളജലകായജ
വകാങ്ങജയതസ ക്രെമപ്രകകാരമല

Production  of  quality  planting  materials  in  COCOA  എന  റജകവകാളവജങ്ങസ

ഫണജകന   ഭകാഗമകായജ  വകാങ്ങജയ  കപകാളജത്തെതീന്  പകാക്കജങ്ങസ  കമറതീരജയല്,  പകാറ  മണല്

എനജവ കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കകാകത ഒകര  മകാസകത്തെ വദതദസ്ത ദജവസങ്ങളജല് വജവജധ

അളവകളജല് വകാങ്ങജയതജകന വജശദകാമശമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ.

ഇന്കവകായ്സസ
നമ./തതീയതജ

സകാധനത്തെജകന കപരസ അളവസ നജരക്കസ ഏജന്സജയകട
കപരസ

1 21/15-16 3693/ 22.5.15 കപകാളജത്തെതീന് പകാക്കജങ്ങസ
കമറതീരജയല്

80
എണ്ണമ

13600/-
1@161.91 +
5% tax)

കകാവങ്ങല്
ഏജന്സജ,
മണ്ണുത്തെജ

2 22/15-16 3737/ 23.5.15 “ 80
എണ്ണമ

13600/-
1@161.91 +
5% tax)

“
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3 24/15-16 3860/ 25.5.15 “ 40
എണ്ണമ

6800/-
(1@161.91 +
5% tax)

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

“

ആകക തുക 34,000/-

4 34/15-16 8.9.15 പകാറ മണല് 1½
യൂണജറസ

7600 ടജ.ജജ.സജല്വന്,
കതകാട്ടുങ്ങല് വതീടസ,

മണ്ണുത്തെജ

5 35/15-16 10.9.15 “ 1½
യൂണജറസ

7600 “

ആകക തുക
------------
15,200/-
=======

കചേടജകളുകട ഉല്പകാദനവമകായജ ബനകപടസ ഇത്തെരമ കചേലവകള തുടര്ച്ചയകായജകചേടജകളുകട ഉല്പകാദനവമകായജ ബനകപടസ ഇത്തെരമ കചേലവകള തുടര്ച്ചയകായജ

വരുന സകാഹചേരദത്തെജല് ബനകപട സ്ഥകാപനങ്ങളുമകായജ  വകാര്ഷജകകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്വരുന സകാഹചേരദത്തെജല് ബനകപട സ്ഥകാപനങ്ങളുമകായജ  വകാര്ഷജകകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്

കഡകടഷനജല് ഏര്കപട്ടുകകകാണസ ടജ കപകാരകായ്മ പരജഹരജക്കകാവനതകാണസകഡകടഷനജല് ഏര്കപട്ടുകകകാണസ ടജ കപകാരകായ്മ പരജഹരജക്കകാവനതകാണസ..

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 05/ 10.02.2017)05/ 10.02.2017)

3-23   3-23   കസനര് കഫകാര് പ്ളകാനസ  ബകയകാകടകകകാളജജ ആനസ കമകാളജകതലകാര്കസനര് കഫകാര് പ്ളകാനസ  ബകയകാകടകകകാളജജ ആനസ കമകാളജകതലകാര്

ബകയകാളജജബകയകാളജജ

3-23-1   ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട ഉല്പകാദനമ   -   ഉല്പകാദന കചേലവസ കൂടുതല്

'6135' എന ശതീര്ഷകത്തെജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുന റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണജകന പ്രധകാന

പ്രവര്ത്തെന  കമഖല  ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  ഉല്പകാദനവമ  വജതരണവമകാണസ.

സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരജകന  ധനസഹകായകത്തെകാകട  (GO(Rt)1283/2012  dt.18.06.2012)

പ്രവര്ത്തെജച്ച "commercial micro propagation of high demand high value crops as per

National  certification  system  for  Tissue  Culture  Plants  ” എന  കപ്രകാജക്ടജലൂകട

ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  ഗകവഷണത്തെജനുമ,  വകാണജജദകാടജസ്ഥകാനത്തെജലുള്ള
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ഉല്പകാദനത്തെജനുമുള്ള  മജകച്ച  രതീതജയജലുള്ള  അടജസ്ഥകാന  സക്കൗകരദങ്ങള  സൃഷ്ടജച്ചു.

ഇതജകന തുടര് പ്രവര്ത്തെനമ എന നജലയജല് ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട ഉല്പകാദനവമ,

വജതരണവമ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജലൂകടയകാണസ  നടത്തെജ  വരുനതസ.   എനകാല്  ഈ

യൂണജറജകന പ്രവര്ത്തെനമ പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട  ഉല്പകാദന

കചേലവസ കൂടുതലകായജ കകാണുന.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

I. 2015-16   സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് ഉല്പകാദജപജച്ച ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട മൂലദമ

ക്രെമ നമ. ഇനമ എണ്ണമ
(stock register of RF)

യൂണജറസ
വജല

മൂലദമ

1 ടജഷതകളച്ചര് ഗകാനയജന് 23,214 20 4,64,280/-

2 ടജഷതകളച്ചര് കനന്ത്രന് 4,050 20 81,000/-

3 ടജഷതകളച്ചര് കുരുമുളകസ കചേടജ 4,900 15 73,500/-

4 ടജഷതകളച്ചര് കറജകവപജല 2,600 20 52,000/-

5 ടജഷതകളച്ചര് കചേങദളജ 11 30 330/-

6 ടജഷതകളച്ചര് കദളജ 20 30 600/-

7 ടജഷതകളച്ചര് വകതച്ചക്ക 160 15 2,400/-

8 ടജഷതകളച്ചര് കജര്ബറ 445 25 11,125/-

9 ടജഷതകളച്ചര് ആന്തൂറജയമ വലുതസ 720 100 7,200/-

10 ടജഷതകളച്ചര് ആന്തൂറജയമ കചേറുതസ 190 50 9,500/-

ആകക
--------------
7,01,935/-

========

II.   ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട ഉല്പകാദനവമകായജ ബനകപട കചേലവകള

എ) എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപ്പുകളക്കസ  TC  വകാഴവത്തെകളുകട  ഉല്പകാദനവമകായജ
ബനകപടസ കൂലജ ഇനത്തെജല് നല്കജയ തുക (RF)

1,87,544/-

ബജ) ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  വജവജധ  ഘടങ്ങളജലുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള*
നടത്തെജയതജനസ  കരകാര്  കതകാഴജലകാളജകളക്കസ  കൂലജ  ഇനത്തെജല്  നല്കജയ
തുക (RF)
(*Preparation  of  Hardening  Medium,  planting  out,  hardening  &
maintenance of TC Plants.  Filling of poly bags with potting mixture,
cleaning net house etc.)

3,86,927/-
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സജ) ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  RA-ക്കസ
നല്കജയ കവതനമ (9303)

2,04,000/-

ഡജ) ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  *'9303'
ശതീര്ഷകത്തെജല്  ഉളകപടുത്തെജ.   കരകാര്  കതകാഴജലകാളജകളക്കസ  കൂലജ
ഇനത്തെജല് നല്കജയ തുക

2,52,903/-

ഇ) ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകളുകട  ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  ലകാബജല്
രകാസവസ്തുക്കള വകാങ്ങജയതസ

1,50,838/-

എഫസ) കപകാളജത്തെതീന്  കവറുകള,  കകമ്പകാസ്റ്റേസ  നജര്മകാണത്തെജനസ  വകാങ്ങജയ
അസമസ്കൃത വസ്തുക്കള etc.

54,802/-

ജജ) ഇലകജസജറജ ചേകാര്ജസ * 
(* ഇലകജസജറജ ചേകാര്ജജനത്തെജല് 4 ലക്ഷമ രൂപയകാണസ ടജ സ്ഥകാപനമ  
   ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ വകമകാറജയജരജക്കുനതസ.  ടജ കകന്ദ്രത്തെജകല കമകാത്തെമ  
   ഉപകഭകാഗത്തെജകന 1/4 % എങജലുമ ടജ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ  
   ആവശദമകായജ വരുനണസ.) 

1,00,000/-

ആകക കചേലവസ
----------------

13,37,014/-
=========

III.   വദതദകാസമ

വദതദകാസമ = ആകക കചേലവസ - കസ്റ്റേകാക്കസ മൂലദമ
                  13,37,014  -  7,01,935/-   = 6,35,079/-

                                                        ========

കമല് സൂചേജപജച്ച  കണക്കുകള പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട

ഉല്പകാദന കചേലവസ  ഉല്പകാദജപജക്കകപട  കചേടജകളുകട  കസ്റ്റേകാക്കസ  മൂലദകത്തെക്കകാള വളകര

കൂടുതലകായജ  കകാണുന.   ഇതസ  പരജകശകാധജക്കുകയമ  ഉല്പകാദന  കചേലവസ

കുറക്കകാനകാവശദമകായ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് - 18/ 17.03.2017).

3-23-2  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ    -    മറസ  കപ്രകാജക്ടുകളുകട  വരവകള  കൂടജ  കണക്കജല്
ഉളകപടുത്തെജയജരജക്കുന

ടജഷതകളച്ചര്  കചേടജകള,  മറസ  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  വജത്തുകള  എനജവയകട

ഉല്പകാദനവമ  വജപണനവമകായജ  ബനകപടസ  '6135'  എന  ശതീര്ഷകത്തെജല്
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പ്രവര്ത്തെജക്കുന റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണജല് മറസ കപ്രകാജക്ടുകളജല് നജനള്ള വരവസ തുകകള

കൂടജ ഉളകപടുത്തെജ കകാണുന.

എക്കസ്ടേര്ണല് കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ വജദദകാര്ത്ഥജകളജല് നജനള്ള ഫതീസസ,

അനുബന  വരവകള  എനജവയമ  NHM  കപ്രകാജക്ടജല്  വജത്തെസ,  നടതീല്  വസ്തുക്കള

എനജവയകട  വജല്പന  വഴജ  വരുന  വരവസ  തുകകളുമ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ

അക്കക്കൗണജലകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.   അതുകകകാണസതകന  റജകവകാളവജങ്ങസ

ഫണജകന  കണക്കുകളജല്  നജനസ  ആയതജകന  യഥകാര്ത്ഥ  വരവസ  കചേലവസ  ചേജത്രമ

ലഭജക്കുനജല.  ടജ കപകാരകായ്മകള എത്രയമ കപകടനസ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 07/ 15.03.2017)

3-23-3   ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകളുകട ഉല്പകാദനമ   -   കസ്റ്റേകാക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജടജല

12/2015,  1/2016,  2/2016  എനതീ  മകാസങ്ങളജല്  ടജഷതകളച്ചര്  വതകള

ഉല്പകാദജപജച്ചതജകന  കൂലജ  ഇനത്തെജല്  പ്രസജഡനസ,  മുകുളമ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.,

കവള്ളകാനജക്കരയസ  52,500/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.   എനകാല്  ടജ  മകാസങ്ങളജല്

ഉല്പകാദജപജച്ച ടജഷതകളച്ചര് വതകള കസ്റ്റേകാക്കജല് കരഖകപടുത്തെജ കകാണുനജല.

ക്രെമ നമ്പര് ബജല് നമ്പര് തുക

1 63/1-15-16/ 227652/1-1-16 17,500/-

2 80/2-15-16/ 227657/3-2-16 20,300/-

3 91/3-15-16/ 227661/5-3-16 14,700/-

-----------
52,500/-
=======

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 13/ 15-03-17).
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3-23-4  വദതദസ്ത  ഇനമ  ഇഞജ  വജത്തുകള  കവര്തജരജക്കകാകത  കസ്റ്റേകാക്കജല്  കചേര്ത്തെസ
വജല്പന നടത്തെജ

നകാഷണല് കഹകാര്ടജകളച്ചര് മജഷന് (NHM)  കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ വജവജധ

തരത്തെജലുള്ള ഇഞജ വജത്തുകള കൃഷജ കചേയ്യുകയമ,  വജളകവടുത്തെസ വജല്പന നടത്തുകയമ

കചേയജട്ടുണസ.   വജവജധ  ഇനത്തെജലുമ  വജവജധ  നജരക്കജലുമ  കപട  ടജ  ഇഞജ  വജത്തുകല്

കവര്തജരജക്കകാകതയകാണസ കസ്റ്റേകാക്കജല് കചേര്ത്തെസ വജല്പന നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.

റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ ടജ സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്

843.5  കുജകലകാ  ഇഞജ  വജത്തുകള ഉല്പകാദജപജച്ചതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.   ഇതജല്

കജകലകാഗകാമജനസ നൂറു രൂപ നജരക്കജല് നല്കുന കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല വജകസജപജച്ച

ഇനങ്ങളജല്  ആതജര,  കകാര്ത്തെജക,  അശഡതജ  ഇനങ്ങളുമ,  കജകലകാഗകാമജനസ  75/-  രൂപ

നജരക്കജല് നല്കുന നകാടന് ഇനങ്ങളുമ ഉളകപടജട്ടുണസ.  വദതദസ്ത ഇനത്തെജലുമ,  വദതദസ്ത

നജരക്കജലുമ  ഉളകപടുന  ടജ  ഇഞജ  വജത്തുകള  കവര്തജരജക്കകാകത  കസ്റ്റേകാക്കജല്  കചേര്ത്തെസ

വജല്പന നടത്തെജയതസ പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 08/15.03.2017).

3-23-5   എസ്റ്റേജകമറസ തുകയജലുമ അധജകരജച്ചസ കചേലവസ   -   അമഗതീകകാരമ ലഭദമകായജടജല

         കസനര് ഓഫസ എക്സലന്സസ ഇന് അഗജകളച്ചര് ബകയകാകടകകകാളജജ  (9561)

എന  കപ്രകാജക്ടജകന  ഭകാഗമകായജ  ടജ  സ്ഥകാപനത്തെജകല  കകടുവന  വടലുകള  മകാറജ

സ്ഥകാപജക്കുനതുമകായജ  ബനകപടസ  ഡയറക്ടര് ഓഫസ  ഫജസജക്കല് പ്ളകാനജനസ  എസ്റ്റേജകമറസ

തുകയജല് കവജഞ്ഞുള്ള കചേലവസ തുക നല്കജയതകായജ കകാണുന.

എസ്റ്റേജകമറസ പ്രകകാരമ അടങല്                      -  1,65,000/-
കമപ്ളതീഷന് റജകപകാര്ടസ പ്രകകാരമ ആകക കചേലവസ  -  1,82,266/-
ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ നല്കജയ തുക                       -  1,82,266/- 
(6-5/15  9/15-16)      – വദതദകാസമ                -    17,266/-
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എസ്റ്റേജകമറസ തുകയജലുമ കവജഞ്ഞുള്ള തുകക്കുള്ള അമഗതീകകാരമ നല്കജയതകായജ കകാണുനജല.

ആയതസ ഓഡജറജനസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണ നമ്പര് 9/ 15.03.2017).

3-23-6   കസകാളകാര് പ്ളകാനസ   -   നകാളജതുവകര പ്രവര്ത്തെനമ തുടങ്ങജയജടജല

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 12/15-16

കചേക്കസ നമ. 654238/ 5/2/16
തുക  – 10,00,000/-
കഹഡസ ഓഫസ അക്കക്കൗണസ - 317-31-9561-910 (GOK)
(ഉത്തെരവസ നമ. COH/CPBMB/CE/16, കവള്ളകാനജക്കര തതീയതജ.3/2/16).

കസനര്  കഫകാര്  പ്ളകാനസ  ബകയകാകടകകകാളജജ  &  കമകാളജകതലകാര്  ബകയകാളജജ

(CPBMB) കസകാളകാര് പകാനലജങ്ങസ പ്രവൃത്തെജക്കകായജ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പ്ളകാനജനസ

കമല്പറഞ  പ്രകകാരമ  10  ലക്ഷമ  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  പ്രതജവര്ഷമ  വവദതത

ചേകാര്ജജനത്തെജല് സ്ഥകാപനത്തെജനസ ഭതീമമകായ തുക കചേലവസ വരുനണസ.  ഇതസ കുറക്കുക

എന  ലക്ഷദത്തെജലകാണസ  കസകാളകാര്  പകാനല്  സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ  അമഗതീകകാരമ

നല്കജയജരജക്കുനതസ. 

2015-16   വര്ഷത്തെജല് വവദറ്റ്യൂത ചേകാര്ജജനത്തെജലുള്ള കചേലവസ

ക്രെമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്/
തതീയതജ

തുക കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ

1 6/5/15-16/ 06/05/15 1,31,000/- R.F.
(317-31-6135)

2 43/10/15-16/ 20/10/15 1,00,000/- R.F.
(317-31-6135)

3 14/10/15-16/ 20/10/15 1,00,000/- ഫജനജഷജങ്ങസ സ്കൂള
(317-31-2027)

4 108/3/15-16/ 31/3/16 2,00,000/- R.F.
(317-31-6135)
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        തുക  വകമകാറജയജടസ  ഒരു  വര്ഷത്തെജകലകറയകായജട്ടുമ  കസകാളകാര്  പകാനല്

സ്ഥകാപജക്കകപടജടജല.   അതുകകകാണസ  തകന തന്വര്ഷവമ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  വവദതത

ചേകാര്ജജനത്തെജല്  ഭതീമമകായ  തുക  തകന  കചേലവസ  വരുനതുമകാണസ.   ഈകയകാരു

സകാഹചേരദത്തെജല്  എത്രയമ  കപകടനസ  തകന  കസകാളകാര്  പകാനല്  സ്ഥകാപജക്കകാനുള്ള

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 04.03.17).

3-23-7   കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചയ്സസ നജയമങ്ങള പകാലജച്ചജടജല

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് 10/2015-16

കചേക്കസ നമ്പര് 779191/ 26/3/16

തുക  – 1,97,396/-

HOA  317-31-9295-420–

Order No. COH/CPBMB/DBT/Papsika/04/16 dt.26/03/16

Invoice No. P1/48/CLE/15-26 dt.26/3/16

M/s. Gescart lab equipments, Edappally

Item: Purchase of horizontal/vertical electrophores unit and powerpack for use in 

      DBT Pansika Project.

G.O.(P)No.3/2013/SDD, dt.21/06/13  ഉത്തെരവ പ്രകകാരമുള്ള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചയ്സസ

മകാനഡല് നജര്കദ്ദേശങ്ങള പകാലജച്ചജടജല.  വജശദവജവരമ തകാകഴകച്ചര്ക്കുന.

1) മല്സരകാധജഷജത കടണറുകള ലഭദമകാക്കജയജടജല.

2) വകാങ്ങജയ  ഉപകരണത്തെജകന  കസ്പെസജഫജകക്കഷന്,  കടകജക്കല്  ഡതീകറയജല്സസ

എനജവ പൂര്ണ്ണമകാകണനമ വകാങ്ങല് നടത്തെജയ സ്ഥകാപനത്തെജകന ആവശദത്തെജനസ

ഉപയക്തമകാകണനമ സ്ഥകാപന കമധകാവജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല.
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3) കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചയ്സസ മകാനഡല് ഖണജക  5.4  പ്രകകാരമ ഇന്തദയജകലകാ വജകദശകത്തെകാ

ഉല്പകാദനമ,  കശഖരണമ,  വജല്പന എനജവ നടത്തുന സ്ഥകാപനമ രജജകസഷനസ

അര്ഹതയള്ളതകാണസ.   എനകാല്  പര്കച്ചയ്സസ  നടത്തെജയ  കകാലയളവജല്

ഡജപകാര്ട്ടുകമനജല്  രജജകസഷന്  നജലവജലുണകായജരജക്കണമ.   അപ്രകകാരമ

രജജകസഷന് കചേയതജകന വജശദകാമശങ്ങള ലഭദമകാക്കജയജടജല.

4) പര്കച്ചയ്സസ കമജറജ 'certified the we  members of the Purchase Committee–

are jointly and individually satisfied that the stores recommended for purchase

are of requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate

and the Supplier recommended in reliable and competent to supply the stores

in question എന രൂപത്തെജല് സകാക്ഷദകപടുകത്തെണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 17/ 17.03.17).

3-23-8   നതീക്കജയജരജപസ തുക  അപകാകത സമബനജച്ചസ–

ടജ കകന്ദ്രത്തെജകന 2015-16 വര്ഷകത്തെ യഫകാസ്റ്റേസ പ്രകകാരമുള്ള വകാര്ഷജക ബകാങസ &

കകാഷസ അക്കക്കൗണസ സമറജ പ്രകകാരമ കകന്ദ്രത്തെജകന നതീക്കജയജരജപസ 16,68,217/- രൂപ ആണസ.

അക്കക്കൗണജകന കപരസ നതീക്കജയജരജപസ

1 കറനസ അക്കക്കൗണസ 13,18,296/-

2 റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 2,50,275/-

3 കകാഷസ ഇന് ഹകാനസ 15,700/-

4 കകാഷസ റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ 16,68,217/-

കമല്  സൂചേജപജച്ച  പടജകയജല്  ക്രെമ  നമ്പര്  3,  4  ഇനത്തെജല്  വന

കരഖകപടുത്തെലുകള കതറകാണസ.  ആയതസ പരജകശകാധജച്ചസ ആവശദമകായ മകാറങ്ങള വരുത്തെജ

ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 14/ 15.03.2017).
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3-24    3-24    ഒ  .  എഫസ  .  ആര്  .   കസനര്  ,   എ  .  ആര്  .  എസസ  .   കദകാമ്പസസ  ,   തജരുവല  .

3-24-1   എസസ  .  ബജ  .  റജ  .  യമകായജ  ഏര്കപട  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ  അണര്സ്റ്റേകാനജമഗജകല
വ്വവസ്ഥകള  ലമഘജച്ചുകകകാണസ  അക്കക്കൗണ്ടുകളജല് നജനമ  തുകകള
ഈടകാക്കജയജരജക്കുന   -   തജരജകക ഈടകാകക്കണതകായ തുക   1563/-   രൂപ

26.02.2015  ല്  SBT  യമകായജ  ഏര്കപടജരുന കമകമകാറകാണമ ഓഫസ  അണര്സ്റ്റേകാനജമഗസ

പ്രകകാരമ  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  നല്കുന  കസവനങ്ങള  എലകാമ

സക്കൗജനദമകായജരജക്കുകമനസ  സമതജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഇതജകല  വദവസ്ഥകള

ലമഘജച്ചുകകകാണസ സ്ഥകാപനത്തെജകന SBT MGMHS  തജരുവല ശകാഖയജല് നജനമ ആകക

1563/-  രൂപ  ഈടകാക്കജയജരുന.   കമല്  തുക  തജരജകക  ലഭജക്കകാനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

ക്രെമ നമ.
അക്കക്കൗണസ

നമ.

ഈടകാക്കജയ

തുക

തുക ഈടകാക്കജയ

തജയതജ

ഈടകാക്കജയതജകന

കകാരണമ

1 57028877224 630 9.3.16
അകക്കക്കൗണസ കതീപജമഗസ

ചേകാര്ജസ

2 57028877224 632.50 9.3.17
അകക്കക്കൗണസ കതീപജമഗസ

ചേകാര്ജസ

3 67243852815 100 17.10.15 കചേക്കസ ചേകാര്ജസ

4 67243852815 200 1.3.16 കചേക്കസ ചേകാര്ജസ

3-25  3-25  ഡജപകാര്ടസകമനസ  ഓഫസ  കപകാകമകാളജജ  കഫകാറജ  കളച്ചര്  ,
കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-25-1   ദജവസ കവതനകാടജസ്ഥകാനത്തെജലുള്ള കതകാഴജലകാളജകളുകട കജകാലജ കചേയ ദജവസ  -
ങ്ങള വദക്തമകാക്കജയജടജല

2015 ഏപ്രജല് മുതല് 2016 ജനുവരജ വകര ദജവസകവതനകാടജസ്ഥകാനത്തെജല് കജകാലജ

കചേയ്യുന  കതകാഴജലകാളജകളക്കസ  കവതനമ  നല്കുനതജനസ  തയകാറകാക്കുന  സബസ
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വക്കൗച്ചറുകളജല് കജകാലജ കചേയ മകാസമ,  ദജവസങ്ങള എനജവ കരഖകപടുത്തുനജല.  ആകക

ഇത്ര ദജവസമ കജകാലജ  കചേയതജകന നജരക്കനുസരജച്ച തുകയകാണസ  നലജവരുനതസ.  എലകാ

കതകാഴജലകാളജകളുകടയമ  അറന്ഡന്സസ  രജജസ്റ്റേര്  ഉകണങജലുമ  വക്കൗച്ചറുകളജല്  കൃതദമകായ

ദജവസങ്ങള  കരഖകപടുത്തെകാത്തെതജനകാലുമ  പല  സതീമുകളജലുമ  ഒകര  വദക്തജകള

പണജകയടുക്കുനതജനകാലുമ  ഇക്കകാരദത്തെജല്  ആധജകകാരജകത  ഉറപകാക്കകാന്  ബുദ്ധജമുടകാണസ.

അതജനകാല്  ഓകരകാ  കതകാഴജലകാളജക്കുമ  കവതനമ  നല്കുന  കവളയജല്  എനമുതല്

എനവകര  കജകാലജകചേയ്തു  എനസ  വദക്തമകാക്കുന  കൃതദമകായ  വജവരങ്ങള

കചേര്കക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 11.01.2017).

3-25-2   കരകാര്  കതകാഴജലകാളജകളുകട  നജയമനമ  ,    കഡകടഷന്  ,    നജയന്ത്രണ സമവജധകാനമ
എനജവയജകല അപകാകതകള

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാവസകാനമ  കഫബ്രുവരജ,  മകാര്ച്ചസ  മകാസങ്ങളജല്

കതകാഴജലകാളജകകള എത്തെജക്കുനതജനസ കഡകടഷന് പ്രസജദ്ധകപടുത്തെജയതജലൂകട ഏറവമ കുറവസ

കരഖകപടുത്തെജയ  കരകാറുകകാരനകാണസ  കഡകടഷന്  ഉറപജച്ചുനല്കജയജട്ടുള്ളതസ.  ബനകപട

കരഖകള പരജകശകാധജച്ചതജല് കകണത്തെജയ നജരതീക്ഷണങ്ങള:

1. മൂനസ  കഡകടഷന്  ലഭജച്ചതകായജ  ടകാബുകലഷന്  കഫകാമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുകണങജലുമ

കഡകടഷന് പരജകശകാധനയസ  ലഭജച്ചജടജല.  ഏറവമ  കുറവസ  കരഖകപടുത്തെജയ  ആളുകട

കഡകടഷന് മകാത്രമകാണസ ഫയലജലുള്ളതസ.

2. ഒരു  വര്ഷകത്തെയസ  കഡകടഷന്  വജളജക്കുനതജനു  പകരമ  ഓകരകാ  മകാസകത്തെയസ

പ്രകതദകമ പ്രകതദകമ കഡകടഷനുകളകാണസ ഉള്ളതസ.

3. കഡകടഷന്  ഉറപജച്ച  കരകാറുകകാരനസ  ആകകത്തുക  നല്കജയതജല്  ഇത്ര

കതകാഴജലകാളജകളക്കസ ആകക ഇത്ര തുക എനസ മകാത്രമകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.

ഓകരകാരുത്തെരുമ  എത്ര  ദജവസമ  പണജകയടുത്തു  എനമ  അതുകന  ആകക  തുക

വകപറജയ  കരഖകള മുതലകായവ ഫയലജല് ഇല.  ആകക എത്ര കപര്  എത്ര
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ദജവസമ  പണജകയടുത്തു  എനസ  ബനകപട  ഉകദദകാഗസ്ഥന്

സകാക്ഷദകപടുത്തെജയതകായമ കകാണുനജല.

       ഇപ്രകകാരമ കഡകടഷന് ക്ഷണജച്ചസ കരകാറുകകാരനസ നല്കജയ തുകയകട വജവരമ ചുവകട

കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ നമ. ബജല് നമ്പര്/ തജയതജ തുക തുക നല്കജയതസ ആര്ക്കസ/
കരകാറുകകാരകന കപരസ

1 14/3/15-16,  2.3.2016
(ശതീര്ഷകമ-4457)

52715/- രമ പ്രദതീപ്കുമകാര് 

2 36/3/15-16,  31.3.2016
(ശതീര്ഷകമ-4457)

4883/- രമ പ്രദതീപ്കുമകാര് 

3 37/3/15-16,  31.3.2016
(ശതീര്ഷകമ-4457)

12443/- രമ പ്രദതീപ്കുമകാര് 

4 470/15-16,  13.13.2016
(ശതീര്ഷകമ-0034)

10375/- രമ പ്രദതീപസ കുമകാര്

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ. 2/ 11.01.2017).

3-25-3 ഡതീസല്  ജനകറററുകള    -    വകാങ്ങല്  നടപടജക്രെമങ്ങള  ,    പരജപകാലനമ  ,
അപകാകതകള
കപ്രകാജക്ടസ നമ. 9813 - GOK പകാന് Introduction and Improvement of large scale 

production of exotic cut flowers

കമല്പറഞ  കപ്രകാജക്ടജനകായജ  രണ്ടു  ജനകറററുകള  ഡജപകാര്ടസകമനസ

ഉപകയകാഗജക്കുനണസ.  തന്വര്ഷമ  ജനകറററുകള സര്വ്വജസസ  കചേയതജകന  കചേലവകള

പരജകശകാധജച്ചു. കചേലവജകന വജശദവജവരമ തകാകഴ കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ 
നമ.

ജനകറററജകന ഇനമ. സര്വ്വതീസസ കചേയ 
സ്ഥകാപനമ

കചേലവജകന വജവരമ കപ്രകാജക്ടസ 
ഇന്കവസ്റ്റേജകഗറര്

1 കുമജന്സസ കമ്പനജയകട
കമകാഡല് : X2.5G2 

Alternator Sl.No. 
G.O.9E09951       
Make : STAMFORD 
Model : BC1184E1       

സുനജത കസയജല്സസ & 
സര്വ്വതീസസ ലജമജറഡസ, 
കകകാച്ചജ.

B.R.No.38/15-16       
CBV No.28/5/15-16 
കചേ.നമ.969602/    
04-06-15
തുക  – 12135/-

കഡകാ.
പജ.കക.സുധകാകദവജ
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2 കജര്കലകാസര് ജന്കസറസ
(ഗതീന്) കമകാഡല് : 
K615ASI - 
C(KG12.5ASIC/KG/OA
SI-G) 

സുനജത കസയജല്സസ & 
സര്വ്വതീസസ ലജമജറഡസ, 
കകകാച്ചജ.

B.R.No.243/15-16      
CBV No.26/10/15-16 
കചേ.
നമ.628220/19.10.2015
തുക  – 11020/-

കഡകാ.
പജ.കക.സുധകാകദവജ

ഡതീസല് ജനകറററുകള പരജപകാലജക്കുനതജകല അപകാകതകള തകാകഴ പറയമ 

പ്രകകാരമകാണസ:

1. സുനജത  കസയജല്സസ  &  സര്വ്വതീസസ  ലജമജറഡസ,  കകകാച്ചജ  എന സ്ഥകാപനവമകായജ

മുദ്രപത്രത്തെജല് കരകാര് കവയനതജനുപകരമ കമ്പനജയകട കലറര്പകാഡജല് ആണസ

കടമസസ & കണതീഷന്സസ, സര്വ്വതീസസ എഗജകമനസ എനജവ കവച്ചജരജക്കുനതസ (തജയതജ-

6.5.15)

2. കലണര്  വര്ഷത്തെജല്  55-65  ദജവസമ  ഇടവജടകാണസ  കമ്പനജയകട  സര്വ്വതീസസ

ക്രെമതീകരജച്ചജട്ടുള്ളതസ.  ഡജപകാര്ടസകമനജനസ ആവശദമുള്ളകപകാള ആയതസ ലഭദമകാക്കുകമനസ

ഉറപ്പുവരുത്തെജയജടജല.

3. ഡതീസല്  ജനകറററുകളക്കസ  കലകാഗസ  ബുക്കുകള  നജശ്ചജത  രൂപത്തെജലല

സൂക്ഷജച്ചജരജക്കുനതസ.

4. ഫറ്റ്യൂവല്  എഫജകഷദന്സജ  കടസ്റ്റേസ  നടത്തുനതജകന  കരഖകള,  ഫതവല്  കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേര് എനജവ പരജകശകാധനയസ നല്കജയജടജല.

5. കുമജന്സസ കമ്പനജയകട ജനകററര് ഇന്കസ്പെക്ഷന് നടത്തെജയതുപ്രകകാരമ എനര്ജജ

മതീററജകല  റതീഡജമഗസ  895  KWH  മകാത്രമകാണസ.  ഫതവല്  മതീറര്  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമല.

ഡതീസല്  ഉപകഭകാഗമ  കണക്കകാക്കകാന്  നടപടജ  സഡതീകരജച്ചസ  വജവരമ

അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 12.01.2017).
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3-26    3-26    വപനകാപജള ഗകവഷണ കകന്ദ്രമവപനകാപജള ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     വകാഴക്കുളമവകാഴക്കുളമ

3-26-1   കതരകഞടുപസ ദജവസകത്തെ കവതനമ നല്കജയതജകല അപകാകതകള

തകദ്ദേശ  സഡയമഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളജകലക്കസ  കപകാതു  കതരകഞടുപസ  നടന

05.11.2015-നസ  ദജവസ കവതനകാടജസ്ഥകാനത്തെജല് കജകാലജ  കചേയ്തു  വരുനവര്ക്കസ  കവതനമ

നല്കജയതജല് തകാകഴ പറയന അപകാകതകള കണ്ടു.

(സജ.ബജ.വജ. നമ. -13/12-2015, ബജല് തതീയതജ. 11.12.2015, തുക-4030/-, ശതീര്ഷകമ- 321-31-

9550-142)

ജതീവനക്കകാരകന കപരസ നല്കജയ
തുക

അപകാകത

സൂരദ.എസസ., 
ആനനഭവന്

300/- സജ.ബജ.വജ. നമ.006/12-15/ 01.12.2015 കഗകാസസ 
തുക 13350/- പ്രകകാരമ 05.11.15-കല തുക മുന്പസ 
വകപറജയജട്ടുണസ.

ദജവദ.ബജ., 
കനച്ചജത്തെടത്തെജല്

300/- സജ.ബജ.വജ. നമ.005/12-15/ 01.12.15 കഗകാസസ 
തുക 9690/- പ്രകകാരമ 05.11.15-കല തുക മുന്പസ 
വകപറജയജട്ടുണസ.

നവതീന വര്ഗതീസസ, 
കകകാച്ചുപറമ്പജല്

350/- സജ.ബജ.വജ. നമ.4/12-15/ 01.12.15 കഗകാസസ-
14010/-  ശതീര്ഷകമ-321-31-9271-142. വക്കൗച്ചര് 
പ്രകകാരമ  2015 നവമബറജല് 06-ാകാമ തജയതജ 
മുതല്കക്ക കജകാലജ കചേയജട്ടുള. അകഡജറന്സജല് 
ഒപജടജടജല.

ഗതീത ബകാബു, 
കതകാടത്തെജനകാട്ടു വതീടസ

300/- സജ.ബജ.വജ. നമ.09/12-15/ 01.12.15 കഗകാസസ തുക 
10950/- പ്രകകാരമ ഗതീത ബകാബു 09.11.15 
മുതല്കക്ക കജകാലജ കചേയജട്ടുള.

കമല്പറഞ ജതീവനക്കകാകരകാടസ തുകകള എത്രയമ കവഗമ ഓഫതീസജല് അടയവകാന്

നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുണസ  എന മറുപടജയകാണസ  21.02.17-കല  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ്പര്  1-നസ

ലഭദമകാക്കജയതസ.     ജതീവനക്കകാരജല് നജനമ  ഈടകാക്കജ  കസ്റ്റേഷന് അക്കക്കൗണജല് പണമ
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അടവകാക്കുനതു വകര  പ്രസ്തുത  1250/-  രൂപ  സ്ഥകാപന കമധകാവജയകട  ബകാധദതയകായജ

പരജഗണജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണ നമ്പര് 1/21-02-2017).

3-26-2   ഇന്കവകായ്സസ ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതു സമബനജച്ചസ

ഇന്സക്ഷണല്  ഫകാമ  കവള്ളകായണജക്കസ  പ്ളകാനജങ്ങസ  കമറതീരജയല്സസ  തകാകഴ

പറയന ഇന്കവകായ്സസ പ്രകകാരമ നല്കജയജട്ടുണസ.

തതീയതജ ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര് തുക

09.10.2015 02/15-16 18,383/-

ഈ ഇന്കവകായ്സസ നകാളജതുവകര ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.  ഇന്കവകായ്സസ ക്രെമതീകരജക്കകാന്

നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 2/ 21.02.2017).

3-26-3  പരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ ഈടകാക്കുന സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ   -   സര്ക്കകാരജകലക്കസ
അടവകാക്കജയജടജല

എമ.എസസ.സജ.  ഫുഡസ സയന്സസ  & കടകകകാളജജ കപ്രകാജക്ടസ വര്ക്കജകന ഭകാഗമകായജ

വപനകാപജള  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  പരജശതീലനത്തെജനസ  പകങടുക്കുന

പരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ ഈടകാക്കജയതജകന വജശദകാമശമ ചുവകട

കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. രശതീതജ പരജശതീലനകാര്ത്ഥജയകട
കപരസ

ഫതീ സര്വ്വതീസസ
ടകാക്സസ (14%)

റജമകാര്ക്സസ

നമ്പര് തതീയതജ

1 97/ 58518 01.04.16 അനുഷ.വജ. 5,500/- 770/-

2 2/ 58519 25.04.16 മുഹമദസ
മുബഷജര്.സജ.എച്ചസ.

5,500/- 770/-

3 3/ 58519 25.04.16 സമതീല്.സജ.പജ. 5,500/- 770/-

4 6/ 58519 02.05.16 മജസ്തജ. മകാതത 5,500/- 770/-
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5 7/ 58519 03.05.16 അനുഷ.വജ. 4,500/- 630/- പരജശതീലനമ
ഒരു മകാസമ
ദതീര്ഘജപജച്ചു.

6 10/ 58519 25.05.16 റജയ സകാറ കതകാമസസ 5,500/- 770/-

7 21/ 58519 12.07.16 റജനജ കമകാഹന് 5,500/- 770/-

8 43/ 58519 31.08.16 “ 4,500/- 630/- പരജശതീലനമ
ഒരു മകാസമ
ദതീര്ഘജപജച്ചു.

9 59/ 58519 30.09.16 “ 4.500/- 630/- “

ആകക സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ
-----------

6,510/-
=======

         
പരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനമ  ഈടകാക്കുന  ഫതീസുമ  സര്വ്വതീസസ  ടകാകമപരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനമ  ഈടകാക്കുന  ഫതീസുമ  സര്വ്വതീസസ  ടകാകമ

ഉളകപകടയള്ള  കമകാത്തെമ  തുക  ഫകാമ  റവനത  അക്കക്കൗണജല്  ഉളകപകടയള്ള  കമകാത്തെമ  തുക  ഫകാമ  റവനത  അക്കക്കൗണജല്  ((അക്കക്കൗണസ  നമഅക്കക്കൗണസ  നമ..

67321270851,  67321270851,  എസസഎസസ..ബജബജ..ടജടജ.)  .)  നജകക്ഷപജക്കുകയമനജകക്ഷപജക്കുകയമ,  ,  ആയതസ  ഓകടകാസഡതീപസ  വഴജ  കമപസആയതസ  ഓകടകാസഡതീപസ  വഴജ  കമപസ

കടകാളറുകട അക്കക്കൗണജകലക്കസ  മകാറുകയമകാണസ കചേയ്യുനതസകടകാളറുകട അക്കക്കൗണജകലക്കസ  മകാറുകയമകാണസ കചേയ്യുനതസ.   .   ഇങ്ങകന മകാറുന തുകയജല്ഇങ്ങകന മകാറുന തുകയജല്

നജനമ  സര്വ്വതീസസ  ടകാക്സസ  പ്രകതദകമ  കവര്തജരജച്ചസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുക്കുവരുത്തെജയജടജലനജനമ  സര്വ്വതീസസ  ടകാക്സസ  പ്രകതദകമ  കവര്തജരജച്ചസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുക്കുവരുത്തെജയജടജല..

പരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ ഈടകാക്കുന സര്വ്വതീസസ  ടകാക്സസ  അതകാതസ മകാസമ തകനപരജശതീലനകാര്ത്ഥജകളജല് നജനമ ഈടകാക്കുന സര്വ്വതീസസ  ടകാക്സസ  അതകാതസ മകാസമ തകന

കമപസ കടകാളകറ അറജയജക്കുകയമകമപസ കടകാളകറ അറജയജക്കുകയമ, , ആയതസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കു വരുത്തുവകാനുള്ള കമല്ആയതസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കു വരുത്തുവകാനുള്ള കമല്

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതുമകാണസനടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതുമകാണസ..

((ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് - 05/ 21.02.2015).- 05/ 21.02.2015).

3-27    3-27    ഫകാമജമഗസ സജസ്റ്റേമ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്ഫകാമജമഗസ സജസ്റ്റേമ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്    , ,     കകകാടകാരക്കരകകകാടകാരക്കര    ..

3-27-1 മരകാമത്തെസ  പ്രവര്ത്തെജകളുകട  എസ്റ്റേജകമറസ    -    വര്ക്കസ  ,    ബജലസ ല്ല്  ,    എമ  .  ബുക്കസ  എനജവ
സൂക്ഷജക്കുനജല  .

 എഫസ.എസസ.ആര്.എസസ.  സദകാനനപുരമ  കസനറജകന  തകാകഴ  സൂചേജപജച്ചജട്ടുള്ള

മരകാമത്തെസ പ്രവര്ത്തെജകളുകട വക്കൗച്ചറുകള പരജകശകാധജച്ചതജല് പ്രവര്ത്തെജകളുകട എസ്റ്റേജകമറസ
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കൃതദമകായജ  എടുക്കുകകയകാ  പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെജയകാക്കജയ കശഷമ  വര്ക്കസ  ബജലസ ല്ല്  കൃതദമകായജ

കരഖകപടുത്തുകകയകാ  എമ.ബുക്കജല്  കമഷര്കമനസ  കരഖകപടുത്തുകകയകാ  കചേയജടജല.

എമ.ബുക്കജകന  പരജപകാലനത്തെജകല  കപകാരകായ്മകള  കകാരണമ  പ്രവൃത്തെജകളുകട  കൃതദത

പരജകശകാധജക്കകാന് ഓഡജറജല് സകാധജച്ചജടജല.

Sl.
No.

Voucher
No.

Cheque No. Item Amount

1 50/06-15 408176 dt.30.6.2015 Construction of pod shed 97422/-

2 172/03-16 644796 dt.23.3.2016 Construction of goat shed 96497/-

3
26/07-15 408190 dt.08.7.2015 Construction of shade 

house
58469/-

4 285/03-16 644825 dt.31.3.2016 Construction of bund 32950/-

       മരകാമത്തെസ പ്രവൃത്തെജകള പൂര്ത്തെതീകരജക്കുകമ്പകാള തകന കൃതദമകായ അളവകള

കരഖകപടുത്തെജ എമ.ബുക്കസ സൂക്ഷജകക്കണതുമ പരജകശകാധനയകായജ ഹകാജരകാകക്കണതുമകാണസ. 

3-27-2 കുരുമുളകസ  നഴറജ  സ്ഥകാപജക്കല്  പദ്ധതജ  ലക്ഷദമ  വകവരജക്കുവകാന്
ശദ്ധജകക്കണതസ

 ഉയര്ന  പ്രതജകരകാധകശഷജയമ  ഉല്പകാദനകശഷജയമുള്ള കുരുമുളകസ  ഇനങ്ങള

കശഖരജച്ചസ  കുരുമുളകസ  നഴറജ  സ്ഥകാപജച്ചസ  കുരുമുളകസ  വതകള  കര്ഷകര്ക്കസ  വജല്പന

നടത്തുവകാനകാണസ  പദ്ധതജ  വജഭകാവനമ  കചേയജരുനതസ.  5,71,695/-  രൂപ  എസ്റ്റേജകമറസ

ഉണകായജരുന പദ്ധതജയജല്  50,000  കുരുമുളകസ  വതകള  7/-  രൂപ നജരക്കജല് വജല്പന

നടത്തെജ  3,50,000/-  രൂപ  സമകാഹരജക്കുവകാന്  ലക്ഷദമജടജരുന.  എനകാല്  ഓഡജറസ

എന്കഡയറജയകട  മറുപടജയകടയമ  ഹകാജരകാക്കകപട  കരഖകളുകട  പരജകശകാധയകടയമ

അടജസ്ഥകാനത്തെജല് പദ്ധതജക്കകായജ ആകക  5,24,798/-  രൂപ കചേലവഴജച്ചതകായമ ആകക

1,75,000/-  രൂപ മകാത്രമ വരവസ വനതകായമ കകാണുന. പ്രതജവര്ഷമ 10,000 കര്ഷകര്ക്കസ

പ്രകയകാജനകപടുമ എനസ ലക്ഷദമജടജരുന പദ്ധതജ എത്ര കപര്ക്കസ പ്രകയകാജനകപട്ടു എനമ,
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എത്ര  വതകള  ഉല്പകാദജപജച്ചു  എനമ  വദക്തമല.  കുരുമുളകസ  വതകളുകട

വജല്പനയജലൂകട  ലക്ഷദമജടജരുനതജലുമ  50%  വരവസ  മകാത്രകമ  കനടുവകാന്  സകാധജച്ചജട്ടുള.

രൂപതീകരജക്കുന  പദ്ധതജകള  പൂര്ണ്ണ  ലക്ഷദമ  വകവരജക്കുവകാന്  കവണ  ഊര്ജജത

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-27-3  കമ ഡജക്കല്  റജ  -  ഇമകബഴസകമനസ  നല്കജയതജകല  അപകാകത    5,690/-    രൂപ

തടസ്സകപടുത്തുന

 എഫസ.എസസ.ആര്.എസസ.  കസനറജകല അസജസ്റ്റേനസ  കപ്രകാഫസര് ശതീമതജ  എമ.

കലഖയസ  കവക്കൗച്ചര്  നമ.151/13-16  (കചേക്കസ  നമ.644783  തജയതജ,  19.03.2016)  പ്രകകാരമ

കമഡജക്കല്     റജ-ഇമകബഴസകമനസ ഇനത്തെജല് 5,690/-  രൂപ നല്കജയജട്ടുണസ. 27.02.2012

മുതല്   04.03.2012  വകര  എസസ.പജ.കഫകാര്ടസ  ആശുപത്രജയജകല  ചേജകജത്സയകാണസ

കമഡജക്കല്  റജ-ഇമകബഴസകമനസ  നല്കജയതസ.  സഡകകാരദ  ആശുപത്രജയജല്  ചേജകജത്സ

കചേയ്യുവകാനുണകായ സകാഹചേരദമ വജശദമകാക്കുന സര്ടജഫജക്കകറകാ സകാധൂകരണകമകാ കകയജമ

നല്കുവകാന്  വവകജയതജനുള്ള  മതജയകായ  കകാരണകമകാ  ലഭദമകാക്കകാത്തെതജനകാല്  ഈ

ഇനത്തെജല് നല്കജയ  5,690/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

3-27-4 യകാത്രകാബത്തെ   1100/-   രൂപ അധജകമകായജ നല്കജയതസ നജരകാകരജക്കുന

 കഡകാ.  ഷതീബ  കറകബക്ക  ഐസകസ,  അകസകാസജകയറസ  കഫകാഫസര്ക്കസ  CBV

No.115/3-16  പ്രകകാരമ  07.02.16  നസ  തജരുവനന്തപുരത്തെസ  നജനസ  ഡല്ഹജ  വകരയമ

22.02.2016  നസ ഡല്ഹജയജല് നജനമ തജരുവനന്തപുരമ വകരയമുള്ള വജമകാനയകാത്രയകാക്കസ

550/- രൂപ വജതമ ആകക 1,100/- രൂപ ഇന്സജഡനല് എക്കസ്പെന്സസ അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.

28.01.2012  കല  G.O.(P)No.74/2012/Fin.  പ്രകകാരമ എകക്കകാണമജ കകാസസ  ഫുള കഫയര്

യകാത്രകാക്കൂലജയകായജ കകയജമ കചേയകാല് ഇന്സജഡനല് എക്കസ്പെന്സജനസ അര്ഹതയജല.

ആയതജനകാല് ഇന്സജഡനസ  എക്കസ്പെന്സസ  ഇനത്തെജല് കകയജമ  കചേയ  1,100/-  രൂപ

തജരജച്ചസ പജടജച്ചസ യൂണജകവഴജറസ ഫണജകലയസ ഒടുക്കു വരുകത്തെണതകാണസ. 
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3-27-5 നഴറജ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര്  ,   വജല്പന രജജസ്റ്റേര് എനജവയകട   പരജപകാലനത്തെജകല

അപകാകതകള ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന

വജവജധ നടതീല് വസ്തുക്കള വകാങ്ങുകമ്പകാള  'പകാന്റജമഗസ  കമറതീരജയല് രജജസ്റ്റേറജ'ല്

എന്ടജ  വരുത്തെജയ കശഷമ മുളപജക്കുനതജകലയകായജ  നഴറജയജകലക്കു മകാറകമങജലുമ  നഴറജ

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജ'ല് അവയകട കസ്റ്റേകാക്കസ സമബനജച്ചസ വജശദവജവരങ്ങള കരഖകപടുത്തെജ

കകാണുനജല.  മുളപജക്കകാനകായജ  നല്കജയ  വജത്തെജകന  അളവസ,  മുളപജച്ചതജകന  എണ്ണമ,

മുളയകാത്തെതജകന  എണ്ണമ,  മുളയകാകത  വനതജകന  എഴുതജത്തെള്ളല്,  വജല്പനയസ

കയകാഗദമകായവയകട എണ്ണമ എനജവ സമബനജച്ച വജവരങ്ങകളകാനമ തകന ലഭദമല.

നഴറജയജല്  നജനമ  മുളപജച്ച  വതകള  വജല്പനയകായജ  എത്തുകമ്പകാള  'വജല്പന

രജജസ്റ്റേറജ'ല് അവയകട എന്ടജ  വരുത്തെജ വജല്പന നടത്തുകയകാണസ കചേയ്തു  വരുനതസ.

കമല്  അപകാകതകള  പരജഹരജക്കകാന്  ഭകാവജയജല്  സതഡര  നടപടജകള

വകകക്കകാകള്ളണതകാണസ. 

3-27-6 കറനസ അക്കക്കൗണജല് തുകകള നജകക്ഷപജക്കുന   -    പലജശ ഇനത്തെജല് ഭതീമമകായ
നഷ്ടമ

എസസ.ബജ.റജ.  കകകാടകാരക്കര (പുലമണ്) ശകാഖയജല് അക്കക്കൗണസ നമ.57022876504 ആയജ

ഒരു കറനസ അക്കക്കൗണസ തുറനജരജക്കുന.  അകനഡഷണത്തെജല്,  ജതീവനക്കകാരുകട ശമ്പളവമ,

കപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങളുമ, വജവജധ സതീമുകളക്കുള്ള തുകകളുമകാണസ ഈ അക്കക്കൗണജല്

നജകക്ഷപജക്കുനതസ എനസ എഫസ.എസസ.ആര്.എസസ.ല് നജനമ അറജയജച്ചു. 31.03.2016-ല്

അവസകാനജച്ച സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് ഈ അക്കക്കൗണജല് അവകശഷജച്ച  തുക

69,15,670/-  രൂപയകായജരുന. ഇതസ കസവജമഗ്സസ ബകാങസ അക്കക്കൗണസ ആയജരുനകവങജല്

ദജവകസന ലഭജകക്കണ പലജശ (4% നജരക്കജല്) 756 (6915670 x 4%/366)  രൂപയകാ-

യജരുന  (3/16 വകരയള്ള മകാസമ വകര).
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       ഈ അക്കക്കൗണസ ഉടന് പ്രകാബലദത്തെജല് കസവജമഗ്സസ ബകാങസ അക്കക്കൗണസ ആക്കജ

മകാറകാന് നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-27-7 കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ  മകാനഡലജകല വദവസ്ഥകളക്കസ  വജരുദ്ധമകായജ  കപകാതുകമഖലകാ
സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നജനമ സകാധനങ്ങള കനരജടസ വകാങ്ങുന  .

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  (അച്ചടജച്ചതസ)  നമ.3/2013/  കസ്റ്റേകാ.പ.വ.  തജയതജ,  21.06.13

പ്രകകാരമ പുറകപടുവജച്ച  കസ്റ്റേകാര്  പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  ഖണജക  9  (22)  പ്രകകാരമ

സര്ക്കകാര് വകുപ്പുകള/സ്ഥകാപനങ്ങള  എനജവയകട  ഉല്പനങ്ങള  ആയതസ

ഉല്പകാദജപജച്ചതസ  5 വര്ഷത്തെജനകമകാകണങജല്  കനരജടസ  വകാങ്ങകാകമനമ  വജല

കനകഗകാസജകയഷനജലൂകട നജശ്ചയജക്കണകമനമ,  ഖണജക  9.24  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങുന

സകാധനങ്ങള  സര്ക്കകാര്  സ്ഥകാപനമ  തകന  ഉല്പകാദജപജച്ചതകാകണനസ  പര്കച്ചസജങ്ങസ

ഓഫതീസര്  ഉറപ്പു  വരുത്തെണകമനമ   ഖണജക  9.25  പ്രകകാരമ  ഇപ്രകകാരമുള്ള

സ്ഥകാപനങ്ങള  ഉല്പകാദനമ  ആരമഭജച്ചസ  5  വര്ഷത്തെജല-ധജകമകായകാല്  സകാധനങ്ങള

വകാങ്ങുനതജനസ  കടണര്/കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കണകമനമ വദവസ്ഥ കചേയജട്ടുണസ.  എനകാല്

ഈ  വദവസ്ഥകളക്കസ  വജരുദ്ധമകായജ  സകാധനങ്ങള  കപകാതുകമഖലകാസ്ഥകാപനങ്ങളജല്

നജനമ കനരജടസ വകാങ്ങജയജരജക്കുന. ഉദകാ: ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

വക്കൗച്ചര് നമ. കചേക്കസ നമ. തുക വകാങ്ങജയ സകാധനമ സ്ഥകാപനമ

1. 33/11-15 500880/11.11.15 25741 കഹകാണ ബുഷസ കടര് RAIDCO

       സകാധനങ്ങള വകാങ്ങുവകാന് കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡലജകല വദവസ്ഥകള

പര്കച്ചസജമഗസ ഓഫതീസര് നജര്ബനമകായമ പകാലജകക്കണതകാണസ. 
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3-27-8 റബ്ബര്   മരങ്ങളുകട   ടകാപജമഗസ   കജകാലജകളക്കസ   കരകാര്   നല്കജയതസ    -

അപകാകതകള   -    മരങ്ങളക്കസ  കകടുപകാടുകള സമഭവജക്കുന

      എഫസ.എസസ.ആര്.എസസ.  കല  960  റബ്ബര്  മരങ്ങളുകട  ടകാപജമഗുമ  അനുബന

കജകാലജകളുമ  ശതീ.ബജജു.കജ.,   ബജജു  വജലകാസമ,   നടുക്കുനസ,   മുടവജള,   കകകാടകാരക്കര

എനയകാകള      (കഡകടഷന്  മുകഖന)   ഏല്പജച്ചജരുന.    ഇതസ   സമബനജച്ച

അപകാകതകള  ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

1. ശതീ. ബജജു കജ. യമകായജ കരകാറജകലര്കപടജടജല.

2. ശതീ ബജജുവജനസ കജകാലജയജലുള്ള പ്രകാവതീണദമ പരജകശകാധജച്ചജടജല.

3. ടകാപജമഗസ കജകാലജ തൃപ്തജകരമകാകണകാ എനസ യഥകാസമയമ പരജകശകാധന     

           നടത്തുനജല.

       ശതീമതജ.  കലഖ എമ.,  അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസറുകട 21.11.2015  കല പരജകശകാധനകാ

റജകപകാര്ടജല്,  ഈ കരകാറുകകാരന് മറസ  ആളുകകളകക്കകാണസ  (ബമഗകാളജ  കതകാഴജലകാളജകള)

പണജകയടുപജക്കുനകവനമ,  ശരജയകായ  രതീതജയജല്  ടകാപജമഗസ  നടത്തെകാത്തെതജനകാല്

മരങ്ങളുകട  തടജക്കസ  കകടുപകാടുകള  സമഭവജക്കുനകവനമ,  റബ്ബര്  ഷതീറസ

വലുപക്കുറവകായതജനകാലുമ ഗുണകമന്മേയജലകാത്തെതജനകാലുമ വജല കുറച്ചകാണസ ലഭജക്കുനകതനമ

റജകപകാര്ടസ കചേയസ കകാണുന.  ഈ വജവരമ ഫകാമ മകാകനജര് യഥകാസമയമ പരജകശകാധജച്ചസ

റജകപകാര്ടസ  നല്കജയതുമജല.   ടജ  അപകാകതകള ഓഡജറസ  ടതീമ  24-01-2017-ല് നടത്തെജയ

സ്ഥലപരജകശകാധനയജല്  കബകാദ്ധദകപടുകയമ  കചേയ്തു.   25.11.15-ല്  ശതീ.ബജജുവജകന

ടകാപജമഗസ  കജകാലജകളജല്  നജനമ  ഒഴജവകാക്കുകയമ  ശതീ.  എമ.എസസ.വബജു,  കൃഷ്ണകൃപ,

കകകാക്കകാടസ പജ.ഒ,  കകകാടകാരക്കര  ഏനയകാകള  (കഡകടഷനജല്  രണകാമകത്തെ  കുറഞ

നജരക്കസ കരഖകപടുത്തെജയ ആള) ഏല്പജക്കുകയമ കചേയജട്ടുണസ.  വരുമ വര്ഷങ്ങളജല് കമല്

സൂചേജപജച്ച അപകാകതകള ഉണകാകകാതജരജക്കകാന്  ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 
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3-27-9 വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള

വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. വജവജധയജനമ അടവസ തുകകളക്കുള്ള രസതീതുകള (എല്.ഐ.സജ.  പ്രതീമജയമ,  വജവജധ

റജക്കവറജകള മുതലകായവ) വക്കൗച്ചറുകളജല് സൂക്ഷജക്കുനജല.

2. സുരക്ഷകാ ജതീവനക്കകാര്, കതകാഴജലകാളജകള (ചേജലരുകടതസ ഒഴജകക) എനജവരുകട മസ്റ്റേര്

കറകാളുകള (DDO ആവശദമകായ സകാക്ഷദകപടുത്തെലുകള വരുത്തെജ സൂക്ഷജക്കുനജല) 

3. വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ  സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ള  ബജല്ലുകള  റദ്ദേസ  കചേയസ  പകാസസ  ഓര്ഡര്

കരഖകപടുത്തുനജല. (DDO യകട അറകസ്റ്റേഷകനകാടുകൂടജ)

4. കവകവ്വകറ  വക്കൗച്ചറുകള പ്രകകാരമ  വജവജധയജനമ  കചേലവകളക്കുള്ള തുകകള ഒരു

കചേക്കസ മുകഖന മകാറജ എടുത്തെസ നല്കുന രതീതജയകാണസ നജലനജല്ക്കുനതസ.  അങ്ങകന

ആ വക്കൗച്ചറുകളജകലലകാമ തകന ഈ ഒകര കചേക്കസ നമ്പരുമ ഈ രതീതജയജല് മകാറജ

എടുത്തെജട്ടുള്ള ഒറ തുകയമകാണസ കരഖകപടുത്തെജ വരുനതസ. ഇതജല് ഓകരകാ വക്കൗച്ചറജലുമ

അതജകന  യഥകാര്ത്ഥ  തുകയമ  അതജകനകാകടകാപമ  ബകാക്കറജല്  കമകാത്തെമ  തുകയമ

കരഖകപടുത്തുനതകാണസ  അഭജകകാമദമ.  വക്കൗച്ചറുകള  സൂക്ഷജക്കുനതജല്  കമല്

അപകാകതകള പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-28   3-28   പ്ളകാകനഷന് കക്രെകാപ സ  പ്ളകാകനഷന് കക്രെകാപ സ      &  &      വസ്പെസസസവസ്പെസസസ    ,  ,      കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസകഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ    ,,

കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര

3-28-1 കരകാര്  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്    piecemeal    ആയജ  കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചതജനകാല്
ആദകായ നജകുതജ നഷ്ടമ

 വകുപജകല  വജവജധ  സതീമുകളജകലയകായജ  കരകാര്  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്

കതകാഴജലകാളജകകള  നജയമജക്കുനതജനകായജ  കഡകടഷന്  ക്ഷണജച്ചജരജക്കുനതസ  രണസ-മൂനസ

മകാസങ്ങളജകലയകായകാണസ. വജശദകാമശങ്ങള :

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



146

MIDH കപ്രകാജക്ടസ - Principal Investigator  :  Dr. N. Mini Raj

ക്രെമ
നമ.

CBV No.&
Date

തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1 1-5/15-16
dt.21.5.15

29995/- 4/15 ഹമതീദസ സജ.എമ.

2 1-6/15-16
dt.3.6.15

29995/- 5/15 ഹമതീദസ സജ.എമ.

3 1-7/15-16
dt.1.7.15

29995/- 6/15 എമ.ആര്.ഉണ്ണജകൃഷ്ണന്

4 1-8/15-16
dt.4.8.15

29435/- 7/15 എമ.ആര്.ഉണ്ണജകൃഷ്ണന്

5 1-9/15-16
dt.4.9.15

28850/- 8/15 മജനജ തങച്ചന്

6 1-10/15-16
dt.1.10.15

20775/- 9/15 മജനജ തങച്ചന്

7 1-11/15-16
dt.2011.15

13800/- 10/15 തനൂജ ടജ.എസസ.

8 1-12/15-16
dt.2.12.15

11400/- 11/15 തനൂജ ടജ.എസസ.

9 1-1/15-16
dt.1.1.16

16250/- 12/15 ശകാന്ത എമ.ആര്.

10 1-3/15-16
dt.31.3.16

29850/- 3/16 ശകാന്ത എമ.ആര്.

ആകക 194245/-

Strengthening Research Nutmeg Pro ject-PI-Dr.V.S.Su jatha

ക്രെമ
നമ.

CBV No.&
Date

തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1
1-6/15-16
dt.9.6.15

29995/- 4/15
അനജത വജജയന്, 
അരജകവലജ വതീടസ,
കവള്ളകാനജക്കര.
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2
1-6/15-16
dt.9.6.15

29995/- 5/15
അനജത വജജയന്, 
അരജകവലജ വതീടസ,
കവള്ളകാനജക്കര.

3
1-7/15-16
dt.1.7.15

29995/- 6/15
അനജത വജജയന്, 
അരജകവലജ വതീടസ,
കവള്ളകാനജക്കര.

4
1-8/15-16
dt.4.8.15

29435/- 7/15
അനജത വജജയന്, 
അരജകവലജ വതീടസ,
കവള്ളകാനജക്കര.

5
1-9/15-16
dt.7.9.15

28850/- 8/15
ഓമന എമ.കക.,
കമലുവതീടജല് വതീടസ, 

പടജക്കകാടസ.

6
1-10/15-16
dt.2.10.15

20775/- 9/15
ഓമന എമ.കക.,
കമലുവതീടജല് വതീടസ, 

പടജക്കകാടസ.

7
1-11/15-16
dt.12.11.15

13800/- 10/15
ഓമന എമ.കക.,
കമലുവതീടജല് വതീടസ, 

പടജക്കകാടസ.

8
1-12/15-16
dt.2.12.15

11400/- 11/15
ഓമന എമ.കക.,
കമലുവതീടജല് വതീടസ, 

പടജക്കകാടസ.

ആകക
------------
1,94,245/-
=======

Megaseed Pro ject (Spices) RF-6260

Principal Investigator  :  Dr. V.S.Sujatha

ക്രെമ
നമ.

CBV No.&
Date

തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1
1-5/15 

dt.5.5.15
22800 4/15 രകാജജ പജ.ആര്.

2
7-6/15

dt.3.6.15
22700 5/15 കപ്രമദകാസന് കക.എമ.
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3
1-7/15

dt.6.7.15
24400 6/15 കപ്രമദകാസന് കക.എമ.

4
1-8/15

dt.4.8.15
27100 7/15 കപ്രമദകാസന് കക.എമ.

5
4-8/15

dt.1.9.15
18330 8/15 ബതീന പജ.പജ.

6
1-10/15

dt.7.10.15
21390 9/15 ബതീന പജ.പജ.

7
1-11/15

dt.3.11.15
14260 10/15 ബതീന പജ.പജ.

8
1-12/15

dt.4.12.15
14310 11/15 ബതീന പജ.പജ.

9
1-1/16

dt.6.1.16
17145 12/15 രകാജജ പജ.ആര്.

10
1-2/16

dt.9.2.16
13795 1/16 രകാജജ പജ.ആര്.

11
4-3/16

dt.5.3.16
10230 2/16 രകാജജ പജ.ആര്.

12
11-3/16

dt.3.3.16
11005 3/16 രകാജജ പജ.ആര്.

ആകക 217465

Scheme-AICRP Pro ject mode centre on Nutmeg
Principal Investigator  :  Dr. N. Mini Raj

ക്രെമ
നമ.

CBV No.&
Date

തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1
9-3/16 

dt.31.3.16
9750 3/16 ശകാന്ത എമ.ആര്.

2
2-3/16

dt.5.3.16
25750 2/16 ശകാന്ത എമ.ആര്.

3
1-2/16

dt.9.2.16
29700 1/16 വജജയന്
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4
1-1/16

dt.1.1.16
26300 12/15 വജജയന്

ആകക 91500

Scheme-DST Pro ject-Propagation techniques and ex situ conservation of
coccinium fenestratum

Principal Investigator  :  Dr. V. Suma

ക്രെമ നമ.
CBV No.&

Date
തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1
3-7/15

dt.7.7.15
8960 4/15 കുമകാരജ എമ.വജ.

2
4-7/15

dt.7.7.15
8680 5/15 കുമകാരജ എമ.വജ.

3
1-8/15

dt.21.8.15
8680 6/15 കുമകാരജ എമ.വജ.

4
1-12/15

dt.1.12.15
27160 9/15 കുമകാരജ എമ.വജ.

5
8-12/15

dt.29.12.15
9250 10/15 കുമകാരജ എമ.വജ.

6
1-2/16

dt.9.2.16
17700 12/15 എമ.വജ.തങമണജ

7
3-2/16

dt.9.2.16
9000 1/16 എമ.വജ.തങമണജ

8
2-3/16

dt.5.3.16
8400 2/16 എമ.വജ.തങമണജ

9
8-3/16

dt.31.3.16
9000 3/16 എമ.വജ.തങമണജ

ആകക 106830
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Scheme-Network Centre for Planting Material Production

Principal Investigator  :  Dr. P.Anitha

ക്രെമ
നമ.

CBV No.&
Date

തുക മകാസമ കഡകടഷന് എടുത്തെ വദക്തജ

1
1-8/15-16
dt.5.8.15

20100 8/15 സജന്ധു എമ.എമ.

2
1-9/15-16
dt.8.9.15

10800 9/15 സജന്ധു എമ.എമ.

3
5-9/15-16
dt.8.9.15

11100 9/15 സജന്ധു എമ.എമ.

4
1-11/15-16
dt.4.11.15

13200 11/15 സജന്ധു എമ.എമ.

5
2-11/15-16
dt.4.11.15

12900 11/15
സജന്ധു എമ.എമ.

6
5-12/15-16
dt.3.12.15

12000 12/15 ചേന്ദ്രജക സജ.

7
1-3/16

dt.2.3.16
13800 3/16 ചേന്ദ്രജക സജ.

8
15-3/16
dt.4.3.16

13500 3/16 ചേന്ദ്രജക സജ.

ആകക 107400

ആകക - 9,99,015/-
      =========

ഇപ്രകകാരമ പതീസസ കമയജലകായജ വജവജധ വദക്തജകളക്കസ കഡകടഷന് നല്കജയതജനകാല് 

ഇന്കമ ടകാക്സസ ആക്ടസ 194(സജ) പ്രകകാരമുള്ള ആദകായനജകുതജ അടവകാക്കുനതജല് നജനമ 

ഒഴജവകാക്കുനണസ. ഒരു വര്ഷകത്തെയകാവശദമകായ കതകാഴജലകാളജകകള കമകാത്തെമകായജ 

കഡകടഷന് അടജസ്ഥകാനത്തെജല് നജയമജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/ 12.01.17).
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3-29  3-29  അഗജകളച്ചറല്  വമകക്രെകാബകയകാളജജ    &    അഗജകളച്ചറല്

കമറതീരജകയകാളജജ  ,   കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

3-29-1    ഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കജയജടജല

സ്ഥകാപനത്തെജകല റജകവകാളവജമഗസ ഫണസ കണക്കുകളുമകായജ ബനകപടസ ഇന്കവകായ്സുകള

പരജകശകാധജച്ചതജല്  86,000/-  രൂപയകട  ഇന്കവകായ്സുകള  തതീര്പകാക്കുവകാന്

അവകശഷജക്കുനതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസ
ഇന്കവകായ്സസ നമ. &

തജയതജ
ഇനമ/അളവസ തുക

1
സൂപ്രണസ, തകാലൂക്കസ കഹഡസ 
കഡകാര്കടഴസ കഹകാസ്പെജറല്, പുനലൂര്.

180/15 19.09.2015 ബകാസജലസസ
കളച്ചര് (50 l)

15,000/-

2
കസക്രെടറജ, മുനജസജപല് ഓഡജറസ, 
കനടുമങ്ങകാടസ.

181/15 22.09.2015 ബകാസജലസസ
കളച്ചര് (100 l)

30,000/-

3
അ ജയസ എസസ. കുമകാര്, ജൂനജയര് 
കഹല്ത്തെസ ഇന്കസ്പെക്ടര്, 
തജരുവല മുനജസജപകാലജറജ.

182/15 05.10.2015 ബകാസജലസസ
കളച്ചര് (10 l)

3,000/-

4

അകസകാസജകയറസ ഡയറക്ടര് 
ഓഫസ റജസര്ച്ചസ NARP (സകതണ്
റതീജജയണ്) കകകാകളജസ ഓഫസ 
അഗജകളച്ചറല്, കവള്ളകായണജ.

189/15 05.10.2015 ബകാക്ടതീരജയ
കഎഡനജഫജകക്ക
ഷന്

7,000/-

5

അകസകാസജകയറസ ഡയറക്ടര് 
ഓഫസ റജസര്ച്ചസ NARP (സകതണ്
റതീജജയണ്), കകകാകളജസ ഓഫസ 
അഗജകളച്ചറല്, കവള്ളകായണജ.

190/15 21.10.2015 ബകാക്ടതീരജയ
കഎഡനജഫജകക്ക
ഷന്

10,000/-

6
കടകാണജ കതകാമസസ, കഹല്ത്തെസ 
സൂപര്വവസര്, കകകാടയമ 
മുനജസജപകാലജറജ.

196/15 26.11..2015 ബകാസജലസസ
കളച്ചര് (20 l)

6,000/-

7
കസക്രെടറജ, മുനജസജപല് 
കകകാര്പകറഷന്,തജരുവനന്തപുരമ.

200/15 09.12.2015 ബകാസജലസസ
കളച്ചര് (50 l)

15,000/-

ആകക
----------
86,000/-
======

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 14.10.2016)
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3-29-2   UFAST   ബകാങസ അക്കക്കൗണസ നതീക്കജയജരുപജല് വദതദകാസമ

UFAST  പ്രകകാരമുള്ള വകാര്ഷജക  കണക്കകായ റതീക്കണ്സജകലഷന് കസ്റ്റേറസകമനജല്

ബകാങസ  അകക്കക്കൗണസ  നമ.  CA 67127488349  കന ബകാങസ  നതീക്കജയജരജപസ  തുക  31,14,811/-

എനകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്  ടജ  ബകാങസ  പകാസ്സസബുക്കസ  പ്രകകാരമ

യഥകാര്ത്ഥ നതീക്കജയജരജപസ തുക 31,24,121/- രൂപ ആണസ. (വദതദകാസമ 9310/-)

റജകവകാളവജമഗസ  ഫണ്ടുമകായജ  ബനകപട  SB  A/c  No.  41867 എന അക്കക്കൗണസ

03.10.2015 നസ കകകാസസ കചേയ്യുകയമ ടജ അക്കക്കൗണജലുണകായ 1,14,398/- രൂപ ടജ തജയതജയജല്

തകന 67337859134  എന ബകാങസ അക്കക്കൗണജകലക്കസ ടകാന്സ്ഫര് കചേയജട്ടുമുണസ.  എനകാല്

UFAST കണക്കുകളജല് 2015-16 സകാമ്പത്തെജകവര്ഷകാവസകാനവമ SB A/c No. 41867 ല്

1,02,967  രൂപ  നതീക്കജയജരജപസ  തുകയകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  സര്വ്വകലകാശകാലയകട

വകാര്ഷജകക്കണക്കുകളജല് ടജ തുക ഇരടജപകായജ വരുകയമ കചേയ്യുനണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/15.10.2016).

3-30  3-30  സതീഡസ  കടകകകാളജജ  യൂണജറസസതീഡസ  കടകകകാളജജ  യൂണജറസ    ,  ,      കഹകാര്ടജകളച്ചര്  കകകാകളജസ  ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-30-1   ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതു സമബനജച്ചസ

സതീഡസ  കടകകകാളജജ  വകുപജല് നജനമ  ഇന്കവകായ്സസ  പ്രകകാരമ  കനല്വജത്തുകള

നല്കജയതജല് തകാകഴ പറയനവ ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.

ക്രെമ
നമ്പര്

ഇന്കവകായ്സസ
നമ്പര്, തതീയതജ

ഇനമ, വകാങ്ങജയ സ്ഥകാപനമ, വകാങ്ങജയ
തതീയതജ

തുക

1 STU/RF/04/2015-16
dt.04/05/2015

കകാഞന കനല്വജത്തെസ, 
കപരുമകാടജ കൃഷജ ഭവന്, 13.05.15

30,600/-

2 STU/RF/06/2015-16
dt.15/05/2015

കകാഞന കനല്വജത്തെസ, 
കപരുമകാടജ കൃഷജ ഭവന്, 15.05.15

19,500/-
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3 STU/RF/07/2015-16
dt.19/05/2015

കകാഞന കനല്വജത്തെസ, 
കപരുമകാടജ കൃഷജ ഭവന്, 19.05.15

17,400/-

4 STU/RF/09/2015-16
dt.27/05/2015

കകാഞന കനല്വജത്തെസ, 
കപരുമകാടജ കൃഷജ ഭവന്, 27.05.15

20,100/-

5 STU/RF/13/2015-16
dt.04/09/2015

ഉമ കനല്വജത്തെസ, 
വടക്കകാകഞരജ കൃഷജ ഭവന്, 04.09.15

50,000/-

6 STU/RF/15/2015-16
dt.14/09/2015

ഉമ കനല്വജത്തെസ, 
തരൂര് കൃഷജ ഭവന്, 14.09.15

80,100/-

7 STU/RF/16/2015-16
dt.14/09/2015

ഉമ കനല്വജത്തെസ, 
വടക്കകാകഞരജ കൃഷജ ഭവന്, 14.09.15

50,000/-

8 STU/RF/20/2015-16
dt.16/10/2015

ഉമ, കകാഞന കനല്വജത്തുകള,
പുതുകക്കകാടസ കൃഷജ ഭവന്

2,200/-

9 STU/RF/28/2015-16
dt.30/03/2016

കസകാമദകാസസ, കകകാലകങകാടസ,
പകാലക്കകാടസ

4,680/-

-------------
2,74,580/-
========

കമല്  പ്രകകാരമ  ക്രെമതീകരജക്കകാന്  അവകശഷജക്കുന  ഇന്കവകായ്സുകള

ക്രെമതീകരജക്കകാന് നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-31  3-31  എന്എന്    ..    എഎ    ..    ആര്ആര്    ..    പജപജ    . .     കവള്ളകായണജകവള്ളകായണജ

3-31-1  യകാത്രകാ ബത്തെ അനുവദജച്ചതജനസ നടപടജക്രെമങ്ങള പകാലജച്ചജടജല

1. എന്.എ.ആര്.പജ.എസസ.ആര്(1) 3210/15 തതീയതജ.31.03.16

2. വക്കൗച്ചര് നമ.308/3/2016 ബജല് നമ്പര് 2112/15-16      13,667/- – രൂപ

3. ബജല് നമ.345/13/2016 കചേക്കസ നമ.326100/ 31.03.16  - 83,348/- രൂപ

2008  ആഗസ്റ്റേസ  26  മുതല്  28  വകര  ജര്മനജയജകല  ഫജകബര്ഗജല്  വച്ചസ

"Diagnosis  and  control  of  Bee  Diseases  ” എന  വജഷയത്തെജല്  നടന
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സജമകപകാസജയത്തെജല്  കഡകാ.എസസ.കദവകനശന്,  അകസകാസജകയറസ  ഡയറക്ടര്

പകങടുത്തെജട്ടുണസ.   ഇതജകലക്കകായജ  ക്രെമ  നമ്പര്  2&3  എനജവ പ്രകകാരമ  97,015/-  രൂപ

യകാത്രകാ ബത്തെ ഇനത്തെജല് വകപറജയജട്ടുണസ.

2016  ആഗസ്റ്റേസ  26  മുതല്  28  വകരയള്ള സജമകപകാസജയത്തെജല് പകങടുത്തെതജനസ

ആഗസ്റ്റേസ 30 വകരയള്ള തകാമസ കചേലവജകലക്കകായജ 40 യൂകറകാ നജരക്കജല് 200 യൂകറകാ (@

60.80  രൂപ)  തകാമസത്തെജനകായജ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുണസ.   25  മുതല്  29  വകര  ആകക  4

ദജവസകത്തെ  തകാമസമ  മകാത്രമ  അനുവദനതീയമകായതജനകാല്  2,432/-  രൂപ  അധജകമ

വകാങ്ങജയതകായജ കകാണുന. (40x60.80).

1. 5  ദജവസകത്തെ ദജനബത്തെയകായജ  375  കഡകാളര്  (@  45.57  രൂപ)  നല്കജയജട്ടുണസ.

ഇതജല്  1  ദജവസകത്തെ  ദജനബത്തെ  75  കഡകാളര്  3,418/-  രൂപ  അധജകമകായജ

വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.

2. യകാത്രകാ  ഇന്ഷഡറന്സജനകായജ  നല്കജയ  4,557/-  രൂപ  വദക്തജപരമകായജ  കചേലവസ

ഇനത്തെജല്കപടുനതജനകാല് ക്കളയജമജനസ അര്ഹതയജല.

3. കൂടകാകത  19.01.2007-കല സര്ക്കുലര് നമ.5/07/ഫജന് പ്രകകാരമ വജകദശ യകാത്രയകട

യകാത്രകാബത്തെ ക്കളയജമ കചേയ്യുകമ്പകാള ടജ  യകാത്രകാബത്തെ ഇന്തദന് എമബസജയജല്

നജനമ  ക്കളയജമ  കചേയജടജല  എന സര്ടജഫജക്കറസ  യകാത്ര കചേയ ഉകദദകാഗസ്ഥന്

കരഖകപടുകത്തെണതുണസ.  എനകാല് കമല് സര്ടജഫജക്കറസ ബജലജല് ലഭദമല.

4. കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ  ആര്ടജക്കജള  56(എ),  56(ഡജ)  എനജവ പ്രകകാരമ

യകാത്രകാബത്തെ യകാത്ര പൂര്ത്തെജയകായ മകാസമ കഴജഞസ  2  വര്ഷത്തെജനകമ ക്കളയജമ

കചേയജകലങജല്  അസകാധുവകാകുനതുമ,  അത്തെരമ  ക്കളയജമുകള  സര്ക്കകാരജകന

പ്രകതദക അനുവകാദകത്തെകാടുമ അമഗതീകകാരകത്തെകാടുമ കൂകട മകാത്രകമ മകാറകാനകാകൂ എനമ

നജഷര്ഷജച്ചജട്ടുണസ.  യകാത്ര  പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  7  വര്ഷമ  കഴജഞ  ഈ  യകാത്രയസ

യകാത്രകാബത്തെ നല്കുവകാന് സര്ക്കകാര് അനുവകാദമ ലഭജച്ചജടജല.  ഇതസ സമബനജച്ചസ
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നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കഡയരജ നമ.4-നസ മറുപടജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ആയതജനകാല്

അധജകമകായജ  വകപറജയ  10,407/-  രൂപ  നജരകാകരജക്കുകയമ  86,608/-  രൂപ

തടസ്സകപടുത്തുകയമ കചേയ്യുന.

3-31-2    ഖരമകാലജനദ സമസരണ പദ്ധതജ   -   പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമല

വജവ  ഖരമകാലജനദമ  വജവവളമകാക്കകാനുള്ള  പ്ളകാന്റുകള  സ്ഥകാപജക്കകാനകായജ  1

കകകാടജ  അടങല്  തുക  ഉളകപടുത്തെജ  3/2013-ല്  ആരമഭജച്ചസ  3  വര്ഷമ  കകകാണസ

പൂര്ത്തെജയകാക്കകാനകാണസ   പദ്ധതജ  ലക്ഷദമജടജരുനതസ.   എനകാല്  ആയതസ

പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമല.

ഇതജകന ഭകാഗമകായജട്ടുള്ള മകാതൃകകാ പ്ളകാനജനകായജ  15  കജകലകാ കവസ്റ്റേസ വകകകാരദമ

കചേയ്യുവകാന് കശഷജയള്ള കവസ്റ്റേസ കണ്വര്ടര്  2,00,000/-  രൂപ കചേലവജല് കമകസ്സര്സസ.

ഇകനകാകവഷന്  എക്സ്പെതീരജയന്സസ  മുകഖന  നജര്മജച്ചജട്ടുണസ.   ആയതജകന  നജര്മകാണമ

പൂര്ത്തെജയകാക്കജ പ്രവര്ത്തെന ക്ഷമത ഉറപസ വരുത്തെജയ കശഷമകാകണകാ 1 ടണ് കശഷജയള്ള

വപലറസ പ്ളകാനസ നജര്മകാണമ ആരമഭജച്ചതസ എനസ വദകതമല.

1 ടണ് കവസ്റ്റേസ വകകകാരദമ കചേയകാന് കശഷജയള്ള പ്ളകാനസ നജര്മജക്കുവകാനകായജ 22

ലക്ഷമ രൂപ കകരള അകഗകാ ഇന്ഡസതീസസ  കകകാര്പകറഷനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.   (കകടജട

നജര്മകാണമ,  കമഷജനറജ  എനജവ ഉളകപകട ആകക എത്ര രൂപ കചേലവകായജട്ടുകണനസ

ഓഡജറസ എന്കഡയരജ നമ്പര് 5 പ്രകകാരമ വദക്തമകാക്കുവകാന് ആവശദകപട്ടുകവങജലുമ മറുപടജ

ലഭദമകാക്കജയജടജല).

പദ്ധതജയകട  പൂര്ത്തെതീകരണ  കശഷമ  പ്രസ്തുത  പ്ളകാനസ  പ്രകയകാജനപ്രദമകായ

രതീതജയജല്  ഉപകയകാഗജക്കുവകാന്  ആവശദമകായ  കവസ്റ്റേസ  (പരമകാവധജ  1  ടണ്),  ആയതസ

വകകകാരദമ കചേയ്യുവകാനുള്ള മകാനുഷജക കശഷജ എനജവ തുടര്ച്ചയകായജ ലഭദമകാക്കുവകാനുള്ള

സമവജധകാനമ  രൂപതീകരജച്ചജടജല.   ആയതജനകാല്  പ്ളകാനസ  തുടര്ച്ചയകായജ

പ്രവര്ത്തെജക്കുവകാനകാകകാകത ഉപകയകാഗരഹജതമകാകകാനുള്ള സകാഹചേരദമകാണസ നജലവജലുള്ളതസ.
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പ്രസ്തുത പ്ളകാനസ,  അതജകന  പരമകാവധജ  ക്ഷമതയകായ  പ്രതജദജനമ  1000  കജകലകാ

കവസ്റ്റേസ വകകകാരദമ കചേയകാനകാവകമനസ പരതീക്ഷജച്ചസ ഉറപസ വരുത്തെജയജടജല.

ഇപ്രകകാരമ  വജവമകാലജനദമ  വജവവളമകാക്കകാനുള്ള  പദ്ധതജക്കകായജ  വന്തുക

കചേലവഴജച്ചസ  പ്ളകാന്റുമ  കകടജടവമ  നജര്മജച്ചജട്ടുള്ള  സകാഹചേരദത്തെജല്  ആയതസ

ഉപകയകാഗശൂനദമകാകകാകത  തുടര്ച്ചയകായജ  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാക്കുവകാനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-31-3   കസ്പെകകകാമതീറര് വകാങ്ങല് നടപടജകള    -    അപകാകതകള    (National  Project  on
Management of Soil Health & Fertility Stationery Soil testing lab project)

1.     ഈ കപ്രകാജക്ടജകന   ഭകാഗമകായജ ഒരു    വജസജബജള    കസ്പെകകകാ    കഫകാകടകാമതീറര്   

വകാങ്ങുവകാന് (നമ.NARP(SR)3/4521/15) 13.01.16-ല് കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കുകയമ 3 

കമ്പനജകള കഡകടഷന് സമര്പജക്കുകയമ കചേയ്തു.                                      

1.  Systronics India Ltd.     -   Rs.74,500/-                                          

2. Innate Analytics          -   Rs.60,000/-                                          

3. Elico                       -   Rs.65,000/-                                          

ഇതജല്   എലജകകകാ   എന   കമ്പനജ   കപ്രകാജക്ടജല്   ഉപകയകാഗജച്ചജരുന  പഴയ 

'Spectro  Photometer'-നസ   13,000/-   രൂപ  വബ    ബകാക്കസ ആയജ   കകാണജച്ചസ 

54,600/-   രൂപ   കരഖകപടുത്തുകയമ     എലജകകകാ-യസ     പര്കച്ചസസ   ഓര്ഡര് 

നല്കുകയമ    കചേയ്തു.    എനകാല്   കഡകടഷന്  കനകാടതീസജല്   പഴയ 'Spectro 

Photometer'  Buy Back  Offer-ല് തജരജകക നല്കുന   വജവരമ കരഖകപടുത്തെജയജ-

രുനജല.  അതു   കകാരണമ മറസ സപ്ളയര്മകാര്ക്കസ അതസ   അനുസരജച്ചുള്ള നജരക്കസ 

കരഖകപടുത്തുവകാന് സകാധജച്ചജടജല.  കഡകടഷനജല് കരഖകപടുത്തെകാകത ഒരു കമ്പനജക്കസ 

മകാത്രമ വബ  ബകാക്കസ ഓഫറജനസ   അവസരമ നല്കജയ നടപടജ ക്രെമരഹജതമകാണസ.
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2.   ഉപകയകാഗത്തെജലകായജരുന കസ്പെകകകാ  കഫകാകടകാമതീറര്  തകരകാറജലകായതജകന തുടര്നസ

സര്വ്വതീസസ ചേകാര്ജസ ഇനത്തെജല് 28,500/- രൂപ M/s. Analytikjena (AJ Instruments)

എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  നല്കജകയങജലുമ  പ്രസ്തുത  കസ്പെകകകാ  കഫകാകടകാമതീറര്

പ്രവര്ത്തെജപജക്കുവകാന്  സകാധജച്ചജടജല.   60,000/-  രൂപകയകാളമ  വജല  വരുന

ഉപകരണമ  റജപയറജങ്ങജനകായജ  28,500/-  രൂപ  കചേലവസ  കചേയ  കശഷവമ

പ്രകയകാജനപ്രദമകാക്കുവകാന് സകാധജക്കകാതജരുന സകാഹചേരദവമ വദക്തമല.

3-31-4   സമയബനജതമകായജ കരകാര് വച്ചസ പര്കച്ചസസ ഓര് ഡര് നല്കകാത്തെതസ കകാരണമ
അധജക നജരക്കസ നല്കകണജ വന

Marker  Assisted  Introgression  of  Thermosensitive  Generic  male  sterile“

genes to red rice background for stable sterility for hybrid seed production  ” എന

പദ്ധതജക്കകായജ  ഒരു  "കജല്  കഡകാകതകമകനഷന്  സജസ്റ്റേമ  വകാങ്ങുവകാന്  06.02.2015-ല്

തതീരുമകാനജക്കുകയമ  5  ലക്ഷമ രൂപയകട അനുമതജ  ലഭജക്കുകയമ കചേയ്തു.   11.02.2015-ല്

കടണര്  കനകാടജഫജകക്കഷന്  പുറകപടുവജക്കുകയമ,  കടണര്  സമര്പജച്ച  7  കമ്പനജകളജല്

നജനമ  25.03.15-നസ  കൂടജയ  പര്കച്ചസസ  കമജറജ  കസ്പെസജഫജകക്കഷന്  പകാലജച്ചജട്ടുള്ളതസ  2

കമ്പനജകള മകാത്രമകാകണനസ കകണത്തെജ,  ബഡ്ജറസ  കപ്രകാവജഷനജലുമ  (5,00,000/-  രൂപ)

അധജക തുക ആയതജനകാല് ഈ കമ്പനജകകള കനകഗകാസജകയഷനു ക്ഷണജച്ചു.

ഇതജകന അടജസ്ഥകാനത്തെജല് Biored എന സ്ഥകാപനമ GEL DOC XR എന Biored GEL

Documentation System, Branded PC ഇലകാകത നജകുതജ ഉളകപകട 5,00,990/-  രൂപയസ

സപ്വള കചേയകാമ എനസ 30.03.2015-ല് സമതജച്ചു.

എനകാല് 30.03.15-ല് തകന കൂടജയ പര്കച്ചസസ കമജറജ ഇതസ 5,00,000/-  രൂപയസ

മുകളജല് ആയതജനകാല് രണകാമകത്തെ സ്ഥകാപനമകായ Biodigital  എന സ്ഥകാപനവമകായജ

കനകഗകാഷജകയറസ  കചേയ്യുകയമ  5325  പക്കൗണജനസ  @  93  (4,95,225/-  രൂപ)  Syngel

Documentation System സപ്വള കചേയകാകമനസ 30.03.2015-ല് ഓഫര് നല്കജ.
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ഇതസ  30.03.15-ല് തകന പര്കച്ചസസ കമജറജ  അമഗതീകരജക്കുകയമ ടജ  ഉപകരണമ

5325 കചേലവസ കചേയ്തു വകാങ്ങുവകാന് 31.03.15-നസ അകസകാസജകയറസ കപ്രകാഫസര് കഡകാ.കറകായസ

സ്റ്റേതീഫനസ കത്തെസ നല്കുകയമ കചേയ്തു.

31.03.15-ല് അമഗതീകരജച്ച പര്കച്ചസസ ഉത്തെരവമ വജകദശ ഡജ.ഡജ.  എടുക്കുവകാനുള്ള

കത്തുമ 05.05.15-ല് മകാത്രകമ അയച്ചജട്ടുള്ളതകായജ കകാണുനള.

തുടര്നസ  17.07.2015-ല്  മകാത്രമകാണസ  ഡജ.ഡജ.  എടുത്തെതസ.   എനകാല്  7/15-ല്

പക്കൗണജകന  വജനജമയ  നജരക്കസ  99.53  രൂപ  ആയതജനകാല്  5325-നസ  5,29,997/-  രൂപ

വജനജകയകാഗജകക്കണജ വന.  

5,00,000/-  രൂപ കചേലവനുവകാദമുള്ള ഉപകരണമ  4,95,225/-  രൂപയസ  (5325  )

31.03.2015-ല്  ഓര്ഡര്  നല്കജകയങജലുമ  സമയബനജതമകായജ  വകാങ്ങല്  പ്രക്രെജയ

പൂര്ത്തെജയകാക്കകാത്തെതജനകാല്  യൂകറകായകട  നജരക്കസ  വദതദകാസമ  കകാരണമ  34,772/-  രൂപ

അധജക കചേലവസ കചേകയണജ വനജട്ടുണസ.  

അധജകമകായജ നല്കജയ തുകയകായ 34,772/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സമ കചേയ്യുന.

3-31-5  ക്ഷകാമബത്തെ  കുടജശജക   അധജക  തുക  വകപറജയതസ  –  4,535/-    രൂപ
നജരകാകരജക്കുന

സജ.ബജ.വജ.  നമ.05/14-15  പ്രകകാരമ  എനകമകാളജജ  വജഭകാഗമ  കപ്രകാഫസറകായ

കഡകാ.എസസ.കദവകനശന്  01.07.14  മുതല്  28.02.15  വകരയള്ള ക്ഷകാമബത്തെ കുടജശജക

വകപറജയജട്ടുണസ.   ആര്ജജതകാവധജ  സറണര്  കചേയതസ  01.04.14  പ്രകാബലദത്തെജലകാണസ

(കപജസ  നമ.53  ഓഡജറസ  രജജസ്റ്റേര്  2014-15)  1.4.14-ല്  100%  ക്ഷകാമബത്തെക്കകാണസ

അര്ഹതയള്ളതസ.   എനകാല്  ക്ഷകാമബത്തെ  കുടജശജക  ഇനത്തെജല്  ആര്ജജതകാവധജ
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സറണര് കചേയതജനസ  107% ക്ഷകാമബത്തെ വകപറജയജട്ടുണസ. (64,790/-  രൂപ അടജസ്ഥകാന

ശമ്പളവമ  69,325/-  രൂപ  ക്ഷകാമബത്തെയമ)  4,535/-  രൂപ  അധജകമകായജ  ക്ഷകാമബത്തെ

കുടജശജക വകപറജയതസ തജരജകക ഈടകാക്കജ യൂണജകവഴജറജ ഫണജകലക്കസ ഒടുകക്കണതകാണസ.

3-31-6  അഡഡകാന്സസ തുകകളുകട തജരജച്ചടവസ  യഥകാസമയമ നടക്കുനജല  അടജയന്തജര–
നടപടജകയടുക്കുനതസ സമബനജച്ചസ

കചേലവസ  വക്കൗച്ചറുകള അഡഡകാന്സസ  രജജസ്റ്റേറുമകായജ  പരജകശകാധജച്ചകപകാള,  വജവജധ

ആവശദങ്ങളക്കകായജ  എടുത്തെ  അഡഡകാന്സസ  തുകകള  യഥകാസമയമ  ക്രെമതീകരജക്കുനജല

എനസ ഓഡജറജനസ കബകാധദകപട്ടു.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

തതീയതജ റഫറന്സസ നമ്പര് &
വജശദകാമശമ

ചുമതലകപട ഉകദദകാഗസ്ഥന് തുക

1 03.06.15 45/15-16
SR-3/1276/03(i)dt.19.05.2015

കഡകാ.ലകാലു ദകാസസ, 
കപ്രകാഫസ്സര്, ആര്.പജ.ഐ.

15,000/-

2 03.06.15 46/15-16
SR-3/488/06 dtd.19.05.2015

ശതീ. രകാസലമ,
വഡവര്

1,000/-

3 27.06.15 125/15-16
SR/7/336/11(iii) dtd.18.06.2015

കഡകാ.സഡപ്ന അലക്സസ,
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര്

13,000/-

4 08.07.15 210/15-16
SR/4/3306/13 dt.08.06.2015

കഡകാ.കമരജ ഉക്കുറു,
കപ്രകാഫസ്സര്, എസസ.പജ.ഐ.

10,000/-

5 08.07.15 144/15-16
SR-8/3818/13 dt.27.06.2015

കമ. കസപ്ക ലകാബസ,
പനങ്ങപകാറ, 
തജരുവനന്തപുരമ

85,875/-

6 08.07.15 202/15-16
SR-7/2472/3(iii) dt.27.12.2016

കമ. റതീജജയണല് അകഗകാ 
ഇന്ഡസതീസസ ലജമജറഡസ, 
കനയകാറജന്കര

1,99,500/-

7 22.07.15 366/15-16
SR-4/3300/13 dt.22.07.2016

കഡകാ.കമരജ ഉക്കുറു,
കപ്രകാഫസ്സര്, എസസ.പജ.ഐ.

10,000/-

8 05.08.15 367/15-16
SR-7/1204/13 dt.22.07.2015

കമ. സജ.ഇ.പജ.എല്. 
ലകബകാറടറജ & കടകജക്കല് 
ഡജവജഷന്, മുണക്കല്, 
കകകാലമ

2,24,720/-
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9 03.09.15 534/15-16
SR-7/5091/08

കഡകാ.കറകായസ സ്റ്റേതീഫന്,
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര്

15,000/-

10 04.09.15 562/15-16 കഡകാ. കറകായസ സ്റ്റേതീഫന്,
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര്

15,000/-

11 06.10.15 717/15-16 കഡകാ.ജജജജ.ടജ, 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

4,000/-

12 15.09.15 766/15-16 കഡകാ.ജജജജ.ടജ., 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

4,000/-

13 15.09.15 819/15-16 കഡകാ.സബജന കജകാര്ജസ.ടജ., 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

25,000/-

14 18.11.15 919/15-16 കമ. അകഗകാ ഇന്ഡസതീസസ 
കകകാര്പകറഷന് ലജമജറഡസ

6,17,000/-

15 12.11.15 904/15-16 കഡകാ.മജനജ.സജ., 
അകസ്സകാസ്സജകയറസ 
കപ്രകാഫസ്സര് &പജ.ഐ.

15,000/-

16 18.11.15 922/15-16 കഡകാ.കക.ഉഷകാകുമകാരജ,
പജ.ഐ.

75,000/-

17 22.01.16 1328/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ.,
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

27,00,000/-

18 25.01.16 1359/15-16 കമ.സജത്തെകാര 
കകകായജമ്പത്തൂര്, 
കഡകാ.ജയലകജ

32,505/-

19 27.01.16 1392/15-16 കഡകാ.ലകാലു ദകാസസ, 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

7,000/-

20 27.01.16 1394/15-16 കഡകാ.എലജസബത്തെസ.കക. 
സജറജയകസ, 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

22,500/-

21 27.01.16 1395/15-16 കഡകാ.എലജസബത്തെസ.കക. 
സജറജയകസ, 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

10,000/-

22 18.02.16 1515/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

57,000/-

23 18.02.16 1516/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

6,840/-
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24 18.02.16 1517/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

73,872/-

25 18.02.16 1518/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

44,325/-

26 18.02.16 1519/15-16 കഡകാ.ജയലകജ.വജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്&പജ.ഐ.

57,000/-

27 25.02.16 1463/15-16 കഡകാ.ബജ.അപര്ണ,
അകസകാസ്സജകയറസ 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

5,000/-

28 25.02.16 1570/15-16 കഡകാ.പജ.സജ.കജസ്സജകുടജ,
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര്& 
പജ.ഐ.

11,600/-

29 10.03.16 1610/15-16 കഡകാ.കറജജ റകായസ, പജ.ഐ. 77,625/-

30 17.03.16 1616/15-16 കഡകാ.ഉഷകാകുമകാരജ, 
കപ്രകാഫസ്സര് & പജ.ഐ.

30,000/-

31 30.03.16 1800/15-16 കമ.സജഡജകയകാ, സ്റ്റേകാററ്റ്യൂ, 
തജരുവനന്തപുരമ.

1,999/-

32 30.03.16 1785/15-16 കഡകാ.വജ.കക.ഗജരജജ, 
കപ്രകാഫസ്സര്

5,100/-

33 31.03.16 1894/15-16 കഡകാ.മഞ.ആര്.വജ.
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര്& 
പജ.ഐ.

25,000/-

34 31.03.16 1847/15-16 കഡകാ.ആര്.നകാരകായണന്,
അകസകാ. കപ്രകാഫസ്സര് & 
പജ.ഐ.

15,000/-

35 31.03.16 1831/15-16 പ്രസ്സസ മകാകനജര്, 
കക.എ.യ. പ്രസ്സസ, മണ്ണുത്തെജ.

50,000/-

36 31.03.16 1956/15-16 പ്രസ്സസ മകാകനജര്, 
കക.എ.യ.പ്രസ്സസ, മണ്ണുത്തെജ

27,000/-

37 31.03.16 1988/15-16 കമ. ഗ്കളകാബസ സയനജഫജകസ, 
തജരുവനന്തപുരമ.

23,115/-

38 31.03.16 1886/15-16 കമ.കബനജകവകാ പവര് 
കസകാലറ്റ്യൂഷന് വപ്രവറസ 
ലജമജറഡസ, കപട

14,750/-
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39 1998/15-16 കമ. സ്പെസക ലകാബസ, 
(കഡകാ.നജഷ.എമ.എസസ.,  
പജ.ഐ.)

32,000/-

40 2039/15-16 കമ.കറയ്ഡ്കകകാ കകരള 
ലജമജറഡസ, കനയകാറജന്കര, 
കഡകാ.രകാധ കദവജ, പജ.ഐ.

2,65,000/-

41 2080/15-16 കമ. അസസ ല ക്രെജകയഷന്,
കകകാകളജസ ഓഫസ 
അഗജക്കളച്ചര്,കവള്ളകായണജ

18,000/-

42 2116/15-16 കമ. സ്പെസക ലകാബസ, 
തജരുവനന്തപുരമ.

28,851/-

43 2117/15-16 കമ.ബകയകാ സജസ്റ്റേമസസ,
ഇടപഴജഞജ

48,949/-

44 2107/15-16 കമ. കബനജകവകാ പവര് 
കസകാലൂഷന് വപ്രവറസ 
ലജമജറഡസ, കപട

46,100/-

45 2152/15-16 കമ. കരകാഹജണജ ടകയഴസ,
(കഡകാ.സകാമ.ടജ., 
കപ്രകാഫസ്സര്& പജ.ഐ.)

9,500/-

46 2166/15-16 കമ.കക്രെകാകമകാള ബകയകാ-കടകസ
വപ്രവറസ ലജമജറഡസ, 
ബകാമഗ്ളൂര്.

14,885/-

47 2173/15-16 കമ. കബകാജതീന്, 
തജരുവനന്തപുരമ.

24,997/-

48 2106/15-16 കമ. ആക്സസസ പവര് കകയര് 
സജസ്റ്റേമസസ, തജരുവനന്തപുരമ

4,15,000/-

49 2169/15-16 കമ. കത.ആര്.എസസ. 
വപ്രവറസ ലജമജറഡസ, 
എമ.ജജ.കറകാഡസ, 
തജരുവനന്തപുരമ.

80,000/-

50 2212/15-16 കഡകാ.മഞ.ആര്.വജ.,
അകസകാ.കപ്രകാഫസ്സര്& 
പജ.ഐ.

16,000/-
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51 2170/15-16 കമ. ഗ്കളകാബസ സയനജഫജകസ, 
കഫകാര്ടസ.പജ.ഒ., 
തജരുവനന്തപുരമ.

14,320/-

52 2170/15-16 കമ, ഈപന്കഡകാര്ഫസ ഇന്തദ,
കചേവന

14,885/-

 ടജ തുകകള തജരജച്ചുപജടജക്കുനതജനുള്ള അടജയന്തജര നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.
  

3-31-7   കകരള ഗവണ്കമനസ കസര്വനസസസ കമഡജക്കല് അറന്ഡന്സസ റൂളസസ    1960-
വദവസ്ഥകള പകാലജക്കകാകതയള്ള കമഡജക്കല് റതീ  -  ഇമകബഴസകമനസ   - 41,165/-   രൂപ
തടസ്സകപടുത്തുന

ചുവകട  പറയന  കമഡജക്കല്  റതീ-ഇമകബഴസകമന്റുകള  അനുവദജച്ചതസ  കകരള

ഗവണ്കമനസ  സര്വനസസസ  കമഡജക്കല്  അറനന്സസ  റൂളസസ  1960-കല  വദവസ്ഥകള

പകാലജക്കകാകതയകാണസ.

ക്രെമ
നമ.

വക്കൗച്ചര് നമ്പറുമ വജശദവജവരവമ ഹകാജരകാക്കകാത്തെ കരഖ

1 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ  .09/09-15
ശതീമതജ.ഷതീജകാറകാണജ.എ.കക., 
അസജസ്റ്റേനസ കസക്ഷന് ഓഫതീസറുകട 
11,122/- രൂപയകട കമഡജക്കല്           
റതീ-ഇമകബഴസകമനസ

നജര്മല  കഹകാസ്പെജറല്,  തജരുവനന്തപുരമ  എന
വപ്രവറസ  കഹകാസ്പെജറലജലകാണസ  ചേജകജത്സ
നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.   ടജ  കഹകാസ്പെജറലജകലക്കസ
റഫര്  കചേയ്തു  കകകാണ്ടുള്ള  ഗവണ്കമനസ
കഡകാക്ടറുകട കത്തെസ.

2 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ  . 08/09-15
ശകാന്ത,  ഓഫതീസസ  സൂപ്രണജകന  10,285/-
രൂപയകട കമഡജക്കല് റതീ-ഇമകബഴസകമനസ

കജമസസ  കഹകാസ്പെജറല്,  തജരുവനന്തപുരമ  എന
വപ്രവറസ  കഹകാസ്പെജറലജലകാണസ  ചേജകജത്സ
നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.   ടജ  കഹകാസ്പെജറലജകലക്കസ
റഫര്  കചേയ്തുകകകാണ്ടുള്ള  ഗവണ്കമനസ
കഡകാക്ടറുകട കത്തെസ.

3 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ  . 07/09-15
ഷജബു.സജ.എ.,  കമ്പറ്റ്യൂടര്  അസജസ്റ്റേനസ
കഗഡസ-II-കന  4,498/-  രൂപയകട
കമഡജക്കല് റതീ-ഇമകബഴസകമനസ

ബജ.എന്.വജ.  കഹകാസ്പെജറല്,  തജരുവലമ,  എന
വപ്രവറസ  കഹകാസ്പെജറലജലകാണസ  ചേജകജത്സ
നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.   ടജ  കഹകാസ്പെജറലജകലക്കസ
റഫര്  കചേയ്തുകകകാണ്ടുള്ള  ഗവണ്കമനസ
കഡകാക്ടറുകട കത്തെസ.
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4 സജ  .  ബജ  .  വജ  .   നമ  .38/10-15
അജജത്കുമകാര്.എസസ.കക., കസക്ഷന് 
ഓഫതീസറുകട 15,260/- രൂപയകട 
കമഡജക്കല് റതീ-ഇമകബഴസകമനസ

കകകാകസകാകപകാളജറന് കഹകാസ്പെജറല്, 
തജരുവനന്തപുരമ എന വപ്രവറസ 
കഹകാസ്പെജറലജലകാണസ ചേജകജത്സ 
നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.  ടജ കഹകാസ്പെജറലജകലക്കസ 
റഫര് കചേയ്തുകകകാണ്ടുള്ള ഗവണ്കമനസ 
കഡകാക്ടറുകട കത്തെസ.  ഒ.പജ.ടജക്കറസ ബജലജല് 
ലഭദമല.  ബജല്ലുകളുകട മറുഭകാഗത്തെസ കപയ്ഡസ 
വബ മജ എനസ എഴുതജ ഒപജടജല.

കകരള  ഗവണ്കമനസ  സര്വനസസസ  കമഡജക്കല്  അറനന്സസ  റൂളസസ  1960-കല

വദവസ്ഥകളക്കസ വജരുദ്ധമകായജ അനുവദജച്ച 41,165/- രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന.

3-31-8   സജ ഡ്കകകായജല് നജനമ സകാധനങ്ങള കനരജടസ  വകാങ്ങുനതസ    -    കകരള കസ്റ്റേകാര്
പര്കച്ചസസ മകാനഡലജകല വദവസ്ഥകളക്കസ വജരുദ്ധമ

സ.ഉ.(അച്ചടജച്ചതസ)  നമ.3/2013  എസസ.പജ.ഡജ.  തതീയതജ.21.06.13  പ്രകകാരമ

പുറകപടുവജച്ച കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് ഖണജക  9.22  പ്രകകാരമ,  സര്ക്കകാര്/

സര്ക്കകാര്  നജയന്ത്രണത്തെജലുള്ള  സ്ഥകാപനങ്ങളുകട  ഉല്പനങ്ങള  ആയതസ  ഉല്പകാദനമ

ആരമഭജച്ചസ  5  വര്ഷത്തെജനകമകാകണങജല്  കനരജടസ  വകാങ്ങകാകമനമ  വജല

കനകഗകാസജകയഷനജലൂകട  നജശ്ചയജക്കണകമനമ  ഖണജക  9.24  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങുന

സകാധനങ്ങള  ടജ  സര്ക്കകാര്  സ്ഥകാപനമ  തകന  ഉല്പകാദജപജച്ചതകാകണന  പര്കച്ചസജങ്ങസ

ഓഫതീസര് ഉറപ്പുവരുത്തെണകമനമ വദവസ്ഥ കചേയജട്ടുണസ.

എനകാല് കമല് വദവസ്ഥകളക്കസ വജരുദ്ധമകായജ സ്ഥകാപനത്തെജകലക്കസ ആവശദമകായ

സകാധനങ്ങള  സജഡ്കകകായജല്  നജനമ  കനരജടസ  വകാങ്ങജയജരജക്കുന.   ഭകാവജയജകല

വകാങ്ങലുകളജല് ഈ പ്രവണത ഒഴജവകാക്കജ കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡലജകല വദവസ്ഥകള

കര്ശനമകായമ പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-31-9   രജജസ്റ്റേര് ഓഫസ കടണര് പരജപകാലജക്കുനതജകല അപകാകതകള

കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ വകാലദമ II  കഫകാറമ 15 പ്രകകാരമുള്ള രജജസ്റ്റേര് ഓഫസ

കടണര്  കസ്റ്റേഷനജല്  ഉപകയകാഗജക്കുനജല.   നജലവജലുള്ള കടണര്  രജജസ്റ്റേറജല്  കനയജമ
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ഓഫസ  കഫമ,  ഐറമ,  കകകാസ്റ്റേസ  ഓഫസ  ഐറമ  എനജവ  മകാത്രമകാണസ

കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ പ്രകകാരമുള്ള രജജസ്റ്റേര് ഓഫസ

കടണര് പരജപകാലജക്കുനതജനുള്ള അടജയന്തജര നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-31-10  യകാത്രകാബത്തെ  ബജല്ലുകള  തയകാറകാക്കുനതജകല  അപകാകതകള  ചുവകട
കചേര്ക്കുന

1. ശരജയകായ ജതീവനക്കകാര്  തതീവണജ  സമയമ  കരഖകപടുത്തെകാകത സമര്പജക്കുന ടൂര്

ഡയറജകള പ്രകകാരമ ടജ.എ. ബജല്ലുകള തയകാറകാക്കജ ബത്തെകള നല്കുന.

2. യകാത്ര കചേയ ഉകദദകാഗസ്ഥരുകട അടജസ്ഥകാന ശമ്പളമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

3. കപ്രകാജക്ടസ  കഫകലകാ,  കടകജക്കല്  അസജസ്റ്റേനസ  എനജവര്ക്കസ  യകാത്രകാ  ബത്തെ

നല്കുനതജനസ  അവകര  യകാത്രയസ  നജര്കദ്ദേശജക്കുന  ഉത്തെരവകള  അവരുകട

യകാത്രയകട ആവശദകത എനജവ കരഖകപടുത്തുനജല.

3-31-11   ഔകദദകാഗജക കകാറജനസ ഇനനക്ഷമത കുറവസ  ,    ആവശദമകായ അറകുറപണജകള
കചേയസ റതീ  -  കടസ്റ്റേസ കചേയകാകത വകാഹനമ ഓടജച്ചതജല് സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഭതീമമകായജ
നഷ്ടമ

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  (സകാധകാ)  നമ.582/75/കപ്രകാ.മ.  തതീയതജ.05.05.1975

അനുസരജച്ചസ  വകാഹനത്തെജകന യന്ത്രത്തെജകന അറകുറപണജകള കചേയസ ഇനനക്ഷമതകാ

പരജകശകാധനക്കസ ഹകാജരകാക്കണകമനമ ഇനനക്ഷമത ഗണദമകായജ കുറയകയകാകണങജല്

ഒരു മകാസത്തെജനകമ റതീ-കടസ്റ്റേസ കചേയണകമനമ നജഷര്ഷജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല് അസജസ്റ്റേനസ

എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്  (കപകാതു  മരകാമത്തെസ  വകുപസ,  കമക്കകാനജക്കല്  സബസ

ഡജവജഷന്)റുകട  ഇനനക്ഷമതകാ  സകാക്ഷദപത്രമ  (നമ.200/റജ.1/2015(24)

തതീയതജ.06.02.2015)  പ്രകകാരമ  സ്ഥകാപനത്തെജകല  ഔകദദകാഗജക  വകാഹനമകായ  സഡജഫസ

ഡജസയര്  കകാറജകന  (രജജസ്റ്റേര്  നമ്പര്  KL  08  BC  2078  വകാഹനത്തെജകന ഇനനമ

ഡതീസല്)  ഇനനക്ഷമത  11  കജ.മതീ.  പ്രതജ  ലജററകാണസ.   ഇതസ  സകാധകാരണ ലഭജകക്കണ

ഇനനക്ഷമതകയക്കകാളുമ കുറവകായതജനകാല് കമല് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവജല് വജശദതീകരജച്ചതു
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പ്രകകാരമ നടപടജ സഡതീകരജച്ചജട്ടുകണകാ എന വജവരമ അറജയജക്കുവകാന് എന്കഡയറജ നമ്പര്

1/2015-16 തതീയതജ.20.12.2016 ആവശദകപടജരുനകവങജലുമ മറുപടജ ലഭജച്ചജടജല.

01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര ആകക 13997 കജ.മതീ.  വകാഹനമ ഓടജയജട്ടുണസ.

വകാഹനത്തെജകന കലകാഗ്ബുക്കുകള (വകാലദമ  2-ഉമ  3-ഉമ)  പ്രകകാരമ ആകക 1228.08  ലജറര്

ഡതീസല്  നജറച്ചജട്ടുണസ.   (ഈ  ഇനത്തെജല്  ആകക  69,914/-  രൂപ  കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ).

ഡതീസലജകന  ഉപകയകാഗമ  പ്രതജലജററജനസ  അസകാധകാരണമകായ  (11  കജ.മതീ./ലജറര്)

നജലയജലകാകണനസ കകാണുന.

വകാഹനത്തെജകന  കലകാഗ്ബുക്കസ  പരജകശകാധജച്ചതജല്  31.01.2015-നകാണസ

ഇനനക്ഷമതകാ  പരജകശകാധന  അവസകാനമകായജ  നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.   സര്ക്കകാര്

ഉത്തെരവസ  (അച്ചടജച്ചതസ)  നമ.13/2012/കപ.മ.  തതീയതജ.01.02.2012  പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച്ച

കകരള  കപകാതുമരകാമത്തെസ  വകുപസ  മകാനഡല്  കസക്ഷന്  111-ഉമ  111(1)ഉമ  പ്രകകാരമ

വകാഹനത്തെജകന അറകുറപണജകള കചേയസ  ഉടന്തകന ഇനനക്ഷമതകാ  പരജകശകാധന

നടകത്തെണതകാണസ.

ഇനനക്ഷമത  വളകരകയകറ  കുറവകായജട്ടുമ  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ

(സകാധകാ)നമ.582/75/കപകാ.മ.  തതീയതജ.05.05.1975-കല വദവസ്ഥകള ലമഘജച്ചസ  വകാഹനമ

ഉപകയകാഗജച്ചതജനസ സര്വ്വകലകാശകാലയസ നഷ്ടമ ഉണകായ തുക (വകാഹനത്തെജകന യഥകാര്ത്ഥ

ഇനനക്ഷമത ലഭദമലകാത്തെതജനകാല് നഷ്ടമ കൃതദമകായജ തജടകപടുത്തുവകാന് സകാധജച്ചജടജല)

കണക്കകാകക്കണതുമ ഉത്തെരവകാദജയജല് നജനമ ഈടകാകക്കണതുമകാണസ.

3-31-12  വകാഹനത്തെജകന കലകാഗസ ബുക്കുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള

സ്ഥകാപനത്തെജകന ഔകദദകാഗജക വകാഹനമകായ  KL 08 BC 2078  രജജസ്റ്റേര് നമ്പര്

വകാഹനത്തെജകന കലകാഗസ  ബുക്കുകള എഴുതജ  സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള ചുവകട

കചേര്ക്കുന.
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1. ഇനനമ നജറയനതസ സൂപര്വവസജങ്ങസ ഓഫതീസറുകട സകാനജദ്ധദത്തെജലല.

2. ഇനനമ  നജറയന  സമയകത്തെ  കജ.മതീ.  റതീഡജങ്ങസ  കരഖകപടുത്തുനജല.  (കകകാളമ

നമ.2)

3. ഫുളടകാങസ  ഇനനമ  നജറച്ചജട്ടുകണകാ  എന  കകകാളത്തെജല്  (കകകാളമ  നമ്പര്  4)

കരഖകപടുത്തെലുകളജല.

4. യകാത്രകാ  വജവരണത്തെജല്  കകകാളമ  നമ്പര്  5-ല്  യകാത്രയകട  ഉകദ്ദേശദമ

കരഖകപടുത്തുനജല.

5. ശതീ.കൃഷ്ണകുമകാര് (ഉകദദകാഗകപരസ കചേര്ത്തെജടജല) യകാത്ര കചേയ 11.02.2016 (11  എ.എമ.-

4  എ.എമ.)  17.02.2016  (9.30  എ.എമ.-4  പജ.എമ.)  18.02.2016  (9  എ.എമ.-3

പജ.എമ.) ദജവസങ്ങളജല് കകകാളമ നമ്പര് 8, 13 എനജവയജല് കരഖകപടുകത്തെണ ഒപസ

കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

6. കകകാളമ  നമ്പര്  14-ല് കരഖകപടുകത്തെണ കണ്കടകാളജങ്ങസ  ഓഫതീസറുകട ഒപ്പുമ ഒരു

കകകാളത്തെജലുമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

കലകാഗസ ബുക്കസ സൂക്ഷജക്കുനതജകല കമല് അപകാകതകള പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-32    3-32    എഎ    ..    ഐഐ    ..    എന്എന്    ..    പജപജ    . .     ഓണ് കപസ്റ്റേജവസ  ഡസ കറസജ ജതഓണ് കപസ്റ്റേജവസ  ഡസ കറസജ ജത

3-32-1  ഉപകരണങ്ങള  വകാങ്ങജയ  കശഷമ  അവ  സ്ഥകാപജക്കുവകാന്  ദതീര്ഘമകായ
കകാലതകാമസമ കനരജടുന

കസ്റ്റേഷകന  ആവശദത്തെജനകായജ  125  കക.വജ.എ.  ജനകററര്  വകാങ്ങുവകാന്

തതീരുമകാനജക്കുകയമ  27.03.14-ല്  ഡജ.ജജ.എസസ.  നജരക്കജല്  M/s.Elmech  Engineer's-നസ

സപ്വള  ഓര്ഡര്  നല്കുകയമ  കചേയ്തു.   27.07.14-ല്  ലഭജച്ച  കജര്കലകാസര്  125

കക.വജ.എ.  ഡജ.ജജ.  കസറസ  കമതീഷന്  കചേയതസ  9/2016-ല്  മകാത്രമകാണസ.

ഇന്സ്റ്റേകലഷനകായള്ള  1,20,555/-  രൂപയളകപകട  10,29,972/-  രൂപ  കചേലവ  കചേയസ
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വകാങ്ങജയ  ജനകററര്  കസറജകന  വകാറനജ  വകാങ്ങജയ  നകാള  മുതല്  1½ വര്ഷമകാണസ.

വകാങ്ങജയകശഷമ  രണസ  വര്ഷകത്തെകാളമ  ജനകററര്  ഉപകയകാഗജക്കകാകത

സൂക്ഷജക്കുകയകായജരുന.   തുടര്നസ  ഇലകജക്കല്  ഇന്സ്പെസക്ടസകരറജകന  നടപടജക്രെമങ്ങള

പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  ജനകററര്  ഉപകയകാഗകയകാഗദമകാക്കുവകാന്  അധജകമകായജ  48,907/-  രൂപ

കൂലജയജനത്തെജലുമ  ഓയജല്  മുതലകായവ  മകാറനതജകലക്കുമകായജ  കചേലവകായജട്ടുണസ.

ജനകറററജകന  വകാര്ഷജക  അറകുറപണജ  കരകാറജല്  (AMC)  ഏര്കപടജടജലകാത്തെതജനകാല്

തകരകാര് സമഭവജച്ചകാല് നജലവജല് വന് തുക കചേലവ വരുന സകാഹചേരദമകാണുള്ളതസ.

ഉപകരണങ്ങള വകാങ്ങുനതജനു മുന്പകായജ ആയതസ സ്ഥകാപജക്കുവകാനുള്ള ഭക്കൗതജക

സകാഹചേരദമ  തയകാറകാക്കുവകാനുമ,  വകാങ്ങജയ  ഉടന്  തകന  കകാലതകാമസമജലകാകത

സ്ഥകാപജക്കുവകാനുമ  ശദ്ധ  പതജപജകക്കണതകാണസ.   ഉപകരണങ്ങളുകട  AMC  കൃതദമകായജ

പുതുക്കുനതജലുമ ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-32-2  സര്ക്കകാര്  അമഗതീകകാരമജലകാത്തെ  സഡകകാരദ  ആശുപത്രജയജകല  ചേജകജത്സയസ
കമഡജക്കല് റതീ  -  ഇമകബഴസ കമനസ ആനുകൂലദമ നല്കജയതസ   -   ബനകപട കരഖകള
ഹകാജരകാക്കജയജടജല  –  14,194/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

കഡകാ.നസതീമകാ  ബതീവജ,  കപ്രകാഫസര്  &  കഹഡജകന  ഭര്ത്തെകാവസ  ശതീ.എമ.അബ്ദു

റഹജമജനസ  പജ.ആര്.എസസ.  ആശുപത്രജ  തജരുവനന്തപുരത്തെസ  ഡയബറജസജനസ  ചേജകജത്സ

നല്കജയതജനസ  ആകക  14,194/-  രൂപ  അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.   വജശദവജവരങ്ങള  ചുവകട

കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. വക്കൗച്ചര് നമ്പര് കചേക്കസ നമ്പരുമ തതീയതജയമ തുക

1 17/15-16 250983/ 22.4.15 12,336/-

2 18/15-16 250983/ 22.4.15 1,858/-

ആകക
------------

14,194/-
=======
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ഇതസ സമബനജച്ച അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. കഡകാ.നസതീമകാ ബതീവജ സമര്പജച്ച അകപക്ഷകാ ഫകാറങ്ങള ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

2. പജ.ആര്.എസസ.  ആശുപത്രജയജകല  ചേജകജത്സകാ  കചേലവജനസ  കമഡജക്കല്  റതീ-

ഇമകബഴസകമനസ അനുവദജച്ചജടജലകാത്തെതജനകാല്, ടജ ആശുപത്രജയജല് ചേജകജത്സജക്കകാനകായജ

ബനകപട സര്ക്കകാര് കഡകാക്ടര് നല്കജയ ശുപകാര്ശ കത്തെസ ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  

കമല്  അപകാകതകള  കകാരണമ  കഡകാ.നസതീമ  ബതീവജക്കസ  നല്കജയ  മുഴുവന്

തുകയകായ 14,194/- രൂപയമ തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 1/ 06.03.2017).

3-33    3-33    കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     പനജയൂര്പനജയൂര്    ..

3-33-1.  ഫണസ വകമകാറുനതജല് കകാലതകാമസമ  -  കപ്രകാജക്ടസ പൂര്ത്തെതീകരണമ വവകുന 

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ : എസ്റ്റേകാബജകഷ്മെനസ ഓഫസ പകാനസ കഹല്ത്തെസ കജനജകസ 
          ആന്ഡസ കടകസ നഴറജ കഫകാര് കപ്രകാഡക്ഷന് ഓഫസ 

     കഡകാളജറജ പകാനജമഗസ കമറതീരജയല്

ഫണജമഗസ ഏജന്സജ :  കകരള സര്ക്കകാര് കൃഷജ (ഫകാമ) വകുപസ 
      (G.O.(Rt)No.1589/2012/AD dated, 06.08.2012)

അടങല് :  50 കകകാടജ

'Rooted  cutting  plalnting  material'  കന  ഉല്പകാദനമ  രണസ  വര്ഷമ  കകകാണസ

പ്രതജവര്ഷമ  1  കകകാടജ  വകരയകാക്കുക  എന  പ്രകതദക  നജബനനകയകാകട  കകരള

സര്ക്കകാര് കൃഷജ (ഫകാമ) വകുപസ G.O.(Rt)No.1589/2012 AD dated, 06.08.2012 പ്രകകാരമ

ടജ കപ്രകാജക്ടജനസ അമഗതീകകാരമ നല്കുകയമ 1.50 കകകാടജ രൂപ ഇതജകലയകായജ 30.03.2013 നസ
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സര്വ്വകലകാശകാലയസ  വകമകാറുകയമ  കചേയ്തു.  എനകാല്  കുരുമുളകസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ

പനജയൂരജനസ  കപ്രകാജകസ  നടത്തെജപജനകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  യഥകാസമയമ  ഫണസ

വകമകാറജയജടജല.  ഈ ഇനത്തെജല് ലഭജച്ച  1.50  കകകാടജ  രൂപയജല് നജനമ  64.80  ലക്ഷമ

രൂപ മകാത്രമകാണസ  2015-16  വകര വകമകാറജയതസ.  അതുകകകാണ്ടുതകന ടജ  കപ്രകാജക്ടജകന

പൂര്ത്തെതീകരണമ  നതീണ്ടു  കപകാകുകയകാണസ.  വജശദകാമശങ്ങള  ചുവകട  കചേര്ക്കുന.

No.R8/64118/12 dated, 31.01.2013

ഇനമ 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ആകക

ബ

ജ

റസ

റജക്കറജമഗസ 7.7 ലക്ഷമ 15.50 11.70 8.80 43.70

കനകാണ് റജക്കറജമഗസ 106.3 ലക്ഷമ ___ ___ ___ 106.30

ആകക 114.0 ലക്ഷമ 15.50 11.70 8.80 114.00

പനജയൂര് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ 
വകമകാറജയ തുക

NIL 44.80 NIL 20.00 64.80

പദ്ധതജയകട ആദദ വര്ഷത്തെജല് തകന ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകാവശദമകായ

അടജസ്ഥകാന സക്കൗകരദങ്ങള ഒരുക്കുനതജനകായജ 106.30 കകകാടജ രൂപ വകയജരുത്തെജയജട്ടുണസ.

എനകാല്  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവജല്  സൂചേജപജച്ച  കപ്രകാജക്ടസ  കകാലകാവധജ  കഴജഞജട്ടുമ

അടജസ്ഥകാന സക്കൗകരദങ്ങള ഒരുക്കകാനകായജ  അനുവദജച്ച തുകയകട  28% (29,79,440/-)

വകര  മകാത്രമകാണസ.  2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാവസകാനമ  വകരയമ  കചേലവസ

കചേയജരജക്കുനതസ.

കമല്  സൂചേജപജച്ച  സര്ക്കകാര്  നജബനനകള  പ്രകകാരമ  ഇത്തെരമ  അടജസ്ഥകാന

സക്കൗകരദങ്ങളുകട വജകസനത്തെജലൂകട രണ്ടുവര്ഷത്തെജനുള്ളജലകായജ 'rooted cutting planting

material'  കന ഉല്പകാദനമ  പ്രതജവര്ഷമ  1  കകകാടജ  വകര  എകത്തെണതകാണസ.  എനകാല്

ഇതജനസ ആവശദമകായ അടജസ്ഥകാന സക്കൗകരദങ്ങള ഒരുക്കുവകാന് ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജനസ

ഇതുവകരയമ  സകാധജച്ചജല.  ടജ  ഗകവഷണ  പദ്ധതജക്കകായജ  അനുവദജച്ച  പണമ

സര്വ്വകലകാശകാല  യഥകാസമയത്തെസ  വകമകാറകാത്തെതസ  പദ്ധതജയകട  പൂര്ത്തെതീകരണകത്തെ

സകാരമകായജ  ബകാധജക്കുനണസ.  അതുകകകാണസ  തകന  സര്വ്വകലകാശകാല  അക്കക്കൗണജല്
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സൂക്ഷജക്കുന  പദ്ധതജയമകായജ  ബനകപട  പണമ  ആയതജകന  പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകായജ

വകമകാകറണതുമ, ഗകവഷണ പദ്ധതജ എത്രയമ കപകടനസ പൂര്ത്തെതീകരജകക്കണതുമകാണസ. 

3-33-2 ബക്കൗണറജ  നജര്മകാണത്തെജനകായജ  വകാങ്ങജയ  എമ  .  എസസ  .    ആങജളസസ  ,    കചേയജന്
ലജങസസസ എനജവ ഉപകയകാഗജക്കകാകത കജടക്കുന

പദ്ധതജ : 9335-GOK-Establizhment of Plant Health Clinic and Hi.Tech Nursery  
                for production of quality planting material for black pepper.

ബജല് വജശദകാമശങ്ങള കചേലവജനമ തുക

CBV No.129/03-12 തജയതജ, 31.03.2016 
കചേക്കസ നമ.694282/31.03.16 Rs.191761 തുക : 
138211

കചേയജന് ലജങസസസ 300 മതീറര് 90,,090/-

   41,821/-

   6,300/-

ആകക   1,38,211/-

കമല്പ്രകകാരമ  വകാങ്ങജയ  സകാമഗജകള  ഉപകയകാഗജക്കകാകത  പഴയ  കഡകാര്കടഴജല്

സൂക്ഷജച്ചജരജക്കുനതകായജ  ഭക്കൗതജക  പരജകസകാധനയജല്  കണ്ടു.  ബക്കൗണറജ  നജര്മകാണമ

നടത്തെകാത്തെതജനകാല് 1,38,211/- രൂപ ഓഡജറജല്തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 11/20.10.16)

3-33-3  പുസ്തകമ അച്ചടജച്ചജടജല

ബജല് വജശദകാമശങ്ങള കചേലവജനമ

CBV No. 150/3-16 dt. 31.03.2016
കചേക്കസ നമ. 694294/31.03.16
തുക 20,000/-
കപ്രകാജക്ടസ - '9335'

കുരുമുളകസ-കരകാഗങ്ങളുമ,  കതീടങ്ങളുമ  എന  പുസ്തകമ
അച്ചടജക്കുനതജനകായജ  പ്രസ്സസ  മകാകനജര്,  കക.എ.യ.  പ്രസ്സസ
മണ്ണുത്തെജക്കസ നല്കജയ തുക 20,000/-
ഇന്കവകായ്സസ നമ. 159/15-16 തജയതജ, 29.03.2016

കമല്പ്രകകാരമ  തുക വകമകാറജകയങജലുമ  പുസ്തകമ  അച്ചടജച്ചസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  20,000/-

തടസ്സകപടുത്തുന.  

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 03/19.10.16)
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3-33-4 കപപര്  സകാമ്പജള  സതീനജമഗജനകായജ  തുക  നല്കജ  റജസളടസ  പൂര്ണ്ണമകായമ
ലഭജച്ചജടജല  .

ബജല് വജശദകാമശങ്ങള കചേലവജനമ

CBV No. 47/3-16 dt. 28.03.2016
കചേക്കസ നമ. 665900
തുക 20,000/-
കപ്രകാജക്ടസ - '9335'

കപപര്  സകാമ്പജള  100  എണ്ണമ  വവറസസ  ഇനക്സസ
സതീനജമഗജനകായജ അകസകാസജകയറസ ഡയറക്ടര് NARP (SR) നസ
നല്കജയ തുക 20,000/-
ഇന്കവകായ്സസ നമ. 5/15-16 തജയതജ, 21.03.2016

കമല്പ്രകകാരമ  100  കപപര്  സകാമ്പജളുകള  വവറസസ  ഇനക്സസ  സതീനജമഗജനകായജ

നല്കജയകതങജലുമ  67  സകാമ്പജളുകളുകട  റജസളടസ  മകാത്രമകാണസ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുള്ളതസ.

അവകശഷജക്കുന  സകാമ്പജളുകളുകട  റജസളടസ  കൂടജ  ലഭദമകാക്കജ  ഓഡജറജകന

അറജയജകക്കണതകാണസ. 33 സകാമ്പജളുകളുകട കടസ്റ്റേജമഗസ ചേകാര്ജകായ 33 x 200 രൂപ = 6600

രൂപ ഓഡജറസ തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 03/19.10.16)

3-33-5  വഹകടകസ  നഴറജക്കകായജ  കപകാളജ  കഹക്കൗസസ  നജര്മകാണമ  -  കസമജനകാര്  ഹകാള
റതീകമകാഡലജമഗസ  -  പൂര്ത്തെതീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല  .

ക്രെമ
നമ.

ബജല് വജശദകാമശങ്ങള കചേലവജനമ

1. CBV No. 30/11-15 
കചേക്കസ നമ. 344058 dt. 19.11.2015
തുക 12,00,000/-

വഹകടകസ കപകാളജ ഹക്കൗസസ നജര്മകാണത്തെജനകായജ 
എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്, തവനൂര്ക്കസ നല്കജയ തുക 
12,00,000/- രൂപ

2. CBV No. 174/03-16 
കചേക്കസ നമ. 694300 dt. 31.03.2016
തുക 6,00,000/-

നജലവജലുള്ള കസമജനകാര് ഹകാള, ലകാബസ റൂമ എനജവ റതീ 
കമകാഡലജമഗസ കചേയ്യുനതജനകായജ എക്സജകതടതീവസ 
എഞജനതീയര്, തവനൂര് എഞജനതീയര് തവനൂര് 
ഡജവജഷനസ വകമകാറജയ തുക 6,00,000/-

കമല്പറഞ പ്രവൃത്തെജയകട കമപതീഷന് സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  കൂടകാകത

വഹകടകസ  നഴറജ  പ്രവര്ത്തെനമ  ആരമഭജച്ചജടജല.  കമപതീഷന്  സര്ടജഫജക്കറസ  ലഭദമകാക്കജ

ഓഡജറജനസ ലഭദമകാകക്കണതുമ നഴറജ പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജകക്കണതുമകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 03/19.10.16)
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3-33-6 കര്ഷകര്ക്കസ പച്ചക്കറജവത്തെകള നല്കല്  -  വജതരണത്തെജകന വജശദകാമശങ്ങള
ലഭദമല  .
ബജല് വജശദകാമശങ്ങള കചേലവജനമ

CBV No. 95/3-16 
കചേക്കസ നമ. 694261 dt. 28.03.2016
തുക 8,600/-

കര്ഷകര്ക്കസ വജതരണത്തെജനകായജ PRS പനജയൂരജല് നജനമ 
വകാങ്ങജയ 400 കവണവത്തെകള -  2000/- രുപ 400 
തക്കകാളജവത്തെകള - 2000/- രൂപ 
(Invoice No.64/15-16 dt. 18.03.2016)  

ആകക 8600/- രൂപ

കമല്പറഞ വതകള മജസകലനജയസസ ഐറമസസ കസ്റ്റേക്കസ രജജസ്റ്റേര് കപജസ  156-

ല്  കസ്റ്റേകാക്കജല്  എടുത്തെസ  ടയല് കസ്പെകാട്സജല്  വജതരണമ  കചേയതകായജ  കകാണജച്ചജട്ടുണസ.

എനകാല് വതകള വകപറജയ SHG/കര്ഷകരുകട വജശദകാമശങ്ങള വകപറസ രസതീതസ

എനജവ ഓഡജറജനസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 8,600/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 06/19.10.16)

3-33-7 ഉദ്പകാദജപജച്ച കുരുമുളകസ വതകള കസ്റ്റേകാക്കജല് എടുത്തെജടജല   : 73170/-   രൂപ
        തടസ്സകപടുത്തുന

ഗകവഷണകകന്ദ്രത്തെജകല  കുരുമുളകസ  വതകള  ഉല്പകാദജപജച്ച  ഇനത്തെജല്

ഹരജദതീപമ SHG ഗ്രൂപജനസ ഉല്പകാദജപജച്ച എണ്ണത്തെജകന വജലയകട 25% തുകയകായ 73,170/-

രൂപ വജവജധ ബജല്ലുകളജലകായജ നല്കജയജട്ടുണസ. എനകാല് ഉല്പകാദജപജക്കകപട ടജ വതകള

കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ എടുത്തെതകായജ കകാണുനജല. വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

ബജല് നമ. തുക
ഉല്പകാദജപജച്ച കുരുമുളകസ കചേടജയകട എണ്ണമ

P1 P5 കരജമുണ

1 23/05-15
894185 dt.29.05.2015

25,000/- 2,500/- 0 5,000/-

2
10/08-15
308250 dt.12.08.2015

16,250/- 2,500/- 2,000/- 2,000/-

3 28-08-15
308250 dt.26.08.2015

4,770/- 954/- 889/- 65/-
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4
35/10-15
71072 dt.26.10.15

20,000/- 7,000/- 1,000/- 0

5 11/11-15
308295 dt.16.11.2015

7,150/- 1,200/- 830/- 830/-

ആകക 73170/- 14,154/- 4719/- 7895/-

ഓഡജറസ  അകനഡഷണമ  നമഓഡജറസ  അകനഡഷണമ  നമ.  07/20.10.16  .  07/20.10.16  പ്രകകാരമ  ടജ  വജഷയത്തെജല്  മറുപടജപ്രകകാരമ  ടജ  വജഷയത്തെജല്  മറുപടജ

ആവശദകപട്ടുകവങജലുമ ആയതജനസ മറുപടജ ലഭദമകായജടജലആവശദകപട്ടുകവങജലുമ ആയതജനസ മറുപടജ ലഭദമകായജടജല. . ആയതജനകാല് ഈ ഇനത്തെജല്ആയതജനകാല് ഈ ഇനത്തെജല്

കചേലവകായ തുക കചേലവകായ തുക 73,170/- 73,170/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുനരൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.  .  കൂടകാകത കമല് സൂചേജപജച്ചകൂടകാകത കമല് സൂചേജപജച്ച

കസ്റ്റേകാക്കജലുള്ള കുറവജകന മൂലദമ വരവജലുള്ള നഷ്ടമകായമ ഓഡജറസ കണക്കകാക്കുനകസ്റ്റേകാക്കജലുള്ള കുറവജകന മൂലദമ വരവജലുള്ള നഷ്ടമകായമ ഓഡജറസ കണക്കകാക്കുന..

3-34    3-34    പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമപ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     അമ്പലവയല്അമ്പലവയല്

3-34-1   കപ്രകാസ്സസ്സജങ്ങസ  ലകാബജകല  ഉല്പനങ്ങളുകട വജപണനമ   -   ഗുണകഭകാക്തകാ  -
ക്കളക്കസ രശതീതജ നല്കുനജല

  
കപ്രകാസ്സസ്സജങ്ങസ  ലകാബസ  കക്കൗണറജല്  നജനമ  ഉല്പനങ്ങള  വകാങ്ങുന

ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ  പ്രകതദകമ  രശതീതസ  നല്കകാകത  ഒരു  ദജവസകത്തെ  കമകാത്തെമ

ഉല്പനങ്ങളുകട  വജറസ  വരവകാണസ  രശതീതജ  കചേയകപടുനതസ.   ഏതകാനുമ  ഉദകാഹരണമ

ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

രസതീതസ നമ്പര് രസതീതസ തതീയതജ ഉല്പനങ്ങള വജറ തതീയതജ തുക *

1 89/ 60436 28.11.15 28.11.15 7811

2 92/ 60440 07.12.15 05.12.15 6168

3 32/ 60443 11.12.15 10.12.15 5412

4 80/ 60454 04.01.16 02.01.16 3880

5 96/ 60477 22.02.16 20.02.16 10414

6 32/ 60481 29.02.16 27.02.16 9900

* (ഒരു ദജവസമ വജല്പന നടത്തെജയ വജവജധ ഉല്പനങ്ങളുകട ആകക തുക)
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ഉല്പനങ്ങള വകാങ്ങുന ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ പ്രകതദകമ രസതീതസ നല്കകാത്തെതു

മൂലമ ഓകരകാ ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കുമ നല്കുന ഉല്പനമ, അളവസ, നജരക്കസ എനജവയകട

കൃതദത പരജകശകാധജച്ചസ ഉറപ്പുവരുത്തെകാന് ഓഡജറജനസ സകാധജച്ചജടജല.  കപ്രകാസ്സസ്സജങ്ങസ ലകാബജല്

നജര്മജക്കുന  ഉല്പനങ്ങള  കൃതദമകായജ  തകന  കസ്റ്റേകാക്കജകലടുകക്കണതുമ,

ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ അവര് വകാങ്ങുന ഉല്പനത്തെജകന കപരസ, അളവസ, നജരക്കസ എനജവ

കരഖകപടുത്തെജയ രസതീതസ നല്കകണതുമകാണസ.

 (ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 04/18-01-2017)

3-34-2   ടജഷതകളച്ചര് വകാഴവത്തെകളുകട ഉല്പകാദനമ ലകാഭകരമകാകക്കണതകാണസ

Production and distribution of planting material and value added products“ ”

(6258)  എന റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജകന പ്രവര്ത്തെനവമകായജ  ബനകപടസ  ടജഷതകളച്ചര്

വകാഴവത്തെകളുകട ഒരു ഉല്പകാദന യൂണജറസ  പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ.  2015-16  വര്ഷകത്തെ

ഇതജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  പരജകശകാധജച്ചകപകാള  വരവജല്  കൂടുതല്  കചേലവസ

വനജരജക്കുനതകായജ കകാണുന.

'ഹകാര്ഡനജങ്ങസ' കചേയകാത്തെ കുപജയജല് നജറച്ച വകാഴവത്തെകള ആര്.ആര്.എസസ.

വവറജലയജല് നജനമ ടജ കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ കകകാണ്ടുവരജകയമ ഹകാര്ഡനജങ്ങസ അടക്കമുള്ള

തുടര്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള ഇവജകടവച്ചസ  നടത്തുകയമകാണസ  കചേയ്യുനതസ.   വജശദകാമശങ്ങള

ചുവകട കകകാടുക്കുന.

കനലസ ല്ല്  ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ വവറജലയജല് നജനമ വകാങ്ങജച്ച ടജഷതകളച്ചര് വതകളുകട
വജശദകാമശങ്ങള

ക്രെമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര്/
കചേക്കസ നമ്പര്

തുക ഹകാര്ഡനജങ്ങസ കചേയകാത്തെ വകാഴവത്തെകളുകട
എണ്ണമ

കനന്ത്രന് മജകനകാളജ

1 467/3-15/ 072509/ 11-6-2015 1,42,500/- 12000 -

2 471/3-15/ 072508/ 11-6-2015 1,18,750/- 10000

3 52/7-15/ 768100/ 10-07-15 1,97,125/- 15000 1000
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4 36/10-15/ 072809/ 8-10-15 1,06,994/- 5250 2750

5 345/15-16/ 755393/ 30-7-15 1,01,500/- 8000 500

6 694/15-16/ 143768/ 26-9-15 59,375/- - 2500

7 737/15-16/ 143777/ 5-10-15 1,12,813/- 7300 1100

8 154/2-16/ 466247/ 17-2-16 1,18,750/- - 5000

ആകക 9,57,807/- 57,550 12,850

ഹകാര്ഡനജങ്ങജനകായജ നല്കജയ വതകളുമ  ,   തജരജകക കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ ലഭജച്ച വതകളുമ

ഇനമ ഹകാര്ഡനജങ്ങജനകായജ
നല്കജയ വതകളുകട

എണ്ണമ

ഹകാര്ഡനജങ്ങജനസ കശഷമ തജരജകക
കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ ലഭജച്ച വതകളുകട

എണ്ണമ

ശതമകാനമ

കനന്ത്രന് 57,550 24,335 42.28

മജകനകാളജ 12,850 3,665 28.52

ഹകാര്ഡനജങ്ങജനകായജ  നല്കജയ വതകളജല് നജനമ യഥകാക്രെമമ  42.3%,  28.5%

വതീതമ കനന്ത്രന്, മജകനകാളജ വതകള മകാത്രകമ തജരജകക കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ തജരജച്ചസ വനജട്ടുള.

(Stock  Register  of  Tissue  Culture  Banana).   ഇതജകന മൂലദമ  കണക്കകാക്കുകമ്പകാള

വരവജകനക്കകാള കൂടുതല് കചേലവസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന.

കചേലവസ വരവസ വദതദകാസമ

9,57,807 7,36,650* 2,21,157

* 24335 കനന്ത്രന് x 25 = 6,08,375 + 3665 മജകനകാലജ x 35 = 128275

കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  കകകാണ്ടുവന ടജഷതകളച്ചര് കചേടജകകള കുപജയജല് നജനസ  മകാറജ

വൃത്തെജയകാക്കല്,  ഹകാര്ഡനജങ്ങസ  കചേമ്പറജകലക്കസ  മകാറജ  കപകാര്ടസ  കടയജകലക്കസ  മകാറജ

സ്ഥകാപജക്കല്,  ഹകാര്ഡനജങ്ങജനസ  കശഷമ  കപകാളജത്തെതീന്  കവറജകലക്കസ  മകാറല്  തുടങ്ങജയ

നജരവധജ  കജകാലജകളക്കസ  കവണജവരുന  മനുഷദകാദ്ധഡകാനമ  അകതകാകടകാപമ  ആവശദമകായജ

വരുന  ഭക്കൗതജക  സമവജധകാനങ്ങള  എനജവകളുകട  മൂലദമ  കൂടജ  ഇകതകാകടകാപമ
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കചേര്ക്കുകമ്പകാള  ഈ  പ്രവര്ത്തെനത്തെജല്  വലജയ  നഷ്ടമ  സമഭവജക്കുനണസ.   ആയതസ

പരജകശകാധജച്ചസ  ടജഷതകളച്ചര്  വകാഴവത്തെകളുകട  ഉല്പകാദനമ  ലകാഭകരമകാക്കകാനുള്ള

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 07/ 19-01-17)

3-34-3  കകാകബജസ    -    കകകാളജഫ്ളവര്   വതകളുകട   ഉല്പകാദനമ    -     കസ്റ്റേകാക്കജല്
കരഖകപടുത്തെജ കകാണുനജല

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  കകാകബജസ,  കകകാളജഫ്ളവര്  വതകളുകട

ഉല്പകാദനത്തെജനകായജ  അതജകന  വജത്തുകള  എസസ.എച്ചസ.ജജ.  ഗ്രൂപജനസ  വകമകാറജയജട്ടുണസ.

എനകാല്  ഇതജല്  നജനമ  ഉല്പകാദജപജച്ച  വതകളുകട  വജശദകാമശങ്ങള  കസ്റ്റേകാക്കജല്

കരഖകപടുത്തെജ കകാണുനജല.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ഇനമ എസസ.എച്ചസ.ജജ. ഗ്രൂപജനസ നല്കജയ
കകാകബജസ, കകകാളജഫ്ളവര്

വജത്തുകള 

നല്കജയ തതീയതജ VGSR 
Vol.XXI 
Page No.

കകാകബജസ 27 പകാക്കറസ 30-9-15 Page No. 80

കകാകബജസ 4 പകാക്കറസ 01-2/ 10-15             80

കകകാളജഫ്ളവര് 14 പകാക്കറസ 30-9-15             80

ലഭദമകാകകണ കകാകബജസ കകകാളജഫ്ളവര് വതകളുകട എണ്ണമ

10  ഗകാമ  വതീതമുള്ള  കമല്  സൂചേജപജച്ച  കകാകബജസ,  കകകാളജഫ്ളവര്  പകാക്കറകളജല്

കുറഞതസ  2000-ഓളമ  വജത്തുകള  ഉണകാവമ.   ഇവ  മുളപജക്കകാനകായജ  നല്കജയകാല്

കുറഞതസ  60%കമങജലുമ  ഗുണകമന്മേയള്ള വതകള ലഭജക്കുനതകാണസ.   ഇതു പ്രകകാരമ

കമല് സൂചേജപജച്ച കകാകബജസ - കകകാള്ഫ്ളവര് വജത്തുകളജല് നജനമ ലഭദമകാവന വതകളുകട

എണ്ണമ തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമകാണസ.
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കകാകബജസ       - 31 പകാക്കറസ x 2000 = 62,000 ഇതജകന 60% = 37,200
കകകാളജഫ്ളവര് - 14 പകാക്കറസ x 2000 = 28,000 ഇതജകന 60% =  16,800
                                                                      ---------- 
                                                    ആകക           54,000

ഇതജകന കസ്റ്റേകാക്കസ മൂലദമ = 54,000 @ 2/- = 1,08,000/-

കുറഞതസ  1,08,000/-  രൂപ  കസ്റ്റേകാക്കസ  മൂലദമ  വരുന കകാകബജസ,  കകകാളജഫ്ളവര്

വതകള ആണസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല് കരഖകപടുത്തെകാകതയമ,  കസ്റ്റേകാക്കജല് ഇലകാകതയമ

കജടക്കുനതസ.  കകാകബജസ, കകകാളജഫ്ളവര് വതകളുകട ഉല്പകാദനവമ, കൃഷജയമ ഒകക്ടകാബര്

കതകാടസ  ഫജബ്രുവരജ  മകാസമ  വകര  മകാത്രകമ  നടത്തുവകാന്  സകാധജക്കുകയള.   ഈ

സകാഹചേരദത്തെജല്  ഈ  കചേടജകള  ഈ  ഒരു  കകാലയളവജല്  തകന  ടജ  കചേടജകള

കസ്റ്റേകാക്കജല് കരഖകപടുകത്തെണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 19/ 19-01-2017)-

3-34-4  ചേകാണകത്തെജകന  ഉപകയകാഗമ    -    രജജസ്റ്റേറജകല  കരഖകപടുത്തെലുകള    -
അപകാകതകള

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകളജലകായജ

സജ.വജ.കമകാഹനന്,  കുകനകാത്തെസ എനയകാളജല് നജനമ 755.5  ടണ് ചേകാണകമ 17,00,000/-

രൂപ നല്കജകക്കകാണസ വജവജധ ഘടങ്ങളജലകായജ വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ചേകാണകമ വകാങ്ങജയ അകത

ദജവസങ്ങളജല് തകന വജവജധ ബ്കളകാക്കുകളജകലക്കസ നല്കജയതകായജ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല്

(FCMR Vol. X, XI)  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് ടജ കകന്ദ്രത്തെജകല ദജനമപ്രതജയള്ള

കജകാലജകളുകട  വജശദകാമശങ്ങള  കരഖകപടുത്തുന  ഡജ.എമ.എസസ.  രജജസ്റ്റേറുമകായജ  ഇതസ

ഒത്തുകനകാക്കജ  പരജകശകാധജച്ചകപകാള  സമകാനമകായ  കരഖകപടുത്തെലുകള  കകാണുനജല.

ഉദകാഹരണമ ചുവകട കകകാടുക്കുന.
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ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്   14   തതീയതജ  .14-12-15   പ്രകകാരമ   49.44   ടണ് ചേകാണകമ ടജ കകന്ദ്രത്തെജല്
എത്തെജയകപകാള   FCMR, DMS   രജജസ്റ്റേറുകളുകട കരഖകപടുത്തെലുകള

FCMR Vol. XI   - Page No. 242 DMS രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ ടജ ദജവസങ്ങളജല് കചേയ
കജകാലജകള 

ക്രെമ
നമ.

Date of
issue

അളവസ
kg.

ബ്കളകാക്കസ
നമ്പര്

കജകാലജകള കതകാഴജലകാളജകള

സതീ പുരുഷന്

1 09-12-15 10720 VII Guiding  water,  paddy
harvesting,  head  loading,
thresting, drying

7 15

2 10-12-15 9530 VIII Pandal  work,  vegitable  work,
weeding, irrigation

4
(Plot

No.XIV)

9
VIII, XIV

3 11-12-15 10170 IX TC  Banana  work,  vegetable
work, irrigation

5 9

4 12-12-15 10130 XII Second  saturday   – കജകാലജ
ഇല

- -

5 13-12-15 8890 XV ഞകായര് - കജകാലജ ഇല - -

FCMR  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരമ  വജവജധ  ദജവസങ്ങളജലകായജ  വജവജധ

ബ്കളകാക്കുകളജകലക്കകായജ  ചേകാണകമ  നല്കജയ  അകത  ദജവസങ്ങളജല്  ഡജ.എമ.എസസ.

രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരമ  കതകാഴജലകാളജകള  ചേകാണകമ  ഉപകയകാഗജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള  കജകാലജകള

കചേയതകായജ കകാണുനജല.  ഇത്തെരത്തെജല് 10 ഇന്കവകായ്സുകള (14 to 23) FCMR, DMS

രജജസ്റ്റേറുകള  പ്രകകാരമ  ഒത്തുകനകാക്കജയകപകാള  സമകാനമകായജ  കരഖകപടുത്തെലുകള  ടജ

രജജസ്റ്റേറജല് ഇല.

17  ലക്ഷമ രൂപ കചേലവകാക്കജകക്കകാണസ ടജ  വര്ഷത്തെജല്  755.5  ടണ് ചേകാണകമ ടജ

കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല് ഇതസ ഉപകയകാഗജച്ചതസ സമബനജച്ചസ,  കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേറജല് കകാണുന അപകാകതകള പരജകശകാധജക്കകപകടണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 16/ 19-01-17)
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3-34-5  കപകാളജ  ഹക്കൗസുകള  /    ഗതീന്  ഹക്കൗസുകള  /    മജസ്റ്റേസ  കചേമ്പര്  നജര്മകാണമ    -
അപകാകതകള

2015-16  വര്ഷത്തെജല്  കചേയ  നജര്മജതജകളുമകായജ  ബനകപട  കചേലവജകന

വജശദകാമശങ്ങള തകാകഴകച്ചര്ക്കുന.

ക്രെമ 
നമ.

ഇനമ/ ശതീര്ഷകമ
സ്ഥകാപനമ

വജസ്തതീര്ണ്ണമ യൂണജറസ
കകകാസ്റ്റേസ

ആകക കചേലവസ ബജല് നമ്പര് 

1 മജസ്റ്റേസ കചേമ്പര്/       9253
ഫകാമ കമ്പനജ,
മലപ്പുറമ

2000 m² 848/ m² 16,96,000/- 1035/15-16/
08.12.15

2 ഹകാര്ഡനജങ്ങസ       8287
യൂണജറസ/
ഷമതീര് അഹമദസ

1000 m² - 9,69,000/- 1964/15-16/
31.03.16

3 മജസ്റ്റേസ കചേമ്പര്/       8287
ഷമതീര് അഹമദസ 

600 m² - 4,70,400/- 1965/15-16/
31.03.16

കമല്  സൂചേജപജച്ച  പ്രവൃത്തെജകളക്കസ  ഏറവമ  കുറഞ  നജരക്കജലുള്ള  കടണര്

സഡതീകരജച്ചുകവനസ  ഉത്തെരവജല്  സൂചേജപജച്ചജട്ടുകണങജലുമ  ആയതസ  സമബനജച്ച  ഫയല്

ലഭദമകാക്കജയജല.   യൂണജകവഴജറജ  തലത്തെജല് എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കുകകയകാ  ക്ഷമതയള്ള

ഉകദദകാഗസ്ഥന് അമഗതീകരജക്കുകകയകാ കചേയജടജല.   കടണര് ലഭജക്കുന സ്ഥകാപനത്തെജകന

യൂണജറ കകകാസ്റ്റേജല് തുക അനുവദജക്കുകയകാണസ കചേയജട്ടുള്ളതസ.  യൂണജകവഴജറജ  തലത്തെജല്

PWD  സ്റ്റേകാന്കഡര്ഡസ  ഡകാറ,  കഷഡറ്റ്യൂള  നജരക്കസ  എനജവ  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജ  യൂണജറസ

കകകാസ്റ്റേസ നജശ്ചയജച്ചജടജല.  കമല് പരകാമര്ശങ്ങളക്കസ വജശദതീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 14/19-01-17)

3-34-6   അഡഡകാന്സുകള ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

2015-16  വര്ഷകത്തെ അഡഡകാന്സസ  രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴപറയന

അഡഡകാന്സുകള ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.
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അഡഡകാന്സസ വകപറജയ
ഉകദദകാഗസ്ഥന്

തുക ബജല് രജജസ്റ്റേര് നമ്പര് 

സജജജ കതകാമസസ, 
ടകാക്ടര് വഡവര്

3,00,000/- 196/15-16/ 17-06-15

എന്.രവതീന്ദ്രന്,
അസജസ്റ്റേനസ

1,70,000/- 239/15-16/ 03-07-15

സജത രവജ, 
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്

12,000/- 325/15-16/ 29-07-15

രകാകകഷസ.പജ.ആര്.,
A.S.O.

5,000/- 597/15-16/ 04-09-15

കഡകാ.പജ.രകാകജന്ദ്രന്,
A.D.R.

60,000/- 736/15-16/ 05-10-15

രകാകകഷസ.പജ.ആര്., 
A.S.O.

13,500/- 1064/15-16/ 14-12-15

സജത രവജ,
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്

10,000/- 1091/15-16/ 15-12-15

സജത രവജ,
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്

5,000/- 1212/15-16/ 11-01-16

സജത രവജ,
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്

41,400/- 1275/15-16/ 20-01-16

സജത രവജ, 
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്

25,000/- 1747/15-16/ 21-03-16

---------------
6,41,900/-
========

മൂനസ  മകാസത്തെജലധജകമ  പഴക്കമുള്ള  അഡഡകാന്സുകള  എത്രയമ  കവഗമ

ക്രെമതീകരജയ്കക്കണതകാണസ.         

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 17-01-2017).  
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3-34-7  കമറകാലജകസ  കബകാര്ഡുകള  സ്ഥകാപജച്ചതസ    -    കഡകടഷന്  വജളജക്കകാകത  തുക

നല്കജയജരജക്കുന

2015-16  വര്ഷത്തെജല്  സ്ഥകാപനത്തെജകന  വജവജധ  ഇടങ്ങളജലകായജ  കമറകാലജകസ

കബകാര്ഡുകള  സ്ഥകാപജക്കുനതജനകായജ  ഡജവവന്  ക്രെജകയഷന്സസ,  സുല്ത്തെകാന്

ബകത്തെരജക്കസ  (ബജ.ആര്.  നമ.1059/15-16;  സജ.ബജ.വജ.  നമ.84/12-15/  11-12-2015;  കചേക്കസ

നമ.210708  തജയതജ.11.12.2015)  23,140/-  രൂപ  നല്കജയതകായജ  കകാണുന.

വജശദകാമശങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ്പര് ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്/ തജയതജ തുക

1 2991/ 14.09.2015 14400/-

2 2993/ 14.10.2015 5700/-

3 2999/ 14.10.2015 3040/-

ആകക 23140/-

ഇതുമകായജ  ബനകപടസ  കഡകടഷന്  വജളജച്ചതജകനകയകാ  നജരക്കുകള

നജശ്ചയജച്ചതജകനകയകാ വജശദകാമശങ്ങള ഹകാജരകാക്കുനതജനസ  നജര്കദ്ദേശജകച്ചങജലുമ  (ഓഡജറസ

എന്കഡയറജ  നമ്പര്  12/  19.01.17)  ഹകാജരകാക്കുകയണകായജല.   ഈ സകാഹചേരദത്തെജല്

കചേലവസ തുക 23,140/- രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ്പര് 12/ 19-01-2017)

3-34-8  പൂകപകാലജ   -   വലറസ   &   സക്കൗണസ കഡകടഷന് വജളജച്ചസ നടപകാക്കജയതസ  ,   അപകാകതകള
- 21,32,069/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

1) വലറസ  &  സക്കൗണസ  കഡകടഷന്/കടണര്  ക്ഷണജച്ചു  കകകാണസ  പത്ര  പരസദമ

നല്കജയജടജല.

2) കഡകടഷന് ഉറപജച്ച സ്ഥകാപനവമകായജ കരകാറജല് ഏര്കപടതജകന കരഖകള ഇല.
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2015-16 വര്ഷകത്തെ പൂകപകാലജയമകായജ ബനകപടസ വലറസ & സക്കൗണസ വകാടക

ഇനത്തെജല്  21,32,069/-  രൂപ  നറ്റ്യൂസ്റ്റേകാര്  വലറസ  ആനസ  സക്കൗണസ,  മലപ്പുറത്തെജനസ

നല്കജയജട്ടുണസ.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ 
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര് കചേക്കസ നമ്പര്/ തജയതജ തുക

1 138/01-16 466179/ 25.01.16 1,00,000/-

2 16/2-16 466203/ 03.02.16 1,00,000/-

3 28/2-16 466212/ 10.02.16 3,00,000/-

4 244/2-16 466228/ 11.06.16 16,32,069/-

-----------------
21,32,069/-

=========

       ടജ കചേലവമകായജ ബനകപട അപകാകതകള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

3)   മൂന തവണ  മുന്കൂറുകളകായജ  5  ലക്ഷമ  രൂപയമ,  അവസകാനമകായജ  16,32,069/-

രൂപയമ       നല്കജയതകായജ  കകാണുന.   എനകാല് ഇതുമകായജ  ബനകപട

കരകാറുകകാരന്  നല്കജയ  വഫനല്  ബജല്ലുകള,  സബ്ബസ  ബജല്ലുകള,  കചേലവസ

വജശദകാമശങ്ങള എനജവ ഓഡജറജനസ പരജകശകാധജക്കകാനകായജ ലഭദമകായജടജല.

         ഈകയകാരു സകാഹചേരദത്തെജല് ടജ ഇനത്തെജല് വന 21,32,069/-  രൂപ ഓഡജറസ

തടസ്സകപടുത്തുന.           

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ  9/ 19.01.2017)
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3-34-9   ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കുനതജല് കകാലതകാമസമ

ഇന്കവകായ്സസ രജജസ്റ്റേര് പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴ പറയന ഇന്കവകായ്സുകള

ക്രെമതീകരജക്കുനതജല് കകാലതകാമസമ വനതകായജ കകാണുന.

ക്രെമ
നമ്പര്

അഡസ്സസ ഇന്കവകായ്സസ
നമ്പര്

തജയതജ തുക
( )₹

1 എ.ആര്.എസസ. ആനക്കയമ 56/12-13 21.03.2013 120

2 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 27/13-14 27.08.2013 20,287

3 കസക്രെടറജ. അമ്പലവയല് 
പഞകായത്തെസ

32/13-14 01.10.2013 2,130

4 എ.ടജ.ഐ.സജ.മണ്ണുത്തെജ 43/13-14 15.11.2013 12,844

5 ഐ.എല്.എഫസ.എസസ.
പൂകക്കകാടസ

46/13-14 04.12.2013 2,233

6 കക.എഫസ.ഡജ.സജ.,കകകാടയമ 1/14-15 22.05.2014 7,000

7 ഐ.എല്.എഫസ.സജ.പൂകക്കകാടസ 3/14-15 02.06.2014 2,115

8 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 6/14-15 10.06.2014 34,912

9 എ.ആര്.എസസ.മണ്ണുത്തെജ 4/14-15 10.06.2014 12,000

10 കക.വജ.എ.എസസ.യ.പൂകക്കകാടസ 9/14-15 24.06.2014 2,45,700

11 കക.വജ.എ.എസസ.യ.പൂകക്കകാടസ 10/14-15 24.06.2014 3,79,200

12 എ.ടജ.ഐ.സജ.മണ്ണുത്തെജ 15/14-15 07.06.2014 1,43,500

13 എ.ടജ.ഐ.സജ.മണ്ണുത്തെജ 19/14-15 19.07.2014 28,025

14 ആര്.എ.ആര്.എസസ.പടകാമ്പജ 23/14-15 05.08.2014 4,038

15 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 26/14-15 23.08.2014 7,71,265

16 എ.ടജ.ഐ.സജ.മണ്ണുത്തെജ 29/14-15 30.08.2014 32,585

17 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 33/14-15 11.09.2014 8,550

18 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 34/14-15 25.09.2014 &
11.10.2014

58,045

19 മുള്ളന്കകകാലജ, എ.ഒ. 36/14-15 15.10.2014 2,536

20 ഐ.എല്.എഫസ.സജ.പൂകക്കകാടസ 42/14-15 01.10.2014 9,120
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21 ഐ.എല്.എഫസ.സജ.പൂകക്കകാടസ 43/14-15 01.10.2014 5,000

22 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 51/14-15 27.11.2014 17,100

23 ദ മകാകനജജമഗസ ഡയറക്ടര്,
ആറളമ ഫകാമ

57/14-15 19.12.2014 1,48,750

24 ദ കപ്രകാഫ.& കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

63/14-15 29.12.2014 34,770

25 എ.ഡജ.ആര്., ആര്.എ.ആര്.
എസസ. പതീലജകക്കകാടസ

70/14-15 11.02.2015 12,350

26 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ, എ.ആര്.
എസസ., ആനക്കയമ

73/14-15 24.02.2015 15,846

27 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ, എ.ആര്.
എസസ., ആനക്കയമ

74/14-15 24.02.2015 33,725

28 എ.ഡജ.ആര്.,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.
പതീലജകക്കകാടസ

89/14-15 03.03.2015 53,153

29 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ,
 എ.ടജ.ഐ.സജ. മണ്ണുത്തെജ

90/14-15 03.03.2015 83,790

30 കക.എഫസ.ഡജ.സജ.കകകാടയമ 48/14-15 27.11.2014 7,000

31 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 51/14-15 27.11.2014 17,100

32 കഡ.ഡയറക്ടര്,
എസസ.എച്ചസ.എമ.,

52/14-15 29.11.2014 5,28,000

33 ദ മകാകനജജമഗസ ഡയറക്ടര്,
ആറളമ ഫകാമ

57/14-15 19.12.2014 1,48,750

34 ദ കപ്രകാഫ & കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

63/14-15 29.12.2014 34,770

35 എ.ഡജ.ആര്.,  ആര്.എ.
ആര്. എസസ. പതീലജകക്കകാടസ

70/14-15 11.02.2015 12,350

36 കപ്രകാഫ & കഹഡസ 
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

73/14-15 24.02.2015 15,846

37 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

74/14-15 24.02.2015 33,725
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38 എ.ഒ., കൃഷജഭവന്,
മുള്ളന്കകകാലജ

76/14-15 25.02.2015 2,20,000

39 എ.ഡജ.ആര്., ആര്.എ.ആര്.
എസസ., പതീലജകക്കകാടസ

89/14-15 03.03.2015 53,153

40 ദ കപ്രകാഫ.& കഹഡസ,
എ.ടജ.ഐ.സജ., മണ്ണുത്തെജ

90/14-15 03.03.2015 83,790

41 കപ്രകാഫ. & കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

94/14-15 10.03.2015 3,325

42 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ.
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

95/14-15 11.08.2015 8,313

43 കപ്രകാഫ. & കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

96/14-15 16.03.2015 14,250

44 കപ്രകാഫ. & കഹഡസ 
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

98/14-15 17.03.2015 19,000

45 കകകാകളജസ  ഓഫസ  കവറജനറജ,
പൂകക്കകാടസ

100/14-15 20.03.2015 12,320

46 കപ്രകാഫ.& കഹഡസ
എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ

103/14-15 24.03.2015 63,650

47 ഡജ.ടജ.പജ.സജ.കല്പറ 108/14-15 28.03.2015 7,970

48 എ.ആര്.എസസ.ആനക്കയമ 114/14-15 30.03.2015 22,135

49 പ്രജയദര്ശജനജ എകസ്റ്റേറസ, 
മകാനന്തവകാടജ

2/15-16 16.04.2015 28,000

50 ദ കപ്രകാഫ.& കഹഡസ.
കക.വജ.കക.അമ്പലവയല്

5/15-16 08.05.2015 6,000

51 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, 
എ.ആര്.എസസ., ആനക്കയമ

7/15-16 20.05.15 45,000/-

52 ഐ.എഫസ. കവള്ളകായണജ 8/15-16 04.06.15 79,580/-

53 എ.ആര്.എസസ. ആനക്കയമ 10/15-16 12.06.15 25,944/-

54 എ.ആര്.എസസ. ആനക്കയമ 17/15-16 27.06.15 72,915/-

55 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, 
കക.വജ.കക., അമ്പലവയല്

23/15-16 15.07.15 37,500/-
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56 കക.ഐ.ഐ.ഡജ.സജ.,
തജരുവനന്തപുരമ

24/15-16 18.08.15 2,97,950/-

57 കക.വജ.കക., കണ്ണൂര് 25/15-16 18.08.15 11,875/-

58 കപ്രകാഫസ്സര്&കഹഡസ, 
കക.വജ.കക., അമ്പലവയല്

31/15-16 25.08.15 9,568/-

59 സജ.ആര്.എസസ.
പകാമ്പകാടുമപകാറ

34/15-16 04.09.15 30,521/-

60 കപ്രകാഫസ്സര്&കഹഡസ, 
കക.വജ.കക., അമ്പലവയല്

35/15-16 10.09.15 5,968/-

61 കക.ഐ.ഐ.ഡജ.സജ.,
തജരുവനന്തപുരമ.

36/15-16 14.09.15 21,50,000/-

62 എ.ആര്.എസസ. ആനക്കയമ 48/15-16 03.12.15 26,125/-

63 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, 
ആനക്കയമ

59/15-16 05.02.16 760/-

64 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹ ഡസ, 
ആനക്കയമ 

70/15-16 05.03.16 9,500/-

65 കക.വജ.കക., അമ്പലവയല് 73/15-16 15.03.16 68,357/-

66 കപ്രകാഫസ്സര്&കഹ ഡസ,
ഐ.എഫസ. കവള്ളകായണജ

80/15-16 29.03.16 42,750/-

       ഇന്കവകായ്സുകള  ക്രെമതീകരജക്കകാനുള്ള  നടപടജകള  എത്രയമ  കപകടനസ
സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-34-10  വരവസ കചേലവസ കണക്കുകള ലഭദമല –  '  പൂകപകാലജ  ' 2015-16   വര്ഷകത്തെ ഓ  ഡജറസ
നടത്തെജയജടജല

           പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയലജല് നടനവരുന

പൂകപകാലജക്കകാവശദമകായ കചേലവകള കസ്റ്റേഷനജകല തകന വജവജധ പദ്ധതജകളജലകായജ ബുക്കസ

കചേയ്യുനതജനകാല് പൂകപകാലജക്കസ മകാത്രമകായജ നടന കചേലവജകന കൃതദത,  ആധജകകാരജകത

എനജവ പരജകശകാധജക്കുവകാന് ഓഡജറജനസ  സകാധജച്ചജടജല.  മകാത്രമല  2015-16  വര്ഷത്തെജല്

നടന 'പൂകപകാലജ'യകട വരവസ കചേലവകള സമബനജച്ച വജശദകാമശങ്ങള നല്കകാന് 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



188

ഓഡജറസ  അകനഡഷണ  പ്രകകാരമ  ആവശദകപകടങജലുമ  ആയതസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.

അതുകകകാണസ ടജ വര്ഷകത്തെ 'പൂകപകാലജ'യകട കണക്കുകള ഓഡജറസ പരജകശകാധജച്ചജടജല.

3-34-11 നതീക്കജയജരജപസ തുക  -  കതറകായജ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന

2015-16 വര്ഷകത്തെ UFAST പ്രകകാരമുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കജകല കകന്ദ്രത്തെജകന ടജ

വര്ഷകാവസകാനമുള്ള  നതീക്കജയജരജപസ  തുക  3,10,65,365/-  രൂപയകാണസ.  ടജ  തുകയജല്

1,54,67,039/-  'cash  in  hand'  ഇനത്തെജലകാണസ  നതീക്കജയജരജപകായജ  ഇരജക്കുനതസ.

ഇതുസമബനജച്ചുള്ള ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 2/17.01.2017  നസ നല്കജയജട്ടുള്ള മറുപടജയജല്

ഡകാറകാ  എന്ടജയജല്  വന  പജഴവകാണസ  ഇതജനസ  കകാരണകമനസ  അറജയജച്ചജട്ടുണസ.  കമല്

സൂചേജപജച്ച പജഴവസ പരജഹരജച്ചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 2,3,/ 17.1.2017)

3-34-12 മുന്വര്ഷമ  ഒടുക്കകാന്   അവകശഷജച്ച     LIC,   IT    തുകകള   തന്വര്ഷവമ 
ഒടുക്കജയതകായജ വകാര്ഷജക കണക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജടജല  .

        മുന്വര്ഷമ (2014-15) LIC, IT, SLI ഇനത്തെജല് അടയകാന് ബകാക്കജയണകായജരുന

5,55,826/-  രൂപ  ടജ  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജക  കണക്കജലുമ  'previous  years  unpaid

suspense kept pending'  ഇനത്തെജലകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കതറകായ ഡകാറകാ

ഏന്ടജ മൂലമ സമഭവജച്ച പജശകകാണസ ഇകതനസ ഓഡജറസ അകനഡഷണ നമ്പര് 3/8-01-2017

നസ  മറുപടജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  സമഭവജച്ചജട്ടുള്ള  ടജ  അപകാകതകള

പരജഹരജച്ചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ. 
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3-35    3-35    പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമപ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     കുമരകമകുമരകമ

3-35-1 സര്വ്വകലകാശകാലയമകായജ ഒപജട കമകമകാറകാണമ ഓഫസ അണര്സ്റ്റേകാനജമഗജകല 
വദവസ്ഥകളക്കസ വജരുദ്ധമകായജ എസസ  .  ബജ  .  റജ  .   ചേകാര്ജുകള ഈടകാക്കജയജരുന  -
7,127/-   രൂപ തജരജകക ഊടകാക്കകാന് നടപടജകള സഡതീകരജച്ചജടജല  .

26.02.2015  ല്  എസസ.ബജ.റജ.യമകായജ  ഏര്കപട  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ

അണര്സ്റ്റേകാനജമഗസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  നല്കുന  കസവനങ്ങള  എലകാമ

സക്കൗജനദമകായജരജക്കുകമനസ  എസസ.ബജ.റജ.  സമതജച്ചജട്ടുള്ളതകാണസ.  എനകാല്  ഇതജനസ

വജരുദ്ധമകായജ  ആര്.എ.ആര്.എസസ.  കന  വജവജധ  അക്കക്കൗണ്ടുകളജല്നജനമ  വജവജധ

ചേകാര്ജുകള,  കചേക്കസ  ബുക്കജകന വജല  എനതീ  ഇനങ്ങളജല് തുകകള ഈടകാക്കജയജരുന.

വജശദവജവരങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ നമ. അക്കക്കൗണസ നമ.
ഈടകാക്കജയ തുക

 (രൂപ)

1 67010460118 1030/-

2 57038176480 4977/-

3 67338965107 90/-

4 67010459238 1030/-

ആകക 7127/-

ഈ തുക തജരജകക ഈടകാക്കകാന് സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനമ യകാകതകാരു നടപടജകളുമ

സഡതീകരജച്ചജടജല. തുക അതകാതസ അക്കക്കൗണ്ടുകളജകലയസ തജരജകക ഈടകാകക്കണതകാണസ.

3-35-2 കചേക്കസ വഴജ  തുകകള  അക്കക്കൗണജകലക്കസ  ഒടുക്കജയതസ കളക്ഷനജല്  കുറവസ   -
  2,962/-  രൂപ

ഓഡജറജനസ ഹകാജരകാക്കജയ വകാര്ഷജക കണക്കുകള പ്രകകാരമ എസസ.ബജ.റജ. കുമരകമ

ശകാഖയജകല ആര്.എ.ആര്.എസസ.കന അക്കക്കൗണസ നമ.  57038188033  കലയസ  7.7.10  ല്

ഒടുക്കസ  വരുത്തെജയ  കചേക്കസ  തുകയജല്  നജനമ  2957/-രൂപയമ  5.11.2011 ല്  ഒടുക്കസ

വരുത്തെജയതജല്  5  രൂപയമ  കചേര്ത്തെസ  2962/-  രൂപയകട  കുറവസ  കകാണജച്ചജട്ടുണസ.  ഇതു
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സമബനജച്ചസ  ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ.14/2015-16  തജയതജ,  30.03.2017

നല്കജയജരുനകവങജലുമ  മറുപടജ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ദതീര്ഘനകാളകായ വജഷയമകായജരുനജട്ടുമ

ഈ  കുറവസ  തുക  ഉത്തെരവകാദജകളുല്നജനമ  ഈടകാക്കജ  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണജകലയസ

മുതല്ക്കൂടകാനുള്ള നടപടജകള സര്വ്വകലകാശകാലയകട ഭകാഗത്തുനജനമ സഡതീകരജച്ചജടജല. 

3-35-3 എസസ  .  ബജ  .  റജ  .   കറനസ അക്കക്കൗണസ സൂക്ഷജക്കുന  -  പലജശയജനത്തെജല് ലഭജകക്കണ
  തുക ലഭജക്കുനജല  -  സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഭതീമമകായ നഷ്ടമ  .

സ്ഥകാപനത്തെജല് 57038176480  നമ്പരകായജ എസസ.ബജ.റജ.കുമരകമ ശകാഖയജല് ഒരു കറനസ

അക്കക്കൗണസ സൂക്ഷജച്ചുവരുന. 01.04.2015  ല് ഈ അക്കക്കൗണജകല മുനജരജപസ  1,01,41,019/-

രൂപയമ  31.3.2016  കല  നതീക്കജയജരജപസ  38,32,557/-  രൂപയമകായജരുന.  ഈ അക്കക്കൗണസ

ഇതുവകരയമ  കസവജമഗ്സസ  ബകാങസ  അക്കക്കൗണകാക്കജ  മകാറജയജടജല.  ആകയകാല്  പലജശ

ഇനത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഭതീമമകായ നഷ്ടമ സമഭവജച്ചജട്ടുണസ.  റജസര്വസ ബകാങസ ഓഫസ

ഇന്ഡദയകട നജര്കദ്ദേശമനുസരജച്ചസ കസവജമഗ്സസ ബകാങസ അക്കക്കൗണജകല നജകക്ഷപങ്ങളക്കസ

ദജനമപ്രതജയകാണസ പലജശ ലഭജക്കുനതസ (4% എന നജരക്കജല്). അത്തെരത്തെജല് 38,32,557/-

രൂപയസ  ഒരു  ദജവസമ  ലഭജകക്കണജയജരുന  പലജശ  420  രൂപയകായജരുന  (38,32,557

x4%/365).

കമല്  പ്രസ്തകാവജച്ച  കറനസ  അക്കക്കൗണസ  (നമ.  57038176480)  ഉടന്  തകന

കസവജമഗ്സസ ബകാങസ അക്കക്കൗണകാക്കജ മകാകറണതകാണസ.

3-35-4 വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള

വക്കൗച്ചറുകള സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ സൂക്ഷജച്ച ബജല്ലുകള റദ്ദേസ കചേയജടജല

2. സുരക്ഷകാജതീവനക്കകാരുകട  മസ്റ്റേര്  കറകാളുകള  സൂക്ഷജച്ചജടജല.  പകരമ  സുരക്ഷകാ

കജകാലജകള കരകാകറടുത്തെ  വദക്തജയകട  ഇന്കവകായ്സസ  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്

കവതനമ നല്കജയജരജക്കുന. 
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3. ജതീവനക്കകാരുകട  ശമ്പളത്തെജല്  നജനമ  ഈടകാക്കജയ  തുകകള  സര്വ്വകലകാശകാല

സഹകരണസമഘത്തെജല്  ഒടുക്കജയതജനസ  വകപറസ  രസതീതസ  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.

(ഉദകാ: വക്കൗച്ചര് നമ. 39/12-15 തുക 23928/-)

4. കരകാര് ജതീവനക്കകാരുകട മസ്റ്റേര് കറകാളുകളക്കസ  പകരമ  സൂക്ഷജച്ചജരജക്കുനതസ  ഹകാജര്

കസ്റ്റേറസകമന്റുകളകാണസ  (ഉദകാ:  വക്കൗച്ചര്  നമ.  42/12-1  തുക  253333/-  കചേക്കസ  നമ.

59146/5.12.15, വക്കൗച്ചര് നമ. 43/12- 15 തുക 34500/- കചേക്കസ നമ. 59146/5.12.15)

       കചേലവസ  തുകകള സകാധൂകരജക്കുന കരഖകള വക്കൗച്ചറുകകളകാകടകാപമ കചേര്ത്തെസ

വക്കൗച്ചറുകള കുറമറ രതീതജയജല് സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ. 

3-36    3-36    പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമപ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     പടകാമ്പജപടകാമ്പജ

3-36-1   പ്ളകാന് ഫണജല് നജനമ വകമകാറജ കചേലവകാക്കജ

identification of microsatellite works associated with drought tolerant traits“

in  rice  ” എന  KSCSTE  കപ്രകാജക്ടജകല  കപ്രകാജക്ടസ  കഫകലകാ  ആയ

ശതീ.പ്രവതീണ്കുമകാര്.വജ.പജ.ക്കസ  ടജ  കപ്രകാജക്ടജല്  നജനമ  നല്കകണജയജരുന കഫകലകാഷജപസ

അരജയര് തുക  (4/14  to  8/14)യകായ  15,107/-  രൂപ സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാര് നല്കുന

പ്ളകാന്  ഫണജല്  നജനമ  വകമകാറജ  കചേലവഴജച്ചു.   ഒരു  ബകാഹദ  ഏജന്സജയകട

ധനസഹകായത്തെജല് നടത്തുന കപ്രകാജക്ടജനസ  ആവശദമകായജ  വനജട്ടുള്ള ടജ  തുക പ്ളകാന്

ഫണജല് നജനമ കചേലവഴജച്ചജരജക്കുനതസ  ആശകാസദമല.   ആയതസ  പ്ളകാന് ഫണജകലക്കസ

തജരജച്ചസ അടകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 15.02.2017).

3-36-2   തതീര്പകാക്കകാത്തെ ഇന്കവകായ്സുകള

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  ടജ  കകന്ദ്രത്തെജല്  നജനമ  വജവജധ

സ്ഥകാപനങ്ങളജകലക്കസ നല്കജയജട്ടുള്ള ഇന്കവകായ്സുകളുകട ഇനത്തെജല്  4,43,647/-  രൂപ

ഇനജയമ ലഭജച്ചജടജല.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.
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ക്രെമ
നമ.

ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര് സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസ തുക

1 5/15-16/ 23-05-15 സതീനജയര് അഗജ. ഓഫതീസര്, 
കസ്റ്റേറസ സതീഡസ ഫകാമ, മലപ്പുറമ

14,400/-

2 8/15-16/ 22-06-15 മകാകനജര്,  നകാഷണല് സതീഡസ കകകാ-ഓപകറഷന്,
പകാലക്കകാടസ

8,550/-

3 16/15-16/ 28-07-15 അസജസ്റ്റേനസ ഡയറക്ടര്, കൃഷജ വകുപസ,
അഗളജ ബ്കളകാക്കസ, അടപകാടജ

29,250/-

4 20/15-16/ 16-09-15 കപ്രകാഗകാമ കകകാ-ഓഡജകനറര്,
കക.വജ.കക., മലപ്പുറമ

3,450/-

5 23/15-16/ 07-10-15 കപ്രകാഗകാമ കകകാ-ഓര്ഡജകനറര്, 
കകവജ.കക., മലപ്പുറമ.

3,000/-

6 24/15-16/ 16-10-15 കപ്രകാഗകാമ കകകാ-ഓര്ഡജകനറര്, 
കകവജ.കക., മലപ്പുറമ.

2,500/-

7 44/15-16/ 29-01-16 അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ഓഫസ അഗജകളച്ചര്,
കകരള കസ്റ്റേറസ സതീഡസ അകതകാറജറജ, തൃശൂര്

3,17,333/-

8 73/15-16/ 21-03-16 അകസ്സകാസ്സജകയറസ ഡതീന്, 
കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

49,924/-

9 68/15-16/ 22-03-16 അകസകാസ്സജകയറസ  ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ച്ചസ
(കഹകാര്ടജ ഡജവജഷന്)

15,240/-

---------------
4,43,647/-

=========

കമല്  സൂചേജപജച്ച  തുക  എത്രയമ  കപകടനസ  ലഭദമകാക്കകാനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 16.02.2017).

3-36-3   സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ  ,    വടകക്കകാഡര്മ  കസ്റ്റേകാക്കജല് കുറവസ  –  - 29,430/-    രൂപ
നഷ്ടമ

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  ടജ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  2726  കജ.ഗകാമ.

സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസുമ,  894  കജ.ഗകാമ  വടകക്കകാഡര്മയമ  ഉല്പകാദജപജച്ചു  നല്കജയ
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ഇനത്തെജല്  (4/15  to  3/16)  ശതീമതജ.ദതീപ.കക.സജ.(പടകാമ്പജ)-ക്കസ   83,830/-  രൂപ

നല്കജയജട്ടുണസ.   എനകാല്  ഇതജകന  കസ്റ്റേകാക്കസ  പരജകശകാധജച്ചകപകാള  ഇത്രയമ  അളവസ

ഭക്കൗമജതീവകങ്ങള  കസ്റ്റേകാക്കജകലക്കസ  വനതകായജ  കകാണുനജല.   വജശദകാമശങ്ങള  ചുവകട

കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ഉല്പകാദജപജച്ച
തതീയതജ

ബജല് നമ്പര് തുക സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ വടകക്കകാഡര്മ

ബജല്ലു
പ്രകകാരമ

ഉല്പകാദജപജച്ച
അളവസ 

(കജകലകാഗകാമ)

കസ്റ്റേകാക്കജല്
കരഖകപടു
ത്തെജയ
അളവസ 

(കജകലകാഗകാമ)

ബജല്ലു
പ്രകകാരമ

ഉല്പകാദജപജച്ച
അളവസ 

(കജകലകാഗകാമ)

കസ്റ്റേകാക്കജല്
കരഖകപടുത്തെജ
യ അളവസ 

(കജകലകാഗകാമ)

1 4/15 to
6/15

170/7-15/
002513/
17.7.15

9840/- 258 250 156 100

2 7/15 114/8-15/
002517/
19.8.15

3660/- 111 - 48 -

3 8/15 88/9-15/
003501/
15.9.15

5000/- 223 259 18 85

4 9/15 146/10-15/
113982/
21.10.15

5690/- 190 232 63 10

5 10/15 124/11-15/
113984/
19.11.15

6010/- 206 118 63 35

6 11/15 102/12-15/
080334/
10.12.15

5210/- 169 240 61 51

7 12/15 135/1-16/
119844/
16.01.16

10220/- 424 428 58 70

8 1/16 102/2-16/
119882/
11.02.16

5870/- 169 151 83 140
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9 2/16 51/3-16/
119914/9.3.16

8580/- 267 354 108 80

10 3/16 193/3-16/
211129/
28.3.16

23750/- 709 534 319 241

83830/- 2726 2566 977 812

കസ്റ്റേകാക്കജലുള്ള കുറവസ   -   അതജകന മൂലദമ

ഇനമ ആകക
ഉല്പകാദജപജച്ച

അളവസ

കസ്റ്റേകാക്കജല്
കരഖകപടുത്തെജയ

അളവസ

കുറവസ
(കജ.ഗകാമ)

മൂലദമ

സറ്റ്യൂ കഡകാകമകാണകാസസ 2726 കജകലകാ 2566 കജകലകാ 160 160x75=12000

വടകക്കകാ ഡര്മ 977 കജകലകാ 811 കജകലകാ 166 166x105=17430

ആകക 29430/-

സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ - 1 കജകലകാ @ 75/-
വടകക്കകാഡര്മ    - 1 കജകലകാ @ 105/-

29,430/-  രൂപ മൂലദമ  വരുന ഭക്കൗമജതീവകങ്ങള ടജ  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  പ്രകകാരമ

കുറവകായജടസ കകാണുന.  ആയതസ സമബനജച്ചസ വജശദമകായ പരജകശകാധന നടകത്തെണതുമ

കസ്റ്റേകാക്കജല് വനജട്ടുള്ള കുറവസ ഉത്തെരവകാദജയജല് നജനമ ഈടകാകക്കണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 08/ 21.02.2017)

3-36-4   F D   രജജസ്റ്റേര് സൂക്ഷജക്കുനജല

ടജ  കകന്ദ്രത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  അഗജകളച്ചര്  ഡജപ്കളകാമ  കകകാഴ്സുമകായജ

ബനകപടസ F/D A/c No.67249688531 പ്രകകാരമ 2,00,000/- രൂപ ഫജക്സഡസ കഡകപകാസജറസ

തുകയകായജ നജലനജല്ക്കുനണസ.  എനകാല് ഇതജകന വജശദകാമശങ്ങള കകാലകാനുസൃതമകായജ

കരഖകപടുത്തുനതജനുള്ള  ഫജക്സഡസ  കഡകപകാസജറസ  രജജസ്റ്റേര്  കകന്ദ്രത്തെജല്  സൂക്ഷജച്ചജടജല.

കഡകപകാസജറസ  തുക,  കകാലകാവധജ,  പലജശ,  പുതുക്കല്  തുടങ്ങജയ  വജവരങ്ങള

കരഖകപടുത്തെജകക്കകാണസ ഇത്തെരത്തെജലുള്ള രജജസ്റ്റേര് ഓഫതീസജല് സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.
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3-36-5   കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങലുകള

2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് ടജ  കകന്ദ്രത്തെജകല വജവജധ കപ്രകാജക്ടുകളജകല

ആവശദങ്ങളജകലക്കകായജ  1,16,076/-  രൂപ വജലവരുന രകാസവസ്തുക്കള, കകമജനസ തൃശ്ശൂരജല്

നജനമ  കഡകടഷന്  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകത,  കഹകാര്ടജകളച്ചര്  കകകാകളജസ,

കവള്ളകാനജക്കര ഉണകാക്കജയ കററസ കകകാണ്ടകാക്ടസ  (ഓര്ഡര് നമ. GL(1)2501/2014 dt.26-11-

2015 Asso. Dean) അടജസ്ഥകാനത്തെജല് വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല് ടജ കററസ കകകാണ്ടകാക്ടസ

ഉത്തെരവജകന സര്വ്വകലകാശകാലയകട മകറലകാ കകന്ദ്രങ്ങളക്കുമ അടജസ്ഥകാനമകാക്കകാനുള്ള

അമഗതീകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാല  അധജകകാരജകള  ഇതജനസ  നല്കജയതകായജ  കകാണുനജല.

വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര് കപ്രകാജക്ടസ ശതീര്ഷകമ തുക

1 249/3-16/ 211145/30-3-16 9309 31,530/-

2 251/3-16/ 121613/30-3-16 6102 67,128/-

3 552/3-16/ 292591/31-3-16 9309 17,418/-

കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് പ്രകകാരമ 15,000/-  രൂപയജല് കൂടുതല് വരുന

വകാങ്ങലുകളക്കസ  കഡകടഷന്  നജര്ബനമകാണസ.   അതുകകകാണസ  തകന  കഡകടഷന്

ക്ഷണജക്കകാകത നടത്തെജയജട്ടുള്ള ടജ വകാങ്ങലുകള ക്രെമവജരുദ്ധമകായജ ഓഡജറസ കകാണുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 07/ 20.02.2017)

3-36-6   നതീക്കജയജരജപസ തുക  അപകാകതകള–

യഫകാസ്റ്റേസ  പ്രകകാരമ  ടജ  കകന്ദ്രത്തെജകന  2015-16  വര്ഷത്തെജകല നതീക്കജയജരജപസ  തുക

45,24,283/- രൂപ ആണസ.  ഇതസ UFAST Annual Bank & Cash Account Summary-കല

44  ഇനങ്ങളജലുള്ള ആകക നതീക്കജയജരജപസ തുകയകാണസ.  എനകാല് ടജ കസ്റ്റേറസകമനജല് ക്രെമ

നമ്പര് 34-കല നതീക്കജയജരജപസ തുക (-)1,11,27,346/-,  ക്രെമ നമ്പര് 41-കല നതീക്കജയജരജപസ തുക
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5,97,379/-, ക്രെമ നമ്പര് 43-കല നതീക്കജയജരജപസ തുക 4,955/- എനതീ തുകകള അതകാതജകന

മകാനഡല് ആയജ സൂക്ഷജക്കുന കദകാഷസ  ബുക്കുകളജല് കകാണുനജല.   നതീക്കജയജരജപജലുള്ള ടജ

അപകാകതകള പരജഹരജച്ചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-36-7  റതീകണ്സതീലജകയഷന്   -   ബകാങസ നതീക്കജയജരജപസ തുക കതറസ

യഫകാസ്റ്റേസ  പ്രകകാരമുള്ള  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  വജവജധ  അക്കക്കൗണ്ടുകളുകട

റതീകണ്സതീലജകയഷന്  കസ്റ്റേറസകമന്റുകളജല്  ബകാങസ  നതീക്കജയജരജപസ  തുക  കതറകായജ

കരഖകപടുത്തെജ കകാണുന.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

അക്കക്കൗണസ നമ്പര് റതീകണ്സതീലജകയഷന് കസ്റ്റേറസകമനജല്
കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന ബകാങസ പകാസ്സസ

ബുക്കസ ക്കളകാസജങ്ങസ ബകാലന്സസ

യഥകാര്ത്ഥ ബകാങസ പകാസ്സസ
ബുക്കസ ക്കളകാസജങ്ങസ

ബകാലന്സസ

1 57061805446
Station main A/c.

27,38,527/- 20,85,677/-

2 67170405981
Diploma RF

42,20,830/- 62,16,359/-

3 67218634569 - EAP 89,85,493/- 81,46,761/-

4 67338042021-
RF.NSP.BSP

17,68,255/- 17,67,655/-

5 67338042485
RF. Tissue

8,62,556/- 18,62,356/-

6 67338042746
RF  Bio control–

3,85,013/- 4,02,723/-

7 67338042882
RF - Seri

13,34,383/- 13,15,844/-

8 67010349576
RF-ICAR Megaseed

12,26,354/- 12,89,154/-

കമല് സൂചേജപജച്ച അപകാകതകള പരജഹരജച്ചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 09/ 21.02.2017).
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3-37    3-37    പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമപ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     പതീലജകക്കകാടസപതീലജകക്കകാടസ

3-37-1   ബുക്കസ കലറസ പ്രജനജങ്ങജനസ തുക നല്കജയതസ   -   ബുക്കസ കലറസ ലഭജച്ചജടജല

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 0432/03-2016/ 31.03.16

കചേക്കസ നമ്പര് - 725111  തുക- 15,000/-

കശുമകാവജകനക്കുറജച്ചസ  ബുക്കസ  കലറസ  അച്ചടജക്കുനതജനകായജ  (മളടജകളര്  ഗ്കളകാസജ

പ്രജനസ)  പകാക്കനകാര്  ഓഫസ  കസറസ  പ്രസസ,  കചേറുവത്തൂരജനസ  കമല്പ്രകകാരമ  തുക

നല്കജകയങജലുമ (1000 എണ്ണത്തെജനസ 15/- രൂപ നജരക്കജല്) ബുക്കസ കലറസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ബുക്കസ കലറസ അച്ചടജക്കുവകാന് കക.എ.യ.  പ്രസ്സജകന കസവനമ ഉപകയകാഗജച്ചജല.  15,000/-

രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 14/ 19.01.17).

3-37-2   ഡജ  .  ഡജ  .  കള  യഥകാസമയമ  ഹകാജരകാക്കജയജല   സര്വ്വകലകാശകാലയസ  നഷ്ടമ–
7,500/-   രൂപ

അഡഡകാന്സ്ഡസ വറസസ  ബതീഡജങ്ങസ  കമ  സതീഡസ  കപ്രകാഡക്ഷന് കസനര് എന

കപ്രകാജക്ടജകന  ഭകാഗമകായജ  ബ്കളകാക്കസ  L-കല  622-ാകാമ  നമ്പര്  കകടജടത്തെജല്

എയര്കണതീഷണര്  സ്ഥകാപജക്കുനതജനുമ,  കകടജട  നവതീകരണത്തെജനുമകായജ

മത്സരകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കഡകടഷനുകള  ക്ഷണജച്ചജരുന.   ആയതജകലക്കസ  കഡകടഷന്

സമര്പജച്ചവര്  കഡകപകാസജറസ  ഇനത്തെജല്  വജവജധ  ബകാങ്കുകളജല്  നജനസ  എടുത്തെജട്ടുള്ള

ഡജ.ഡജ.കള ആണസ ഹകാജരകാക്കജയജരുനതസ.  എനകാല് കമല് ഡജ.ഡജ.കള യഥകാസമയമ

ഹകാജരകാക്കകാകത  കകാലഹരണകപടസ  കപകായജട്ടുള്ളതുമ  ആണസ.   വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട

കചേര്ക്കുന.

ഡജ.ഡജ. നമ്പര് തതീയതജ തുക

611922 20.03.15 500/-
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611920 20.03.15 500/-

611921 20.03.15 500/-

292727 21.03.15 1000/-

292726 21.03.15 1000/-

292725 21.03.15 1000/-

292729 21.03.15 1000/-

292724 21.03.15 1,000/-

292728 21.03.15 1,000/-

-------------
7,500/-

========

ഡജ.ഡജ.  യഥകാസമയമ  ബകാങജല്  ഹകാജരകാക്കകാതജരുനതജനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ

7500/-  രൂപയകട നഷ്ടമ സമഭവജച്ചജട്ടുണസ.  ആയതസ ഉത്തെരവകാദകപട ഉകദദകാഗസ്ഥനജല്

നജനമ ഈടകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 7/19.01.17).

3-37-3  പദ്ധതജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കസ    10,00,000/-    രൂപ  നല്കജകയങജലുമ  പദ്ധതജ
പൂര്ത്തെജയകാക്കുനതജല് കകാലതകാമസമ

Development  of  production  units  for  hybrid  coconut  seedlings  and  otherDevelopment  of  production  units  for  hybrid  coconut  seedlings  and  other

planting materials in three southern Districts of Kerala planting materials in three southern Districts of Kerala എന കപ്രകാജക്ടജകന ഭകാഗമകായജഎന കപ്രകാജക്ടജകന ഭകാഗമകായജ

Modification of works of the coconut  store cum lab buildings in to a seed nutModification of works of the coconut  store cum lab buildings in to a seed nut

storage unit  with pollen bank  storage unit  with pollen bank  എന പ്രവര്ത്തെജക്കസ കവണജ തവനൂര് എഞജനതീയറജങ്ങസഎന പ്രവര്ത്തെജക്കസ കവണജ തവനൂര് എഞജനതീയറജങ്ങസ

ഡജവജഷനസ ഡജവജഷനസ 31.03.16 31.03.16 തതീയതജയജല് തതീയതജയജല് 713702-713702-ാകാമ  നമ്പര് കചേക്കസ പ്രകകാരമ ാകാമ  നമ്പര് കചേക്കസ പ്രകകാരമ 10,00,000/- 10,00,000/- രൂപരൂപ

വകമകാറജയജട്ടുണസവകമകാറജയജട്ടുണസ.  .  എനകാല് ബനകപട കരഖകള പരജകശകാധജച്ചതജല് കമല് പ്രവര്ത്തെജഎനകാല് ബനകപട കരഖകള പരജകശകാധജച്ചതജല് കമല് പ്രവര്ത്തെജ

ആരമഭജച്ചതകായജ  കരഖകപടുത്തെലുകള  ഇലആരമഭജച്ചതകായജ  കരഖകപടുത്തെലുകള  ഇല.   .   ഓഡജറസ  അകനഡഷണ  പ്രകകാരമഓഡജറസ  അകനഡഷണ  പ്രകകാരമ

പ്രവര്ത്തെജയകട  പുകരകാഗതജ  ആരകാഞജരുന  എങജലുമ  നകാളജതുവകര  മറുപടജപ്രവര്ത്തെജയകട  പുകരകാഗതജ  ആരകാഞജരുന  എങജലുമ  നകാളജതുവകര  മറുപടജ
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ലഭദമകാക്കജയജടജലലഭദമകാക്കജയജടജല.   31.03.16-.   31.03.16-നസ  നസ  10,00,000/-  10,00,000/-  രൂപ വകമകാറജയതജനു കശഷമ  പ്രവര്ത്തെജരൂപ വകമകാറജയതജനു കശഷമ  പ്രവര്ത്തെജ

ആരമഭജച്ചജടജകലങജല്  ആയതസ  ഗുരുതരമകായ  വതീഴ്ചയകാണസആരമഭജച്ചജടജകലങജല്  ആയതസ  ഗുരുതരമകായ  വതീഴ്ചയകാണസ.   .   പദ്ധതജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളപദ്ധതജ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള

അടജയന്തജരമകായജ പൂര്ത്തെജയകാക്കജ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസഅടജയന്തജരമകായജ പൂര്ത്തെജയകാക്കജ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ..

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 16/ 20.01.17).16/ 20.01.17).

3-38  3-38  ഓണകാട്ടുകര പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമഓണകാട്ടുകര പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     കകായമകുളമകകായമകുളമ    ..

3-38-1 കസയജല്സസ കക്കൗണര് നടത്തെജപസ നജര്കദ്ദേശങ്ങള പകാലജക്കണമ

1. കഡയജലജ കളക്ഷന് പ്രകകാരമ ഓകരകാ ദജവസകത്തെയമ വരവസ തുകകള അതകാതസ

ദജവസമ  4  മണജക്കസ  കശഷമ  അക്കക്കൗണനജകന  ഏല്പജക്കുന.  എനകാല്  ഈ

തുകകള വകപറജയതകായജ ഈ രജജസ്റ്റേറജല് അക്കക്കൗണനസ കരഖകപടുത്തെജ

കകാണുനജല.

2. ഓകരകാ ദജവസവമ ആവശദത്തെജനുമകാത്രമ രസതീതസ ബുക്കുകള ഒ.എ.ആര്.എസസ. -ല്

നജനമ കക്കൗണറജകലയസ നല്കജവരുന. കക്കൗണര് രകാവജകല 9 മണജക്കസ പ്രവര്ത്തെനമ

തുടങ്ങുനതജനകാല്  രസതീതസ  ബുക്കുകള  ഉപകയകാഗജച്ചസ  തതീരുന  സനര്ഭങ്ങളജല്

അക്കക്കൗണനസ  (ഒ.എ.ആര്.എസസ.)  രകാവജകല  10  മണജക്കസ  എത്തെജയകശഷമ പുതജയ

രസതീതസ  ബുക്കസ  നല്കുനതസ  വകര,  രസതീതസ  ഇലകാകത  തകന  സകാധനങ്ങള

വജല്പന നടത്തെജ വരുന.

3. കണക്കജല്കപടകാത്തെ  തുകകള  (ബകാക്കജ  നല്കകണ  നകാണയങ്ങള  ആളുകള

തജരജകക വകാങ്ങകാകത വരുനവ) പ്രതജദജന കളക്ഷന് രജജസ്റ്റേറജല് അക്കക്കൗണസ കചേയസ

ഒ.എ.ആര്.എസസ.  ല് ഒടുക്കുനജല.  പകരമ ഇങ്ങകനയണകാകുന തുക യകാകതകാരു

കണക്കുമജലകാകത കക്കൗണറജല്ത്തെകന സൂക്ഷജക്കുന.  ഈ പ്രവണത സകാമ്പത്തെജക

വജനജമയ ചേടങ്ങളക്കസ വജരുദ്ധമകായതജനകാല് ഒഴജവകാകക്കണതകാണസ.
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3-39    3-39    വറസസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്വറസസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്    , ,     മകങകാമ്പസമകങകാമ്പസ

3-39-1   കനലസ ല്ല്  ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകല  കബകാടസ  അറകുറപണജകള നടത്തെജയതജകല
അപകാകതകള

കനലസ ല്ല്  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  പകാടങ്ങള  സനര്ശജക്കുവകാന്

ഉപകയകാഗജച്ചുവനജരുന  കബകാടജകന  അറകുറപണജകള  നജര്വ്വഹജകക്കണതുകണനസ

22.07.10-ല്  റജകപകാര്ടസ  കചേയ്തുകവങജലുമ  18.09.12-ല്  മകാത്രമകാണസ  4,32,821/-  രൂപയകട

എസ്റ്റേജകമറസ  (അസജസ്റ്റേനസ  എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്,  തുറമുഖ  ഡജവജഷനജല്  നജനമ)

ലഭജച്ചതസ.   ഈ കബകാടജനസ  ഇന്ഷഡറന്സസ  കവകറജസ  നജലവജലജലകായജരുന.  31.12.12-ല്

നല്കജയ  കടണര്  കനകാടതീസസ  പ്രകകാരമ  ഏറവമ  കുറഞ നജരക്കകായ  1,05,500/-  രൂപ

കരഖകപടുത്തെജയതസ കമകസ്സര്സസ. സുഷമ എഞജനതീയറജങ്ങസ വര്ക്സസ ആയജരുന.

എനകാല് കമകസ്സര്സസ.  സുഷമ എഞജനതീയറജങ്ങസ വര്ക്സജകന കബകാടജകന അറകുറ

പ്രവര്ത്തെജ  ഏല്പജക്കകാകത,  കബകാടസ  ഉയര്ത്തെജ  പരജകശകാധജക്കുവകാന്  തതീരുമകാനജക്കുകയമ

പ്രസ്തുത  സ്ഥകാപനകത്തെ  തകന  28.02.14-ല്  15,200/-  രൂപയസ  കബകാടസ  ഉയര്ത്തെജ

പരജകശകാധജക്കല് പ്രവര്ത്തെജ  ഏല്പജക്കുകയകാണുണകായതസ.   (ആദദ  എസ്റ്റേജകമറജല്  ഈ

ഇനമ  10,000/-  രൂപ  നജരക്കസ  കരഖകപടുത്തെജയജരുന).   ഇപ്രകകാരമ  കുറഞ  നജരക്കസ

(1,05,500/-  രൂപ) കരഖകപടുത്തെജയ സ്ഥകാപനത്തെജനസ ആ തുകയ തകന കബകാടസ അറകുറ

പ്രവര്ത്തെജ ഏല്പജക്കകാത്തെതജനുള്ള കകാരണമ വദക്തമകാക്കജയജടജല.

22.03.14-ല് 13,00,000/- രൂപയകട പുതുക്കജയ എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജ 29.12.14-ല്

മകാസത്തെജനകമ  പ്രവര്ത്തെജ  പൂര്ത്തെജയകാക്കണകമന  വദവസ്ഥ  ഉളകപടുത്തെജ  പുതുക്കജയ

കടണര് കനകാടതീസസ പുറകപടുവജച്ചു.

പുതുക്കജയ  കടണറജലുമ  കുറഞ  നജരക്കകായ  12,49,200/-  രൂപ  കരഖകപടുത്തെജയ

കമകസ്സര്സസ.  സുഷമ  എഞജനതീയറജങ്ങസ  വര്ക്സജനകാണസ  പ്രവര്ത്തെജ  നല്കജയതസ.   ഈ
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സ്ഥകാപനത്തെജനസ  30.3.16-ല്  1,45,700/-  രൂപയകട  (ഇനമ  1  -5)  പകാര്ടസ  ബജലസ ല്ല്

സജ.ബജ.വജ.322/3-16,  കചേക്കസ  നമ.75200  തതീയതജ.  31.03.16  പ്രകകാരമ  നല്കജകയങജലുമ

നകാളജതുവകര  പ്രവര്ത്തെജ  പൂര്ത്തെതീകരജക്കുകകയകാ  യകാകതകാരു  പുകരകാഗതജയമ

വകവരജക്കുകകയകാ കചേയജടജല.

തകാകഴ  സൂചേജപജച്ചജട്ടുള്ള  അപകാകതകളുകട  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കചേലവസ  കചേയ

1,45,700/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സമ കചേയ്യുന.

1. കകാലകാനുസൃതമകായജ കബകാടജകന ഇന്ഷഡറന്സസ പുതുക്കജയജടജല.

2. 22.7.10-ല്  അറകുറപണജകള  ആവശദമുകണനസ  റജകപകാര്ടസ  ലഭജച്ച  കബകാടജകന

അറകുറപണജകള സമയബനജതമകായജ ശരജയകായ രതീതജയജല് എസ്റ്റേജകമറസ എടുത്തെസ

കടണര് സഡതീകരജച്ചസ പൂര്ത്തെതീകരജക്കുവകാന് സകാധജച്ചജടജല.

3. അറകുറപണജകളക്കകായജ 31.12.12-ല് 1,05,500/- രൂപ കരഖകപടുത്തെജയ കമകസ്സര്സസ.

സുഷമ  എഞജനതീയറജങ്ങസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ടജ  തുകയസ  പ്രവര്ത്തെജ

നല്കകാത്തെതജകന കകാരണമ വദക്തമകാക്കജയജടജല.

4. ഈ സ്ഥകാപനത്തെജനസ പ്രവര്ത്തെജ നല്കജയകപകാള ഏര്കപട കരകാര് പരജകശകാധനയസ

ലഭദമകാക്കജയജടജല.

5. കമകസ്സര്സസ.സുഷമ  എഞജനതീയറജങ്ങസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനു  തകന  കബകാടസ

"Houling -” നസ  15.03.14-നസ  15,200/-  രൂപ നല്കജയജട്ടുകണങജലുമ  പകാര്ടസ  ബജലജകന

ആദദ ഇനമകായജ ടജ തുക വതീണ്ടുമ നല്കജ.

6. കടണര് കനകാടതീസസ പ്രകകാരമ 2 മകാസമ കകകാണസ പൂര്ത്തെജയകാകക്കണജയജരുന പ്രവര്ത്തെജ

നകാളജതവകര പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജടജല.

കബകാടജകന അറകുറപണജകള അടജയന്തജരമകായജ പൂര്ത്തെജയകാക്കകാനുള്ള നടപടജകള

സമയബനജതമകായജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 8/ 21.03.2017)
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3-39-2  കകാലകാവസ്ഥകാ  വദതജയകാനവമ  കവള്ളകപകാക്കവമ  സമബനജച്ച  മുനറജയജപസ
നല്കകാനുള്ള പദ്ധതജ   -   ഉപകയകാഗത്തെജല് വരുകത്തെണതകാണസ  .

ഉപഗഹങ്ങളജല്  നജനമ  ആവശദമകായ  വജവരങ്ങള  ലഭദമകാക്കജ  കര്ഷകര്ക്കസ

ഡജസ്പെസകള  കബകാര്ഡുകള  വഴജ  കകാലകാവസ്ഥകാ  വദതജയകാനമ  സമബനജച്ചസ  അറജവസ

നല്കുകയമ,  അച്ചന്കകകാവജല്,  പമ്പ,  മതീനച്ചജല്,  മണജമല ആറുകളജല് ഉപകരണങ്ങള

സ്ഥകാപജച്ചസ  ജലനജരപസ  ഉയരുനതസ  സമബനജച്ചസ  ജനങ്ങളക്കസ  മുന്കൂറകായജ  അറജയജപസ

നല്കജ  മുന്കരുതല്  സഡതീകരജക്കുവകാന്  സജമകാക്കുവകാനുമ  ഉകദ്ദേശജച്ചുകകകാണ്ടുള്ള

പദ്ധതജക്കകായജ വജവജധ ഉപകരണങ്ങളുമ ഡജസ്പെസകള കബകാര്ഡുകളുമ വകാങ്ങുവകാനുമ ആയതസ

സ്ഥകാപജക്കുവകാനുമകായജ  ആകക  19,12,223/-  രൂപ  കചേലവസ  കചേയജട്ടുണസ.   2013

കഫബ്രുവരജയജല് സ്ഥകാപജച്ചസ ഉപകരണങ്ങള ബകാററജ ചേകാര്ജസ തതീര്നതസ കകാരണമ 2015

മുതല്  ഡകാറകാ  ലഭദമകാകകാകത  വരജകയമ  തുടര്നസ  ആഗസ്റ്റേസ  2016-ല്  ഉപകരണങ്ങള

നതീക്കമ കചേയ്യുകയമുണകായജ.

2015-16-കല  ഓഡജറസ  കവളയജല്  2016  മകാര്ച്ചസ  മകാസമ  വകര  പദ്ധതജയജകല

ഉപകരണങ്ങളക്കകായജ വകാങ്ങജയ  10  ബജ.എസസ.എന്.എല്.  സജമ്മുകളുകട വകാടക ഒടുക്കജ

വരുനതകായജ കകാണുന.

19,12,233/-  രൂപ  കചേലവസ  കചേയസ  സ്ഥകാപജച്ച  കര്ഷകര്ക്കസ  വളകര

പ്രകയകാജനപ്രദമകായജരുന  പ്രസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള  നജലവജല്  ഉപകയകാഗശൂനദമകായജ

കസ്റ്റേകാക്കസ കചേയജരജക്കുകയകാണസ.

ഈ ഉപകരണങ്ങള ആവശദമകായ അറകുറപണജകള കചേയ്യുവകാനുള്ള ഫണസ ടജ

പദ്ധതജയജല്  ലഭദമല  എനകാണസ,  പദ്ധതജ  ഉകപക്ഷജക്കുവകാന്  കകാരണമകായജ  ഓഡജറസ

എന്കഡയറജയകട മറുപടജയജല് സൂചേജപജച്ചജട്ടുള്ളതസ.
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കകാലകാവസ്ഥകാ വദതജയകാനമ സമബനജച്ചസ  കുടനകാടജകല കര്ഷകര്ക്കസ മുനറജയജപസ

നല്കജ  അവകര  മുന്കരുതലുകള  എടുക്കുവകാന്  പ്രകാപ്തരകാക്കുവകാനകായജ  രൂപതീകരജച്ച

പദ്ധതജക്കകായള്ള  ഉപകരണങ്ങള  അറകുറപണജകള  നജര്വ്വഹജക്കുവകാനുള്ള  ഫണസ

അടജയന്തജരമകായജ ലഭദമകാക്കുവകാനുമ വന് തുക കചേലവഴജച്ചസ സ്ഥകാപജച്ച ടജ ഉപകരണങ്ങള

ഫലപ്രദമകായജ പ്രകയകാജനകപടുത്തുവകാനുമ ശദ്ധ പതജപജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 9/ 21.03.2017)

3-39-3  ആദകായ നജകുതജ ഈടകാക്കുനതജല് കുറവസ

സ്ഥകാപനത്തെജകല  സുരക്ഷകാ  ജതീവനക്കകാകര  നജയമജച്ചജരജക്കുനതസ  കമകസ്സര്സസ.

വബറസ  കസകറ്റ്യൂരജറജ  സര്വ്വതീസസ,  ആലപ്പുഴ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമകാണസ.

ഇതജനകായജ  ഈ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  നല്കജയജരജക്കുന  പ്രതജഫലമ  ഒരു  വര്ഷത്തെജല്

മുപതജനകായജരത്തെജനു  കമകല  ആകയകാല്  2%  നജരക്കജലകായജരുന  ആദകായനജകുതജ

ഈടകാകക്കണജയജരുനതസ.   എനകാല്  1.03%  എന  നജരക്കജലകാണസ  ആദകായനജകുതജ

ഈടകാക്കജ വരുനതസ.

സ്ഥകാപനങ്ങളുമകായജ  പ്രതജവര്ഷമ  30,000/-  രൂപയസ  കമല്  വരുന

കകകാണ്ടകാകകളജല്  2%  ആദകായനജകുതജ  (സ്ഥകാപനങ്ങളക്കസ)  ഈടകാക്കജ  കകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരജകന ആദകായനജകുതജ വകുപജല് ഒടുകക്കണതകാണസ.

3-40    3-40    കനലസ ല്ല് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമകനലസ ല്ല് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ    , ,     വവറജലവവറജല    ..

3-40-1 രശതീതജകന ഉപകയകാഗമ   -    അപകാകതകള

1. സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ലഭജക്കുന  രശതീതസ  ബുക്കുകളജല്  ഒനമ  തകന

'സര്ടജഫജക്കറസ  ഓഫസ  കക്കൗണസ'  കരഖകപടുത്തുകകയകാ  അവയകട  എണ്ണമ  കസ്റ്റേകാക്കസ

ബുക്കജല്  കരഖകപടുത്തുകമ്പകാള  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന്  അതസ

സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചേയ്യുനജല.
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2. അനകാവശദമകായ  റദ്ദേകാക്കലുകളുമ  കവടജത്തെജരുത്തെലുകളുമ  കകാണുന.  റദ്ദേകാക്കജയ

രശതീതുകളജല്  റദ്ദേകാക്കജയതജകന  കകാരണകമകാ  ഓഫതീസസ  കമധകാവജയകട

സകാക്ഷദകപടുത്തെലുകകളകാ ഇല.

3. പല  രശതീതജകളജലുമ  കകാര്ബണ്  പൂര്ണ്ണമകായജ  പതജയകാത്തെജടത്തെസ  തുകകള

കരഖകപടുത്തുന.

4. അതകാതസ  ദജവസങ്ങളജകല  വരവസ  തുക  അടവകാക്കുനതജല്  കകാലതകാമസമ

വരുത്തുനണസ.  ഉദകാഹരണങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

തജയതജ അടവകാകക്കണ
തുക

അടവകാക്കജയ
തജയതജ

റജമകാക്ക്സസ

19.06.2015 മുതല് 
30.06.2015 വകര

1,03,714 01.07.2015 12 ദജവസമ വവകജ 
അടവകാക്കജ

21.07.2015 മുതല് 
26.07.2015 വകര

1,18,528 27.07.2015 6 ദജവസമ വവകജ 
അടവകാക്കജ

28.07.2015 മുതല് 
07.08.2015 വകര

1,42,928 10.08.2015 14 ദജവസമ വവകജ 
അടവകാക്കജ

06.01.2016 മുതല് 
10.01.2016 വകര

1,25,168 11.01.2016 6 ദജവസമ വവകജ 
അടവകാക്കജ

കമല്  സൂചേജപജച്ച  അപകാകതകള  ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 16.02.2017).

3-40-2 ഫണസ വകമകാറജ കചേലവഴജച്ചു  .  17,000/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

CBV No. : 0018/05-2015

തജയതജ : 07.05.2015

തുക : 17,000/- (കചേക്കസ നമ. 366943 / 07.05.2015)
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കകരള  ഗവണ്കമനജകന  പദ്ധതജ  സഹകായകത്തെകാകടയള്ള  DMTC  കപ്രകാജക്ടജല്

റജസര്ച്ചസ  അസജസ്റ്റേനസ  ആയ  കഡകാ.ശതീജ.എസസ.കജ.  യകട  ഏപ്രജല്  2015  കല

കവതനമകായ 17,000/- രൂപ റജകവകാളവജമഗസ ഫണസ കപ്രകാജക്ടകായ ബകയകാ കണ്കടകാള ആനസ

ബകയകാ  കഫര്ടജവലസര്  കപ്രകാഡക്ഷന്  യൂണജറജകന  ശതീര്ഷകത്തെജല്  നജനകാണസ

നല്കജയജരജക്കുനതസ.  വകമകാറജ കചേലവഴജച്ച ടജ തുക തജരജകക അടയനതു വകരക്കുമ കമല്

സൂചേജപജച്ച തുക ഓഡജറസ തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് - 5/ 17.02.2017). 

3-40-3 വകാര്ഷജക  കണക്കജകല  നതീക്കജയജരുപസ  ,    മുനജരജപസ  തുകകള  കദകാഷസ 
ബുക്കുമകായജ കപകാരുത്തെകപടുനജല  .

  വവറജല  കനലസ ല്ല്  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജകന  2015-16  വര്ഷകത്തെ

വകാര്ഷജകക്കണക്കുപ്രകകാരമ  പണമകായള്ള  മുനജരജപസ,  നതീക്കജയജരുപസ  തുകകള  27,011/-

രൂപയകാണസ.  എനകാല്  2015-16  വര്ഷകത്തെ  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  പണമകായള്ള

മുനജരജപസ  19914/-  രൂപയമ,  നതീക്കജയജരുപസ  78591/-  രൂപയമകാണസ.   ടജ  വദതദകാസമ

സമബനജച്ചസ മറുപടജ നല്കകണതകാണസ.

3-41    3-41    ഓര്ണജകത്തെകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസഓര്ണജകത്തെകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ    , ,     കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസകഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ

3-41-1    റജപതീറസ ഓര്ഡര് പ്രകകാരമ വകാങ്ങല് നടത്തെജയതസ

സതീമ - GOK plan Project  severity of mealy bug infestation studies–

CBV No. 420/15-16, 31-03-16  തുക  – 5,00,000/-

കമല് കപ്രകാജക്ടജകലക്കസ  2015-16  വര്ഷമ  Nano drop spectro photometer  എന

ഉപകരണമ  വകാങ്ങജയജരജക്കുനതസ  CPBMB,  College  of  Horticulture  എന
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സ്ഥകാപനത്തെജകന  റജപതീറസ  ഓര്ഡര്  പ്രകകാരമകാണസ.   ഇപ്രകകാരമ  റജപതീറസ  ഓര്ഡര്

അനുസരജച്ചസ  വകാങ്ങല് നടത്തുനതജനസ  ആധജകകാരജകമകായ  കരഖകള ലഭദമകാക്കജയജടജല.

മകാത്രമല CPBMB എന സ്ഥകാപനമ ഇകത ഉപകരണമ വകാങ്ങജയതജകന ബജല്, വര്ക്കജങ്ങസ

കണതീഷന് വദക്തമകാക്കുന കരഖകള എനജവ ലഭദമകായജടജല.

ഉപകരണമ യഥകാര്ത്ഥത്തെജല് ലഭജച്ച തതീയതജ,  കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല് കചേര്ത്തെജടജല.

സ്ഥകാപനവമകായജ  കവച്ച  എഗജകമനജകന  പകര്പസ  ലഭദമകായജടജല.   തുക  ബകാങജകലക്കസ

വകമകാറജയതകായജ  കകാണുനകവങജലുമ  ഉപകരണമ  നല്കജയ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ

നകാളജതുവകര തുക വകമകാറജയജടജല.  കമല് കകാരണങ്ങളകാല്  5,00,000/-  രൂപ ഓഡജറസ

തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 1/ 07.04.2017).

3-41-2   അഡഡകാന്സസ രജജസ്റ്റേര് പരജപകാലജക്കുനജല

അഗജകളച്ചറല്  ഓര്ണജകത്തെകാളജജ  ഡജപകാര്ടസകമനജല്  മുന്കൂര്  രജജസ്റ്റേര്

പരജപകാലജച്ചജടജല.   മുന്കൂര്  നല്കുനതുമ  ക്രെമതീകരജക്കുനതുമകായ  വക്കൗച്ചറുകളുകട

വജശദകാമശങ്ങള രജജസ്റ്റേറജല് എഴുതജ സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  ഇപ്രകകാരമ രജജസ്റ്റേര് എഴുതജ

സൂക്ഷജച്ചകാലകാണസ  സമയബനജതമകായജ  ക്രെമതീകരജക്കുനകണകാ  എനസ  നജരതീക്ഷജക്കകാന്

സകാധജക്കൂ.  അതജനകാല് അഡഡകാന്സസ രജജസ്റ്റേര് സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 4/ 07.04.2017)

3-42    3-42    കുടനകാടസ പകാകക്കജസകുടനകാടസ പകാകക്കജസ    , (, (    അഗജക്കളച്ചറല് എഞജനതീയറജങ്ങസ കപ്രകാജക്ടസഅഗജക്കളച്ചറല് എഞജനതീയറജങ്ങസ കപ്രകാജക്ടസ    ))

3-42-1 വന് തുക  കചേലവഴജച്ചസ  വകാങ്ങജയ   ഉപകരണങ്ങള   ഉപകയകാഗജക്കകാകത 
പകാഴകാക്കുന

കുടനകാടസ  പദ്ധതജയകട  ഫണജല്  നജനസ  ഉപകയകാഗജച്ചസ  വജവജധ  ഉപകരണങ്ങള

വകാങ്ങുവകാനകായമ  പുതജയ  ഉപകരണങ്ങള  പരതീക്ഷണകാടജസ്ഥകാനത്തെജല്
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നജര്മജക്കുവകാനകായമ  വന്തുക  കചേലവസ  കചേയജട്ടുണസ.  2015-16  വകര  ഉപകരണങ്ങള

വകാങ്ങുവകാനകായജ ആകക കചേലവസ കചേയ തുകയകട വജശദകാമശമ ആവശദകപട്ടുകകകാണ്ടുള്ള

ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.9 നസ മറുപടജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

2015-16 ല് വകാങ്ങജയ ചേജല ഉപകരണങ്ങളുകട വജശദകാമശമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. ഉപകരണമ തുക

1 Carbondioxide & Oxygen Analyser 21,50,000/-

2 Water Activity Metre 3,53,419/-

3 Ball Mill 56,130/-

4 Hammer Mill 1,64,400/-

5 Cone Polisher 2,98,500/-

6 Fludized bed dryer 10,00,000/-

7 Freezer dryer 5,15,250/-

8 Mass Spectro Meter 31,00,000/-

9 U.V. Visible Spectrometer 10,75,080/-

10 Combine Harvester 24,89,500/-

11 Brignetting Machine 9,55,000/-

എനകാല് പരജകശകാധന നടത്തെജയകപകാള പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളജല് ഭൂരജഭകാഗവമ

നകാളജതുവകര  ഉപകയകാഗജച്ചജടജലകാത്തെ  രതീതജയജലുമ  ചേജല  ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയകാഗജച്ചജടസ

നകാളുകള കഴജഞതകായമ മനസ്സജലകാക്കുന. 

ഉദകാ: പവര് ടജലര് - 09.06.2016 നസ കശഷമ ഉപകയകാഗജച്ചജടജല

മജനജ ടജലര് - 08.05.2015 വകര (ആകക 9 ദജവസമ)  
                                                മകാത്രകമ ഉപകയകാഗജച്ചജട്ടുള.

കമ്പയജന്ഡസ ഹകാര്കവസ്റ്റേര് - ഉപകയകാഗജച്ചജടജല

വകാടര് വതീഡസ ഹകാര്കവസ്റ്റേര് - 18.03.2016 നസ കശഷമ ഉപകയകാഗജച്ചജടജല
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കൂടകാകത  മറസ  പല  ലകാബസ  ഉപകരണങ്ങളുമ  നകാളജതുവകര  സ്ഥകാപജക്കുകകയകാ

ഉപകയകാഗജച്ചസ  തുടങ്ങുകകയകാ  കചേയജടജല.  'Establishing  centre  for  Farm  Machinery

Research  Development  and  Training',  'Research  Project  on  Eradication  and

utilization  of  Water  Hyacinth'  എനതീ  പദ്ധതജകള  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങജയ  ഈ

ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയകാഗശൂനദമകായജ  തതീരകാതജരകാക്കകാന്  നജലവജകല  കകാര്ഷജക

രതീതജകളക്കനുസൃതമകായജ മകാറങ്ങള വരുത്തുകയമ കര്ഷകര്ക്കസ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങള

ഉപകയകാഗജച്ചസ നവതീനമകായ കൃഷജരതീതജകള അവലമബജക്കുവകാന് ആവശദമകായ പരജശതീലനമ

ലഭദമകാക്കുകയമ  കചേകയണതകാണസ.  ആയതസ  ഫലപ്രദമകായജ  ഉപകയകാഗജക്കകാനുള്ള

അടജയന്തജര നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

 

3-43    3-43    കകമ്പകാസ്റ്റേസ എന്റജച്ചസകമനസ യൂണജറസ കകമ്പകാസ്റ്റേസ എന്റജച്ചസകമനസ യൂണജറസ 

3-43-1   കരകാര്   അടജസ്ഥകാനത്തെജല്   കജകാലജ   കചേയ്യുന   ജതീവനക്കകാരുകട മസ്റ്റേര് 
കറകാള കൃതദമകായജ കരഖകപടുത്തുനജല

കരകാര്  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന  ജതീവനക്കകാരുകട  ദജവകസനയള്ള

വജശദകാമശങ്ങള ഉളകക്കകാള്ളുന മസ്റ്റേര് കറകാള കൃതദമകായജ കരഖകപടുത്തുനജല.  ദജവസ

കവതനമ  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന  ജതീവനക്കകാര്ക്കസ  ഹകാജര്

കരഖകപടുത്തുനതജനസ  മസ്റ്റേര്  കറകാള  ഉപകയകാഗജക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള  വകുപസ

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.   നജലവജല്  കരകാര്  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന

ജതീവനക്കകാരുകട  ഹകാജര്  മകാസകാവസകാനമ  ഒനജച്ചസ  കരഖകപടുത്തെജ  വകുപസ  കമധകാവജ

സകാക്ഷദകപടുത്തുന രതീതജയകാണസ ഇവജകട ഉള്ളതസ.   ഇതസ ശരജയകായ രതീതജയല.  കരകാര്

അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന  ജതീവനക്കകാരുകട  പ്രകാഥമജക  കരഖയകാണസ  ആ

സ്ഥകാപനത്തെജകല മസ്റ്റേര് കറകാള.  ഈ കരഖ ദജവകസന എഴുതജ പരജപകാലജകക്കണതകാണസ.

കപ്രകാജക്ടജല്  ദജവസകവതനമ  അടജസ്ഥകാനത്തെജല്  കജകാലജ  കചേയ്യുന  സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റേന്റുമകാരുകട ഹകാജര് മസ്റ്റേര് കറകാളജല് കരഖകപടുകത്തെണതകാണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



209

3-43-2  കലബര് കകകാണ്ടകാക്ടറജല് നജനമ ഇന്കമടകാക്സസ ഈടകാക്കജയജടജല

ആര്.എഫസ.കന  (CUCE-RF)  ഭകാഗമകായജ  2015-16  വര്ഷകത്തെക്കസ  കഡകടഷന്

(No.CUCEI/2015-16,  Dt.16.03.15)  അനുസരജച്ചസ  കലബര്  കകകാണ്ടകാക്ടകറ  നജയമജച്ചസ

കതകാഴജലകാളജകളക്കസ കവതനമ നല്കജയതജകന വജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ബജല്
നമ്പര്

സജ.ബജ.വജ. മകാസമ തുക കലബര് കകകാണ്ടകാക്ടറുകട
കപരസനമ്പര് തതീയതജ

1 7/05-2015 2/15-16 04.05.15 04/15 22,400/- ഇനജര.പജ.ജജ.,
കകാടകാമഴ വതീടസ,
കവള്ളകാനജക്കര

2 3/06-2015 4/15-16 03.06.15 05/15 24,080/- “

3 5/07-2015 6/15-16 02.07.15 06/15 25,760/- “

4 2/09-2015 11/15-16 03.09.15 08/15 14,560/- “

5 4/08-2015 7/15-16 01.08.15 07/15 21,560/- “

6 3/10-2015 13/15-16 01.10.15 09/15 20,160/- “

7 4/11-2015 15/15-16 02.11.15 10/15 24,920/- “

8 2/12-2015 17/15-16 02.12.15 11/15 24,640/- “

9 4/1-2016 22/15-16 01.01.16 12/15 26,880/- “

10 2/2-2016 26/15-16 05.02.16 01/16 25,760/- “

11 2/3-2016 31/15-16 03.03.16 02/16 26,880/- “

12 3/3-2016 32/15-16 31.03.16 03/16 25,760/- “

ആകക കലബര് തുക
-------------
2,83,360/-
========

എനകാല്  ഇന്കമടകാക്സസ  ആക്ടസഎനകാല്  ഇന്കമടകാക്സസ  ആക്ടസ,  ,  കസക്ഷന്  കസക്ഷന്  192-192-സജ  അനുസരജച്ചസസജ  അനുസരജച്ചസ

കകകാണ്ടകാക്ടര്മകാരജല് നജനമ ഈടകാകക്കണ കകകാണ്ടകാക്ടര്മകാരജല് നജനമ ഈടകാകക്കണ 1% 1% ഇന്കമടകാക്സസ ഈടകാക്കജയജടജലഇന്കമടകാക്സസ ഈടകാക്കജയജടജല.  .  ആയതസആയതസ

പജഴ സഹജതമ കലബര് കകകാണ്ടകാക്ടറജല് നജകനകാ ബനകപട ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജകനകാപജഴ സഹജതമ കലബര് കകകാണ്ടകാക്ടറജല് നജകനകാ ബനകപട ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജകനകാ

ഈടകാക്കജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കുവരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസഈടകാക്കജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കുവരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ..
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3-43-3  3-43-3  വകാര്ഷജക  ധനകകാരദ  പത്രജകയജകലയമ  യവകാര്ഷജക  ധനകകാരദ  പത്രജകയജകലയമ  യ    --    ഫകാസ്റ്റേജകലയമ  കണക്കുകളഫകാസ്റ്റേജകലയമ  കണക്കുകള
കപകാരുത്തെകപടുനജലകപകാരുത്തെകപടുനജല    ..

         2015-16           2015-16  കകാലയളവജകല ധനകകാരദപത്രജകകകാലയളവജകല ധനകകാരദപത്രജക,  ,  യഫകാസ്റ്റേസ ജനകററഡസ കസ്റ്റേറസകമനസയഫകാസ്റ്റേസ ജനകററഡസ കസ്റ്റേറസകമനസ

എനജവ പരജകശകാധജച്ചുഎനജവ പരജകശകാധജച്ചു.   .   വജവജധ ബകാങസ  അക്കക്കൗണ്ടുകളജല് ഉള്ള ബകാലന്സസ  തുകകളവജവജധ ബകാങസ  അക്കക്കൗണ്ടുകളജല് ഉള്ള ബകാലന്സസ  തുകകള

വദതദകാസകപടജരജക്കുനതകായജ കകണത്തെജവദതദകാസകപടജരജക്കുനതകായജ കകണത്തെജ.  .  ആയതജകന വജശദ വജവരമ തകാകഴകച്ചര്ക്കുനആയതജകന വജശദ വജവരമ തകാകഴകച്ചര്ക്കുന..

കണക്കുകള കപകാരുത്തെകപടുത്തെജ വജവരമ അറജയജകക്കണതകാണസകണക്കുകള കപകാരുത്തെകപടുത്തെജ വജവരമ അറജയജകക്കണതകാണസ..

ക്രെമ
നമ.

അക്കക്കൗണസ നമ്പര് യഫകാസ്റ്റേസ പ്രകകാരമ കണക്കസ പകാസ്ബുക്കസ പ്രകകാരമ
കണക്കസ

1 എസസ.ബജ.അക്കക്കൗണസ നമ.1936
കവള്ളകാനജക്കര സര്വ്വതീസസ 
കകകാ-ഓപകററതീവസ ബകാങസ

മുനജരജപസ     -  19,528/-
നതീക്കജയജരജപസ -   9,419/-

മുനജരജപസ   -  82,728/-
നതീക്കജയജരജപസ- 35,109/-

2 എസസ.ബജ.അക്കക്കൗണസ നമ.1690
കവള്ളകാനജക്കര  സര്വ്വതീസസ
കകകാ-ഓപകററതീവസ ബകാങസ

മുനജരജപസ    -  4,00,305/-
നതീക്കജയജരജപസ-  3,65,120/-

ബകാങസ പകാസ്സസ ബുക്കസ 
പ്രകകാരമ കകാഷസ ബകാലന്സസ
- (4,63,507/-)

മുനജരജപസ   - 3,49,831/-
നതീക്കജയജരജപസ-3,84,473/-

3 എസസ.ബജ.ടജ. അക്കക്കൗണസ 
നമ.67215604195

യഫകാസ്റ്റേസ കണക്കുകള
മുനജരജപസ    -12,03,358/-
നതീക്കജയജരജപസ-  2,71,523/-

മുനജരജപസ-  32,03,308/-
നതീക്കജയജരജപസ-2,71,523/-

3-44   3-44   കസന്ടല് നഴറജകസന്ടല് നഴറജ    , ,     കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര

3-44-1   കനകകാലജ ഇന്ഷുറന്സസ പുതുക്കജയജല  .    നഷ്ടപരജഹകാരത്തുക നഷ്ടകപട്ടു

കസന്ടല് നഴറജയകട കതീഴജലുള്ള കനകകാലജ  ഫകാമജല് നജനമ ഒരു പശുവജകന

ഇറച്ചജക്കകായജ  മണ്ണുത്തെജ  മതീറസ  കടകകകാളജജ  യൂണജറജകലക്കസ  30/11/2016  തജയതജ  വകമകാറജ.

എനകാല്  മതീറസ  കടകകകാളജജ  യൂണജറജകന  MTU/CUP/15/1/RENDERING  2016/16
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തതീയതജ.30.11.16-കല  സര്ടജഫജക്കറസ  പ്രകകാരമ  പശു  കരകാഗകാവസ്ഥയജലകാകണനമ  ഇറച്ചജ

ഭക്ഷദകയകാഗദമകലനമ  അറജയജച്ചു.   കള്ളജമഗജനകായജ  വകമകാറുന സമയത്തെസ  പശുവജനസ

ഇന്ഷുറന്സസ ഉണകായജരുനജല.  തല്ഫലമകായജ സ്ഥകാപനത്തെജനസ പശുവജനസ ഇന്ഷുറന്സസ

തുകയജനത്തെജല്  ലഭജക്കുമകായജരുന  തുക  നഷ്ടകപട്ടു.   കൃതദസമയത്തെസ  ഇന്ഷുറന്സസ

പുതുക്കകാത്തെതജനകാല്  വതീഴ്ച  വനതകാണസ  നഷ്ടപരജഹകാരത്തുക  നഷ്ടകപടകാന്  കകാരണമ.

ഇത്തെരമ അപകാകതകള ഭകാവജയജല് ഒഴജവകാക്കുനതജനസ ജകാഗത പുലര്കത്തെണതകാണസ.

3-44-2   വലവസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറുകളുകട പരജപകാലനത്തെജകല അപകാകതകള

കവള്ളകാനജക്കര  കസന്ടല് നഴറജയകട  കതീഴജലകായജ  പ്രവര്ത്തെജച്ചുവരുന വലവസ

കസ്റ്റേകാക്കസ ഫകാമജകല രജജസ്റ്റേറുകള ഓഡജറജല് പരജകശകാധനയസ വജകധയമകാക്കജയതജല് കണ

അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

3-44-2-1  കകാറജല് കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് 

നജലവജല്  21  എണ്ണമ മുതജര്ന കനകകാലജകളകാണസ ഫകാമജല് ഉള്ളതസ.  7  എണ്ണമ

കുടജകളുമ ഉണസ.  എനകാല് രജജസ്റ്റേറജല് കനകകാലജകളുകട എണ്ണകത്തെക്കുറജച്ചസ ശരജയകായ

വജവരങ്ങള ഇല.  കൃതദമകായ അനജമല് നമ്പര് രജജസ്റ്റേറജല് ഇല.  കനകകാലജകളുകട

കദഹത്തുമ  നമ്പര്  പ്രദര്ശജപജച്ചജടജല.   മുഴുവന്  വജവരങ്ങളുമ  കചേര്ത്തെസ  രജജസ്റ്റേര്

പരജഷരജകക്കണതകാണസ.

3-44-2-2  കഗകാടസ  -  ഷതീപസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര്

ആണകാടുകളുമ, കപണ്ണകാടുകളുമ ഉളകപകട 51 എണ്ണമകാണസ ഫകാമജല് നജലവജലുള്ളതസ.

എനകാല്  രജജസ്റ്റേറജല്  ഈ  വജവരങ്ങള  വദക്തമല.   ആണജനങ്ങളുകടയമ,

കപണ്ണജനങ്ങളുകടയമ എണ്ണമ,  പ്രസവജച്ചു വരുനകതകാ,  അലകാകതകയകാ കസ്റ്റേകാക്കജല് വരുന

വര്ദ്ധനവസ,  വജല്പന  മൂലമുള്ള  കുറവസ  കചേയല്  എനജവ  കൃതദമകായജ  കരഖകപടുത്തെജ

വരുനജല.  അവശദ വജവരങ്ങള കചേര്ത്തെസ രജജസ്റ്റേര് പരജഷരജകക്കണതകാണസ.
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3-44-2-3  റകാബജറസ

നൂറജരണസ എണ്ണമ റകാബജറകളകാണസ ഇകപകാള ഫകാമജല് ഉള്ളതസ.  ഇവയജലുമ കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേര്  പൂര്ണ്ണമല.   എത്ര  ആണജനങ്ങള,  കപണ്ണജനങ്ങള,  പ്രസവകശഷമ

കൂടജകച്ചര്ക്കുന  ആകരകാഗദമുള്ള  കുഞ്ഞുങ്ങള,  വജല്പന  വജവരമ,  കശഷജക്കുന  എണ്ണമ

എനജങ്ങകന  വദക്തമകായ  വജവരങ്ങള  കൂടജ  ഉളകപടുത്തെജ  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്

പരജഷരജകക്കണതകാണസ.

3-44-3   കഗകാടസ   -   ഷതീപ്പുകളക്കസ ഇന്ഷുറന്സസ ഇല

ഓഡജറസ വര്ഷത്തെജല് ഫകാമജല് 51 എണ്ണമ ആടുകളകാണസ ഉള്ളതസ.  ഇവകക്കകാനജനുമ

തകന ഇന്ഷുറന്സസ പരജരക്ഷ ഇല.  ഇവയജല് പലതുമ തന്വര്ഷമ മരണകപടജട്ടുണസ.

പരജകശകാധന  സമയത്തെസ  ലഭദമകായ  കപകാസ്റ്റേസകമകാര്ടമ  റജകപകാര്ട്ടുകള  പ്രകകാരമ

വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

തജയതജ പ്രകായമ ഇനമ രജജസ്റ്റേര് നമ്പര് ഓഫസ
കസ്പെസജകമന്

16-08-16 1 വര്ഷമ കഗകാടസ 13/16-17

26-03-16 4 വര്ഷമ കഗകാടസ 2035/16-17

09-07-16 4 വര്ഷമ കഗകാടസ 267/16-17

കമല് പ്രകകാരമ  3/16  മുതല്  7/16  വകര കകാലയളവജല്  3  എണ്ണമ ആടുകളകാണസ

മരണകപടജട്ടുള്ളതസ.   ഇന്ഷുറന്സസ  കചേയജരുനകവങജല്  ആനുപകാതജകമകായ

നഷ്ടപരജഹകാരത്തുക ലഭജക്കുമകായജരുന.  മകാത്രമല  51  എണ്ണമ ആടുകളുള്ള ഒരു ഫകാമജല്

അവകയ ഇന്ഷുറന്സസ കചേയകാത്തെതസ തജകച്ചുമ അശകാസതീയമകായ ഒരു നടപടജയകാണസ.
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3-44-4   വലവ്കസ്റ്റേകാക്കസ ഫകാമജല് നജനള്ള പകാല് വജല്പന

ഓഡജറസ  വര്ഷത്തെജല്  400  മുതല്  500  ലജറര്  വകര  പകാല്  ഒകാകരകാ  മകാസവമ

വജല്പനയണസ.  ഇതസ കസന്ടല് നഴറജയജല് നജനള്ള കൂപണ് വഴജയകാണസ വജറവരുനതസ.

എനകാല് ഏതസ  കൂപണ് വഴജ  പകാല് വജറ  എനസ  കകാണജക്കുന രജജസ്റ്റേകറകാ,  കരഖകയകാ

സ്ഥകാപനത്തെജല് സൂക്ഷജക്കുനജല.  അടജസ്ഥകാന കരഖകളുകട അഭകാവത്തെജല് വജല്ക്കുന

കൂപണുകളുമ,  വജതരണമ  കചേയ്യുന  പകാലുമ  തമജലുള്ള  ബനത്തെജകന  കൃതദത

ഉറപ്പുവരുത്തെകാനകായജടജല.

3-44-5   ഡജ  .  എമ  .  എസസ  .   രജജസ്റ്റേര് പരജപകാലജക്കുനതജകല കപകാരകായ്മകള

കസ്റ്റേഷനജകല ഡജ.എമ.എസസ. രജജസ്റ്റേര് പരജപകാലനത്തെജകല പ്രധകാന കപകാരകായ്മകള

ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. കപര്മകനനസ കലബര്മകാരുകട വജവരങ്ങള മകാത്രമകാണസ ഡജ.എമ.എസസ.  രജജസ്റ്റേറജല്

കചേര്ത്തുവരുനതസ.

2. നജരവധജ  കകകാണ്ടകാക്ടസ  ജതീവനക്കകാര്,  കുടുമബശതീ  പ്രവര്ത്തെകര്

എനജങ്ങകനയള്ളവരുകട കജകാലജ വജവരങ്ങള ഡജ.എമ.എസസ.-ല് കചേര്ക്കുനജല.

3. കചേയ  കജകാലജയകട  അളവസ,  അകലങജല്  വജസ്തതീര്ണ്ണമ  തുടങ്ങജയ  വജവരങ്ങള

ഡജ.എമ.എസസ.-ല് ഇല.

4. ഡജ.എമ.എസസ.  രജജസ്റ്റേറുമ  മറസ  രജജസ്റ്റേറുകളകായ എന്.ഒ.ആര്.,  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്

ഇവ തമജല് നജലവജല് ഒരു ബനവമ ഇല.

ഫകാമ  രജജസ്റ്റേറുകള  തമജല്  പരസ്പെര  ബനമ  ഉണകായജരജകക്കണതസ  ഫകാമ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകട കകാരദക്ഷമത വജലയജരുത്തുനതജനസ സഹകായകമകാണസ.  രജജസ്റ്റേറുകള

പൂര്ണ്ണ വജവരങ്ങള കചേര്ത്തെസ പരജഷരജകക്കണതകാണസ.
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3-44-6  രശതീതജ  ബുക്കുകള  ,    കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജകള  ,    കസകാഫസ  കവയര്  ,    ഇന്കവകായ്സസ
എനജവയജകല കപകാതു അപകാകതകള

കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ലഭജക്കുന  രശതീതു  പുസ്തകങ്ങളുകട

എണ്ണമ  ബനകപട  അധജകകാരജകള  സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ,  കസ്റ്റേകാക്കസ  ബുക്കസ

ആധജകകാരജകമകായജ സൂക്ഷജക്കുകകയകാ കചേയ്യുനജല.

പ്രജനസ കചേയ്യുനതജനുള്ള കസ്റ്റേഷനറജയസ ഒരു കകന്ദ്രതീകൃത കശഖരണവമ, വജതരണവമ

ഇല.  കകവലമ കപപര് കറകാളുകള കടകളജല് നജനമ വകാങ്ങജ വരുന.  ഒകര രശതീതജകള

എത്ര തവണ കവണകമങജലുമ പ്രജനസ കചേയകാമ എന അവസ്ഥ നജലനജല്ക്കുന.

ഇന്കവകായ്സുകള  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെകാകത  കദകാന്സല്  കചേയ്തുവരുന.

ഇങ്ങകന  കസകാഫസ  കവയറജല്  കദകാന്സല്  കചേയകാനുള്ള  അധജകകാരമ  കസ്റ്റേഷനസ

വകമകാറജയജടജല.

തതീര്പകാക്കകാത്തെ ഇന്കവകായ്സുകളുകട ചേജല ഉദകാഹരണങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര് അഡസ്സസ തുക

1 82/15-16/ 09.03.16 വലവസ കസ്റ്റേകാക്കസ റജസര്ച്ചസ കസ്റ്റേഷന്, 
തജരുവകാഴക്കുനസ.

1,200/-

2 1/16-17/ 11.04.16 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, 
എ.ആര്.എസസ., ചേകാലക്കുടജ.

19,000/-

3 13/16-17/ 12.05.16 അകസ്സകാസ്സജകയറസ ഡതീന്,
കകകാകളജസ ഓഫസ കഹകാര്ടജകളച്ചര്,
കവള്ളകാനജക്കര.

5,700/-

4 63/16-17/ 11.07.16 അകസ്സകാസ്സജകയറസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ച്ചസ,
ആര്.എ.ആര്.എസസ. പടകാമ്പജ.

920/-

5 88/16-17/ 09.09.16 അകസ്സകാസ്സജകയറസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ച്ചസ,
ആര്.എ.ആര്.എസസ., കകാസര്കകകാഡസ

88,825/-

6 95/16-17/ 19.10.16 സൂപ്രണസ, 
അഗജക്കളച്ചര് ഫകാമ, കഴക്കൂടമ.

9,360/-
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7 103/13-14/ 15.11.13 ചേതീഫസ എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ ഓഫതീസര്,
കവജസ യ ഫ്രൂടസ, വമത്രജ ഭവന്, കകാക്കനകാടസ.

26,400/-

8 9/14-15/ 20.05.14 കസ്പെഷദല് ഓഫതീസര്,
ATIC, മണ്ണുത്തെജ.

30,400/-

9 16/14-15/ 05.06.14        “ 14,250/-

10 20/14-15/ 17.06.14        “ 23,275/-

11 39/14-15/ 12.08.14        “ 6,175/-

12 40/14-15/ 13.08.14        “ 8,550/-

13 46/14-15/ 05.09.14        “ 8,550/-

14 53/14-15/ 16.10.14 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, 
FSRS, സദകാനനപുരമ, കകകാടകാരക്കര.

18,668/-

15 64/14-15/ 23.12.14        “ 4,750/-

16 80/14-15/ 11.02.15 അകസ്സകാസ്സജകയറസ കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ,
ഇന്ഫര്കമഷന് കമ കസയജല്സസ കസനര്.

54,744/-

ആകക
----------------

3,20,767/-
=========

3-45   3-45   ഒകലരജ കളച്ചര് ഡജപകാര്ടസകമനസഒകലരജ കളച്ചര് ഡജപകാര്ടസകമനസ

3-45-1 ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  പച്ചക്കറജ  വജത്തുകള,  ഇന്കവകായ്സസ  പ്രകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളജകലയസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്

ഇന്കവകായ്സസ രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ തകാകഴ പറയന ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.

ക്രെമ
നമ.

ഇന്കവകായ്സസ ഇന്കവകായ്സസ സഡതീകരജച്ച
സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസനമ്പര് തജയതജ തുക

1 13/15-16 22.6.15 1615
അകസകാസജകയറസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ
റജസര്ച്ചസ ആര്.എ.ആര്.എസസ.,

അമ്പലവയല്.
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2 29/15-16 1.10.15 3373
അകസകാസജകയറസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ
റജസര്ച്ചസ ആര്.എ.ആര്.എസസ.,

അമ്പലവയല്.

3 48/15-16 21.1.16 7125
കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ

എ.ആര്.എസസ. ചേകാലക്കുടജ.

        ആയതജനകാല് ഇന്കവകായ്സുകള കകാലതകാമസമ കൂടകാകത ക്രെമതീകരജക്കുവകാനുള്ള

നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതുമ, ആയതസ ക്രെമതീകരജച്ചസ അറജയജകക്കണതുമകാണസ.

3-46    3-46    കസന്ടല് കടയജനജങ്ങസ ഇന്സ്റ്റേജററ്റ്യൂടസകസന്ടല് കടയജനജങ്ങസ ഇന്സ്റ്റേജററ്റ്യൂടസ    , ,     മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ

3-46-1   നകാളജതുവകര മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചജടജല  നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ–

കക.എഫസ.സജ.  കവകാളദമ-1  ആര്ടജക്കജള 99 പ്രകകാരവമ 04/10/11-കല ധനവകുപജകന

GO(P)No.419/11  ഉത്തെരവ പ്രകകാരവമ മുന്കൂര് തുക വകപറജയതജനസ  3  മകാസത്തെജനകമ

വഫനല് ബജല് (എലകാ കചേലവ കരഖകളുമടക്കമ) സമര്പജച്ചജരജകക്കണതകാണസ.  എനകാല്

തകാകഴപറയമ പ്രകകാരമുള്ള കചേലവജനസ മുന്കൂര് വകപറജ നകാളജതുവകര ക്രെമതീകരജക്കുവകാന്

നടപടജക്രെമങ്ങകളകാനമ സഡതീകരജച്ചജടജല.  ആയതജനകാല് മുഴുവന് തുകയമ ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെ

കകാലയളവജകലക്കസ  (വകപറജയ തതീയതജ മുതല്)  പ്രതജവര്ഷമ  18%  പജഴപലജശ സഹജതമ

തജരജകക ഈടകാകക്കണതകാണസ.

ക്രെമ നമ. അഡഡകാന്സസ വകപറജയതസ ഉകദ്ദേശദമ തുക/ 
കചേക്കസ നമ്പര്/

തതീയതജ

തതീര്പകാക്കജയതസ

1 കഡകാ.ജജ.അരുളരശന്,
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്,

കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന് കസനര്,
മണ്ണുത്തെജ.

'Rodants pest
management

training'

1,25,000/-
കചേ.നമ. 010759/

05/2/16

നകാളജതുവകര
തതീര്പകാക്കജയജടജല.
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3-46-2   അഡഡകാന്സസ  തുക വകപറജ  മൂന മകാസത്തെജനകമ ക്രെമതീകരജച്ചജടജല  .     പലജശ
കണക്കകാക്കജ തജരജച്ചു പജടജകക്കണതകാണസ  .

ഫജനകാന്സസ  (എക്കസ്പെന്ഡജച്ചര്,  ബജ  ഡജപകാര്ടസകമനജകന  ഉത്തെരവസ  (ജജ.ഒ.

(പജ)നമ.419/11  ഫജന്.  തതീയതജ.  തജരുവനന്തപുരമ  4/10/11)  പ്രകകാരവമ  ആര്ടജക്കജള  99

കക.എഫസ.സജ.  കവകാളദമ  1  പ്രകകാരവമ മുന്കൂര് തുക വകപറജയതജനസ  3  മകാസത്തെജനകമ

വഫനല്  ബജല്  (എലകാ  കചേലവ  കരഖകളുമ  സഹജതമ)  സമര്പജച്ചജരജകക്കണതകാണസ.

എനകാല് തകാകഴപറയന കചേലവകളക്കസ പ്രസ്തുത നടപടജക്രെമങ്ങള പകാലജച്ചജടജല.  കമലജല്

മുന്കൂറുകള സമയപരജധജക്കകമ ക്രെമതീകരജകക്കണതകാണസ.

ക്രെമ
നമ.

അഡഡകാന്സസ
വകപറജയതസ

ഉകദ്ദേശദമ തുക/ കചേക്കസ
നമ്പര്/ തതീയതജ

തതീര്പകാക്കജയതസ

1 കഡകാ.പജ.രകാകജന്ദ്രന്,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.,

കക.എ.യ. അമ്പലവയല്

കവകാകക്കഷണല്
കടയജനജങ്ങസ കപ്രകാഗകാമ 

കപകാസ്റ്റേസ ഹകാര്വസ്റ്റേസ & വകാലത
അഡതീഷന് കടകകകാളജതീസസ

58,454/-
കചേക്കസ

നമ.010676/
23/4/15

സജ.ബജ.നമ.
248/15-16
തതീ.15/2/16

2 കഡകാ.പജ.രകാകജന്ദ്രന്,
ആര്.എ.ആര്.എസസ.,

കക.എ.യ., അമ്പലവയല്

കടകജക്കസസസ ആന്ഡസ
ആപ്ളജകക്കഷന്സസ ഓഫസ

വമകക്രെകാബകയകാളജജ

33,348/-
കചേക്കസ

നമ.010677/
24/4/15

CB No. 251/15-
16 dt.15/02/16

3 പജ.എ.വത്സല,
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കകകാകളജസ ഓഫസ
കഹകാര്ടജക്കളച്ചര്

പ്ളകാനസ ടജഷത കളച്ചര് &
ആപ്ളജകക്കഷന്സസ കഫകാര്

ടതീകച്ചഴസ

12,502/-
കചേക്കസ നമ.

010679/ 6/5/15

CB No. 110/16-
17

തതീ.30/9/16

4 അലക്സകാണര് കജകാര്ജസ,
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ
സജ.ടജ.ഐ. മണ്ണുത്തെജ

എച്ചസ.ആര്.ഡജ. കപ്രകാഗകാമ
കഫകാര് കടകജക്കല്, പകാരകാ,

കപ്രകാഫഷണല് &
അഡജനജകസഷന് സ്റ്റേകാഫസ

ഓഫസ കകകാകളജസ ഓഫസ
കഹകാര്ടജകളച്ചര്,
കവള്ളകാനജക്കര.

50,000/-
010700/ 22/7/15

CB No. 301/15-
16/ 31/3/16
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5 കഡകാ.എ.ലത,
അകസകാസജകയറസ
കപ്രകാഫസര്, 

ARS, KAU, മണ്ണുത്തെജ

സര്വ്വതീസസ കകകാഓപകററതീവസ
ബകാങസ 

കവജഞല്
ഗകാര്ഡന്ലകാന്ഡസ

കമക്കവനകസഷന് &
കളടജകവഷന്

1,25,000/-
കചേ.നമ.010707/

13/08/15

സജ.ബജ.നമ.
249/15-16/
04/02/16

6 കഡകാ.വഷല കജകാസഫസ,
അകസകാസജകയറസ

കപ്രകാഫസര്,
എ.ആര്.എസസ., മണ്ണുത്തെജ

അഗജക്കളച്ചറല്
കമക്കവനകസഷന്,

എ.ആര്.എസസ., മണ്ണുത്തെജ

1,91,167/-
കചേ.നമ. 010710/

3/9/15

സജ.ബജ.നമ.
305/15-16/
31/3/16

7 കഡകാ.എസസ.എസ്നലജറ
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ
കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന്
കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

കടയജനജങ്ങസ കപ്രകാഗകാമ
ഓണ് മകാമകഗകാ ഫ്ളവറജങ്ങസ
& കളച്ചര് ആപ്ളജകക്കഷന്

27,000/-
കചേക്കസ

നമ.010712/
10/9/15

സജ.ബജ.നമ.
138/16-17/
28/10/16

8 കഡകാ.വഷല കജകാസഫസ,
അസജസ്റ്റേനസ കപ്രകാഫസര്,

മണ്ണുത്തെജ

'ഗകാര്ഡന്ലകാന്ഡസ
കമക്കവനകസഷന്'

010707/ 20/8/15 C.B.No. 237/15-
16/ 07/1/16

3-47    3-47    കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന് കസനര്കമറ്റ്യൂണജകക്കഷന് കസനര്    , ,     മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ    ..

3-47-1   കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങല് നടപടജകള  -  ക്രെമവജരുദ്ധമ

കകരള കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് പ്രകകാരമ 15,000/- രൂപയസ മുകളജല് വരുന

വകാങ്ങലുകള  കഡകടഷന്  നടപടജക്രെമങ്ങള  അനുസരജച്ചകായജരജക്കണമ  കചേകയണതസ.

എനകാല്  തകാകഴ  സൂചേജപജച്ചജരജക്കുന  വകാങ്ങലുകളജല്  കഡകടഷന്  നടപടജക്രെമങ്ങള

സഡതീകരജക്കകാകത,  സര്വ്വകലകാശകാലയകട മറസ  കകന്ദ്രങ്ങള കഡകടഷന് പ്രകകാരമ വകാങ്ങജച്ച

നടപടജകള സഡതീകരജച്ചുകകകാണസ ടജ സ്ഥകാപനങ്ങളജകലക്കസ കനരജടസ പര്കച്ചസസ ഓര്ഡറുകള

നല്കജകക്കകാണകാണസ കചേയജരജക്കുനതസ.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന. 

ക്രെമ നമ. ബജല് നമ.
കചേക്കസ നമ.

കപ്രകാജകസ
ശതീര്ഷകമ

വജശദകാമശങ്ങള തുക

1
96/3-15-16
767659/31.03.16

2084 Lumiar Floor Cabinet S.S. (Horizontal 
Floor)

58,000/-
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2
96/3-15-16
767659/31.03.16

2084 Auto Clave (vertical) PG 450 X 600 
Chemind, Thrissur.

61,230/-

3
95/3-15-16
767659/31.03.16

2084 Elelctronic Balance, Chemind, 
Thrissur.

32,632/-

4
69/3-15-16
767646/31-3-16

2067 Laptop and ints accesories, 
M/s.Gnome, Thrissur.

68,000/-

പര്കച്ചസസ  മകാനഡല്  പ്രകകാരമലകാത്തെ  ഇത്തെരമ  വകാങ്ങലുകള  ഭകാവജയജല്

ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 04/ 10.02.2017)

3-47-2   നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജ   -   വകാറസ ഈടകാക്കജയജടജല

        '6158' എന ശതീര്ഷകത്തെജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുന റജകവകാളവജമഗസ ഫണജല് 2015-16

സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് 1,92,800/-  രൂപ കചേലവഴജച്ചുകകകാണസ ഒരു കൂണ് ഉദ്പകാദക

യൂണജറസ നജര്മജച്ചജട്ടുണസ. ഇതുമകായജ ബനകപടസ ബജല് നമ. 29/12-15-16 (231639/22.12.15)

പ്രകകാരമ  ശതീ.  കൃഷ്ണകുമകാര്  കക.വജ.,  K&K  maintenance  &  Co.,  പുതുക്കകാടസ,  തൃശ്ശൂര്

എനവര്ക്കസ  ടജ  തുക  വകമകാറുകയമ  കചേയ്തു.  എനകാല്  ടജ  തുകയജല്  നജനമ  വകാറസ

ഈടകാക്കജയജടജല. 

കൂണ് ഉദ്പകാദക യൂണജറസ നജര്മകാണമ-കചേലവസ : 1,92,800

വകാറസ + സര്വ്വതീസസ ടകാക്സസ 4% : 7,712

കമല് സൂചേജപജച്ച വകാറസ തുകയകായ 7,712/- രൂപ ശതീ. കൃഷ്ണകുമകാര് കക.വജ. 

എനവരജല് നജനമ ഈടകാക്കജ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 6/ 10.02.2017).
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3-47-3  റജകവകാളവജമഗസ ഫണ്ടുകള   -   വരവജല് കൂടുതല് കചേലവസ

കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  റജകവകാളവജമഗസ  ഫണജകന  മകാര്ഗകരഖ

(R2/65600/11  dated,  22.11.2012)  പ്രകകാരമ  റജകവകാളവജമഗസ  ഫണ്ടുകള  "commercially

viable  and  sustainable  ” ആയജരജക്കണമ.  എനകാല് ടജ  കകന്ദ്രത്തെജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുന

റജകവകാളവജമഗസ  ഫണ്ടുകളുകട  കണക്കുകള  പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള  രണസ  റജകവകാളവജമഗസ

ഫണ്ടുകളജലുമ വരവജല്ക്കൂടുതല് കചേലവസ വനജരജക്കുനതകായജ കകാണുന. 

ശതീര്ഷകമ
തന്വര്ഷകത്തെ

വരവസ
തന്വര്ഷകത്തെ

കചേലവസ
വരവജല് കൂടുതല്

കചേലവസ

6168 1,98,463 2,76,816 78,353

6158 2,11,970 3,48,617 1,36,647

ടജ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണ്ടുകള  സഡയമ  പരദകാപ്തമകാകകാനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 03/ 09.02.2017).

3-47-4   പൂരമ സ്റ്റേകാള നടത്തെജപജനു നല്കജയ മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചജടജല   -35,000/-

CBV No. : 33/2/15-16 dated, 17.02.2016
CB No. : 203/15-16
തുക : 35,000/-

ഉത്രകാളജക്കകാവസ  പൂരമ  സ്റ്റേകാള തയകാറകാക്കുനതജനുമ  നടത്തെജപജനുമകായജ  കപ്രകാഫസര്

അരുള അരശനസ നല്കജയ 35,000/- രൂപയകട മുന്കൂര് ഇതുവകരയമ ക്രെമതീകരജച്ചതകായജ

കകാണുനജല. ഈ സകാഹചേരദത്തെജല് നല്കജയ തുക പലജശ സഹജതമ തജരജകക ഈടകാക്കജ

ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 05/ 10.02.2017).
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3-47-5   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള

3-47-5-1  നതീക്കജയജരജപസ തുക  -  അപകാകത

2015-16 വര്ഷകത്തെ ടജ കകന്ദ്രത്തെജകന ആകക നതീക്കജയജരജപസ തുക 59,07,682.51 

ആണസ.  7 ഇനങ്ങളജകല ആകക നതീക്കജയജരജപസ തുകയകാണസ ഇതസ.

ക്രെമ
നമ.

ഇനമ തുക

1 കറനസ അക്കക്കൗണസ 25,49,558.65

2 ഇകനര്ണല് രസതീപ്റസ അക്കക്കൗണസ 7,324.86

3 RF (അക്കക്കൗണസ ഭക്കൗമജതീവകമ) 52,430.00

4 RF Muzhroom 1,18,120.00

5 EAP അക്കക്കൗണസ 46,846.00

6 Agri FIESTA അക്കക്കൗണസ 21,16,100.00

7 Cash Book 10,17,303.00

ആകക 59,07,682.51

കമല് സൂചേജപജച്ച അക്കക്കൗണ്ടുകളജല് ക്രെമ നമ്പര് 5,6,7 എനതീ ഇനങ്ങളജല് വരുന

46846/-,  2116100/-,  1017303/-  എനതീ  തുകകള  മകാനഡലകായജ  സൂക്ഷജക്കുന  കദകാഷസ

ബുക്കുമകായജ ഒത്തു കപകാകുനജല. (As per Cash Book Cash  Book  :  153/-,  EAP  :  Nil,

Agri  FIESTA  :  3004)  ടജ  വദതദകാസങ്ങള  പരജകശകാധജച്ചസ  ഓഡജറജകന

അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-47-5-2  പജന്വലജച്ച തുക  വദതദകാസമ–

       UFAST വകാര്ഷജക സമക്ഷജപ്തമ പ്രകകാരമ 2015-16 വര്ഷകത്തെ ആകക പജന്വലജച്ച

തുക  2,36,98,089/-  ആണസ  എനകാല്  UFAST  ല് തകന തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  Annual
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Bank  &  Cash  A/c  Summary  പ്രകകാരമ  ആകക  പജന്വലജച്ച  തുക  2,62,57,204/-

രൂപയകാണസ.

UFAST Annual Abstract
പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank &
Cash Summary

വദതദകാസമ

2,36,98,089 2,62,57,204 25,59,115

        യൂ  ഫകാസ്റ്റേസ  പ്രകകാരമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള ടജ  കസ്റ്റേറസകമന്റുകളജല്  കകാണുന

പജന്വലജച്ച  തുകയജലുള്ള  വദതദകാസമ  പരജകശകാധജക്കുകയമ  ഓഡജറജകന

അറജയജകക്കണതുമകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 07.02.2017).
                                                          

3-48    3-48    കകരള അഗജകളച്ചറല് യൂണജകവഴജറജ പ്രസ്സസകകരള അഗജകളച്ചറല് യൂണജകവഴജറജ പ്രസ്സസ    , ,     മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ    ..

3-48-1 സകാകങതജക  വജഭകാഗമ  സ്ഥജരമ  ജതീവനക്കകാരുകട  കുറവസ  പ്രസ്സജകന
പ്രവര്ത്തെനകത്തെ ബകാധജക്കുന  . 

കടക്സ്റ്റേസ  ബുക്കുകള,  കടകജക്കല്  ബുള്ളറജനുകള,  റജസര്ച്ചസ  കജണല്,

മകാഗസജനുകള,  ആനഡല്  റജകപകാര്ടസ,  രശതീതജ  ബുക്കസ,  കചേകാദദകപപറുകള  എനജവയകട

അച്ചടജ കജകാലജകളകാണസ പ്രസ്സജല് കചേയ്തുവരുനതസ. എനകാല് അച്ചടജ കജകാലജകള കചേകയണ

സകാകങതജക വജഭകാഗമ ജതീവനക്കകാരുകട കുറവസ പ്രസ്സജകന പ്രവര്ത്തെനകത്തെ പ്രതജകൂലമകായജ

ബകാധജക്കുനണസ.  നജലവജലുള്ള  സകാകങതജക  വജഭകാഗമ  ജതീവനക്കകാരുകട  വജവരമ  ചുവകട

കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

തസ്തജക അനുവദജച്ചതസ നജലവജലുള്ളതസ ഒഴജവസ

1 പ്രസ്സസ മകാകനജര് 1 0 1

2 ജനറല് കഫകാര്മകാന് 1
0

1 (കരകാര് നജയമനമ)
1

3 സതീനജയര് കഫകാര്മകാന് 1 0 1
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4 ജൂനജയര് കഫകാര്മകാന് 1
0

1  (കഡപറ്റ്യൂകടഷന്)
1

5 പ്രൂഫസ റതീഡര് 2
0

1 (കരകാര് നജയമനമ)
1 (ദജവസ കവതനമ)

2

6 കമപറ്റ്യൂടര് 1 0 1

7 പ്രജകനര്സസ 8
0

4 (കരകാര് നജയമനമ)
8

8
കമകപകാസജറര്

(ഡജ.റജ.പജ. ഓപകററര്)
5

0
2 (കരകാര് നജയമനമ)
1 (ദജവസ കവതനമ)

5

9 വബന് ഡര് 10
0

4 (കരകാര് നജയമനമ)
2 (ദജവസ കവതനമ)

10

10 കഹല്പര് 1
1

(സ്ഥജരമ നജയമനമ)
0

 കമല് സകാകങതജക വജഭകാഗമ  തസ്തജകയജല് കഹല്പര് തസ്തജകയജല് മകാത്രമകാണസ

സ്ഥജരമ  ജതീവനക്കകാരുള്ളതസ.  പ്രസ്സജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  കകാരദക്ഷമമകാക്കുനതജനകായജ

സകാകങതജക തസ്തജകയജല് സ്ഥജരമ ജതീവനക്കകാകര നജയമജക്കുവകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 09.02.2017).

3-48-2 ഉപകയകാഗശൂനദമകായ ഉപകരണങ്ങള കലലമ കചേയസ ഒഴജവകാകക്കണതകാണസ

ക്രെമ
നമ.

ഉപകരണത്തെജകന കപരസ വജല എണ്ണമ
ഉപകരണമ

ലഭജച്ച
തജയതജ

ഉപകരണമ
വജതരണമ കചേയ
സ്ഥകാപനത്തെജകന

കപരസ

1
Paper cutting machine-
Semi-Automatic-Tiger-Size
35  (91 cms) ”

17,600/- [Invoice 
No.147/20.06.1977]

1 10.08.1977
M/s. Indo-Europe 
Trading Company,
Madras.

2
Advanced multimedia PC 
15  colour monitor, DVD ”
(old model)

34,407/- [Invoice 
No.25/30.03.2004]

1 20.07.2004
M/s. Smart Soft, 
Thrissur.
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3
Plate exposing unit size 
22  X 26  ” ”

90,000/- [Invoice 
No.1325/30.03.2004]

1 30.03.2004
M/s. Technograph,
Thrissur.

കമല്പറഞ  ഉപകയകാഗശൂനദമകായജക്കജടക്കുന  ഉപകരണങ്ങള  കലലമ

കചേയ്യുനതജനുള്ള നടപടജകളക്കു കവണജ സര്കവ്വ റജകപകാര്ടസ ഉളകപകട വജജകാനവദകാപന

വജഭകാഗമ  കമധകാവജക്കസ  സമര്പജച്ചജട്ടുണസ.  അതുപ്രകകാരമ  ഒരു  കസന്ടല്  കമജറജ

രൂപതീകരജക്കുകയമ  പ്രസ്തുത  കമജറജ   കകരള  അഗജകളച്ചറല്  യൂണജകവഴജറജ  പ്രസ്സസ

സനര്ശജച്ചസ  ഉപകയകാഗശൂനദമകായ  ഉപകരണങ്ങളുകട  വജല

നജശ്ചയജക്കുനതകായജരജക്കുകമനമ  അറജയജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല്  തുടര്നടപടജകള

സഡതീകരജച്ചജടജല.  ആയതജനകാല്  എത്രയമ  കപകടനസ   കസന്ടല്  കമജറജ  രൂപതീകരജച്ചസ

ഉപകയകാഗശൂനദമകായ ഉപകരണങ്ങളുകട വജല നജശ്ചയജച്ചസ കലലമ നടത്തുവകാനുള്ള നടപടജ

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 2/ 09.02.2017).
                                                                                                

3-49    3-49    കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ    , ,     അമ്പലവയല്അമ്പലവയല്

3-49-1   കവര്ടജക്കല് ഗകാര്ഡന് നജര്മകാണമ   -   ആര്  .  കക  .  വജ  .  വവ പദ്ധതജ മകാര്ഗകരഖയസ
വജരുദ്ധമ   - 34,173/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

ടജ കകന്ദ്രത്തെജകന സക്കൗനരദവല്ക്കരണവമകായജ ബനകപടസ ഓഫതീസസ കകടജടത്തെജനു

മുമ്പജലകായജ  ആര്.കക.വജ.വവ.  പദ്ധതജയകട  ധനസഹകായമ  ഉപകയകാഗജച്ചുകകകാണസ  ഒരു

കവര്ടജക്കള ഗകാര്ഡന് നജര്മജച്ചജട്ടുണസ.  ബജല് നമ്പര് 94/3-16 (കചേക്കസ നമ്പര് 234384/

29-3-16)  പ്രകകാരമ  M/s.Farmco  Hi-tech  Agri  Farm  solution,  മലപ്പുറമ  എന

സ്ഥകാപനത്തെജനസ ഇതജകന കചേലവകായജ 34,173/- രൂപ നല്കുകയമ കചേയ്തു.  'Development

of  alternative  pest  management  techniques  in  Black  pepper'  എന

ആര്.കക.വജ.വവ. പദ്ധതജയകട പ്രവര്ത്തെന ലക്ഷദവമകായജ ബനകപടകാത്തെതകാണസ കമല്

സൂചേജപജച്ച  കചേലവസ.   കൂടകാകത  ഇത്തെരമ  കചേലവകള  12-ാകാമ  പദ്ധതജ  പ്രകകാരമുള്ള
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ആര്.കക.വജ.വവ.  ധനസഹകായത്തെജകന  മകാര്ഗകരഖയജല്  ഉളകപടുനമജല.   കമല്

സൂചേജപജച്ച  കകാരണങ്ങളകാല്  ഈ  ഇനത്തെജല്  കചേലവകായ  34,173/-  രൂപ  ഓഡജറസ

തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 6/ 20.04.2017).

3-49-2  തകാല്ക്കകാലജക ജതീവനക്കകാര്ക്കസ മുന്കൂറുകള നല്കല്

ടജ  സ്ഥകാപനത്തെജകല  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകളുകട  പ്രവര്ത്തെനവമകായജ  ബനകപടസ

തകാല്ക്കകാലജക ജതീവനക്കകാരുകട കപരജല് മുന്കൂറുകള നല്കജയതകായജ കകാണുന.  ചേജല

ഉദകാഹരണങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ
നമ.

ബജല് നമ്പര് കപരസ തസ്തജക തുക

1 168/15-16 പ്രജയ മറജയമ കജകാര്ജസ ആര്.എ.
തകാല്ക്കകാലജകമ

20,000/-

2 224/15-16 “ “ 15,000/-

3 261/15-16 “ “ 10,000/-

4 403/15-16 “ “ 15,000/-

5 250/15-16 മഞഷ.എമ.ആര്. “ 10,000/-

6 281/15-16 “ “ 10,000/-

7 405/15-16 “ “ 10,000/-

ഇത്രയമ മുന്കൂര് തുകകള തകാല്ക്കകാലജക ജതീവനക്കകാരുകട കപരജല് നല്കജയതസ

ക്രെമപ്രകകാരമല.  ഭകാവജയജല് ഇത്തെരമ നടപടജകള ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 7/ 20.04.17).

3-49-3  മുന്കൂര് ക്രെമതീകരജച്ചജടജല

റജസര്വസ  അസജസ്റ്റേനകായജ  കജകാലജ  കനകാക്കജയ  മഞഷ.എമ.ആര്.,  പ്രജയ  മരജയമ

കജകാര്ജസ  എനജവര്ക്കസ  NRCB  ടജച്ചജയജല്  കടയജനജങ്ങസ  കപ്രകാഗകാമജനസ  പകങടുക്കുനതസ

5,000/- രൂപ വതീതമ മുന്കൂര് നല്കജയജട്ടുണസ.
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സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്/ തതീയതജ തുക തുക വകപറജയജതസ

13/10-15, 7-10-15 5,000/- പ്രജയ മരജയമ കജകാര്ജസ

14/10-15, 7-10-15 5,000/- മഞഷ.എമ.ആര്.

------------
10,000/-

=======

      മുന്കൂര്  തുകകള നകാളജതുവകര  ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതസ  സമബനജച്ചസ  നല്കജയ

എന്കഡയറജക്കസ  മറുപടജയകായജ  തുക  എന്.ആര്.സജ.ബജ.  ടജച്ചജക്കസ  വകമകാറജയതകായമ

എനകാല്  കടയജനജങ്ങസ  നല്കജയജടജല  എനമ  പറയന.   കടയജനജങ്ങസ

ലഭദമകാകകാത്തെതജനകാല്  തുക  തജരജകക  ഈടകാക്കുനതജനസ  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ - 7/ 20.04.17)

3-49-4   ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതസ

തകാകഴ പറയന ഇന്കവകായ്സുകള നകാളജതുവകര ക്രെമതീകരജച്ചജടജല.

ക്രെമ നമ. ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്/
തതീയതജ

ഇന്കവകായ്സസ സഡതീകരജച്ച സ്ഥകാപനത്തെജകന കപരസ ലഭജക്കകാനുള്ള
തുക

1 3/15-16, 18-15-15 എ.ഡജ.ആര്., ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്

8,493/-

2 5/15-16, 18-06-15 എ.ഡജ.ആര്., എന്.എ.ആര്.പജ., സകതണ്
കസകാണ്, കവള്ളകായണജ.

2,000/-

3 7/15-16. 03-07-15 കപ്രകാഫസ്സര് & കഹഡസ, കക.വജ.കക., മലപ്പുറമ 428/-

4 14/15-16, 15-09-15 കൃഷജ ഭവന്, കണജയകാമ്പറ 3,600/-

5 15/15-16, 18-09-15 കൃഷജ ഭവന്, പൂത്തെകാടജ 42,000/-

6 16/15-16, 18-09-15 കൃഷജ ഭവന്, കനന്മേണജ 52,500/-

7 17/15-16, 18-09-15 കൃഷജ ഭവന്, കല്പറ 10,500/-

8 18/15-16, 23-09-15 കൃഷജ ഭവന്, അമ്പലവയല് 1,05,000/-

9 25/15-16, 26-11-15 കൃഷജ ഭവന്, മുടജല് 1,84,800/-
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10 26/15-16, 26-11-15 കൃഷജ ഭവന്, പുല്പള്ളജ 2,62,500/-

11 29/15-16, 26-11-15 കൃഷജ ഭവന്, മുടജല് 63,000/-

12 36/15-16, 31-12-15 കൃഷജ ഭവന്, കണജയകാമ്പറ 800/-

13 37/15-16, 06-01-16 കൃഷജ ഭവന്, കണജയകാമ്പറ 4,000/-

14 57/15-16, 26-03-16 ആര്.എ.ആര്.എസസ., അമ്പലവയല് 9,640/-

ആകക
----------------

7,49,261/-
=========

ഇന്കവകായ്സുകള എത്രയമ കവഗമ ക്രെമതീകരജച്ചസ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 8/ 20.04.17).

3-49-5  യകാത്രകാബത്തെ   അധജക  തുക  വകപറജ  –  -  4180/-    രൂപയകട  കചേലവസ
നജരകാകരജക്കുന

1.    യകാത്രകാത്തെ സമബനജച്ച ബജല്ലുകള പരജകശകാധജച്ചതജല് ഒകര യകാത്രയസ  വമകലജസ

അലവന്സജകനകാപമ ബസസ ചേകാര്ജമ നല്കജയതകായജ കകാണുന.  കകരള കസവന

ചേടങ്ങളജകല  ഭകാഗമ  2-കല  നജബനനകളക്കു  വജരുദ്ധമകായ  നടപടജയകാണജതസ.

ഒനകജല് വമകലജസ അലവന്സസ മകാത്രവമ അകലങജല് ബസസ/തതീവണജ ചേകാര്ജമ

അനകാമത്തു കചേലവകളുമ  കൂടജയമ  ആണസ  അനുവദനതീയമകായജട്ടുള്ളതസ.   എനകാല്,

തകാകഴപറയന  യകാത്രകളക്കസ  ഈ  നജബനന  പകാലജച്ചു  കകാണുനജല.

ശതീ.പജ.കക.അബ്ദുള ജബ്ബകാര്  (അകസകാസജകയറസ കപ്രകാഫസര്, Basic Pay 18,320 +

6000 AGP) ആണസ ഈ യകാത്രകള നജര്വ്വഹജച്ചജട്ടുള്ളതസ.

ക്രെമ
നമ.

ബജ.ആര്.
നമ്പര്./
വക്കൗച്ചര്
നമ്പര്

ബജല്
തുക

യകാത്രകാ
വജവരങ്ങള

വകപറജയ തുക
(രൂപ) അനുവ

ദനതീയമകാ
യ തുക

അധജകമ
വകപറജ
യ തുക

വമകല
ജസ

അലവ
ന്സസ

ബസസ
ഫയര്

ആകക

1 804/15-16
185/3-16

1232/- 20.12.2014 
തജരുകവഗപ്പുറമ-
144 കജ.മതീ.

216/- 200/- 416/- 216/- 200/-
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1 എ 804/15-16
185/3-16

1232/- മടക്ക യകാത്ര 216/- 200/- 416/- 216/- 200/-

2 803/15-16
184-3/16

4105/- 01-11-2014
കൃഷജ ഭവന്, 
കകാവനൂര്
120 കജ.മതീ.

180/- 200/- 380/- 180/- 200/-

2 എ 803/15-16
184-3/16

4105/- 04.11.2014
കൃഷജ ഭവന്, 
വളകാകഞരജ 
190 
കജകലകാമതീറര് 

285/- 200/- 485/- 285/- 200/-

2
ബജ

803/15-16
184-3/16

4105/- 17.11.2014- 
അരജ
പകാളയമ 
ഈകറകാഡസ- 
കക.വജ.കക. 
കസനര്
130 കജ.മതീ.

195/- 200/- 395/- 195/- 200/-

2
സജ

803/15-16
184-3/16

4105/- 24.11.2014
മടക്കയകാത്ര
130 കജ.മതീ.

195/- 200/- 395/- 195/- 200/-

3 802/15-16
183-3/16

2920/- സജ.ടജ.ഐ., 
തൃശൂര്
260 കജ.മതീ.
13.10.2014

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

3 എ 802/15-16
183-3/16

2920/- മടക്കയകാത്ര
260 കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

4 795/15-16
176-3/16

4010/- 17.02.2014
തൃശൂര് 260 
കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

4 എ 795/15-16
176-3/16

4010/- 22.02.2014
മടക്കയകാത്ര 
260 കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

4
ബജ

795/15-16
176-3/16

4010/- 23.02.2014
കകകാഴജകക്കകാടസ 
180 കജ.മതീ.

270/- 220/- 490/- 270/- 220/-

5 797/15-16
178/3-16

3193/- 21.04.14
കകകാഴജകക്കകാടസ
70 കജ.മതീ.

105/- 100/- 205/- 105/- 100/-
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6 798/15-16
179/3-16

1620/- 22.05.2014
തൃശൂര്- 260 
കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

6
എ

798/15-16
179/3-16

1620/- 24.05.2014
തൃശൂര്- 260 
കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

7 799/15-16
180-3/16

1420/- 19.06.2014
തൃശൂര്- 260 
കജ.മതീ.

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

7
എ

799/15-16
180-3/16

1420/- 20.06.2014
മടക്കയകാത്ര

390/- 220/- 610/- 390/- 220/-

8 800/15-16
181-3/16

6108/- 07.07.2014
കകകാഴജകക്കകാടസ
140 കജ.മതീ.

210/- 200/- 410/- 210/- 200/-

ആകക 3480/-

2.    ബജ.ആര്.നമ്പര് - 801/15-16
      സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 182-3/16
      തുക  – 800/-

മുകളജല്  വജവരജച്ച  പ്രകകാരമുള്ള  തുക  ശതീ.പജ.കക.അബ്ദുള  ജബ്ബകാര്

വകപറജയജരജക്കുനതസ,  05/09/2014,  06/09/2014  തതീയതജകളജകല  യകാത്രയമ

തകാമസത്തെജനുമകായകാണസ.   05/09/2014  രകാവജകല  10  മണജ  മുതല്  06/09/2014

രകാവജകല  6  മണജ  വകര  തൃശൂരജല്  തകാമസജച്ചതജനസ  2  ദജനബത്തെ  (400/-  രൂപ)

അനുവദജച്ചജട്ടുണസ.  എനകാല് 20  മണജക്കൂര് കനരമ തകാമസജച്ചതജനസ ഒരു ദജനബത്തെ

(200/- രൂപ) മകാത്രകമ അനുവദജക്കകാനകാവൂ എനതജനകാല് അധജകമ നല്കജയ 200/-

രൂപ തജരജകക ഈടകാക്കജ, അടവകാകക്കണതകാണസ.

3.     ബജ.ആര്. നമ്പര് - 840/15-16
       സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 221-3/16

             യകാത്രകാബത്തെയജനത്തെജല് കഡകാ.അനജതചേന്ദ്രന്.സജ.,  അസജസ്റ്റേനസ

കപ്രകാഫസ്സര്, 1375/-  രൂപ വകപറജക്കകാണുന.  എനകാല് ബജല് പ്രകകാരമ ആറസ
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യകാത്രകളക്കകായജ {(125x5)+(250x1)} 875/- രൂപയ മകാത്രകമ അര്ഹത കകാണുനള

എനതജനകാല്  അധജകമ  നല്കജയ  500/-  രൂപ  (1375-875)  ടജയകാളജല്  നജനസ

തജരജച്ചുപജടജച്ചസ, അടവകാകക്കണതകാണസ.

ഉപഖണജകകള  (എ),  (ബജ),  (സജ)  എനജവ  പ്രകകാരമ  ആകക  4180/-  രൂപ

(3480+200+500)യകട കചേലവസ ഓഡജറജല് നജരകാകരജക്കുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5 തതീയതജ.19.04.17)

3-49-6   ഹകാജര് കരഖകള  ,     മസ്റ്റേര് കറകാളുകള എഴുതജ   സൂക്ഷജക്കുനജല  .   25,150/-
രൂപയകട കചേലവസ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന  .

(എ) സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്  - 169-3/16  -  13080/- രൂപ
(ബജ) സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 167-3/16   - 12070/- രൂപ
                                           ----------------
                        ആകക            25150/- രൂപ
                                           ==========

പൂകന്തകാടത്തെജകല  വജവജധ  കജകാലജകളക്കകായജ  5  വദക്തജകളക്കസ  നല്കജയതകാണസ

13,080/-  രൂപ.   എല്.ഡജ.വജ.  വഡവര്  ശതീ.  രഞജത്തെസ.എമ.ആര്.  എന വദക്തജയസ

നല്കജയതകാണസ  12,070/-  രൂപ.   ഈ  രണസ  പ്രവൃത്തെജകളജലുമ  കജകാലജ  കചേയവരുകട

പ്രതജദജന  കജകാലജ  കരഖകള  ഓഡജറജനസ  ലഭദമകാക്കജയജല.   ശതീ.രഞജത്തെജകന  വകപറ

രശതീതജയമ  ഇല.  (ഓഡജറസ  എന്കഡയറജ  നമ്പര്  09  തതീയതജ.20.04.2017).   25150/-

രൂപകായകട കചേലവസ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

3-49-7  കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറുകളജകല കരഖകപടുത്തെലുകള അവദക്തവമ അപൂര്ണ്ണവമകാണസ

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറുകള എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുന രതീതജ തതീര്ത്തുമ അപരദകാപ്തമകാണസ. 

1.    എലകാ സതീമുകളജലുമ  കൂടജ  വകാങ്ങുന വസ്തുക്കള ഒരു കപകാതു കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറജല്

(കസന്ടല് കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര്) എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുനജല.
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2.   ഓകരകാ സതീമജനുമ പ്രകതദകമ പ്രകതദകമ എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുന കസ്റ്റേകാക്കു രജജസ്റ്റേറുകളജല്,

ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്, തതീയതജ, തുക, ഇനമ എനതീ വജവരങ്ങള കചേര്ക്കുനതലകാകത,

ആര്ക്കസ, എത്ര ദജവസമ, എത്ര എണ്ണമ ഇഷത കചേയ്തു എനസ വദക്തമല.

      ഉദകാ: കപജസ 31 ( സതീമ കഹഡസ ഓഫസ അക്കക്കൗണസ- 9162). 

           സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് 53-3/16 പ്രകകാരമ 43,980/- രൂപ കചേലവഴജച്ചതജല് വജവജധ

വസ്തുക്കള  വകാങ്ങജയതുമ  ഉളകപടുന.   എനകാല്  കസ്റ്റേകാക്കസ  എന്ടജയജല്,  ആര്ക്കസ,

എകപകാള ഇഷത കചേയ്തുകവനസ വദക്തമകാക്കജക്കകാണുനജല.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ 5/19-04-17)

3-49-8  ഉപകരണമ  വകാങ്ങജ  ഒരു  വര്ഷമകായജട്ടുമ  ഉപകയകാഗജക്കുനജല   –  1,49,500/-
രൂപയകട കചേലവസ തടസ്സകപടുത്തുന

9200  ശതീര്ഷകത്തെജന് കതീഴജല് സജ.ബജ.വജ.  നമ്പര്  44-3/16  പ്രകകാരമ  1,49,500/-

രൂപ  കചേലവഴജച്ചസ  കമ.  കടകകകാ  കണ്സളടന്സജ  സര്വതീസസസ,  ആളൂര്  എന

സ്ഥകാപനത്തെജല് നജനമ  ഒരു കസമജ  കസകാളജഡസ  കഡകാസര് വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.   ആയതസ

നകാളജതുവകരയമ  പ്രവര്ത്തെജപജച്ചു  തുടങ്ങജയജടജല.   പ്രവര്ത്തെനസജമകാകണകാകയനസ

പരജകശകാധജച്ചജട്ടുമജല.   ഇക്കകാരദത്തെജല് വജശദതീകരണമ  ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.   1,49,500/-

രൂപയകട കചേലവസ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 5- 19/04/2017)

3-49-9  വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങള  ലഭദമല   –  54,070/-    രൂപയകട  കചേലവസ
തടസ്സകപടുത്തുന

1.    സജ.ബജ.വജ.  നമ്പര്  57-3/16  പ്രകകാരമ  9162  ശതീര്ഷകത്തെജന് കതീഴജല്  10,090/-  രൂപ

കമ.സ്റ്റേതീല് കടകസ എന സ്ഥകാപനത്തെജനു നല്കജക്കകാണുന.  കനയജമ കബകാര്ഡജനു

കവണജ കചേലവഴജച്ചതകായകാണു കരഖകപടുത്തെജക്കകാണുനതസ.  എനകാല് ഇവ എവജകട

എന്തജനു കവണജ,  ആര് ഉപകയകാഗജച്ചു  എന വജവരമ  കസ്റ്റേകാക്കു രജജസ്റ്റേറജകലകാ  മറ

കരഖകളജകലകാ ലഭദമല.
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2.  9162  ശതീര്ഷകത്തെജല്  സജ.ബജ.വജ.  നമ്പര്  53-3/16  പ്രകകാരമ  43980/-  രൂപ

കചേലവഴജച്ചതജല്  4760/-  രൂപയസ  700  സജബ്ളജങ്ങസ  പകാ ഡുമ  3220/-  രൂപയസ  770

കപനകളുമ വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ഇവ എന്തജനു കവണജ ഉപകയകാഗജച്ചുകവനസ വദക്തമല.

ക്ളകാകസ്സകാ  കസമജനകാകറകാ  നടത്തെജയതജകന  കരഖകകളകാ  ഹകാജര്  വജവരങ്ങകളകാ

ലഭദമല.  കസ്റ്റേകാക്കു രജജസ്റ്റേര് കരഖകപടുത്തെലുകളുമ അപൂര്ണ്ണമകാണസ.

(1),  (2)  പ്രകകാരമ കമകാത്തെമ  54,070/-  (10090 +  43980)   രൂപകായകട കചേലവ

തടസ്സകപടുത്തുന.

3-50   3-50   കൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമ    , ,     പകാലക്കകാടസപകാലക്കകാടസ

3-50-1  ഡജസസ കപ സജസ്റ്റേമ നകാളജതുവകര ലഭജച്ചജടജല  –  59,894/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന  .

DCCD Farmers Training Programme on Cashew, ICAR Training Programme-

Pre-Raby  2015  എനതീ  രണ്ടു സതീമുകള നടപകാക്കുനതജകന ഭകാഗമകായജ  09.03.2016  നസ

Exhibition Display System 2 എണ്ണമ വകാങ്ങുനതജനസ കഡകടഷന് ക്ഷണജക്കുകയമ കുറഞ

നജരക്കസ കകഡകാടസ  കചേയ  Elsa  Agencies & Distributors,  Cochi  എന സ്ഥകാപനത്തെജകന

കഡകടഷന്  അമഗതീകരജക്കുകയമ  31.03.2016  കല  കപ്രകാകഫകാര്മ  ഇന്കവകായ്സസ  പ്രകകാരമ

രണസ Display System കന വജലയകായ 59894/- രൂപ കചേക്കകായജ മകാറകയമ കചേയ്തു. 

BR No.480 തജയതജ, 31.03.2016 തുക  =  29,734/-

BR No.481 തജയതജ, 31.03.2016 തുക  =  30,160/-

                                          
                                59,894/-    

===============
  

Elsa  Agencies  & Distributors-കന കഡകടഷനജല് വകാങ്ങല് ഉത്തെരവസ  നലജ  15

ദജവസത്തെജനകമ വജതരണമ കചേയ്യുനതകാണസ എനമ കകാണുന.  വകാങ്ങല് ഉത്തെരവജകന

പകര്പസ  ലഭദമല.  എനകാല്  സ്ഥകാപനമ  നകാളജതുവകര  Display  System  നലജയജടജല.
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59,894/-  രൂപയകട  കചേക്കസ  ഓഫതീസജല് സൂക്ഷജച്ചജരജക്കുനതകായമ  കകാണുന.  കചേലവസ

മുന്കൂടജ  കണ്ടുകകകാണസ  തുക കചേക്കകായജ  മകാറജ  കവച്ചതസ  ശരജയകായ നടപടജയല.   കമല്

കകാരണത്തെകാല്  ടജ  ഇനത്തെജല്  കചേലവകായജ  കരഖകപടുത്തെജയ  തുക  ഓഡജറസ

തടസ്സകപടുത്തുന.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 5/ 30.09.2016).  

3-50-2 ഗകാമതീണസജകളക്കകായജ ഭക്ഷദ സമസരണത്തെജല് കചേറുകജട സമരമഭ പദ്ധതജ    -
വദകാവസകായജകകാടജസ്ഥകാനത്തെജല് ഉദ്പകാദനമ ആരമഭജച്ചജടജല

നകാടജല് സുലഭമകായജ  ലഭജക്കുന പഴമ/പച്ചക്കറജ  എനജവ  ഉപകയകാഗജച്ചസ  ഗകാമതീണ

കമഖലയജല്  അധജവസജക്കുന  സതീകളക്കകായജ  'Dehydrated  Food  Production'

എനതജന്  കതീഴജല്  കചേറുകജട  സമരമഭങ്ങള  ആരമഭജക്കുനതജകന

പ്രകാരമഭകചേലവകളക്കകായജ  State  Plan  Project  2014-15-നു  കതീഴജല്  3,89,700/-  രൂപ

കചേലവഴജക്കുനതജനസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ എക്സ്റ്റേന്ഷന്, മണ്ണുത്തെജയകട 16.11.2015 കല Extn

(2)87196/13  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  ഭരണകാനുമതജയമ  സകാകങതജകകാനുമതജയമ

കൃഷജവജജകാനകകന്ദ്രമ,  പകാലക്കകാടജനസ  ലഭദമകാക്കജയജരുന.  ഉത്തെരവസ  പരജകശകാധജച്ചതജല്,

ഉപകരണങ്ങള വകാങ്ങുനതജനസ  (3,20,000/-  രൂപ),  പരജശതീലനത്തെജനസ  (34,700/-  രൂപ),

പ്രവര്ത്തെന  കചേലവസ  (35,000/-  രൂപ)  എനജങ്ങകനയകാണസ  തുക  കചേലവഴജക്കുനതജനസ

അനുമതജ നല്കജയതകായജ കകാണുനതസ. 

    ഉപകരണങ്ങള  വകാങ്ങുനതജനസ  അനുവദജച്ച  തുകയജല്നജനസ  2,04,375/-

രൂപകചേലവഴജച്ചസ  ഭക്ഷദസമസരണത്തെജനുമ,  അനുബനപ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുമകായജ

ഫ്രൂടസമജല്, കസ്റ്റേയജന്കലസസ സ്റ്റേജല് കട, കസ്റ്റേയജന്കലസസ സ്റ്റേജല് കട വജതസ വയര്കമഷസ,

വര്ക്കജമഗസ കടബജള എനതീ ഉപകരണങ്ങള വകാങ്ങജ സ്ഥകാപജച്ചതകായജ കകാണുന.  

1) BR  No.465/15-16,  Ch.No.058712/30.03.2016  പ്രകകാരമ  കസകാളകാര്  വഡയര്
കചേമബര്  വകാങ്ങുനതജനസ  വഹകടക്കസ  കകാര്ഷജക  കര്മകസന,  ARS
ആനക്കയത്തെജനസ 58,000/- രൂപ
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2) BR No.472/15-16, Ch.No.058718/30.03.2016 പ്രകകാരമ Direct to cool
Refrigerator വകാങ്ങജയതജനസ നന്തജലത്തെസ ഏജന്സതീസസ, പടകാമ്പജക്കസ 14,600/- രൂപ

3) BR  No.484/15-16,  Ch.No.058726/30.03.2016  പ്രകകാരമ  Techno  Consultancy
Services, Aloor നസ വജവജധ ഉപകരണങ്ങള വകാങ്ങജയതജനസ 1,31,775/- രൂപ

എനകാല് ഉപകരണങ്ങള വകാങ്ങജ  സ്ഥകാപജച്ചതലകാകത ഭക്ഷദസമസരണവമകായജ

ബനകപട  അസമസ്കൃതവസ്തു  കശഖരജക്കല്,  ഗുണകമന്മേ  പരജകശകാധജക്കല്,  ഭക്ഷദവസ്തു

തയകാറകാക്കല്,  ഫതീസജമഗസ,  ഡയജമഗസ,  വസസജമഗസ  &  ബനജമഗസ,  പകാകക്കജജമഗസ

എനജങ്ങകനയള്ള  തുടര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നടപജലകാക്കുനതജനുകവണ  ഒരു  വദക്തമകായ

പ്രവര്ത്തെന കലണര് തയകാറകാക്കജയതകായജ കകാണുനജല. 

തുടര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കകായജ  അവകശഷജക്കുന  1,85,700/-  രൂപ  2016-17

വര്ഷത്തെജല് കചേലവഴജക്കുനതജനുള ല്ല് അമഗതീകകാരത്തെജനകായജ ഡ റക്ടര് ഓഫസ എക്സ്റ്റേന്ഷനസ

16.04.2016 കല കക.വജ.കക-60/2015 പ്രകകാരമ കത്തെസ നലജയജരുനകവങജലുമ നകാളജതുവകര

അനുമതജ ലഭജച്ചതകായജ കകാണുനജല. 

കടകകകാ  കണ്സളടന്സജ  സര്വ്വതീസസ  എന സ്ഥകാപനത്തെജല്നജനമ  ക്രെമ  നമ.I

പ്രകകാരമ ലഭദമകാക്കജയ സകാധനങ്ങളുകട വകാറണജ കകാലകാവധജ ഉപകരണങ്ങള സ്ഥകാപജച്ചസ

കമജഷന് കചേയ തജയതജ മുതല് ഒരു വര്ഷമകാണസ.  സകാധനങ്ങള കസ്റ്റേകാക്കജകലടുത്തെതസ

പരജകശകാധജച്ചതജല് പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുകട വകാറണജ  30.03.2016  മുതല്  30.03.2017

വകരയകാണസ.  വകാറണജ  കകാലകാവധജ  അവസകാനജക്കകാറകായജട്ടുമ  പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജക്കകാത്തെതസ

പ്രസ്തസ്തുത  ഉപകരണങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തെനമജകവസ  പരജകശകാധജക്കുനതജനുള്ള  അവസരമ

നഷ്ടകപടുത്തുകയകാണസ. 

ക്രെമനമ.2  പ്രകകാരമുള്ളതുമ കകരള അഗജകളച്ചറല് യൂണജകവഴസറജ  ശകാസതീയമകായജ

രൂപകല്പന  കചേയ്തു  നജര്മജച്ചതുമകായ  ഉപകരണമ  (Solar  Drier  Chamber)

സ്ഥകാപജച്ചതജനുകശഷമ  നകാളജതുവകര  ഉപകയകാഗജക്കകാതജരജക്കുനതസ  ആയതജകന

പ്രവര്ത്തെനമജകവസ വജലയജരുത്തുനതജനുള്ള അവസരമ നഷ്ടകപടുത്തുനതകാണസ. 
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ക്രെമനമ.3  പ്രകകാരമുള്ള  റഫജജകറററജകന  ഗദകാരണജ  കകാലകാവധജ  ഒരു

വര്ഷമകായജരജകക്ക  ആയതസ  ഇതുവകര  ഉകദ്ദേശജച്ച  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കകായജ

ഉപകയകാഗജക്കകാന് സകാധജക്കകാത്തെതസ,  ഉപകരണത്തെജകന ഭകാവജയജകല പ്രവര്ത്തെനമജകവജനസ

തടസ്സമ സൃഷ്ടജകച്ചക്കകാവന ഒനകാണസ. 

ഗകാമതീണ  വനജതകാ  സഡയമ  സഹകായസമഘങ്ങളക്കസ  കചേറുകജടസമരമഭങ്ങള

ആരമഭജക്കകാന് ആവശദമകായ പരജശതീലനമ നലജ, യൂണജറകള ആരമഭജച്ചസ ഭക്ഷദസമസരണമ

നടത്തെജ  വജപുലമകായ  മകാര്ക്കറജമഗസ  വഴജ   സഡന്തമകായജ  ഒരു  വരുമകാന  മകാര്ഗമ

കകണത്തുനതജനുകവണജ  ആവജഷ്ക്കരജച്ച  പദ്ധതജക്കകായജ  നജലവജല്  2,04,375/-  രൂപ

കചേലവഴജച്ചതസ  തജകച്ചുമ  നജഷജയമകായ  അവസ്ഥയജലകാണസ.  പദ്ധതജയകട  ലക്ഷദമ

വകവരജക്കുനതജനുള്ള നടപടജകള അടജയന്തജരമകായജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 30.09.16).

3-50-3 കകാലഹരണകപടതുമ  ,    അറകുറപണജകള ആവശദമകായതുമകായ ഉപകരണങ്ങള
കസ്റ്റേകാക്കജല് സൂക്ഷജക്കുന

പകാലക്കകാടസ കൃഷജ വജജകാനകകന്ദ്രത്തെജകന  2015-16  കല വകാര്ഷജക റജകപകാര്ടജകല

ഖണജക  1-7(c)  Equipments  and  Av  aids  പ്രകകാരമ  1984,   1988,  2000  എനതീ

വര്ഷങ്ങളജലകായജ വകാങ്ങജയ 6 ഉപകരണങ്ങളുമ (വകാങ്ങജയവജല 60,330/- രൂപ) 2005 ല്

വകാങ്ങജയ  20  ഉപകരണങ്ങളുമ  (വകാങ്ങജയവജല  5,83,594/-  രുപ)  സകാകങതജകവജദദ

കകാലഹരണകപടതജകന  ഫലമകായമ  നനകാക്കജകയടുക്കകാന്  പറകാത്തെതജനകാലുമ

നജഷജയകാവസ്ഥയജലകാണസ.  പല  ഉപകരണങ്ങളുമ  സമയബനജതമകായജ  നടകത്തെണ

അറകുറപണജകള നടത്തെതജനകാല് ഉപകയകാഗജക്കകാന് പറകാത്തെ അവസ്ഥയജലകാണസ. കകരള

ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ Vol-I  ല് പ്രതജപകാദജച്ചജരജക്കുന രതീതജയജല് Form No.22 ല്, നതീക്കമ

കചേയകാനുള്ള  സകാധനസകാമഗജകളുകട  വജവരങ്ങള  കരഖകപടുത്തെജ,  ബനകപടവര്

സകാക്ഷദകപടുത്തെജ,  അമഗതീകകാരത്തെജനകായജ  അധജകകാരസ്ഥകാനത്തെജനു  നല്കകണതുമ,

അമഗതീകകാരമ ലഭജക്കുന മുറയസ  KFC Vol-I  കല ആര്ടജക്കജള  154,  155,  156,  156A,  157
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എനജവയജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരജച്ചസ കലലമ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതുമകാണസ. 

കലലനടപടജകള  വഴജ  നതീക്കമ  കചേയകപടുന  സകാധനസകാമഗജകള

സ്ഥകാപനത്തെജല്  കമയജന്  കസ്റ്റേകാക്കജല്നജനമ  ഒഴജവകാക്കുനതജനുമ  കവണ  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 30.09.16)

3-50-4 ആവശദത്തെജല് കൂടുതല് കസകായജല്  കഹല്ത്തെസ  കകാര്ഡസ  അച്ചടജച്ചസ  കസ്റ്റേകാക്കസ
കചേയ്തു   -   അധജക കചേലവസ   7,850/-   രൂപ

       05.12.2015  നസ  നടന  കവളഡസ  കസകായജല്  കഡ  കസലജകബഷനജല്

പകങടുക്കുനവര്ക്കസ വജതരണമ കചേയ്യുനതജനകായജ കസകായജല് കഹല്ത്തെസ കകാര്ഡസ സൂരദ

ഓഫസ  കസറസ  പ്രജകനഴസ  പടകാമ്പജയജല്നജനമ  അച്ചടജച്ചസ  വകാങ്ങജയതജകന  വജശദകാമശങ്ങള

ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

ബജല് നമ. &
തജയതജ

എണ്ണമ തുക റജമകാര്ക്സസ

1 179/2.12.15   500 500x8  = 4000 300 gsm കപപര് കകാര്ഡസ

2 226/2.3.16  1000 1000x4.5=4500 300  gsm  നു  തകാകഴയള്ള  കപപര്
കകാര്ഡസ

ആകക  1500           8500

കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  പരജകശകാധജച്ചതജല്  ആകക  104  എണ്ണമ  കസകായജല്  കഹല്ത്തെസ

കകാര്ഡുകള  (52  എണ്ണമ  300 gsm  കകാര്ഡസ  + 52  എണ്ണമ  300 gsm  നു തകാകഴയള്ള

കകാര്ഡസ)  മകാത്രകമ  വജതരണമ  കചേയജട്ടുള.  വജതരകണ  കചേയകാകത  1396  എണ്ണമ

കകാര്ഡുകള കസ്റ്റേകാക്കജല് സൂക്ഷജച്ചജട്ടുണസ. ആവശദമകായ കകാര്ഡുകള എത്രകയനസ മുന്കൂടജ

നജശ്ചയജക്കകാകതയകാണസ ഇതസ അച്ചടജച്ചസ കസ്റ്റേകാക്കസ കചേയജട്ടുള്ളതസ.  ഇങ്ങകന ആവശദത്തെജല്

കൂടുതല്  കകാര്ഡുകള  അച്ചടജച്ചസ  സൂക്ഷജച്ചതുമൂലമ  7,850/-  രൂപ  അധജക  കചേലവസ

ഉണകായജട്ടുണസ.  ആസൂത്രണമജലകായ്മ മൂലമ ഇത്തെരത്തെജല് വരുന അനകാവശദ കചേലവകള

ഒഴജവകാക്കകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 28.09.16).
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3-51    3-51    കൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമ    , ,     കണ്ണൂര്കണ്ണൂര്

3-51-1    ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെതു സമബനജച്ചസ

മൂന മകാസത്തെജല് അധജക കകാലയളവസ  കഴജഞജട്ടുമ ക്രെമതീകരജച്ചജടജലകാത്തെ തകാകഴ

പറയന ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കുവകാന് നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

ഇന്കവകായ്സസ
രജജസ്റ്റേറജകല
ക്രെമ നമ്പര്

ഇന്കവകായസ
സസ നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് ഇന്കവകായ്സസ
വകപറജയതസ

ഇനമ തുക

392 25/15-16/
22.09.15

16/15 കൃഷജ ഓഫതീസര്, 
ശതീകണ്ഠപുരമ, 
c/o ഇരജക്കൂര് ബ്കളകാക്കസ 
അകഗകാ സര്വ്വതീസസ 
കസകാവസറജ

സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 
500 കജകലകാx75
വപ ടകാപസ 25x150
നതീമ - നൂറസ ഗകാമ 
കബകാടജല്
100x25
അയര് 25x50
ഹകാനലജങ്ങസ ചേകാര്ജസ

37,500/-

3,750/-

2,500/-

1,250/-
(-)2,250/-
------------
42,750/-

408 41/15-16/
07.10.15

16/15 കൃഷജ ഓഫതീസര്,
കകകാളയകാടസ

സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 
20 കജകലകാx75
വടകക്കകാകഡര്മ- 
2 കജകലകാx105
Beavaral- 4kgx75
നതീമ - ഇരുന്നൂറസ ഗകാമ
കബകാടജല്
16 എണ്ണമx50
കയകലകാ സ്റ്റേജതജ ടകാപസ-
20 എണ്ണമx30
അയര് -12kg.x50

1,500/-

210/-

300/-
800/-

600/-

600/-
------------

4,010/-
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409 40/15-16/
07.10.15

16/15 കൃഷജ ഓഫതീസര്, മകാളൂര് സറ്റ്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 
20 കജകലകാx75
വടകക്കകാകഡര്മ- 
2 കജകലകാx105
Beavaral- 4kgx75
നതീമ - ഇരുന്നൂറസ ഗകാമ
കബകാടജല്
16 എണ്ണമx50
കയകലകാ സ്റ്റേജതജ ടകാപസ-
20 എണ്ണമx30
അയര് -12kg.x50

1,500/-

210/-

300/-
800/-

600/-

600/-
------------

4,010/-

424 57/15-16/
3.12.15

16/15 കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
അമ്പലവയല്

അയര് 
200 കജകലകാx50

10,000/-

429 62/15-16/
17.12.15

16/15 കൃഷജ ഓഫതീസര്, 
മുഴക്കുനസ

കകാകബജസ വതകള
1500x2

3,000/-

430 63/15-16/
17.12.15

16/15 കൃഷജ ഓഫതീസര്, 
മുഴക്കുനസ

കകകാളജഫ്ളവര് 
വതകള 
1500x2

3,000/-

458 91/15-16/
30.01.16

15/16 എ.ഡജ.ആര്., 
ആര്.എ.ആര്.എസസ., 
ആനക്കയമ 

പകാവല് പകാക്കറസ 
12x10
കവള്ളരജ 
2 കജകലകാx1810

120/-

3,600/-
-----------
3,720/-

475 108/15-16/
15.02.16

15/16 കൃഷജ ഓഫതീസര്, 
കപരളകശരജ

പ്വള ടകാപസ 
26x150

3,900/-

482 115/15-16/
23.02.16

15/16 കൃഷജ ഓഫതീസര്, 
കപരളകശരജ

പ്വള ടകാപസ 
26x150

1,650/-

കമല്പറഞ ഇന്കവകായ്സുകള ക്രെമതീകരജക്കകാന് നടപടജ സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ. 2/ 29.09.16).
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3-51-2    സതീമുകളക്കകായജ ഡജജജറല് ആല്ബമ  ,    പുസ്തകമ അച്ചടജക്കല് എനജവക്കകായജ
തുക കചേലവഴജകച്ചങജലുമ  ,   ആല്ബവമ പുസ്തകവമ ലഭദമകാക്കജയജല

ക്രെമ
നമ്പര്

പദ്ധതജയകട കപരസ ബജ.ആര്.നമ.,
സജ.ബജ.വജ.നമ., തുക,

കചേക്കസ നമ്പര്

കചേലവജനമ

1 സുഗനജ ഇനകഗറഡസ കപപര്
കഡവലപ്കമനസ കപ്രകാജകസ,

വയനകാടസ

620/15-16
127/3/16
36,000/-

568293/ 31.03.16

100 കപജസ ബുക്കസ കലറസ 
പകാകക്കജസ ഓഫസ പ്രകാകതീസസസ 
ഓഫസ ബ്ളകാക്കസ കപപര് 500 
കകകാപജ അച്ചടജക്കല്
കറകാസസ ഓഫസ കസറസ പ്രജകനഴസ,
തളജപറമ്പസ.

2 സുഗനജ ഇനകഗറഡസ കപപര്
കഡവലപ്കമനസ കപ്രകാജകസ,

വയനകാടസ

619/15-16
126/3/16
10,000/-

568292/ 31.03.16

  11     11
16  x12
30 കപജസ പദ്ധതജകയക്കുറജച്ചസ 
ഡജജജറല് ആല്ബമ 
തയകാറകാക്കല്
കകാവദ ഡജജജറല് സ്റ്റുഡജകയകാ 
- പൂവ്വമ

3 പ്രജഖകാരജഫസ അവയര്കനസ്സസ
കപ്രകാഗകാമ 

618/15-16
125/3/16
6,000/-

568292/ 31.03.16

  11      11
12  x 9
24 കപജസ 
13.7.15-കല 
കസമജനകാറജകനക്കുറജച്ചസ 
ആല്ബമ തയകാറകാക്കല്
കകാവദ ഡജജജറല് സ്റ്റുഡജകയകാ
പൂവ്വമ

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ ഓഡജറസ അകനഡഷണമ 01/ 28.09.16).01/ 28.09.16).

3-52   3-52   കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ    , ,     കകകാടയമകകകാടയമ

3-52-1   മുന്കൂര് തുക ക്രെമതീകരജച്ചജടജല  തുക പലജശ സഹജതമ ഈടകാകക്കണതകാണസ–

കഡകാ.വഷലജകുമകാരജ  വക്കൗച്ചര് നമ.16/15-16  പ്രകകാരമ  14.07.2015-ല് മുന്കൂറകായജ

വകപറജയ  2,000/-  രൂപ  നകാളജതുവകര  ക്രെമതീകരജച്ചതകായജ  അഡഡകാന്സസ  രജജസ്റ്റേര്

പരജകശകാധനയജല് കകാണുനജല.
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ജജ.ഒ.(പജ)419/11/ഫജന്.  തതീയതജ.04.10.2011  പ്രകകാരമ  മുന്കൂര്  തുക  വകപറജയ

ഉകദദകാഗസ്ഥന്  3  മകാസത്തെജനകമ  ടജ  തുക  ക്രെമതീകരജകക്കണതുമ  അലകാത്തെപക്ഷമ  18%

പലജശ  സഹജതമ  ടജ  തുക  ഈടകാകക്കണതുമകാണസ.   കകാലകാവധജ  കഴജഞജട്ടുമ  മുന്കൂര്

ക്രെമതീകരജക്കകാത്തെ  പ്രസ്തുത  മുന്കൂര്  തുക  പലജശ  സഹജതമ  ഈടകാക്കുവകാന്  നടപടജ

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 11 )

3-52-2  വവദതതജ  ,   കടലകഫകാണ് ബജല്ലുകള അടവസ രജജസ്റ്റേറുകള സൂക്ഷജക്കുനജല

2015-16  2015-16  കചേലവസ  വക്കൗച്ചറുകള  പരജകശകാധജച്ചകപകാള  വവദതതജകചേലവസ  വക്കൗച്ചറുകള  പരജകശകാധജച്ചകപകാള  വവദതതജ,  ,  കടലകഫകാണ്കടലകഫകാണ്

ബജല്ലുകളുകട  അടവസ  സമബനജച്ച  വജവരങ്ങള  കരഖകപടുകത്തെണ  രജജസ്റ്റേറുകളബജല്ലുകളുകട  അടവസ  സമബനജച്ച  വജവരങ്ങള  കരഖകപടുകത്തെണ  രജജസ്റ്റേറുകള

തയകാറകാക്കജ സൂക്ഷജക്കുനജല എനസ കബകാധദകപട്ടുതയകാറകാക്കജ സൂക്ഷജക്കുനജല എനസ കബകാധദകപട്ടു.  .  ഈ പ്രവണത വക്കൗച്ചറുകള കക്രെകാസസഈ പ്രവണത വക്കൗച്ചറുകള കക്രെകാസസ

കചേക്കസ  കചേയ്യുനതജനുമ  വജവജധ  മകാസങ്ങളജകല  വവദതതജകചേക്കസ  കചേയ്യുനതജനുമ  വജവജധ  മകാസങ്ങളജകല  വവദതതജ ,  ,  കടലകഫകാണ് ഇനങ്ങളജകലകടലകഫകാണ് ഇനങ്ങളജകല

കചേലവസ  തകാരതമദമ  കചേയ്യുനതജനുമ  ഓഡജറജനസ  ബുദ്ധജമുട്ടുണകാക്കുനകചേലവസ  തകാരതമദമ  കചേയ്യുനതജനുമ  ഓഡജറജനസ  ബുദ്ധജമുട്ടുണകാക്കുന.   .   വവദതതജവവദതതജ,,

കടലകഫകാണ് ബജല്ലുകള അടവസ സമബനജച്ച രജജസ്റ്റേറുകള എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുനതജനുള്ളകടലകഫകാണ് ബജല്ലുകള അടവസ സമബനജച്ച രജജസ്റ്റേറുകള എഴുതജ സൂക്ഷജക്കുനതജനുള്ള

അടജയന്തജര നടപടജ സഡതീകരജക്കണകമനറജയജക്കുനഅടജയന്തജര നടപടജ സഡതീകരജക്കണകമനറജയജക്കുന. . 

((ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 10)10)

                                                                                                
3-53    3-53    കൃഷജ വജ ജകാന് കകന്ദ്രമകൃഷജ വജ ജകാന് കകന്ദ്രമ    , ,     മലപ്പുറമമലപ്പുറമ

3-53-1   പച്ചക്കറജ കൃഷജക്കുള്ള സ്ഥജര പന്തല് നജര്മകാണമ   -   അപകാകതകള

ആര്.കക.വജ.വവ പദ്ധതജയകായ  'Genetic upgradation and seed production'

(8796)  എന കപ്രകാജക്ടജല്  2,11,134/-  രൂപ  കചേലവഴജച്ചു  കകകാണസ  പച്ചക്കറജ  കൃഷജക്കുമ,

അതുവഴജയള്ള വജത്തുല്പകാദനത്തെജനുമകായജ  ഒരു  സ്ഥജര  പന്തല് നജര്മജച്ചജട്ടുണസ.   ഈ

നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെനവമകായജ ബനകപട ചേജല അപകാകതകള ചുവകട കകകാടുക്കുന.
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3-53-1-1  നജര്മകാണ പ്രവര്ത്തെനത്തെജനസ എസ്റ്റേജകമറസ തയകാറകാക്കജയജടജല

കകരള ഫജനകാന്ഷദല് കകകാഡസ ആര്ടജക്കജള  173(എ)  പ്രകകാരമ ഒരു നജര്മകാണ

പ്രവൃത്തെജയമ എസ്റ്റേജകമറജലകാകതയമ, ക്ഷമതയള്ള ഉകദദകാഗസ്ഥകന അമഗതീകകാരമജലകാകതയമ

കചേയകാന്  പകാടജലകാത്തെതകാണസ.   എനകാല് കമല്  സൂചേജപജച്ച  പന്തല് നജര്മകാണത്തെജനസ

വജശദമകായ  എസ്റ്റേജകമറസ  തയകാറകാക്കകാകത  വജവജധ  ഘടങ്ങളകായജടകാണസ  ടജ  പ്രവൃത്തെജ

കചേയജരജക്കുനതസ.  ഇതസ കമല് ഉത്തെരവജകന ലമഘനമകാണസ.

3-53-1-2  2   ലക്ഷമ രൂപയജല് കവജഞ്ഞുള്ള നജര്മകാണമ   -   അധജകകാര പരജധജയകട ലമഘനമ

         കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമകായജ

ബനകപടസ  അതജകന  നജര്വ്വഹണമ  നടത്തുനതജനകായജ  അധജകകാര  വജഭജനമ

നടത്തെജയജട്ടുണസ.   28.01.2012  തജയതജയജകല  ജജ.എ./ഇ 3/6055/2011  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ

കൃഷജ  വജജകാന  കകന്ദ്രമ/  ഗകവഷണ  കസ്റ്റേഷന്  കമധകാവജകളക്കസ  ഫകാമ

അഭജവൃദ്ധജപണജക്കകായജ  2  ലക്ഷമ  രൂപ  വകരയള്ള  പ്രവൃത്തെജകള  കചേയകാവനതകാണസ.

എനകാല് ടജ  നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജയകട ബജല്ലുകള പരജകശകാധജച്ചകപകാള  2  ലക്ഷമ രൂപ

അധജകരജച്ചതകായജ കകാണുന.  വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര് ഇനമ തുക

1 43/11-15
----------
967823 തജ.1/12/15

ഇരുമ്പസ വപപ്പുകള വകാങ്ങജയതസ 88,890/-

2 34/12-15
----------
967831 തജ.4/12/15

സജമനസ വകാങ്ങജയതസ 2,996/-

3 37/12-15
----------
967833 തജ.10/12/15

ജജ.ഐ. വപപ്പുകള വകാങ്ങജയതസ 24,710/-

4 40/12-15
----------
967835 തജ.10/12/15

കമറല് വകാങ്ങജയതസ 3,700/-
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5 43/12-15
----------
967837 തജ.18/12/15

സജമനസ വകാങ്ങജയതസ 2,140/-

6 44/12-15
----------
967837 തജ.18/12/15

ജജ.ഐ. വയര് വകാങ്ങജയതസ 1,634/-

7 48/12-15
----------
967839 തജ.18/12/15

ജജ.ഐ. വയര് വകാങ്ങജയതസ 1,634/-

8 26/1-16
----------
967851 തജ.15/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 4,900/-

9 27/1-16
---------
967851 തജ.15/01/16

ജജ.ഐ. വയര് വകാങ്ങജയതസ 2,610/-

10 28/1-16
---------
967851 തജ.15/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 9,800/-

11 33/1-16
---------
967854 തജ.20/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 13,300/-

12 39/1-16
---------
967852 തജ.16/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 14,800/-

13 30/1-16
---------
967853 തജ.16/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 29,520/-

14 47/1-16
---------
222449 തജ.28/01/16

പന്തല് നജര്മകാണമ പണജക്കൂലജ 10,500/-

ആകക
--------------

2,11,134/-
========

കമല് സൂചേജപജച്ച പടജക പ്രകകാരമ വജവജധ ഘടങ്ങളകായജ കചേയ ടജ  പ്രവൃത്തെജയകട

ആകക കചേലവസ 2,11,134/- രൂപയകാണസ.  അതുകകകാണസ തകന കമല് സൂചേജപജച്ച ഉത്തെരവസ

പ്രകകാരമുള്ള  സകാമ്പത്തെജക  അധജകകാര  പരജധജ  ലമഘജച്ചകാണസ  ടജ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജ
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നടത്തെജയജരജക്കുനതസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 3/ 28.09.2016).

3-53-2  കഡകടഷന്  കതകാഴജലകാളജകളുകട  പ്രവൃത്തെജ  മൂലദമ  കരഖകപടുത്തുന  രജജസ്റ്റേറുകള
സൂക്ഷജക്കുനജല

കകന്ദ്രത്തെജകല  വജത്തെസ/നടതീല്  വസ്തുക്കള  എനജവയകട  ഉല്പകാദനവമകായജ

ബനകപട്ടുള്ള  കകാര്ഷജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  കചേയ്യുനതസ  കഡകടഷന്  പ്രകകാരമ

(കക.വജ.കക./എമ.വജ.എമ./2015  തജ.16/03/15)  തജരകഞടുക്കകപട  ഗകാമശതീ

സഡയമസഹകായ സമഘമകാണസ.  ഇവര് പ്രതജമകാസമ കകന്ദ്രത്തെജകല കമധകാവജക്കസ നല്കുന

ഇന്കവകായ്സുകളുകട  അടജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  ഇവര്  കചേയ കജകാലജകളക്കുള്ള കവതനമ

നല്കുനതസ.   എനകാല്  ടജ  ഇന്കവകായ്സുകളജല്  കരഖകപടുത്തെജയ  കജകാലജകള

യഥകാര്ത്ഥത്തെജല്  കചേയജട്ടുകണകാ  എനസ  പരജകശകാധജക്കകാനുള്ള  രജജസ്റ്റേറുകള  (പ്രതജദജനമ

കചേകയണ  കജകാലജകള,  കചേയ  കജകാലജകള,  തുടങ്ങജയവ  കരഖകപടുത്തെജ

ആധജകകാരജകമകാക്കജയ രജജസ്റ്റേര്)  കകന്ദ്രത്തെജല് സൂക്ഷജച്ചു വയനജല.  ഇന്കവകായ്സുകള

വഴജ  ഗകാമശതീ  സഡയമസഹകായ  സമഘങ്ങളക്കസ  നല്കജയ  കവതനത്തെജകന

വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര് തുക

1 05/05 - 15-16 6,450/-

2 05/06 - 15-16 8,580/-

3 02/ 07 - 15-16 14,820/-

4 01/8 - 15-16 52,000/-

5 33/8 - 15-16 1,08,420/-

6 1/10 - 15-16 1,57,040/-

7 3/11 - 15-16 1,28,180/-

8 3/3 - 15-16 1,16,480/-

9 10/4  15-16– 70,735/-
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10 12/5  15-16– 66,300/-

11 01/6  15-16– 72,800/-

12 01/7  15-16– 1,07,120/-

13 17/8  15-16– 1,00,100/-

ആകക
--------------
10,09,025/-
========

 
10,09,025/-  രൂപ  2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് കകന്ദ്രത്തെജകല കകാര്ഷജക

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കകായജ  ഗകാമശതീ  സഡയമസഹകായ  സമഘത്തെജനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.

ഇത്രയമ  ഭതീമമകായ  തുക  ടജ  പ്രവൃത്തെജകളക്കകായജ  കചേലവഴജച്ചകപകാള  അവ

പരജകശകാധജക്കകപടകാനുള്ള  ആധജകകാരജക  കരഖകള,  രജജസ്റ്റേറുകള  എനജവ

സൂക്ഷജക്കകാത്തെതസ  ഗക്കൗരവകമറജയ വജഷയമകാണസ.   ഇത്തെരമ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള ദജനമപ്രതജ

കരഖകപടുത്തുവകാനുമ,  നജരതീക്ഷജക്കുവകാനുമ,  നജയന്ത്രജക്കുവകാനുമുള്ള  സമവജധകാനങ്ങള

അടജയന്തജരമകായജ ഏര്കപടുകത്തെണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 06/ 30.9.2016).

3-53-3   കഡകടഷന്  /  കടണര് വജളജക്കകാകത രകാസവസ്തുക്കള വകാങ്ങജയതസ
2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  ടജ  കകന്ദ്രത്തെജകല  ബകയകാകണ്കടകാള

ലകാബജകല പ്രവര്ത്തെനത്തെജകന  (റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണസ)  ആവശദത്തെജകലക്കകായജ കകമജനസ,

തൃശൂര്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  9,10,210/-  രൂപ  കചേലവഴജച്ചസ  വജവജധ

രകാസവസ്തുക്കള വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.   എനകാല് ടജ  വകാങ്ങലുകളജല് സ്ഥകാപനമ സഡന്തമകായജ

കഡകടഷന്/കടണറുകള ക്ഷണജക്കകാകത, കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര എന

സ്ഥകാപനമ  ആ സ്ഥകാപനത്തെജകലക്കകായജ  രകാസവസ്തുക്കള വകാങ്ങജക്കകാനകായജ  ഉണകാക്കജയ

കരകാറജകന  (Order  No.GL(1)2501/2014  dt.25.11.2014,  dt.26.11.2015,  Associate  Dean,

COH,  Vellanikkara)  അടജസ്ഥകാനമകാക്കജയകാണസ  വകാങ്ങജയജരജക്കുനതസ.   ടജ  ഉത്തെരവസ

സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  മകറലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളജലുമ  അടജസ്ഥകാനമകാക്കകാനുള്ള അമഗതീകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാല അധജകകാരജകള ഇതജനസ നല്കജയതകായജ കകാണുനജല.  
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ഇതസ സമബനജച്ചുള്ള വജശദകാമശങ്ങള ചുവകട കകകാടുക്കുന.

ക്രെമ നമ്പര് ബജല് നമ്പര് തുക

1 11/05-15
----------
131324 തജ.07.05.15

1,00,441/-

2 10/5-15
----------
131324 തജ.07.05.15

56,943/-

3 9/5-15
---------
131324 തജ.07.05.15

1,37,400/-

4 8/5-15
---------
131324 തജ.07.05.15

23,195/-

5 16/6-15
----------
131337 തജ.27.06.15

82,215/-

6 17/6-15
----------
131337 തജ.27.06.15

26,911/-

7 18/6-15
---------
131337 തജ.27.06.15

4,369/-

8 19/6-15
----------
131337 തജ.27.06.15

3,220/-

9 23/8-15
----------
135652 തജ.13.08.15

10,254/-

10 23/11-15
----------
135687 തജ.17.11.15

54,960/-
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11 17/11-15
---------
135718 തജ.25.01.16

3,436/-

12 24/11-15
----------
135687 തജ.17.11.15

1,37,400/-

13 18/1-16
---------
135718 തജ.25.01.16

18,900/-

14 19/1-16
---------
135718 തജ.25.01.16

1,172/-

15 20/1-16
---------
135718 തജ.25.01.16

16,222/-

16 21/1-16
---------
135718 തജ.25.01.16

73,000/-

17 20/2-16
----------
159243 തജ.28.02.16

77,288/-

18 21/2-16
----------
159243 തജ.28.02.16

16,884/-

19 20/3-16
----------
159258 തജ.03.03.16

66,000/-

--------------
9,10,210/-

========

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 01/ 27.09.2016)
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3-53-4  ഇന്കവകായ്സുകള തതീര്പകാക്കജയജടജല

2015-16  വര്ഷത്തെജല്  തതീര്പകാക്കജയജടജലകാത്തെ  ഇന്കവകായ്സുകളുകട

വജശദകാമശങ്ങള  ചുവകട  കകകാടുക്കുന.   ആയതസ  എത്രയമ  കപകടനസ

തതീര്പകാകക്കണതകാണസ.

ക്രെമ
നമ്പര്

ഇന്കവകായ്സസ
നമ്പര്

സ്ഥകാപനമ/ ഉകദദകാഗസ്ഥന് തുക

1 86/15-16 കൃഷജ ഭവന്, തജരൂര് 10,410/-

2 87/15-16 കൃഷജ ഭവന്, കവള്ളജയകങകാടസ 15,000/-

3 107/15-16 ADA, മകാകവലജക്കര 99,500/-

4 130/15-16 കൃഷജ ഭവന്, കകക്കകാള 2,975/-

5 177/15-16 കൃഷജ ഭവന്, എടപകാള 7,500/-

6 197/15-16 ADA, കകകാടകര 15,000/-

7 205/15-16 ADA, കചേര്ത്തെല 2,500/-

8 208/15-16 ADA, ഹരജപകാടസ 30,000/-

9 159/15-16 കൃഷജ ഭവന്, കഞജക്കുഴജ 20,000/-

10 209/15-16 കൃഷജ ഭവന്, കവരുവയല് 52,250/-

11 211/15-16 കൃഷജ ഭവന്, നജരമത്തൂര് 46,240/-

12 214/15-16 ADA, തൃത്തെകാല 12,500/-

13 215/15-16 ADA, തൃത്തെകാല 12,500/-

14 216/15-16 ADA, തൃത്തെകാല 12,500/-

15 217/15-16 ADA, കപരുമ്പടപസ 60,000/-

ആകക
---------------
3,98,875/-

=========

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 02/ 27.09.2016)
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3-53-5   റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണസ   -   ബകാങസ നതീക്കജയജരജപജല് വദതദകാസമ

2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  UFAST  കസകാഫസ  കവയര്  പ്രകകാരമ

തയകാറകാക്കജയ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജകന  കണക്കജല്  31-03-2016  പ്രകകാരമുള്ള  ബകാങസ

നതീക്കജയജരജപസ തുക (അക്കക്കൗണസ നമ. 11710100084319 കഫഡറല് ബകാങസ) 46,78,804/- രൂപ

എനകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.   എനകാല്  ടജ  അക്കക്കൗണജകന  ബകാങസ  പകാസ്സസ

ബുക്കജല് നതീക്കജയജരജപസ തുക 47,72,604/- രൂപ ആണസ.  (വദതദകാസമ 93,800/-).  UFAST-

ല് കമല് സൂചേജപജച്ച തുക കക്രെഡജറസ ആയജ കരഖകപടുത്തെജയകപകാള വന വദതദകാസമകാണസ

ഇതജനസ  കകാരണമ.   ഈ  വദതദകാസമ  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  വകാര്ഷജക  കണക്കജലുമ

പ്രതജഫലജക്കുനണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 04/ 28.09.2016).

3-54   3-54   കൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന് കകന്ദ്രമ    , ,     തൃശൂര്തൃശൂര്

3-54-1   റജകവകാളവജങ്ങസ ഫണജല് നജനസ എസസ  .  എച്ചസ  .  ജജ  .  കളക്കസ കസകറ്റ്യൂരജറജ ചേകാര്ജസസ
നല്കജയതസ അമഗതീകരജക്കുനജല  –  57,600/-   രൂപ തടസ്സകപടുത്തുന

കക.എ.യ.-ഉമ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.യമ  തമജല്  05.02.2008-ല്  ഏര്കപടജട്ടുള്ള

എമ.ഒ.യ.  (ഖണജക  2)  പ്രകകാരമ  പൂകന്തകാട  നജര്മകാണമ/കമയജനനന്സസ,  നഴറജ

പരജപകാലനമ,  വൃക്ഷഫലകാദജകളുകട ഗകാഫ്റ്റുകള/  മറസ  അലങകാര കചേടജകള,  ഒട്ടുവതകള,

മറസ  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  മണ്ണജര  കകമ്പകാസ്റ്റേസ,  കൃഷജ  വജജകാന  കകന്ദ്രത്തെജല്

കകാലകാകകാലങ്ങളജല് നജശ്ചയജക്കുന മറല്പനങ്ങള,  നടതീല് വസ്തുക്കളുമ മറസ  ഉല്പനങ്ങകളു

ഉല്പകാദജപജക്കുക എനജവയകാണസ വദവസ്ഥ.  എനകാല് കരകാറജല് ഉളകപടകാത്തെ കസകറ്റ്യൂരജറജ

ചേകാര്ജസ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.കളക്കസ  റജകവകാളവജങ്ങസ  ഫണജല്  നജനസ   നല്കജയജട്ടുണസ.

വജശദവജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ.നമ്പര്/
തുക

ഇനമ തുക
(@400/-)

1 1/4-15 കസകറ്റ്യൂരജറജ ചേകാര്ജസ - 3/15 12x400= 4800/-
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2 1/5-15                     -  4/15“ 4,800/-

3 1/6-15                     -  5/15“ 4,800/-

4 5/7-15                     -  6/15“ 4,800/-

5 5/8-15                     -  7/15“ 4,800/-

6 4/9-15                     -  8/15“ 4,800/-

7 2/10-15                     -  9/15“ 4,800/-

8 1/11-15                     -  10/15“ 4,800/-

9 2/12-15                     -  11/15“ 4,800/-

10 5/1-16                     -  12/15“ 4,800/-

11 7/2-16                     -  1/16“ 4,800/-

12 1/3-16                     -  2/16“ 4,800/-

ആകക
--------------

57,600/-
========

വദവസ്ഥ  പ്രകകാരമ  എസസ.എച്ചസ.ജജ.കളക്കസ  കസകറ്റ്യൂരജറജ  ഡറ്റ്യൂടജ  ഏല്പജച്ചസ

നല്കജയജടജലകാത്തെതജനകാലുമ  ഡറ്റ്യൂടജ  കചേയ  ദജവസങ്ങള  കകന്ദ്രത്തെജകല  യകാകതകാരു

ഓഫതീസറുമ സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജലകാത്തെതജനകാലുമ കമല്പ്രകകാരമ നല്കജയ 57,600/- രൂപ

ഓ  ഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന. (ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ. 6/27.09.16).

3-54-2   വകാഹന കമയജനനന്സസ സമബനജച്ചസ

സ്ഥകാപനത്തെജകല KL8 AD2249 കബകാകലകറകാ ജതീപജനസ സജ.ബജ.വജ.15/16-15 പ്രകകാരമ

1,300/-  രൂപ  (കചേക്കസ നമ. 279763  തതീ.29.06.15,  ബജല് നമ.250/ 14.05.15) 14.05.15-ല്

കബകാള കജകായജനസ കലകാവര് മകാറജയതജനസ കലബര് ചേകാര്ജസ ഉളകപകട  (900+400=1300)

വബറസ  കമകാകടകാഴസ,  കൂമമപകാറയസ  നല്കജയജട്ടുണസ.   കൂടകാകത  സജ.ബജ.വജ.  നമ.12/6-15

പ്രകകാരവമ  പ്രസ്തുത  ജതീപജനസ  കബകാല്  കജകായജനസ  കലകാവര്  മകാറല്  ഉളകപകടയള്ള

കമയജനനന്സസ  പ്രവൃത്തെജകള  കചേയതജനസ  മഹതീന്ദ്രയകട  30.05.15-കല  ബജല്  പ്രകകാരമ
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11,993/- രൂപ (കചേക്കസ നമ.279762 തതീ.27.06.15) നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല് വകാഹനത്തെജനസ

അടജയന്തജരമകായജ  റജപയകറകാ  അറകുറപണജകയകാ  ആവശദമകാകണനസ  കകാണജക്കുന,

ബനകപട  കകസ്റ്റേകാഡജയകന  യകാകതകാരു  റജകപകാര്ട്ടുമ  ഫയലജല്  ഇല.   ഈ

സകാഹചേരദത്തെജല്,  രണകാഴ്ചയള്ളജല്  വകാഹനത്തെജനസ  ഒകര  കമയജനനന്സസ

കചേയ്യുവകാനുണകായ  സകാഹചേരദമ  വജശദതീകരജകക്കണതുമ,  ബജല്ലുകള  പരജകശകാധജച്ചസ,  തുക

അധജകമ നല്കജയജട്ടുകണങജല് തജരജകക ഈടകാകക്കണതുമകാണസ.

വകാഹനത്തെജനസ കചേയ റജപയര് പ്രവൃത്തെജകള, ബജല് തുക എനജവ കലകാഗസ ബുക്കജല്

കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  ആയതസ കരഖകപടുത്തെജ ഹകാജരകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ എന്കഡയറജ 4/ 27.09.16).

3-54-3  കസ്റ്റേറസ  പ്ളകാന്  കപ്രകാജകസ    -    പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജടജല   –  9,86,420/-    രൂപ
തടസ്സകപടുത്തുന

കസ്റ്റേറസ  പ്ളകാന് കപ്രകാജകസ  "Accelerating  vegetable  seed  production  through

Farmer  participatory  Intervention  in  Thrissur  District  ” എന  കപ്രകാജകസ  2015-16

സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്  29.296 lakhs Financial Outlay  പ്രകകാരമ അനുവദജച്ചജരുന.

ഗുണകമന്മേയള്ള വജത്തുകളുകട ഉല്പകാദനത്തെജനസ കര്ഷകര്ക്കകാവശദമകായ പരജശതീലനവമ മറസ

സകാകങതജക  കകാരദങ്ങളജലുള്ള  അറജവമ  നല്കുക  എനതസ  കപ്രകാജക്ടജകന  പ്രധകാന

ഉകദ്ദേശദമകാണസ.   2  വര്ഷമ  കകാലകാവധജ  ഉകദ്ദേശജച്ചുള്ള  കപ്രകാജക്ടജനു  കവണജ  2015-16

വര്ഷത്തെജല് തകാകഴപറയമ പ്രകകാരമ തുക കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ.

ക്രെമ
നമ.

വക്കൗച്ചര് നമ്പര്,
തതീയതജ

തുക ഉകദ്ദേശദമ

1 സജ.ബജ.വജ.നമ.157/
3-16 തതീ.31.03.16

8,86,420/- Seed Drier                   -  3,88,500/-
Vegetable seed extracting
machine                      -  4,72,500/-
Motorised sprayer model   -   25,420/- 
എനതീ ഉപകരണങ്ങളക്കകായജ കമകസ്സര്സസ
കകരള അകഗകാ ഇന്ഡസതീസസ 
കകകാര്പകറഷന് ലജമജറഡസ, അരജമ്പൂര് 
എന സ്ഥകാപനത്തെജനസ നല്കജയ തുക
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2 സജ.ബജ.വജ.നമ. 15/3-
16 തതീ.31.03.16

1,00,000/- കമല്പറഞ ഉപകരണങ്ങള ഇന്സ്റ്റേകാള 
കചേയ്യുനതജനകാവശദമകായ ഇലകജക്കല് & 
പ്ളമബജങ്ങസ കഫസജലജറതീസസ-നു കവണജ 
ഡജ.പജ.പജ.യസ വകമകാറജയ തുക.

ഉപകരണങ്ങള ലഭദമകായജട്ടുകണങജലുമ ഡജഉപകരണങ്ങള ലഭദമകായജട്ടുകണങജലുമ ഡജ..പജപജ..പജപജ..യസ വകമകാറജയ തുകയള്ള പണജയസ വകമകാറജയ തുകയള്ള പണജ

ഇതുവകര  തുടങ്ങജയജടജലഇതുവകര  തുടങ്ങജയജടജല.   .   ആയതജനകാല്  തകന  ഉപകരണങ്ങള  സ്ഥകാപജക്കുകകയകാആയതജനകാല്  തകന  ഉപകരണങ്ങള  സ്ഥകാപജക്കുകകയകാ

കപ്രകാജക്ടജകന  മറസ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  തുടങ്ങുകകയകാ  കചേയജടജലകപ്രകാജക്ടജകന  മറസ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  തുടങ്ങുകകയകാ  കചേയജടജല.   .   ആയതജനകാല്  ഈആയതജനകാല്  ഈ

കപ്രകാജക്ടജനുകവണജ കചേലവഴജച്ച കപ്രകാജക്ടജനുകവണജ കചേലവഴജച്ച 9,86,420/- 9,86,420/- രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുനരൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന..

3-55   3-55   ആറജകസആറജകസ    , ,     മണ്ണുത്തെജമണ്ണുത്തെജ

3-55-1   കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേറജകല അപകാകത  പ്രകാഥമജക പരജകശകാധനയജല്  –  11,56,714/-
രൂപയകട  മൂലദമ  വരുന  വജത്തുകളുകട  വജപണനത്തെജകന  ആധജകകാരജകത
വദക്തമകായജടജല

സ്ഥകാപനത്തെജകല  2015-16  വര്ഷകത്തെ  കവജജറബജള  സതീ ഡസ,  മജസകലനജയസസ,

കപ്രകാസസ്സഡസ ഫുഡസ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് വകാലദമ-8  കപജസ  296, 297, 357, 404, 405, 470

എനജവ വജശദമകായജ പരജകശകാധജച്ചതജല് തകാകഴ കചേര്ക്കുന അപകാകത കകാണുന.

കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേറജല് നജരവധജ വജത്തെജനങ്ങള ബളക്കകായജ പത്തു രൂപ വജലയള്ള

വജത്തു  പകാക്കറകളകാക്കജ  മകാറനതജനസ  കുറവ  കചേയജട്ടുണസ.   എനകാല്  പത്തു  രൂപ

പകാക്കറകളുകട കസ്റ്റേകാകക്കടുപജല് ഗുരുതരമകായ അപകാകതകള കകാണുന.  വന്കതകാതജല്

വജത്തെസ  പകാക്കറകളകാക്കജ  മകാറജകയങജലുമ  അതസ  ആകക  എത്ര  എണ്ണമ,  വജറതസ  എത്ര,

ബകാലന്സസ  എത്ര  എനജങ്ങകന  പരസ്പെരമ  ബനജപജക്കകാവന  ഒരു  കണക്കുമ

കമല്കകാണജച്ച കപജുകളജല് കകണത്തെകാനകായജല.  ബളക്കസ വജത്തെജല് നജനമ സകാമ്പജള

പകാക്കറകളജകലക്കസ  മകാറകമ്പകാള ഓകരകാ  വജത്തെജനത്തെജനുമ  ഉണകാകകണ ഒരു മകാനദണമ

ഉള്ളതകായജ  കകാണുനജല.   ഇതു  സമബനജച്ച  വജശദമകായ  എന്കഡയറജ  (എന്കഡയറജ
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നമ്പര്  11/  28.04.17)  നല്കജയതജനസ  മറുപടജ  നല്കജയജടജല.   മകാത്രമല  കസ്റ്റേകാക്കസ

രജജസ്റ്റേറജകല  പല  കരഖകപടുത്തെലുമ  അവദക്തവമ  കവടജത്തെജരുത്തെലുകള  ഉള്ളതുമകാണസ.

ഇക്കകാരദത്തെജല്  ഇക്കകാലയളവജകല  ആറജക്കസ  കസ്റ്റേകാക്കസ  രജജസ്റ്റേര്  (stock  register  of

vegetable seed, miscallaneous,  processed food vol.VIII)  യൂണജകവഴജറജ  തകന ഒരു

വജശദകാകനഡഷണത്തെജനസ  വജകധയമകാകക്കണതകാണസ.   01-04-15  മുതല്  29-01-16  വകര

ബളക്കസ സതീഡുകള പകാക്കറകളകാക്കകാനകായജ വകമകാറമ കചേയജട്ടുള്ളവയകട ആകക മൂലദമ

11,56,714/-  നജലവജകല  സകാഹചേരദത്തെജല്  പരജകശകാധജക്കകാനകാവകാത്തെ  കചേലവകായജ

ഓഡജറജല് വജലയജരുത്തുന.

ക്രെമ
നമ.

തതീയതജ കസ്റ്റേകാക്കസ രജജസ്റ്റേര് കപജസ
നമ്പര്

ഐറമ എണ്ണമ/
അളവസ

കററസ തുക

1 01.04.15 Stock register of veg. 
Seed, misc., processed 
food Vol.III

300 ചേതീരവജത്തെസ 10.3 1250/kg. 12,875/-

2 08.04.15 “ 36 തക്കകാളജ
വജത്തെസ

1.450 5000/kg. 7,250/-

3 13.04.15 “ 36 തക്കകാളജ
വജത്തെസ

4 kg. 4000/kg. 16,000/-

4 13.04.15 “ 270 കയ്പ വജത്തെസ 14 kg. 800/kg. 11,200/-

5 21.04.15 “ 245 കവണ വജത്തെസ 20 kg. 1000/kg. 20,000/-

6 18.04.15 “ 298 മത്തെന് 20.25 1500/kg. 30,375/-

7 20.04.15 “ 294 പയര് 25 600/kg. 7,350/-

8 21.04.15 “ 245 കവണ 20 1000/kg. 20,000/-

9 20.04.15 “ 294 പയര് 25 600/kg. 15,000/-

10 25.04.15 “ 262 മനുശതീ (ഇനമ
വദക്തമല)

10.5 1800/kg. 18,900/-

11 28.04.15 Stock register of veg. 
Seed, misc., processed 
food Vol.III

298 പയര് 15 kg. 1500/kg. 22,500/-

12 02.05.15 “ 312 മുളകസ 5 kg. 2800/kg 14,000/-

13 07.05.15 “ 300 ചേതീര 10 kg. 1250/kg 12,500/-

14 23.05.15 “ 301 ചേതീര 15 kg. 1250/kg 18,750/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



253

15 27.05.15 “ 299 കുക്കുമ്പര് 15 kg. 1500/kg 22,500/-

16 29.05.15 “ 191 കയ്പക്ക 10 kg. 2000/kg 20,000/-

17 30.05.15 “ 245 കവണ 10 kg. 1000/kg 10,000/-

18 03.06.15 “ 26 കവ. സതീഡസ 17.7 kg. 1750/kg 30,975/-

19 04.06.15 “ 10 കനക മണജ 29 kg. 350/kg 10,150/-

20 05.06.15 “ 301 ചേതീര 15 kg. 1250/kg 18,750/-

21 08.06.15 “ 360 കവ.സതീഡസ 10 kg. 1500/kg 15,000/-

22 09.06.15 “ 191 കയ്പ 19.4 kg. 2000/kg 38,800/-

23 10.06.15 “ 295 പയര് 27 kg. 600/kg 16,200/-

24 15.06.15 “ 263 പടവലമ 5 kg. 1800/kg 9,000/-

25 16.06.15 “ 301 ചേതീര 10 kg. 1250/kg 12,500/-

26 19.06.15 “ 263 പടവലമ 15 kg. 1800/kg 27,000/-

27 23.06.15 “ 26 കുമ്പളമ 7.8 kg. 1750/kg 13,650/-

28 26.06.15 “ 11 കുറജ ലയര് 9 kg. 350/kg 3,150/-

29 28.06.15 “ 26 പടവലമ 3.05 kg. 1750 5,337.50

30 01.07.15 “ 360 കവജജറബജള
വജത്തെസ

12 kg. 1500 18,000/-

31 07.07.15 “ 313 മുളകസ 2.9 kg. 2800/kg 8,120/-

32 08.07.15 “ 270 ചുരക്ക 6.9 kg. 800/kg 5,520/-

33 14.07.15 “ 12 കചേകാളവജത്തെസ 5 kg. 400/kg 2,000/-

34 20.07.15 “ 295 പയര് 36.7 kg. 600/kg 22,020/-

35 29.07.15 “ 398 പയര് 1 kg. 600/kg 600/-

36 04.08.15 “ 245 കവജജറബജള
വജത്തെസ

5.2 kg. 1200/kg 6,240/-

37 06.08.15 “ 384 പടവലമ 5.6 kg. 2000/kg 11,200/-

38 12.08.15 Stock register of veg. 
Seed, misc., processed 
food Vol.III

11 കനകമണജ
(സതീഡസ)

2.4 kg. 350/kg 840/-

39 13.08.15 “ 374 ചേതീര 10 kg. 1250/kg 12,500/-

40 19.08.15 “ 26 കുമ്പളമ 15.05
kg.

2000/kg 30,100/-
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41 24.08.15 “ 366 കയ്പ 7.1 kg. 2000/kg 14,200/-

42 04.09.15 “ 366 കയ്പ 10 kg. 2000/kg 20,000/-

43 09.09.15 “ 375 ചേതീര 20 kg. 1500/kg 30,000/-

44 10.09.15 “ 384 പടവലമ 10 kg. 2000/kg 20,000/-

45 14.09.15 “ 375 ചേതീര 14.9 kg. 1500/kg 22,350/-

46 16.09.15 “ 367 കയ്പ 15 kg. 2000/kg 30,000/-

47 22.09.15 “ 12 കചേകാളമ  4.1 kg. 400/kg 1,640/-

48 25.09.15 “ 12 കചേകാളമ 4.1 kg. 400/kg 1,640/-

49 26.09.15 “ 412 സതീഡസ 10.9 kg. 1200/kg 13,080/-

50 01.10.15 “ 15 സതീഡസ 2.630
kg.

3000/kg 7,890/-

51 03.10.15 “ 27 കുമ്പളമ 1.65 kg. 2000/kg 3,300/-

52 07.10.15 “ 270 കവണ 11.5 kg. 800/kg 9,200/-

53 08.10.15 “ 245 സതീഡസ 10.9 kg. 1200/kg 13,080/-

54 08.10.15 “ 367 കയ്പ 9.3 kg. 2000/kg 18,600/-

55 12.10.15 “ 398 പയര് 24.2 kg. 600/kg 14,520/-

56 15.10.15 “ 430 ചേതീര 16.8 kg. 1500/kg 25,200/-

57 17.10.15 “ 385 സതീഡസ 14.7 kg. 2000/kg 29,400/-

58 20.10.15 “ 11 കനകമണജ 22 kg. 350/kg 7,700/-

59 26.10.15 “ 245 കവണ 25 kg. 1200/kg 30,000/-

60 27.10.15 “ 424 മുളകസ 5.83 kg. 3000/kg 17,490/-

61 28.10.15 “ 430 ചേതീര 10.08
kg.

1500/kg 15,120/-

62 09.11.15 “ 245 സതീഡസ 8.7 kg. 1200/kg 10,440/-

63 16.11.15 Stock register of veg. 
Seed, misc., processed 
food Vol.III

430 സതീഡസ 6.8 kg. 1500/kg 10,200/-

64 20.11.15 “ 472 കവണ 12.7 kg. 1200/kg 15,240/-

65 26.11.15 “ 425 മുളകസ 5.83 kg. 3000/kg 17,490/-
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66 26.11.15 “ 430 ചേതീര 10.075k
g.

1500/kg 15,112.5/-

67 04.12.15 “ 431 YLB 13 kg. 1500/kg 19,500/-

68 14.12.15 “ 472 കവണ 1 kg. 1200/kg 1,200/-

69 15.12.15 “ 431 YLB  11.1 kg. 1500/kg 16,650/-

70 16.12.15 “ 14 വജത്തെസ 2 kg. 1000/kg 2,000/-

71 21.12.15 “ 431 വജത്തെസ 15.6 kg. 1500/kg 23,400/-

72 22.12.15 “ 431 YLB 11.5 kg. 1500/kg 17,250/-

73 23.12.15 “ 413 വജത്തെസ 15 kg. 1800/kg 27,000/-

74 23.12.15 “ 270 കയ്പ 10 kg. 1800/kg 18,000/-

75 04.12.15 “ 430 YLB 13 kg. 1500/kg 19,500/-

76 06.01.16 “ 472 കവണ 11.8 kg. 1200/kg 14,160/-

77 06.01.16 “ 431 പയര് 18.9 kg. 1500/kg 28,350/-

78 12.01.16 “ 36 തക്കകാളജ 5.500
kg.

5000/kg 27,500/-

79 13.01.16 “ 27 കുമ്പളമ 5.650
kg.

2000/kg 11,300/-

80 14.01.16 “ 502 പയര് 2.6 kg. 1500/kg 3,900/-

81 15.01.16 “ 425 മുളകസ 2 kg. 3000/kg 6,000/-

82 19.01.16 “ 11 കനകമണജ 14 kg. 350/kg 4,900/-

83 22.01.16 “ 502 പയര് 6.8 kg. 1500/kg 10,206/-

84 29.01.16 “ 413 സതീഡസ 8 kg. 1800/kg 14,400/-

-------------
12,74,961/-
========

      ഇതസ സമബനജച്ച വജഷയത്തെജല് സര്വ്വകലകാശകാലകാ തലത്തെജല് വജശദകാകനഡഷണമ
നടത്തെകാന് ഓഡജറസ ശുപകാര്ശ കചേയ്യുന.

 (ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 11/ 28.04.17)
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3-55-2  കദകാന്സല് കചേയ കമ്പറ്റ്യൂടര് രശതീതജകള   -   ഒറജജജനല് സൂക്ഷജക്കുനജല

01.04.15  മുതല്  31.03.16  വകരയള്ള  കദകാന്സല്ഡസ  ഇന്കവകായ്സുകളുകട  കമ്പറ്റ്യൂടര്

കസ്റ്റേറസകമനസ  പ്രകകാരമ  വജവജധ  ഇന്കവകായ്സുകള  (കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജകള)  കദകാന്സല്

കചേയതജകന  കമകാത്തെമ  തുക  5,54,227/-  രൂപയകാണസ.   ഇത്രയമ  തുകയള്ള  കമ്പറ്റ്യൂടര്

രശതീതജകള കദകാന്സല് കചേയജട്ടുകണങജലുമ,  ആയതജകനകയകാനമ ഒറജജജനല് കമ്പറ്റ്യൂടര്

രശതീതജകളുമ  അവയകട  കകാര്ബണ്  കകകാപജയമ  സ്ഥകാപനത്തെജല്  സൂക്ഷജക്കുനജല.

ഇതുമൂലമ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജകള  കദകാന്സല്  കചേയ്യുവകാനുണകായ  കകാരണത്തെജകന

നജജസ്ഥജതജ പരജകശകാധജച്ചസ ഉറപസ വരുത്തുവകാന് ഓഡജറജനസ സകാധജച്ചജടജല.  ആയതജനകാല്

കദകാന്സല്  കചേയ്യുന  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രശതീതജകളുകട  ഒറജജജനലജലുമ  അതജകന  കകാര്ബണ്

കകകാപജയജലുമ  കദകാന്സല് കചേയ്യുവകാനുണകായ കകാരണമ കരഖകപടുത്തെജ,  അതസ  ഓഫതീസസ

കമധകാവജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ പ്രകതദകമ ഫയല് കചേയസ സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 09/ 27.04.2017)

3-55-3   ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ രശതീതജ   (  ടജ  .  ആര്  .5)   നല്കുനജല

കമ്പറ്റ്യൂടര്  പ്രവര്ത്തെനരഹജതമകാകുന  ദജവസങ്ങളജല്  ഉല്പനങ്ങള  വകാങ്ങുന

ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ അവര് വകാങ്ങുന ഉല്പനത്തെജകന കപരസ,  അളവസ,  നജരക്കസ എനജവ

കരഖകപടുത്തെജയ  മകാനുവല്  രശതീതജ  നല്കുനജല.   ഇതുമൂലമ  ആ  ദജവസങ്ങളജല്

ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ  നല്കജയ ഉല്പനത്തെജകന അളവസ,  നജരക്കസ,  പ്രസ്തുത ദജവസകത്തെ

തുക  ഒടുക്കു  വരുത്തെജയതസ  എനജവയകട  കൃതദത  പരജകശകാധജച്ചസ  ഉറപ്പു  വരുത്തുവകാന്

ഓഡജറജനസ  സകാധജച്ചജടജല.   ആയതജനകാല്  കമ്പറ്റ്യൂടര്  പ്രവര്ത്തെനരഹജതമകാകുന

ദജവസങ്ങളജല് ഗുണകഭകാക്തകാക്കളക്കസ  അവര് വകാങ്ങുന ഉല്പനത്തെജകന കപരസ,  അളവസ,

നജരക്കസ  എനജവ  കരഖകപടുത്തെജയ  മകാനുവല്  രശതീതജ  നല്കകണതുമ,  ആയതജകന

വജശദകാമശമ ആര്.ഡജ.ആറജല് കരഖകപടുത്തെജ സൂക്ഷജകക്കണതുമകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 4/ 27.04.17)
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3-55-4  വകാടര് മകാകനജ്കമനസ കസനര് കവള്ളകാനജക്കരയജല് നജനമ മണ്ണസ കകകാണ്ടുവനതു
സമബനജച്ചസ

1) സജ.ബജ.വജ.നമ.18-2/15-16 തതീയതജ.17.02.2016, കചേക്കസ നമ്പര് 636881 , തുക  –

14,900/-  തുക വകപറജയതസ - എമ.എന്.സുകരന്ദ്രന്, മുടജകക്കകാടസ (ടജപര് വകാടക)

2) സജ.ബജ.വജ.നമ.19-2/15-16 തതീയതജ.17.02.2016, കചേക്കസ നമ്പര് 636882 തുക-14,900/-, 

തുക വകപറജയതസ - എ.വജ.സുകരഷസ, കകകാഴുക്കുള്ളജ (ടജപര് വകാടക)

3) സജ.ബജ.വജ.നമ.20-2/15-16 തതീയതജ.17.02.16,  കചേക്കസ നമ്പര്-636883    തുക-

14,900/-,  തുക വകപറജയതസ- പജ.മുരളജ, ചേകാത്തെക്കുളമ (ടജപര് വകാടക)

4) സജ.ബജ.വജ. നമ.21-2/15-16 തതീയതജ.17.02.16,  കചേക്കസ നമ്പര്-636884,  തുക- 

18,960/-,           തുക വകപറജയതസ- രകാജു.കക.കക., മണ്ണുത്തെജ (കജ.സജ.ബജ. 

വകാടക).

കപകാടജങ്ങജനുമ,  ഗതീന്  ഹക്കൗസജകല  കകാര്ഷജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുമകായജ  വകാടര്

മകാകനജ്കമനസ  കസനര്,  കവള്ളകാനജക്കരയജല്  നജനമ  ഏകകദശമ  204  m³ മണ്ണസ

കകകാണ്ടുവരുനതജനകായജ ടജപര് വകാടക കജ.സജ.ബജ.  ചേകാര്ജസ ഇനത്തെജല് കമല്പ്രകകാരമ

തുക നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇപ്രകകാരമ കകകാണ്ടുവന മണ്ണസ കസ്റ്റേകാക്കജല് എടുക്കുകകയകാ കപകാടജങ്ങസ

മജക്സ്ച്ചര്  നജര്മകാണത്തെജനുമ  കകാര്ഷജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുമ  ആയജ

ഉപകയകാഗജച്ചതജകന  അളവകള കരഖകപടുത്തുകകയകാ  കചേയജടജല.   ഈ വജഷയത്തെജല്

നല്കജയ  28.04.17-കല  10-ാകാമ  നമ്പര് ഓഡജറസ  അകനഡഷണത്തെജനസ  നല്കജയ മറുപടജ

പ്രകകാരമ  ആകക കകകാണ്ടുവന  133  കലകാഡസ  മണ്ണജല്  3  കലകാഡസ  മകാത്രമകാണസ  കപകാടജങ്ങസ

മജശജതമ ഉണകാക്കകാന് ഉപകയകാഗജച്ചജരജക്കുനതസ.  130 കലകാഡസ മണ്ണസ പുതജയ നഴറജ സക്ചേര്

ഉണകാക്കജയ  ഇടത്തെസ  ലകാനസ  ഫജലജങ്ങജനകായജടകാണസ  ഉപകയകാഗജച്ചജരജക്കുനതസ.   മണ്ണു

കകകാണ്ടുകപകാകുനതജനസ ജജകയകാളജജസ്റ്റേസ, വമനജങ്ങസ&ജജകയകാളജജ, തൃശൂര് ജജലകാ കകാരദകാലയമ,

നല്കജയ  നമ.554/15-16/134/ഒ.ഇ./സജ.2/ടജ.ഡജ.ഒ./16  തതീയതജ.05.02.16  നമ്പര്

ഉത്തെരവജല് "കപകാടജങ്ങസ മജശജതമ, ഗതീന് ഹക്കൗസജകല കകാര്ഷജക പ്രവര്ത്തെനങ്ങള" എനതീ
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ആവശദങ്ങളക്കസ  മകാത്രമകാണസ  അനുമതജ  നല്കജയജരജക്കുനതസ.   ഏതകാവശദത്തെജനകാകണകാ

മണ്ണസ കകകാണ്ടുകപകാകുവകാന് അനുമതജ ലഭജച്ചതസ, അതജനകായജ മണ്ണസ ഉപകയകാഗജച്ചജടജല.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 10/ 28.04.17)

3-55-5   നഴറജ കഷ ഡസ  ,   കപകാളജ ഹക്കൗസസ എനജവയകട നജര്മകാണമ സമബനജച്ചസ

1) സജ.ബജ.വജ.നമ.18-1/15-16 തതീ.11.01.16,  കചേക്കസ നമ്പര് - 636861, തുക-3,00,000/-

2) സജ.ബജ.വജ.നമ.16-3/15-16 തതീ.21.03.16,  കചേക്കസ നമ്പര് -636895, തുക-3,00,000/-

3) സജ.ബജ.വജ. നമ.18-3/15-16 തതീ.31.03.16, കചേക്കസ നമ്പര്- 636896, തുക-1,82,330/-

നഴറജ  കഷഡസ,  കപകാളജ  ഹക്കൗസസ  ഇവയകട  നജര്മകാണത്തെജനസ  അഗജകളച്ചറല്

എഞജനതീയറജങ്ങസ  വജഭകാഗമ,  കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ,  കവള്ളകാനജക്കരയസ  കമല്പ്രകകാരമ

തുക നല്കജയജട്ടുണസ.

കടണര്  നടപടജകള  സഡതീകരജക്കകാകതയകാണസ  കമല്  പ്രവൃത്തെജകള

നടപജലകാക്കജയജട്ടുള്ളതസ.   അഗജകളച്ചറല്  എഞജനതീയറജങ്ങസ  വജഭകാഗത്തെജനസ  നല്കജയ

തുകയജല് നജനമ നജയമകാനുസൃതമ ഈടകാകക്കണ ആദകായനജകുതജ,  മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജ

എനജവ ഈടകാക്കജയജടജല.   7,82,330/-  രൂപ ഓഡജറജല് തടസ്സകപടുത്തുന.  (ഓഡജറസ

അകനഡഷണമ നമ്പര് 10/28.04.2017).

3-56   3-56   കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമകൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ    , ,     കകകാലമകകകാലമ

3-56-1   വകാഹനത്തെജകനയമ  ,   കലകാഗസ ബുക്കസ പരജപകാലനത്തെജകലയമ അപകാകതകള

സ്ഥകാപനത്തെജകന വകാഹനമകായ KL 08 N.127 നമ.മകാര്ഷല് ജതീപജകനയമ അതജകന

കലകാഗസ ബുക്കജകനയമ പരജപകാലനത്തെജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. ബനകപട  കപകാതുമരകാമത്തെസ  വകുപസ  അസജസ്റ്റേനസ  എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയകറ

(കമക്കകാനജക്കല്  സബ്ഡജവജഷന്)  കകകാണസ  ഇനനക്ഷമതകാ  പരജകശകാധന

നടത്തെജയജടജല.
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2. വകാഹനത്തെജല് ഫുളടകാങസ  ഡതീസല് നജറയനജല.  പകരമ  500  രൂപ, 1000  രൂപ

എനതീ തുകകളക്കകാണസ ഇനനമ നജറയനതസ.

3. കലകാഗസ ബുക്കജകല കകകാളമ നമ്പര് 5-ല് യകാത്രയകട ഉകദ്ദേശദമ കരഖകപടുത്തുനജല.

4. കകകാളമ  നമ്പര്  6-ല്,  യകാത്ര  കചേയ  ഉകദദകാഗസ്ഥരുകട  ഉകദദകാഗകപരസ

കരഖകപടുത്തുനജല.

5. കകകാളമ നമ്പര് 8-ലുമ, 13-ലുമ യകാത്ര കചേയ ഉകദദകാഗസ്ഥര് ഒപസ കരഖകപടുത്തുനജല.

6. കകകാളമ നമ്പര് 14-ല് കണ്കടകാളജങ്ങസ ഓഫതീസര് കക്കൗണര്വസന് കചേയ്യുനജല.

7. ഇനനമ  നജറയനതസ  കകസ്റ്റേകാഡജയന്  ഓഫതീസകറകാ  അകദ്ദേഹമ  നജകയകാഗജക്കുന

ഉകദദകാഗസ്ഥകനകയകാ സകാനജദ്ധദത്തെജലല.

അപകാകതകളുമ  ക്രെമകക്കടുകളുമ  പരജഹരജച്ചസ  കലകാഗസ  ബുക്കസ  കുറമറ  രതീതജയജല്

സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ. (ഓഡജറസ എന്കഡയറജ നമ.8/20150-16 തതീയതജ.28.04.2017).

3-56-2  വകാര്ഷജക കണക്കുകള തയകാറകാക്കുനതജകല അപകാകതകള

സര്വ്വകലകാശകാലയകട  അക്കക്കൗണജങ്ങസ  നജര്വ്വഹജക്കുനതസ  യ-ഫകാസ്റ്റേസ  കസകാഫസ

കവയറജലൂകടയകാണസ.   ഈ  കസകാഫസ  കവയര്  അക്കക്കൗണജങ്ങസ  തതഡങ്ങള  പ്രകകാരമല

തയകാറകാക്കജയജരജക്കുനതസ.  വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള ചുവകട കചേര്ക്കുന.

1. കകകാലമ  ജജലകാ  സഹകരണ  ബകാങജല്  നജലവജലുണകായജരുന  അക്കക്കൗണസ

(01.04.2015-കല  ഓപണജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  6,33,780/-  രൂപ  30.10.2015-ല്  ഈ

അക്കക്കൗണസ ക്കളകാസസ കചേയ്യുന സമയത്തെസ ബകാക്കജയണകായജരുന 11,02,830/-  രൂപ

എനജവ സമബനജച്ച വജവരമ വകാര്ഷജക കണക്കുകളജല് ഉളകപടുത്തെജയജടജല.

2. വകാര്ഷജക കണക്കുകള പ്രകകാരമ  30.10.15-ല് എസസ.ബജ.റജ  പുലമണ് ശകാഖയജല്

തുറന അക്കക്കൗണജല്  (നമ.67341258387)  ഓപണജങ്ങസ ബകാലന്സസ  2,31,117/-  രൂപ

എനകാണസ  കകാണജച്ചജട്ടുള്ളതസ.   എനകാല്  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാരമഭത്തെജല്  ഈ

അക്കക്കൗണസ  നജലവജലജലകാതജരുനതജനകാല്  ഓപണജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  'പൂജദമ'
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എനകായജരുന  കചേര്കക്കണജയജരുനതസ.   അതുകപകാകല  തകന  30.11.15-ല്

പലജശയജനത്തെജല് എസസ.ബജ.റജ.യജല് നജനമ 825/- രൂപ ഈ അക്കക്കൗണജല് വരവസ

വനജട്ടുണസ.  ഇതുമ വകാര്ഷജക കണക്കുകളജല് ഉളകപടുത്തെജയജടജല.

വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല കമല് അപകാകതകള പരജഹരജച്ചസ പരജകശകാധനയകായജ

ഹകാജരകാകക്കണതകാണസ.  വകാര്ഷജക കണക്കുകള ശരജയകായജ തയകാറകാക്കജ പരജകശകാധനയസ

ഹകാജരകാക്കുവകാന് സര്വ്വകലകാശകാലകാ അധജകൃതര് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-56-3   ബകാങസ  ചേകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  എസസ  .  ബജ  .  റജ  .    തുകകള  ഈടകാക്കജയജരജക്കുന    -
കമകമകാറകാണമ ഓഫസ അണര്സ്റ്റേകാനജങ്ങജനസ വജരുദ്ധമ

എസസ.ബജ.റജ.യമകായജ  ഉണകായജരുന  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ  അണര്സ്റ്റേകാനജങ്ങസ

അനുസരജച്ചസ  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  നല്കുന  യകാകതകാരു

കസവനത്തെജനുമ  ചേകാര്ജകള  ഒനമ  ഈടകാക്കുനതല  എനസ  സമതജച്ചജട്ടുള്ളതകാണസ.

എനകാല്  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  തന്വര്ഷമ  ആകക  1,009/-  രൂപ  വജവജധ

ചേകാര്ജകളകായജ എസസ.ബജ.റജ.  ഈടകാക്കജയജരജക്കുന.  ഈ തുക തജരജകക ഈടകാക്കകാന്

സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  യകാകതകാരു  നടപടജയമ  സഡതീകരജച്ചജടജല.   ഇപ്രകകാരമ  തുക

ഈടകാക്കുനതസ  കമല്  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ  അണര്സ്റ്റേകാനജങ്ങജനസ  വജരുദ്ധമകാകയകാല്

1,009/-  രൂപ സ്ഥകാപനത്തെജകന അതകാതസ അക്കക്കൗണ്ടുകളജകലക്കസ ബകാങജല് റതീഫണസ കചേയസ

വജവരമ ഓഡജറജകന അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-57  3-57  കവള്ളജമകാടുമകുനസ  ഇന്ഫര്കമഷന്കവള്ളജമകാടുമകുനസ  ഇന്ഫര്കമഷന്    --    കമകമ    --    കസയജല്സസ  കസനര്കസയജല്സസ  കസനര്    ,,
കകകാഴജകക്കകാടസകകകാഴജകക്കകാടസ

3-57-1  ടജപസഷതീറകള ലഭദമകാക്കജയജടജല

ഔകദദകാഗജകകാവശദത്തെജനസ  വകാഹനങ്ങള  വകാടകയ്കക്കടുക്കുകമ്പകാള,  പ്രസ്തുത

വകാഹനങ്ങളുകട ടജപസഷതീറകള കശഖരജച്ചസ വക്കൗച്ചറജകനകാപമ സൂക്ഷജകക്കണതുണസ.  എനകാല്,

വജവജധ  സ്ഥലങ്ങളജകല  സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  നജനസ  നടതീല്  വസ്തുക്കളുമ
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വജപണന വസ്തുക്കളുമ കശഖരജക്കുവകാനകായജ നജര്വ്വഹജച്ച യകാത്രകളജല്,  വകാടകയ്കക്കടുത്തെ

വകാഹനങ്ങളുകട ടജപഷതീറകള കശഖരജച്ചസ ഹകാജരകാക്കജക്കകാണുനജല.  ഇതസ ഗക്കൗരവതരമകായ

ഒരു അപകാകതയകാണസ.  വജശദകാമശങ്ങള തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

(ഫകാമ  ഓഫതീസര്  ശതീ.കക.പ്രദതീപ്കുമകാര്,  ശതീ.കക.സകന്തകാഷജകന  KL.11Q-157  നമ്പര്

വകാഹനമകാണസ എലകാ യകാത്രയമ വകാടകയ്കക്കടുത്തെതകായജ കരഖകപടുത്തെജക്കകാണുനതസ.)

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്

തുക യകാത്രയകട വജശദകാമശങ്ങള

1 3-7/15 4,100/- അമ്പലവയല് - 200 കജ.മതീ.

2 11-7/15 6,273/- കവള്ളകാനജക്കര - 306 കജ.മതീ.

3 2-6/15 6,273/- കവള്ളകാനജക്കര  – 306 കജ.മതീ. 

4 3-10/15 6,273/- കവള്ളകാനജക്കര  – 306 കജ.മതീ.

5 2-12/15 6,765/- പടനക്കകാടസ - 330 കജ.മതീ.

6 2-1/16 6,273/- കവള്ളകാനജക്കര  – 306 കജ.മതീ.

7 62-2/16 6,314/- മകാടക്കത്തെറ  – 308 കജ.മതീ.

ആകക
------------
42,271/-

=======

3-57-2  രശതീതജകള ലഭദമകാക്കജയജടജല

വജവജധ കക.എ.യ.  കസ്റ്റേഷനുകളജല് നജനസ വകാങ്ങജയതജനസ വജപണന വസ്തുക്കളുകട

വജലയകായജ  വജവജധ  കസ്റ്റേഷനുകളക്കസ  നല്കജയ  കചേലവകളുകട  വകപറ  രശതീതജ

ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രെമ നമ. സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്

തുക ഇന്കവകായ്സസ നമ്പര്/ തതീയതജ/
മറ വജശദകാമശങ്ങള

1 4-3/16 9,616/- 57/15-16, 23/02/16  – പജ.ആര്.എസസ. പനജയൂര്
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2 5-3/16 1,12,337/- 188/15-16, 9/3/16  – കക.വജ.കക., മലപ്പുറമ

3 6-3/16 13,300/- 57/15-16, 9/3/16  – കക.വജ.കക., തൃശൂര്

4 7-3/16 17,813/- 51/15-16, 9/3/16  – പജ.പജ.എന്.എമ.യ.

5 8-3/16 2,736/- 39/15-16, 10/3/16  – ബജ.ആര്.എസസ. 
വപനകാപജള കസനര്, കവള്ളകാനജക്കര

6 9-3/16 8,788/- 14/15-16, 28/3/16, എ.ആര്.എസസ. മണ്ണുത്തെജ

7 10-3/16 3,825/- 24/15-16, 28/3/16, സജ.ആര്.എസസ. മകാടക്കത്തെറ

8 12-3/16 13,775/- 59/15-16, 09/03/16- കഹകാര്ടജകളച്ചര് കകകാകളജസ,
കവള്ളകാനജക്കര.

9 9-2/16 3,42,000/
-

18/15-16, ആര്.എ.ആര്.എസസ., പതീലജകക്കകാടസ

10 10-2/16 12,469/- 96/15-16, സജ.ഒ.എ., പടനക്കകാടസ

11 8-12/16 12,611/- 7, 21, 22/15-16, പജ.ആര്.എസസ., പനജയൂര്

ആകക
------------
5,49,270/

-
=======

വകപറ രശതീതജകള ലഭദമകാക്കുമ വകര കചേലവസ തടസ്സകപടുത്തുനവകപറ രശതീതജകള ലഭദമകാക്കുമ വകര കചേലവസ തടസ്സകപടുത്തുന..

3-58    3-58    ഡജഡജ    ..    പജപജ    ..    പജപജ    . .     ഓഫതീസസഓഫതീസസ    , ,     കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര

3-58-1 ഫര്ണജച്ചര് പര്കച്ചസസ  -  കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല്  -  നടപടജക്രെമങ്ങള പകാലജച്ചജല  .

CBV No. : 16/3-16 dt.3.3.16
കചേക്കസ നമ. : 731595 തജയതജ, 3.3.16 
തുക : 8,39,400/-

കമല്  സൂചേജപജച്ച  കവക്കൗച്ചര്  പ്രകകാരമ  കകന്ദ്രതീകൃത  മൂലദനജര്ണ്ണയഹകാളജകലയസ

ഫര്ണജച്ചര് വകാങ്ങുനതജനകായജ നജകുതജകള ഉളകപകട 8,39,400/- രൂപ കചേലവഴജച്ചജട്ടുണസ.

അസജസ്റ്റേനസ  എഞജനതീയര്,  എഞജനതീയറജമഗസ  സബസ  ഡജവജഷന്  കവള്ളകാനജക്കര,
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തയകാറകാക്കജയ  12  ലക്ഷമ രൂപയകട എസ്റ്റേജകമറസ  അനുസരജച്ചസ  16.12.2015  നസ  കഡകടഷന്

ക്ഷണജച്ചകാണസ പര്കച്ചസസ നടത്തെജയതസ. 18.12.2015 നസ സമര്പജച്ച കഡകടഷനുകളജല്  ഏറവമ

കുറഞ തുക കരഉകപടുത്തെജയ തൃശൂരജകല ഗകാന്ജഡര്  ഫര്ണജഷസ   വപ്രവറസ  ലജമജറഡസ

എന സ്ഥകാപനത്തെജല്നജനകാണസ പര്കച്ചസസ നടത്തെജയതസ (ഇന്കവകായ്സസ നമ.139 തജയതജ,

20.01.2016). എനകാല് 2013 കല പുതുക്കജയ കസ്റ്റേകാര് പര്കച്ചസസ മകാനഡല് (സ.ഉ.(പജ)3/2013

എസസ.പജ.ഡജ.  തജയതജ,  21.6.2013)  അനുസരജച്ചസ  ഒരു  ലക്ഷമ  രൂപയസ  മുകളജലുള്ള

പര്കച്ചസജനസ   കടണര്  നടപടജക്രെമമകാണസ  അനുവര്ത്തെജകക്കണജയജരുനതസ.  കസ്റ്റേകാര്

പര്കച്ചസസ മകാനഡലജനസ  വജരുദ്ധമകായജ നടത്തെജയ പര്കച്ചസജനസ കചേലവഴജച്ച  839400/-  രൂപ

തടസ്സകപടുത്തുന.

3-58-2 ഡജപകാര്ടസകമനല് എര് ത്തെസ  ഫജലജമഗസ  -  കണ് കവയന്സസ  നല്കജയതസ    -    കചേലവസ
നഷ്ടമ  -8973/-   രൂപ

CBV No. : 71/11-15 dt. 30.11.15

കചേലവസ തുക : 7,72,020 (CC 2nd and part bill)

കചേക്കസ നമ. : 644224 തജയതജ, 30.11.2015

കപ്രകാജക്ടസ : കതീടനകാശജനജ അവക്ഷജപ്ത പരജകശകാധനകാ 
ലകബകാറടറജ, നജര്മകാണമ.

എമ.ബുക്കസ നമ : 5958, 5962

കമല് സൂചേജപജച്ച മരകാമത്തെസ പണജയജല്   എക്സകാ    ഇനമകായജ  തറയജല്  മണ്ണസ

നജറയനതജനസ  122.40 m3  നസ, 10 m3  നസ  1021  രൂപകാ നജരക്കജല്  12497.04  രൂപ നല്കജയജട്ടുണസ

(എമ.ബുക്കസ  5958  കപജസ നമ.61).  ഇതജനകായജ തയകാറകാക്കജയ 'observed data' 50  മതീ.  വകരയള്ള

തലച്ചുമടജനകായള്ള  കടത്തുകൂലജ  (@ .66/m3)₹ ഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഈ  നജര്മകാണ

പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകായജ തകന ഏകകദശമ 300 m3 മണ്ണസ കുഴജകച്ചടുത്തെജട്ടുണസ.(ഇനമ 2, 3, 4, 5, 6).

ഈ മണ്ണസ കുഴജകച്ചടുക്കുനതജനസ 50 മതീറര് വകരയള്ള ഇനജഷദല് ലതീഡസ ഉളകപകടയള്ള നജരക്കകാണസ

നല്കജയജട്ടുള്ളതസ.  ആയതജനകാല് ഇകത മണ്ണസ തകന വതീണ്ടുമ തറയജല് നജറയനതജനസ കടത്തുകൂലജ
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നല്കുനതസ അനുവദനതീയമല.  കടത്തുകൂലജ ഒഴജവകാക്കജ ആനുവദജക്കകാവന നജരക്കസ തകാകഴ പറയമ

പ്രകകാരമകാണസ. 

സ്റ്റേകാകനര്ഡസ ഡകാറകാ ബുക്കസ ഇനമ  .67

Consolidation by ramming in 15 cm layers including watering

For 10m3 - 0.70 man @ 377 -  263.90

Add CP 10% -   26.39

Add OHC 5%                      -              13.19

Total 303.48

Rounded to - 303/10m3

      ==========

കമല്സൂചേജപജച്ച  നജരക്കസ  അനുസരജച്ചസ  തറയജല്  മണ്ണസ  നജറയനതജനസ  ഉള്ള  തുക

കണക്കകാക്കുകമ്പകാള തകാകഴ കകാണുന പ്രകകാരമ തുക അധജകമ നല്കജയതകായജ കകാണുന.

പ്രവൃത്തെജ

മൂലദമ

അനുവദജച്ച തുക @ 1021/10 m3 അര്ഹമകായ തുക കൂടുതല്

നല്കജയതസ

122.40 m3 12497.04

  262.43 (tender excess 2.10%)

12759.47

@303/10m3

3708.72

   77.88 (tender excess 2.10%)

3786.60

8,972.87

കൂടുതല്  നല്കജയ  തുക  8973/-  രൂപ  കകകാണ്ടകാക്ടറജല്  നജകനകാ  ഉത്തെരവകാദജയകായ

ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജകനകാ ഈടകാകക്കണതകാണസ.

കകകാണ്ടകാക്ടര് : ശതീ. കക.വജ. ശജവകാനനന്

അസജസ്റ്റേനസ ഏഞജനതീയര് : ശതീ. ഉണ്ണജകൃഷ്ണന് വജ.
അസജസ്റ്റേനസ എഞജനതീയര് - IV,
എഞജനതീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന്, 
കവള്ളകാനജക്കര.
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3-58-3  സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കഡകാര്കടഴസ    -    വകാടക  രജജസ്റ്റേര്  പരജകശകാധനയജകല
അപകാകതകള

3-58-3-1 നകാളജതുവകരയമ വകാടക കുടജശജക അടവകാക്കജയജടജല

20.04.2017  കല  A6/1151/13  നമ.  കത്തെസ  പ്രകകാരമ  20A  കഡകാര്കടഴജകല

തകാമസക്കകാരജയകായജരുന  ശതീമതജ.  കക.എ.  വത്സല  (റജട.  പൂള  ഓഫതീസര്)  വകാടക

കുടജശജക  ഇനത്തെജല്  20,000/-  രൂപ,  12.04.2017  കല  A6-1256/14  നമ.  കത്തെജകല

കഡകാര്കടഴസ നമ.18 യജകല തകാമസക്കകാരനകായ (തകാമസമ തുടരുന) ശതീ.വജ.കുടജകൃഷ്ണന് (റജട.

LDV   വഡവര്)  41,560/-  രൂപയമ  അടവകാക്കകാനുണസ.   ഈ ജതീവനക്കകാരജല്  നജനമ

ആകക  തുകയകായ  61560/-  രൂപ  എത്രയമ  കപകടനസ  ഈടകാക്കജ  ഓഡജറജകന

അറജയജകക്കണതകാണസ. 

3-58-3-2 കറനസ രജജസ്റ്റേറുകള അപൂര്ണ്ണമകാണസ  .

ടജ  രജജസ്റ്റേറുകളുകട  പരജകശകാധനയജല്  മുക്കകാല്  ഭകാഗവമ  വകാടക

അടവകാക്കുനതുമ/അടവകാക്കകാത്തെതുമകായവ  കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  ഏതകാനുമ

ഉദകാഹരണങ്ങള തകാകഴ കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

കഡകാര്കടഴസ വടപസ കപരസ, തസ്തജക തുക രജജസ്റ്റേറജല്
അവസകാനമകായജ
കരഖകപടുത്തെജയ

മകാസമ

1 III കഡകാ. സജന്ധു പജ.വജ., 
അസജ.കപ്രകാഫസര്.

1402 8/16

2 III കഡകാ.വബജു, അസജ.കപ്രകാഫസര്. 1402 12/16

3 II A 10 കഡകാ.ബഞമജന് പകത്രകാസസ, 
അസജ.കപ്രകാഫസര്

6410 12/16

4 H2-9 ശതീമതജ. പജ.എ. മുമതകാസസ, എസസ.ഒ. 
FC&D

1798 8/16

5 Clerk Quarters ശതീ. സനതീപ്കുമകാര് PA to VC 1234 9/16
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6 14-A ശതീമതജ. വഷനജ P.P. (P/L) 1865 9/15

7 V 18 കഡകാ.കഗകാപകുമകാര്, അകസകാസജകയറസ 
കപ്രകാഫസര്

2494 12/16

8 ശതീ.വഷജ.കക.സജ. (P/L) 
Engineering Sub Dvn. Vellanikkara

1865 4/16

 രജജസ്റ്റേര്  അപൂര്ണ്ണമകായതജനകാല്  വകാടക  ഇനത്തെജകല  പൂര്ണ്ണ  വജവരങ്ങള

അപ്രകാപദമകാണസ. രജജസ്റ്റേര് പ്രകകാരമ കകാണുന വകാടക കൂടജശജക എത്രയമ കപകടനസ തകന

അടവകാക്കകാനുള്ള  നടപടജകള  സഡതീകരജകക്കണതുമ,  രജജസ്റ്റേറുകള

കകാലജകമകാകക്കണതുമകാണസ.

3-58-3-3 DCB   തയകാറകാക്കുനജല

സര്വ്വകലകാശകാലകാ  കഡകാര്കടഴ്സുകളജല്  നജനള്ള  വകാടക  ഇനത്തെജനസ  പ്രകതദക

ശതീര്ഷകമ,  വര്ഷകാരമഭത്തെജല് പ്രകതദക  DCB  എനജവ തയകാറകാക്കുനജല.  ആയതജനകാല്

വകാടക  കുടജശജക  വജവരങ്ങള  അപൂര്ണ്ണമകാണസ.  ഇതര  കസ്റ്റേഷനുകളജല്  നജനള്ള

വകാടകയജനത്തെജകല  വരുമകാനത്തെജകന  സമക്ഷജപ്തരൂപമ  DPP  ക്കസ  ലഭദമകാക്കജ,

വര്ഷകാരമഭത്തെജല് പ്രകതദക DCB തയകാറകാകക്കണതകാണസ. 

3-58-4 ആസ്തജ രജജസ്റ്റേര്

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയകട  അധതീനതയജലുള്ള  ആസ്തജകള

സമബനജച്ചുള്ള വജവരങ്ങള കരഖകപടുത്തെജയ ആസ്തജ   രജജസ്റ്റേര്  ഫജസജക്കല് പകാനസ

ഡയറക്ടര്  ആണസ  നജലവജല്  സൂക്ഷജക്കുനതസ.  ആയതസ

പരജകശകാധനകാവജകധയമകാക്കജയതജല്   പതജറകാണ്ടുകളുകട  പഴക്കമുള്ള  (1979)  ഒരു

പുസ്തകമകാണസ  നജവജല്  ഉള്ളകതനസ  കകാണുന.  ആയതജകല  കരഖകപടുത്തെലുകള

മകാഞ്ഞുകപകാകുവകാനുമ,  അവദക്തമകാകുവകാനുമ  മകാത്രമല,  പ്രസ്തുത  ര ജജസ്റ്റേറജകല  ഏടുകള

കകാലപഴക്കമ  മൂലമ  സമതീപഭകാവജയജല്ത്തെകന  ദ്രവജച്ചുനശജക്കുവകാനുള്ള  സകാധദത
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കകാണുനണസ.  ആയതസ  പുതുക്കജ  എഴുതജ  സൂക്ഷജക്കുകകയകാ  ഡജജജറവലസസ  കചേയസ

പകര്കപടുത്തെസ  സൂക്ഷജക്കുകകയകാ  കചേകയണതജകലയസ  അധജകകാരജകളുകട  സതഡര  ശദ്ധ

ക്ഷണജക്കുന.   മകാത്രമല  പ്രസ്തുത  രജജസ്റ്റേറജല്  കവള്ളകാനജക്കര  കദകാമ്പസജകല  പല

കകടജടങ്ങളുമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

3-59   3-59   എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷന്എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷന്    , ,     തവനൂര്തവനൂര്

3-59-1   എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷകന വര്ക്കുമകായജ ബനകപട്ടുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കസ
യ  -  ഫകാസ്റ്റുമകായജ ബനകപടുത്തെജയജടജല

കസ്റ്റേറസ  ബകാങസ  ഓഫസ  ടകാവന്കൂര്,  കുറജപ്പുറമ  (അക്കക്കൗണസ  നമ്പര്  57052625306)

ശകാഖ  മുഖകാന്തജരമകാണസ  തവനൂര്  അഗജക്കളച്ചര്  എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷകന

പ്രവര്ത്തെജകളുമകായജ  ബനകപട  പണമജടപകാടുകള  നടത്തുനതസ.   ആകക  വരവസ

4,62,42,831/-  രൂപയമ  കചേലവസ  4,77,59,353/-  രൂപയമ  ആണസ.   സ്ഥകാപനത്തെജല്

സൂക്ഷജച്ചജട്ടുള്ള  രജജസ്റ്റേറജകല  ക്കളകാസജങ്ങസ  ബകാലന്സസ  അക്കക്കൗണസ  പ്രകകാരമുള്ള

ക്കളകാസജങ്ങസ ബകാലന്സുമ കപകാരുത്തെകപടുന.  എനകാല് എഞജനതീയറജങ്ങസ ഡജവജഷകന

വര്ക്കുമകായജ ബനകപട വകാര്ഷജക കണക്കുകള യ-ഫകാസ്റ്റുമകായജ ബനകപടുത്തെജയജടജല.

സ്ഥകാപനത്തെജകന  വര്ക്കുമകായജ  ബനകപട  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള  യ-ഫകാസ്റ്റുമകായജ

ബനകപടുത്തെജ  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള  തയകാറകാക്കുവകാനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-59-2  ഇ  -  കടണര് നടപകാക്കജയജല

ജജ.ഒ.(പജ) 524/2015 ധനമ 17.11.2015 പ്രകകാരമ എസ്റ്റേജകമറസ തുക 5 ലക്ഷമ രൂപയമ

അതജനു  മുകളജലുമുള്ള  എലകാ  പ്രവൃത്തെജകളുമ  ഇലകകകാണജകസ  കടണറജകന  പരജധജയജല്

ഉളകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് തവനൂര് എഞജനതീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷനജല് പ്രവൃത്തെജകള

ഒനമതകന ഇ-കടണര് മുകഖനയല നടപജലകാക്കജയജട്ടുള്ളതസ.   പ്രവൃത്തെജകള ഇ-കടണര്

മുകഖന നടപജലകാക്കുനതജനു കവണ നടപടജകള സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-59-3    വഡയജങ്ങസ യകാര്ഡസ നജര്മകാണമ    -    അധജകസ്ഥലത്തെസ കടപക്കലസ ല്ല് വജരജച്ചതസ    -
3,678/-   രൂപ നജരകാകരജയന

പ്രവര്ത്തെജയകട കപരസ   -  പടകാമ്പജ പ്രകാകദശജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകല വജത്തുസമഭരണ
                             കകന്ദ്രത്തെജല്   വഡയജങ്ങസ യകാര്ഡസ നജര്മകാണവമ, കമല്ക്കൂര
                             സകാബസ പ്ളകാസ്റ്റേറജങ്ങുമ.

എസ്റ്റേജകമറസ തുക         -  2,00,000/-

കചേലവ തുക            -  1,61,035/-

ബജല് നമ്പര്/തതീയതജ   -  67/12-15 തതീ.18/02/2015

കചേക്കസ നമ്പര്           -  163101

കകകാണ്ടകാക്ടര്          -  ശതീ.സജ.ബജ.കകാര്ത്തെജകകയന്

എമ. ബുക്കസ നമ്പര്      -  5463

കമല്  സൂചേജപജച്ച  പ്രവര്ത്തെജയകട  എസ്റ്റേജകമറസ  ഇനമ  5  പ്രകകാരമ  വഡയജങ്ങസ

യകാര്ഡസ  നജര്മകാണത്തെജല്  കടപക്കലസ ല്ല്  വജരജയനതജനുള്ള  പ്രതലമ  1:4:8  സജമനസ

കകകാണ്ക്രെതീറജങ്ങസ നടകത്തെണതുണസ.  ഇങ്ങകന കകകാണ്ക്രെതീറസ കചേയ പ്രതലത്തെജനു മുകളജല്

എസ്റ്റേജകമറസ ഇനമ  6  പ്രകകാരമകാണസ കടപക്കലസ ല്ല് വജരജകക്കണതസ.  എനകാല് പ്രവര്ത്തെജയകട

എമ.  ബുക്കസ  പരജകശകാധജച്ചതജല് കകകാണ്ക്രെതീറസ  കചേയജരജക്കുന സ്ഥല വജസ്തതീര്ണ്ണമ  58.82

ചേ.മതീ. ആണസ.  എനകാല് കടപക്കലസ ല്ല് വജരജച്ചജട്ടുള്ളതസ 63.49 ചേ.മതീ. സ്ഥലത്തെകാണസ (എമ.ബുക്കസ

കപജസ നമ.72, 73).  കകകാണ്ക്രെതീറസ കചേയ സ്ഥലവജസ്തതീര്ണ്ണകത്തെക്കകാള 4.67 ചേ.മതീ. അധജകമ

സ്ഥലത്തെസ  കടപക്കലസ ല്ല്  വജരജച്ചതസ  എന്തജകനനസ  വദക്തമകാക്കകാത്തെതജനകാല്,  അധജകമ

സ്ഥലത്തെസ കടപക്കലസ ല്ല് വജരജച്ചതജനസ കചേലവഴജച്ച തുക 3,678/-രൂപ (4.67 m² @ 788/m²)

പ്രവര്ത്തെജയകട  അളകവടുക്കുകയമ  ബജല്  തയകാറകാക്കുകയമ  കചേയ  അസജസ്റ്റേനസ

എഞജനതീയര് ശതീ.ടജ.എന്.സുകരഷ്ബകാബുവജല് നജനസ ഈടകാകക്കണതകാണസ.

(ഓഡജറസ അകനഡഷണമ നമ്പര് 1/ 20.04.2017).
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3-60    3-60    കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന്കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന്    , ,     കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര    ..

3-60-1 കമക്കകാനജക്കല് വര്കക്ഷകാപസ  -  ഭതീമമകായ കുടജശജക  -  ഈടകാക്കുനജല

ഉകദദകാഗസ്ഥന് - അസജസ്റ്റേനസ എക്സജകതടതീവസ എഞജനതീയര്

കവള്ളകാനജക്കര,  കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷനജല് നടപകാക്കുന റജകവകാളവജമഗസ

ഫണസ കപ്രകാജക്ടകായ കമക്കകാനജക്കല് വര്കസ കഷകാപകന ബജല് രജജസ്റ്റേര് അനുസരജച്ചസ 2012

മുതല് 31.03.2016 വകരയള്ള കകാലയളവകളജല് സര്വ്വകലകാശകാലയകട കതീഴജകല വജവജധ

സ്ഥകാപനങ്ങലജല്  നജനസ  വകാഹനങ്ങളുകട  അറകുറപണജകള  മടത്തെജയ  വകയജല്

269794/- രൂപ ഈടകാക്കകാനുള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ നമ. ബജല് നമ./തജയതജ തുക വകാഹന നമ.
വകാഹന

സൂക്ഷജപ്പുകകാരന്

1 071/13.6.12 2074 Kl 08N 687
ADR (Farm),

Spl.Duty, DOE,
Mannuthy.

2 105/10.8.12 4910 KL 8AN 3782
DPP,

Vellanikkara

3 146/5.9.12 1578 KL 08AQ-5412
Director of
Planning

4 163/1.10.12 1867 KL 08G 989
DSW

Vellanikkara

5 173/22.10.12 7823 KL 08AB 4289 DOR, KAU

6 174/22.10.12 284 KL 08B 7558 DSW, KAU

7 185&186/12.11.12 5890 KL 08D 3187
The Registrar,

KAU

8 187/12.11.12 362 KL 08B 7558 DSW, KAU

9 188/12.11.12 4084 KL 08F 530 DSW, KAU

10 189/21.11.12 4743 KER 7800 DSW, KAU

11 190/21.11.12 2178 KL 08F 350
DSW, KAU
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12 191&192/27.11.12 39990 KL 08AM 3805
The Registrar,

KAU

13 194/27.11.12 1567 KLH 5445 DSW, KAU

14 195/27.11.12 4246 KL 08G 989 DSW, KAU

15 197/10.12.12 674 KL 08B 7558 DSW, KAU

16 198/10.12.12 2064 KL 08AP 6281 DOR, KAU

17 199/10.12.12 164 KRH 5496
DSW

Vellanikkara

18 206/27.12.12 10831 KL 08B 7558
DSW

Vellanikkara

19 208/27.12.12 855 KL 08AP 6281 DOR, KAU

20 209/27.12.12 6620 KL 08AQ 5412
Director of

Planning, KAU

21 211/27.12.12 4000 KL 08F 530
DSW

Vellanikkara

22 212/27.12.12 6500 KER 7800
DSW

Vellanikkara

23 213/27.12.12 3200 KL 08B 7558
DSW

Vellanikkara

24 220&221/24.1.13 3511 KL 08G 1541 DOR, KAU

25 222/24.1.13 4215 KRH 5496
DSW

Vellanikkara

26 223/8.2.13 2400 KL 08A 6281 DOR, KAU

27 224/8.2.13 2410 KL 08D 3187
The Registrar,

KAU

28 256/22.3.13 4050 KL 08F 530
DSW

Vellanikkara

29 259/22.3.16 1003 KL 08N 568 BRS Kannara

30 337-38/20.9.13 4653 KL 08N 3782 DPP KAU 

31 352/30.10.13 1307 KL 08N 3814
The Registrar,

KAU
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32 368/30.10.13 2300 KL 08E 2983
The Registrar,

KAU

33 389/12.12.13 2830 KL 08N 3814
The Registrar,

KAU

34 406/19.2.14 5700 KL 08AM 3805
The Registrar,

KAU

35 409/19.2.14 2488 KL 08N 3814
The Registrar,

KAU

36 469-472/3.05.14 40657 KL 08N 687
Oficer on

Spl.Duty, ATIC,
DOE, KAU

37 478-481/20.6.14 34045 KL 08V 5208
The Dean,
COF, KAU

38 498/15.7.14 403 KL 08AQ 5412 DOP, KAU

39 513/31.7.14 5600 KL 08AQ 5412 DOP, KAU

40 534&535/29.9.14 11610 KL 08J 3999
Professor &
Head, Estate,

KAU

41 593/30.1.15 1000 KL 08AQ 6678
Professor &
Head, Estate,

KAU

42 595/30.1.05 1000 KL 08AX 5181
Asso.Director,
NARP, COA

43 601/13.2.15 1000 KL 08AU 6097
Asso.Director,
DOR, KAU

44 608/21.3.15 1000 KL 08N 4095
PRO, DOE,
Mannuthy

45 623/6.5.15 2300 KL 08BF 8402 DPP, KAU

46 672/10.9.15 9500 Chairs (8 Nos.) DPP, KAU

47 701/25.11.15 1000 KL 08AC9283
Professor &
Head , KVK
Thavannur.
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48 705/25.11.15 1000 KL 08BB 5891 DPP, KAU

49 714/10.12.15 6308 KL 08N 687
Officer on

Spl.Duty, ATIC,
DOE, KAU

TOTAL 269794

 കമല്  സൂചേജപജച്ച  കുടജശജക  തുക  ഈടകാക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ.

3-60-2 ഇനനക്ഷമതയജലകാത്തെതുമ  പ്രവൃത്തെജക്കകാത്തെതുമകായ  വകാഹനങ്ങള  കലലമ
കചേയ്യുവകാന് തതീരുമകാനകമടുത്തെതസ  -  നകാളജതുവകര തുടര്നടപടജകള സഡതീകരജച്ചജടജല

10.3.2015  കല  നമ.GA/P1/6062/14  കക.എ.യ.  സര്ക്കുലര്  പ്രകകാരമ

ഇനനക്ഷമതയജലകാത്തെതുമ  പ്രവൃത്തെജക്കകാത്തെതുമകായ  വകാഹനങ്ങള  കലലമ  കചേയസ

മുതല്ക്കൂട്ടുനതജനസ  നജര്കദ്ദേശജച്ചജട്ടുള്ളതകാണസ.  എനകാല്  യൂണജകവഴസജറജ  അധജകൃതര്

ഇതജനകായജ  നടപടജകകളകാനമ  സഡതീകരജച്ചുകകാണുനജല.  കലലനടപടജകള  സതഡരമകായജ

പൂര്ത്തെതീകരജക്കകാത്തെപക്ഷമ  വകാഹനങ്ങളുകട  റജപയര്  &  കമയജനനന്സസ  കചേലവകള

അധജകരജക്കുകമനമ നജലവജലുള്ള മൂലദത്തുക കപകാലുമ വകാഹനങ്ങള കലലമ കചേയ്യുകമ്പകാള

ലഭജക്കുകയജകലനമ  ഓഡജറസ  വജലയജരുത്തുന.  കമല്പറഞ  വജഷയത്തെജല്

പരജഹകാരനടപടജകള സഡതീകരജച്ചസ വജവരമ അറജയജകക്കണതകാണസ. വജശദവജവരങ്ങള തകാകഴ

കചേര്ക്കുന. 

ക്രെമ
നമ.

വകാഹനങ്ങളുകട വജവരങ്ങള സ്ഥകാപനമ

1 KL08 C713
ബജകാജസ കമകാകടകാര് വസക്കജള

ഇലകജക്കല് സബ്ഡജവജഷന്, കവള്ളകാനജക്കര.

2 KL08 782
ബജകാജസ വബക്കസ

പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന് & നഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3 KL08 F9836
മജനജ ബസസ കടകമ്പകാടകാവലര്

RARS പതീലജക്കകാടസ
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4 KL08 L9132
ബസസ

COA കവള്ളകായണജ

5 KL01 B6829
മജനജ ബസസ 21.2.15 ല് അസജസ്റ്റേനസ 
എക്സജകതടജഴസ എഞജനതീയര് ഇന്കസ്പെക്ടസ 
കയയ പ്രകകാരമ 17+1 സതീറര് കഫകാഴസ 
ടകാവലര് സര്വ്വതീസസ നടത്തുനതജനസ 
അമഗതീകകാരമ നല്കജ. പഴയ 
വകാഹനത്തെജകന അവസ്ഥ, നജലവജല് 
ഉള്ള ഉപകയകാഗമ എനജവ 
സമബനജച്ച വജവരമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

COA കവള്ളകായണജ

11.09.15  കല രജജസകാറുകട കചേമ്പറജല്  നടന മതീറജമഗജല് തകാകഴ പറയന വകാഹനങ്ങള

കലലമ  കചേയകാനകായജ  കണക്കജകലടുകത്തെങജലുമ  നകാളജതുവകര  അനന്തരനടപടജകള

സഡതീകരജച്ചജടജല.

ക്രെമ
നമ.

വകാഹനത്തെജകന തരമ സ്ഥകാപനമ

1 ജതീപസ എ.ആര്.എസസ. മണ്ണുത്തെജ

2 ജതീപസ മകങകാമ്പസ RRS

3 കടകമ്പകാ ടകാവലര് RARS പതീലജകക്കകാടസ

4 കമകാകടകാര് വസക്കജള PPNMU (കസന്ടല് നഴറജ)

5 കമകാകടകാര് വസക്കജള ഇലകജക്കല് സബ്ഡജവജഷന്, കവള്ളകാനജക്കര.

6 കമകാകടകാര് വസക്കജള ഇലകജക്കല് സബ്ഡജവജഷന്, കവള്ളകാനജക്കര.
 

3-60-3 കമക്കകാനജക്കല് വര്കസ കഷകാപസ  -  വരവ തുകകളക്കസ കദകാഷസ രസതീതജ നല്കുനജല

കമക്കകാനജക്കല്  വര്കക്ഷകാപജല്  വകാഹനങ്ങളുകട  അറകുറപണജകള  നടത്തുന

വകയജല്,  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്  നജനസ  ലഭജക്കുന കചേക്കുകളക്കസ  കദകാഷസ  രസതീതജ

നല്കുനതകായജ  കകാണുനജല.  കചേക്കസ  മുകഖന ലഭജക്കുന വരവകളക്കസ  കദകാഷസ  രസതീതജ

നല്കജ,  കദകാഷസ  ബുക്കജല്  അതതസ  ദജവസമ  തകന  കചേര്ക്കുനതജനുള്ള  നടപടജകള

സഡതീകരജകക്കണതകാണസ. 
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3-60-4 സ്ഥജരമ കതകാഴജലകാളജയകട ശമ്പളനജര്ണ്ണയമ  -  അപകാകതകള

സ്ഥജരമ കതകാഴജലകാളജയകായ ശതീ.ടജ.ആര്.സുധകാകരനസ 2009 കല ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണമ

പ്രകകാരമ കവതനമ നജര്ണ്ണയജച്ചതജല് തകാകഴ പറയന അപകാകതകള കകാണുന. 

യഥകാര്ത്ഥത്തെജല്  ശമ്പളത്തെജല്  ലയജപജക്കകാവന  കവരജയബജള  ഡജ.എ.  1965/-

രൂപയകാകണനജരജകക്ക, 1853/-  രൂപ മകാത്രമ കവരജയബജള ഡജ.എ.  ആയജ ശമ്പളത്തെജല്

ലയജപജക്കുകയമ അതജനനുസരജച്ചസ ശമ്പളമ നജര്ണ്ണയജക്കുകയമകാണസ കചേയജട്ടുള്ളതസ.

ഈ സകാഹചേരദത്തെജല്  1965/-  രൂപ കവരജയബജള ഡജ.എ.  ആയജ  എടുത്തെസ  ടജ

യകാളുകട  കവതനമ  2009  ശമ്പളപരജഷ്ക്കരണമ  പ്രകകാരമ  പുനര്നജര്ണ്ണയജക്കുകയമ

അതനുസരജച്ചസ തുടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളജല് ആവശദമകായ മകാറങ്ങള വരുകത്തെണതുമകാണസ.

3-61    3-61    എഞജനതീയറജമഗസ  ഡജവജഷന്എഞജനതീയറജമഗസ  ഡജവജഷന്    . .     കുമരകമകുമരകമ    ..

3-61-1 കമഡജക്കല് റജ  -  ഇമകബഴസകമനസ അനുവദജച്ചതസ  -  ചേടങ്ങള പകാലജച്ചജടജല

സഡകകാരദ  ആശുപത്രജയജകല  ചേജകജത്സയസ  ശതീ.സണ്ണജ  എമ.വവ.  അസജസ്റ്റേനസ

എഞജനതീയറുകട  കമഡജക്കല്  റജ-ഇമകബഴസകമനസ  ബജല്ലുകള  അനുവദജച്ചകപകാള  കകരള

ഗവണ്കമനസ  സര്വനസസസ  കമഡജക്കല്  അറനന്സസ  റൂളസസ  കൃതദമകായജ  പകാലജച്ചജടജല.

ബജല്ലുകളുകട വജശദവജവരമ ചുവകട കചേര്ക്കുന.

സജ.ബജ.വജ.നമ. തുക ചേജകജത്സ ജച്ച ആശുപത്രജ

10/6-15 91,491/- കലക്കസ കഷകാര് കഹകാസ്പെജറല്, എറണകാകുളമ.

22/7-15 84,043/- കലക്കസ കഷകാര് കഹകാസ്പെജറല്, എറണകാകുളമ.

23/7-15 84,043/- കലക്കസ കഷകാര് കഹകാസ്പെജറല്, എറണകാകുളമ.
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സഡകകാരദ  ആശുപത്രജയജകല  ചേജകജത്സയസ  റതീ-ഇമകബഴസകമനസ  ബജലജകനകാപമ  ജജലകാ

കമഡജക്കല്  ഓഫതീസറുകട  സര്ടജഫജക്കറസ  ഹകാജരകാക്കണകമനസ  കകരള  ഗവണ്കമനസ

കസര്വനസസസ  കമഡജക്കല്  അറനന്സസ  റൂളസജല്  വദവസ്ഥ  കചേയജട്ടുണസ.  എനകാല്

വക്കൗച്ചറുകളജല് കമഡജക്കല് ഓഫതീസറുകട സര്ടജഫജക്കറസ സൂക്ഷജച്ചജടജല. കമഡജക്കല് റതീ-ഇമ-

കബഴസകമനസ ബജല്ലുകള അനുവദജക്കുകമ്പകാള കകരള ഗവണ്കമനസ കസര്വനസസസ കമഡജക്കല്

അറനന്സസ റൂളസസ പകാലജക്കകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

3-62   3-62   എഞജനതീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന്  ,   കുമരകമ

3-62-1  കമ ഡജക്കല് റതീ  -  ഇമകബഴസകമനസ നടപടജക്രെമങ്ങള പകാലജകക്കണതകാണസ

ശതീ.എ.പജ.സതതീശന്,  അസജസ്റ്റേനസ  എക്സജകറ്റ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയറുകട  കമഡജക്കല്

റതീ-ഇമകബഴസകമനസ ഇനത്തെജല്,  കകകാടയമ കകാരജത്തെകാസസ ആശുപത്രജയജകല ചേജകജത്സക്കകായജ

കചേലവകായ  1,82,877/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  (കചേക്കസ  നമ.318709  തതീയതജ.21.5.15).

കമഡജക്കല്          റതീ-ഇമകബഴസകമനസ ചേടങ്ങള,  ചേടമ  8  പ്രകകാരമ ജജല കമഡജക്കല്

ഓഫതീസര്  ക്കളയജമ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല.   ജജ.ഒ.(പജ)നമ.60/2007/ഫജന്

തതീയതജ.15.02.2007  പ്രകകാരമ  എലകാ  സഡയമഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങകളയമ  കകരളകാ

ഗവണ്കമനസ  സര്വനസസസ  കമഡജക്കല്  അറന്ഡന്സസ  ചേടങ്ങള  ബകാധകമകാകണനസ

ഉത്തെരവകായജട്ടുണസ.

കമഡജക്കല്  റതീ-ഇമകബഴസകമനസ  ക്കളയജമുകളക്കസ  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങളജകല

നടപടജക്രെമങ്ങള പകാലജക്കുവകാന് ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.
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3-63   3-63   കകരള അഗജകളച്ചറല് യൂണജകവഴജറജ എകസ്റ്റേറസകകരള അഗജകളച്ചറല് യൂണജകവഴജറജ എകസ്റ്റേറസ    , ,     കവള്ളകാനജക്കരകവള്ളകാനജക്കര    ..

3-63-1 സര്വ്വകലകാശകാല ഭൂമജയജകല റബ്ബര് മരങ്ങളുകട കറഗുലര്  /  കസ്പെകാടര് ടകാപജമഗസ  -
കലലത്തുക അടയകാന് ബകാക്കജയള്ളതസ സമബനജച്ചസ

ഫയല് നമ. B287/13

യൂണജകവഴജറജ  ഭൂമജയജകല റബ്ബര് മരങ്ങളുകട ടകാപജമഗജനകായജ  31.01.2014  നസ നടന

കലലത്തെജല് പ്രജയദര്ശജനജ  കബകാക്കസ കലലത്തെജല് എടുത്തെ ശതീ.  റജകനകാ മകാതത,  മൂപകാടജല്

വതീടസ,  ആശകാരജക്കകാടസ  P.O.,  എന വദക്തജ തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമ കലലത്തുക അടയകാന്

ബകാക്കജയള്ളതകായജ ഫയലജല് നജനമ വദക്തമകായജ.

കലലമ ഉറപജച്ച തുക 33,00,001

ST + IT                    2,49,975

                                                        35,49,976

ഓഡജറസ തജയതജ വകര അടച്ച തുക (12.4.17) 32,67,895

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

ബകാക്കജയള്ള തുക  2,82,081
     =========

 15.02.14 നസ  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  കലലക്കകാരനുമ  തമജല്  ഉണകാക്കജയ  കരകാര്

പ്രകകാരമ  15.2.14  മുതല്  14.2.16  വകരയള്ള  2  വര്ഷ  കകാലകാവധജക്കകാണസ  ടകാപജമഗസ

നല്കജയതസ. കരകാര് ലമഘനത്തെജനസ കലലക്കകാരകനതജകര നടപടജ സഡതീകരജച്ചസ ബകാക്കജയള്ള

തുക ഈടകാകക്കണതുമ വജശദകാമശങ്ങള ഓഡജറജകന  അറജയജകക്കണതുമകാണസ.  (ഓഡജറസ

അകനഡഷണമ നമ്പര് 08/ 12.04.17)
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ഭകാഗമഭകാഗമ    -4-4
കപകാതുവജവരങ്ങളുമ ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനവമകപകാതുവജവരങ്ങളുമ ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനവമ

4-1      4-1      ഫണ്ടുകളുകട വജവരമഫണ്ടുകളുകട വജവരമ

ഇനമഇനമ 2015 -162015 -16
( )₹( )₹

പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ 
((സ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജസ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജ- - കകരള സര്ക്കകാര്കകരള സര്ക്കകാര്))

2,50,53,00,100/-2,50,53,00,100/-

പദ്ധതജ ധനസഹകായമ പദ്ധതജ ധനസഹകായമ 
((സ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജസ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജ- - കകരള സര്ക്കകാര്കകരള സര്ക്കകാര്))

29,17,41,400/-29,17,41,400/-

സ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജ ഗകാനജതര ധനസഹകായമസ്റ്റേകാടറ്റ്യൂടറജ ഗകാനജതര ധനസഹകായമ 34,37,66,900/-34,37,66,900/-

റജകവകാളവജമഗസ ഫണസറജകവകാളവജമഗസ ഫണസ 253,9,84,494/-253,9,84,494/-

അഭദന്തര വരവസഅഭദന്തര വരവസ 65,08,60,179/-65,08,60,179/-

4-2     4-2     ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനമഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനമ

ഇനമഇനമ 2015 - 162015 - 16
( )₹( )₹

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക വരവസഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക വരവസ 5,50,19,39,976/-5,50,19,39,976/-

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക കചേലവസഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക കചേലവസ 4,00,29,39,837/-4,00,29,39,837/-

4-2-14-2-1         സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജനുണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമസര്വ്വകലകാശകാല ഫണജനുണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമ

ആകക വരവസ നഷ്ടമആകക വരവസ നഷ്ടമ 5,66,,083/-₹5,66,,083/-₹

ആകക കചേലവസ നഷ്ടമആകക കചേലവസ നഷ്ടമ 4,81,468/-₹4,81,468/-₹

ആകക തടസ്സകപടുത്തെജയ തുകആകക തടസ്സകപടുത്തെജയ തുക 79,16,588/-₹79,16,588/-₹

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



278

ഖണജകഖണജക വരവസ നഷ്ടമവരവസ നഷ്ടമ
( )₹( )₹

കചേലവസ നഷ്ടമകചേലവസ നഷ്ടമ
( )₹( )₹

തടസ്സകപടുത്തെജയ തുകതടസ്സകപടുത്തെജയ തുക
( )₹( )₹

3-1-13-1-1 61500/-61500/-

3-1-23-1-2            15000/-           15000/-

3-1-33-1-3 306465/-306465/-

3-2-23-2-2 308774/-308774/-

3-2-43-2-4  21300/- 21300/-

3-2-53-2-5 36750/-36750/-

3-2-63-2-6    1500/-   1500/-

3-3-1 b3-3-1 b 84000/-84000/-

3-4-53-4-5 40000/-40000/-

3-5-23-5-2 3190/-3190/-

3-5-63-5-6 537300/-537300/-

3-5-73-5-7 665300/-665300/-

3-5-83-5-8 462500/-462500/-

3-7-13-7-1 73500/-73500/-

3-7-23-7-2 12288/-12288/-

3-7-33-7-3 4528/-4528/-

3-8-33-8-3 69000/-69000/-

3-14-13-14-1 106333/-106333/-

3-15-23-15-2 431550/-431550/-

3-16-43-16-4 43582/-43582/-

3-17-63-17-6 4674/-4674/-

3-17-83-17-8 82950/-82950/-

3-17-123-17-12 2000/-2000/-

3-19-13-19-1 50000/-50000/-

3-21-23-21-2 59635/-59635/-

3-26-13-26-1 1250/-1250/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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3-27-33-27-3  5690/- 5690/-

3-27-43-27-4 1100/-1100/-

3-31-13-31-1 10407/-10407/- 86608/-86608/-

3-31-43-31-4 34772/-34772/-

3-31-53-31-5 4535/-4535/-

3-31-73-31-7 41165/-41165/-

3-32-23-32-2 14194/-14194/-

3-33-23-33-2 138211/-138211/-

3-33-33-33-3 20000/-20000/-

3-33-43-33-4 6600/-6600/-

3-33-63-33-6 8600/-8600/-

3-33-73-33-7         73170/-73170/-

3-34-33-34-3          108000/-         108000/-

3-34-73-34-7 23140/-23140/-

3-34-83-34-8 2132069/-2132069/-

3-35-23-35-2             2962/-            2962/-

3-36-33-36-3           29430/-          29430/-

3-37-13-37-1 15000/-15000/-

3-37-23-37-2             7500/-            7500/-

3-39-13-39-1 145700/-145700/-

3-40-23-40-2 17000/-17000/-

3-41-13-41-1 500000/-500000/-

3-49-13-49-1 34173/-34173/-

3-49-53-49-5 4180/-4180/-

3-49-63-49-6       25150/-25150/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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3-49-83-49-8 149500/-149500/-

3-49-93-49-9 54070/-54070/-

3-50-13-50-1  59894/- 59894/-

3-54-13-54-1 62400/-62400/-

3-54-33-54-3 9,86420/-9,86420/-

3-55-53-55-5 782330/-782330/-

3-57-23-57-2 549270/-549270/-

3-58-13-58-1 839400/-839400/-

3-58-23-58-2 8973/-8973/-

3-58-3a3-58-3a           61560/-          61560/-

3-59-33-59-3 3678/-3678/-

3-64-13-64-1   282081/-  282081/-

ആകകആകക 5,66,083/-5,66,083/- 1,83,101/-1,83,101/- 91,64,617/-91,64,617/-

4-2-2 4-2-2       കകന്ദ്ര സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാറുകളകകന്ദ്ര സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാറുകള    , ,     മറ സ്ഥകാപനങ്ങള എനജവക്കുമറ സ്ഥകാപനങ്ങള എനജവക്കു    --  ണകായ ണകായ 
നഷ്ടത്തെജകന വജവരമനഷ്ടത്തെജകന വജവരമ

ഇനമഇനമ ഖണജകഖണജക തുകതുക

VATVAT 3-17-73-17-7  1,14,318 1,14,318

VATVAT 3-47-23-47-2 7,7127,712

ഇനമഇനമ ഖണജകഖണജക തുകതുക

ഇന്കമ ടകാക്സസഇന്കമ ടകാക്സസ 3-28-13-28-1 9,99,0159,99,015

കജകായജനസ  ഡയറക്ടര്കജകായജനസ  ഡയറക്ടര്..

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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അനുബനമ   - 1
വകാര്ഷജക കണക്കുകള 

      

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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അനുബനമ   - 2

     കനകാണ് പ്ളകാന്

ക്രെമ
നമ്പര്

    ഉത്തെരവസ നമ്പര്         തുക   വരവസ തതീയതജ

1 GO(Rt)NO 805/15/AD/27-04-15 18,79,40,000/- 28-04--15

2 GO(Rt)NO 958/15/AD/26-5-15 18,79,40,000/- 28-05-15

3 GO(Rt)NO 1121/15/AD/30-06-2015 18,79,40,000/- 01-07-15

4 GO(Rt)NO 1308/15/AD/31-07-2015 18,79,40,000/- 01-08-15

5 GO(Rt)NO 1424/15AD/22-08-15 37,79,40,000/- 24-08-15

6 GO(Rt)NO 1710/15/AD/05-10-15 18,79,40,000/- 06-10-15

7 GO(Rt)NO 1849/15/AD/31-10-15 24,79,40,000/- 02-11-15

8 GO(Rt)NO 1918/15/AD/30-11-15 18,79,40,000/- 01-12-15

9 GO(Rt)NO 2117/15/AD/29-12-15 18,79,40,000/- 30-12-15

10 GO(Rt)NO 88/16/AD/30-01-16 18,79,40,000/- 01-02-16

11 GO(Rt)NO 169/16/AD/26-02-16 18,79,40,000/- 27-02-16

12 GO(Rt)NO 317/16/AD/30-03-16 18,79,60,000/- 31-03-16

ആകക 2,50,53,00,000/-

                                                                                                  ജജജോയയിനന്റ് ഡയറക്ടര.

                                                       

                                                 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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അനുബനമ   - 3

                                                                  പ്ളകാന്

ക്രെമ
നമ്പര്

    ഉത്തെരവസ നമ്പര്         തുക   വരവസ തതീയതജ

1 GO(Rt)NO 1332/15/AD/03-08-15 22,97,50,000/- 12-08-2015

2 GO(Rt)NO 1635/15/AD/26-09-15 4,39,00,000/- 28-09-2015

ആകക 27,36,50,000/-

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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അനുബനമ   - 4
ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്  .75%   ഫണസ വജശദകാമശങ്ങള 

                                                          കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

1 6621 AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-25) 3770000

2 6676 AICRP on Soil test Crop response correlation 525000

3 6684 AINP on Agriculture Acarology 1249000

4 6645 AICRP on farm implements and machinery 2190000

5 6680 AICRP on Post Harvest Technology (ICAR 75:25) 6590000

6 6637 AICRP on Medicinal Aromatic Plants (ICAR 75-25) 3184000

7 6634 AIC Vegetable Improvement Project (ICAR 75-25) 4751000

8 6623 AICRP on Water Management 7700000

9 6635 AICRP on Biological control of crop pests (ICAR 75-25) 3659000

106624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 4840000

116631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 4285000

126620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 2458000

136639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 10526000

14 24000

156636 AIC Floriculture Improvement Project (ICAR 75-25) 1200000

166691 AICRP on Spices -New Project mode centre at Thrissur 100000

176674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 868600

186642 AICRP on Forage Crops 4040000

196649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 1575000

206678 AICRP on Mashroom. 1030000

216693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 1735000

226644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 1950000

236620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 2963000

246627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 10878300

256640 AIC Project on Guar (Arid Legumes) 3139000

266651 5508-NSP Breeder seed production unit (ICAR 75 - 25) 2723000

276677 AICRP on long term fertilizer experiments 2040000

286689 AICRP on Palms 358000

296627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 4717800

30 650000

316632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 2668000

326638 AICRP on weed control in plantation crops (ICAR 75-25) 6801000

336622 All India Network Project on Agrl. Ornithology (75-25) 1164000

346692 Project AINP on Vertebrate pest Management 1770000

356693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 700000

366641 AICRIP on Nematode Pests & their control (ICAR 75-25) 2624000
Total 111445700

7721 Frontline Demonstration in Oil Seeds on Cropping Systems 
Research

6690 AICRP on Management of Salt affected Soils & Use of 
Saline Water in Agriculture 
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അനുബനമ   - 5
ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്  . 100%   ഫണസ വജശദകാമശങ്ങള

                                                                     കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

1 3,00,000/-

2 6,85,000/-

3 7,50,000/-

4 1,85,000/-

5 5142 ICAR -- NICRA 2,20,000/-

6 5174 KAU-FIN- ICAR Tribal Sub Plan at CRS Madakkathara 4,85,000/-

7 5142 ICAR -- NICRA 7,50,000/-

8 5137 Network project on insect Biosystematics 5,80,000/-

9 3,08,200/-

10 5102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level 14,00,000/-

11 5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 35,600/-

12 5193 Tribal sub plan (AICRP on Cashew Pilicode) 3,40,000/-

13 5199 ICAR-FLD-AICRP on rice , Moncompu 1,96,900/-

14 5107 Strengthening of Directorate of Extension 3,40,200/-

15 3,00,000/-

16 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 2,44,20,800/-

17 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 4,00,000/-

18 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 2,26,59,900/-

Total 5,43,56,600/-

5006 6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in Agri.crops and 
Fisheries...
5143 EPB - Institutional Economic Fee to the students 
admitted under Indo African Fellowship Programme

5176 Network Project on Harvesting Processing and value 
addition of Natural Resins and Gums 
5168 AICRP on PHT-ICAR-FCI Project"Study on determining 
storage losses of food grains.................Mgmt."

5188 ICAR- Cosortium Research Project on Borers in Network 
mode 

5175 Area Wide Integrated Post Management (AWIPM) for 
with disease in Black Pepper 
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അനുബനമ   - 6
ബകാഹദ ഏജന്സജകളുകട സഹകായകത്തെകാകടയള്ള മറസ പദ്ധതജകള 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

Project Amount
1 8888 Unidentified EAP Fund Receipts 12,69,79,100/-

2 9124 KSCSTE-Fellowship to Ms Shimi.G.J,CoA,Vellayani 2,57,600/-

3 2,31,200/-

4 2,31,200/-

5 2,31,200/-

6 40,000/-

7 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 75,00,000/-
8 8863 Management of tea mosquito in cashew using red ants 1,50,000/-

9 9134 KSCSTE Project-Taxonomic revision of ceutorhynchinae from India 2,10,900/-

10 8502 Wood quality evaluation of tree species raised in research trials. 59,300/-
11 8771 25,000/-

12 4,82,700/-

13 3,25,400/-

14 2,31,200/-
15 8961 ITTO / INSPIRE Fellowship 3,80,800/-
16 9929 DISC at KAU 7,81,000/-

17 10,00,000/-

18 20,00,000/-

9183 KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. Lakshmi. S. L   ph.D 
student of Dept. of  COA , Vellayani 

9184 KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. Nishaa .M.A  ph.D 
student of  COA , Vellayani 

9193 KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. Deepa. S   ph.D student 
of Dept. of Plant Physiology, COA , Vellayani 
9196 KSCSTE-Programme "Bio technology Colloquium "- 2014 at CoA , 
Vellayani

9088 Silvopasture Strategies for fodder self sufficiency through 
homestead cultivation

9114 KSCSTE Project entitled "Understory productivity of selected 
Medicinal herbs in major land management systems of Kerala"
9219 KSCSTE-Fellowship to Ms.Delphi Rocha ph.D student of Dept of 
Silviculture  and Agroforestry , CoF , Vellanikkara

9282 SHM - NHM - Programme  -Techno Empowerment of supervisors 
through skill training 
9190 SHM-Project Vegetable initiative for urban clasters  pleeg type 
vegetable seeding unit at IF Vellayani
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കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

19 1,00,000/-

20 5,00,000/-
21 9274 5,00,000/-
22 9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 5,43,700/-

23 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 42,00,000/-

24 1,00,000/-
25 9194 Rehabilitation of Existing Tissue culture Lab 6,00,000/-
26 9285 DCCD-Production forecast programme on cashew 80,000/-
27 9227 90,000/-
28 9284 DCCD - MIDH Programme on Cocoa fair 2015-16 25,000/-

29 1,50,000/-
30 9287 DCCD-Need based TOT Programme on Cocoa-2015-16 1,12,500/-

31 1,80,000/-
32 8277 DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching Programme 24,87,000/-

33 8977 validation of DUS International guidelines for Phalaenopsis & orchids 3,00,000/-

34 2,85,800/-

35 4,25,000/-
36 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 54,80,000/-

37 1,67,700/-

9145 Rehabilitation of two Industrially important and endangered 
species.....
9269 CeDS Project entitled ATHOAM assistive technology for hand 
operated Agromachinery for the Physically challenged 

9188 KAU-Finance -SHM Project "Front-line Demonstration Unit 
Evaluation of Strawberry for Commercial cultivation " ARS, Anakayam 

9286 DCCD District level seminar on Cocoa 2015-16 CCRP COH 
Vellanikkara

9289 DCCD - HRD - Farmer level Training programme on Cocoa - 2015-
16

9248 SHM-Project "Estt of Small nursery of black Pepper" at FSRS, 
Sadanandapuram

9267 SHM- Project Empowerment of rural Youth through Vocational 
Training in Nursery Management and Plant Propagation Techniques

9082 WNRF Project "Standardization of agro techniques for Nursery 
&Organic Farming techniques in Noni"
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കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

38 2,73,900/-

39 5,00,000/-
40 9024 Donor identification for tolerance to iron toxicity in rice 1,61,800/-

41 2,68,000/-
42 8617 Impact of nutritio. counseling & life style intervent.on obese 1,05,600/-

43 1,73,800/-

44 2,36,000/-

45 2,36,400/-
46 9140 Mgmt. of Sucking Pest complex in Vegetable Ecosystem 2,66,100/-

47 35,400/-

48 2,15,200/-

49 3,73,300/-

50 2,09,000/-

51 2,10,800/-

52 2,00,000/-

53 9966 Starting of experimental agrometeorological advisory service -AMB. 3,88,100/-

54 25,00,000/-

55 8010 SHM Establishment of Small horticulture nursery RARS Ambalavayal 15,00,000/-

9097 KSCSTE Project entitled Exploitation of bisexual variants for 
developing high yielding varieties in piper longum L,Part II

9154 DST -- Propogation and ex-situ conservation of Conscinium 
fenestratum (Geartn) colebr - an endangered medicinal plant

9132 Enhancing bio-efficacy of trichoderma for the management of soil 
borne fungal pathogens

8928 KSCSTE -- Development of water stress tolerant black pepper 
hybrids through Pollen selection and Selective Fertilisation
9072 Techno socio-Economic Influences on Agro-Biodiversity of Kerala 
home gardens

9137 KSCSTE - A comparitive study on soil chemical and biological 
regimes under cocout & rice ecosystems in red loam and laterite soiols of 
Tvm Dist. - A farmer participatory active research

9191 KSCSTE Project Training Programme on Gene Exprossion Analysis 
at CoA, Vellayani

9197 KSCSTE Programme Biodiversity Research programme of Agro 
Ecosystem in Riparian corridors of Chalakudy river 

9216 KSCSTE Project Molecular Characterization of spike braching in 
black pepper -NARP(SR) , Vellayani
9217 KSCSTE- Project Standerazation of market oriented production 
technology in aloevera and promotion of microenterpreneurship 

9246 SHM-Project Beekeepers orientation Training course at CoA, 
Vellayani
9297 SHM - Entrepreneurship  development in value addition  COA 
Vellayani

9095 Production &marketing of safe to eat(pesticide free) vegetables for 
sale through Government outlet
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                                                       കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

56 3,55,700/-

57 2,67,300/-

58 9,55,000/-
59 8590 Identification and popularization of mushroom varieties 79,600/-

60 2,29,300/-

61 3,09,200/-

62 37,99,500/-

63 4,00,000/-
64 9234-KSCSTE 14,800/-
65 9232 SHM- Project Gardeners Training by KVK , Thrissur 1,75,000/-

66 17,500/-

67 65,000/-
Total 17,19,64,600/-

9173 Finance KSCSTE Project Productivity enhnement in rice through 
promoting nutrition using mycorrhizal symbiosis in kuttanad soils 

8904 KSCSTE -- Identification of micro satellite markers associated with 
drought tolerant traits in rice
8008 KSCSTE project : Empowerment of rural women for cultivation of 
rural econonicaly viable medicinal plants through agro biotechnological 
interventions

9098 KSCSTE Project entitled persistence of glyphosite and 
POEA(Surfactant) in SOil and Water bio-accumulation of residues in fish
9214 KSCSTE- Project Development & Validation of integrated pest 
management for poly house vegetables- AINPAO, CoH
9222 DBT-BIRAC-Project Metabolome nalysis in ginger and product 
Development using gingerol
9204 SHM-Project Stipendiary Training Programme for gardoness at 
ATIC, Mannuthy 

9233 One day awareness programe on Technological advances in 
transforming women's lives
9270 SHM Project Sustaining Organic farming in Kerala Farmers at KVK, 
Thrissur 
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അനുബനമ   - 7
സ്ഥകാപനമ തജരജച്ചുള്ള തനതസ വരുമകാന വജശദകാമശങ്ങള

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

Station Fees Intrest Miscllaneous Pension RF Balance

100 KAU CL 0 0 0 0 1637171 326905400 0 0 0 328542571 328542571

101 KAU HQ, VKA. 9545052 77535 547707 0 1054587 5416223 0 0 407232 17048336 11813321 0 11813321 5235015

104 KAU School, VKA. 1479235 10255 0 0 0 40449 0 0 0 1529939 1453180 0 1453180 76759

105 Pension & Other Funds,VKA 0 0 0 0 3779673 0 1606818 0 0 5386491 5386491

202 Coll.of Agri., VLY. 11190051 1488307 386452 0 860808 1501335 0 0 7072283 22499236 12414004 100000 12514004 9985232

203 Coll. of C & B, MNY. 2338784 346964 0 0 181235 2404430 0 0 6044760 11316173 3116867 2400000 5516867 5799306

204 Coll.of Agri., Padannakkad 3378660 4236465 0 0 2217102 3136141 0 0 6101679 19070047 11714293 0 11714293 7355754

205 Coll. of Forestry, VKA. 1992724 7230 0 0 0 1079804 0 0 742255 3822013 2476093 0 2476093 1345920

206 Coll.of Hort., VKA. 7059998 2233084 259728 0 0 680292 0 0 0 10233102 7090000 0 7090000 3143102

207 Dept.of Entomology, CoH VKA 0 0 0 0 0 0 0 0 45450 45450 45450

209 Instructional Farm, VKA. 0 0 1149957 0 249262 6819 0 0 2387127 3793165 2340260 370000 2710260 1082905

210 Instructional Farm, VLY. 0 0 5005510 0 0 0 0 0 7874749 12880259 12880259

216 Centre for e-Learning 0 0 0 0 0 0 0 0 324200 324200 324200

253 KCAE&T, TNR. 17231664 170510 0 0 0 0 0 0 4852308 22254482 22254482

275 University Library, VKA 20338 4250 9707 0 1174 25013 0 0 0 60482 70000 0 70000 -9518

282 ACCER, Vellanikkara 0 0 0 0 0 0 0 0 10082718 10082718 900000 7300000 8200000 1882718

283 0 0 0 0 0 0 0 0 4624630 4624630 4624630

302 AINP on M & AP, VKA. 0 0 0 0 9191 0 0 0 2218697 2227888 2227888

303 AICVIP, Vellanikkara 0 0 4413 0 0 0 0 0 0 4413 4413

304 AMPRS, Odakkali 1880 0 315013 0 56657 2087555 0 0 3719805 6180910 2936823 1300000 4236823 1944087

305 ARS, Chalakudy 0 0 321036 0 78142 4782 0 0 3711283 4115243 402384 1572576 1974960 2140283

306 ARS, Mannuthy 0 0 2395522 0 548112 270 0 0 11290161 14234065 2285022 2500000 4785022 9449043

309 BCCP, Vellanikkara 0 0 1300 0 0 0 0 0 1848354 1849654 0 500000 500000 1349654

310 BRS, Kannara 0 0 2831282 0 280001 0 0 0 3091660 6202943 2715622 1500000 4215622 1987321

311 ARS, Anakkayam 47900 0 1121702 0 64459 0 0 0 13931514 15165575 1222548 5600000 6822548 8343027

312 CRS, Balaramapuram 0 0 2048357 0 427290 9181 0 0 2295565 4780393 4408000 0 4408000 372393

313 CRS, Madakkathara 0 0 1369681 0 85970 0 0 0 2558462 4014113 4014113

314 CRS, Pampadumpara 15337 0 3446093 0 121744 79407 0 0 0 3662581 4085000 0 4085000 -422419

315 IFSRS, Karamana 0 0 1507501 0 11082 11636 0 0 0 1530219 1607063 0 1607063 -76844

316 C.C.R.P., VKA. 0 5600 844134 0 96487 0 0 0 1113366 2059587 1224268 0 1224268 835319

317 CPBMB, CoH, Vellanikkara 0 0 0 0 0 0 0 0 702606 702606 702606

318 ECF, Thiruvalla 0 0 0 0 4365 672 0 0 0 5037 5037

319 FIP, VKA. 0 0 0 0 232529 0 0 0 338470 570999 570999

321 PRS, Vazhakulam 20500 0 14054 0 31746 33821 0 0 17760 117881 83401 0 83401 34480

322 FSRS, Sadanandapuram 250 0 504906 0 16399 32717 0 0 37476 591748 2866000 0 2866000 -2274252

324 Dept.of Plntn.Crps, CoH VKA 0 0 0 0 429 0 0 0 577918 578347 578347

325 Dept. of Agri. Meteorology 0 0 0 0 14349 0 0 0 0 14349 14349

326 STU, Vellanikkara 0 0 0 0 15903 0 0 0 4533457 4549360 4549360

331 Dept.of Plant Path. CoH VKA 0 30690 0 0 0 0 0 0 562723 593413 0 200000 200000 393413

335 Dept.of Proc.Tech., CoH VKA 0 0 108450 0 0 0 0 0 827969 936419 0 200000 200000 736419

Stati
onID

College 
Prop

University 
Prop

ICAR 
Sponser

ed

New 
Sche
mes

Total 
Receipt

IR 
Transfere

d

RF 
Transfer

ed

Tota 
lTransfere

d

Dept of Agri-Engg, CoH, 
Vellanikkara
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336 NARP SR, Vellayani, Ph.I 1075 0 1046404 0 765349 521 0 0 5694770 7508119 7508119

338 625000 0 32150 0 16365 0 0 0 0 673515 728449 0 728449 -54934

339 PRS, Panniyur 237100 0 2340547 0 211919 74323 0 0 470177 3334066 3029958 200000 3229958.3 104107.66

340 RARS, Ambalavayal 0 0 7988410 0 182859 895022 0 0 32996451 42062742 7102670 4500000 11602670 30460072

341 RARS, Kumarakom 0 0 2862621 0 0 87785394 0 0 4712032 95360047 680000 0 680000 94680047

342 RARS, Pattambi 0 1056028 2165045 0 396598 4077184 0 0 12397039 20091894 4599978 7322938 11922916 8168978

343 RARS, Pilicode 0 0 4639399 0 1206830 237746 0 0 14853142 20937117 5353004 0 5353004 15584113

344 ORARS, Kayamkulam 0 0 1640795 0 772414 212 0 0 810991 3224412 2045541 0 2045541 1178871

345 RRS, Moncompu 0 0 270850 0 11120133 709852 0 0 721397 12822232 11333843 320000 11653843 1168389

346 RRS, Vyttila 497509 0 96679 0 438177 50926 0 0 5146302 6229593 3213047 0 3213047 3016546

347 ARS, Thiruvalla 0 0 909669 0 203543 0 0 0 1081690 2194902 1207928 500000 1707928.4 486973.64

348 250 240 5145 0 907 3 0 0 0 6545 6545

351 0 0 0 0 25926 0 0 0 124759 150685 0 25000 25000 125685

352 0 0 0 0 283548 89942 0 0 0 373490 373490

354 Dept. of Microbiology 0 0 0 0 138 0 0 0 645459 645597 100000 150000 250000 395597

358 37990 0 0 0 113264 0 0 0 827539 978793 18952 400000 418952 559841

359 CIECE.CoH Vellanikkara 0 0 0 0 0 0 0 0 1110116 1110116 1110116

360 Coconut Mission,Padannakkad 0 0 0 0 68473 0 0 0 5247311 5315784 5315784

361 DBT-BIRAC, CoH VKA 0 0 0 0 7046 17000 0 0 0 24046 24046

362 Dept. of Agronomy, CoH, VKA 0 0 0 0 1064 0 0 0 118456 119520 119520

383 PPNMU, Vellanikkara 0 0 195060 0 0 0 0 0 8372603 8567663 1916906 1000000 2916906 5650757

385 Dept. of Olericulture, VKA. 0 0 457729 0 263026 0 0 0 1995707 2716462 539404 0 539404 2177058

401 Directorate of Extension,MNY 0 0 0 0 10006 0 0 0 0 10006 10006

402 CTI, Mannuthy. 5644880 0 0 0 85576 979216 0 0 0 6709672 6428539 0 6428539 281133

403 Communication Centre, MNY. 0 1098595 3400 0 83556 30252 0 0 517882 1733685 1499554 200000 1699554 34131

404 KAU Press, Mannuthy 0 27621 3027870 0 118077 750735 0 0 0 3924303 3141927 0 3141927 782376

405 KVK, Wayanad 0 0 0 0 3090 0 0 0 4970711 4973801 4973801

407 KVK, Palakkad 0 0 0 0 58309 576707 0 0 527253 1162269 525964 0 525964 636305

408 K.V.K. KANNUR 2326 0 526 0 64517 4428 0 0 5759744 5831541 5831541

409 KVK, Kottayam 0 0 0 0 0 0 0 0 3172805 3172805 3172805

410 KVK, Malappuram 0 0 0 0 0 23557 0 0 7554738 7578295 7578295

411 KVK, Thrissur 0 0 0 0 0 0 0 0 1917367 1917367 1917367

412 Training Scheme, VLY. 662310 0 0 0 829 320300 0 0 0 983439 687272 0 687272 296167

413 ATIC Mannuthy 0 0 0 0 0 0 0 0 930643 930643 930643

414 K.V.K., Kollam 0 0 0 0 112503 12629 0 0 3331821 3456953 3456953

415 Info cum Sales,Calicut 0 0 0 0 0 0 0 0 89736 89736 0 150000 150000 -60264

501 DPP, Vellanikkara 132271 0 432730 0 19076304 964208 0 0 0 20605513 20948804 0 20948804 -343291

502 Engg. Division, Kumarakom 1984 243 0 0 177482 1132632 0 0 0 1312341 1150702 0 1150702 161639

503 Engg. Division, Tavanur 0 0 1746285 0 0 30800606 0 0 0 32546891 32546891

504 Engg. Sub Division, MNY. 0 0 6150 0 10713 0 0 0 0 16863 22456 0 22456 -5593

505 Engg. Sub Div., No.I, VKA. 0 0 19519 0 1454 0 0 0 0 20973 123759 0 123759 -102786

508 Mech. Sub Division, VKA. 0 0 0 0 73475 0 0 0 1097502 1170977 53749 400000 453749 717228

509 E lectr ical Sub-div., VLY. 0 0 0 0 0 25134 0 0 0 25134 25134

511 0 0 16201 0 702418 0 0 0 0 718619 718619

601 KAU Estate, Vellanikkara 0 0 21589 0 6474 95349 0 0 0 123412 4356929 0 4356929 -4233517

Pesticide Residue Research and 
Analytical Laboratory (PRRAL)

AICRP on Weed Control, CoH, 
VKA
AINP on Agrl. Ornithology, 
CoH, VKA

Special Officer Kuttanad 
Package

SandLAnalysis,RTL, 
Vellanikkara

Engg. Sub Division, 
Kumarakom.
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Stat
-ion
ID

Station Non-Plan Plan ICAR-10
OP

ICA
R-

Adh
oc

NA
RP

ICAR Co-
ord

ICAR RF OEAP KAU-RF OEAP-
RF

GOK Total

101 101-KAU
HQ, VKA,

Vellanikkara

187826527 6268841 3940015 0 0 0 0 5491850 535411 0 2293919 206356563

102 102-IAC
(NR),

Calicut,
Vellimaduku
nnu, Calicut

8397388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8397388

103 103-
IAC(SR),
Vellayani, 

6372803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6372803

104 104-KAU
School,
VKA,

Vellanikkara

11649494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11649494

105 105-Pension
& Other
Funds,

VKA, HQRS

1281803436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281803436

202 202-Coll. Of
Agri., VLY.,
Vellayani

214643638 30191712 4397971 0 0 0 0 2888137 5626928 0 2077806 259826192

203 203-Coll. Of
C&B, MNY.,
Vellanikkara

35319165 3674577 2125620 0 0 0 0 84000 1812678 0 0 43016040

204 204-Coll. Of
Agri.,

Padannakka
d

45301961 14507898 2301483 0 0 0 0 3676577 9826425 0 25890321 101504665

205 205-Coll.of
Forestry,

VKA,
Vellanikkara

22252481 7982165 2976328 0 0 6048297 0 1365403 797801 0 6865104 48287579

206 206-Coll. Of
Hort. VKA,
Vellanikkara

171136297 11346362 3175358 0 0 2924917 0 5987550 0 0 5170857 199741341

207 207-Dept.
Of

Entomology,
COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 1930429 0 3279410 23666 0 501165 5734670

209 209-
Instructional
Farm, VKA,
Vellanikkara

5569936 1415100 0 0 0 0 0 1541428 791231 0 4531090 13848785

210 210-
Instructional
Farm, VLY,
Vellayani

29037427 23407266 0 0 0 0 0 418006 5828013 5000 786131 59481843
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216 216-Centre
for e-

learning,
Vellanikkara

0 265121 0 0 0 0 0 0 0 239750 0 504871

253 253-
KCAE&T,

TNR.,
Tavanur

58956184 16153955 2269932 0 0 9315709 0 2519748 5231710 0 7702130 102149368

275 275-
University
Library,
VKA,

Vellanikkara

6399259 0 1021000 0 0 0 0 0 0 0 0 7420259

282 282-
ACCER,

Vellanikkara
, 

0 0 0 0 0 0 0 0 8611879 0 0 8611879

283 283-Dept.
Of Agri.
Engg.,
COH,

Vellnaikkara
,

0 0 0 0 0 0 0 0 4319623 0 3869920 8189543

302 302-AINP
on M&AP,

VKA,
Vellanikkara

276816 0 0 0 0 7550534 1141502 0 177202 0 799983 9946037

303 303-AICVIP,
Vellanikkara

,

0 0 0 0 0 7830939 0 0 0 0 0 7830939

304 304-
AMPRS,
Odakkali

21534282 1000000 46032 0 0 0 0 976361 2168087 0 3693222 29417984

305 305-ARS,
Chalakudy

9075807 1560497 0 0 0 9166973 0 0 2097831 59128 2313712 24273948

306 306-ARS,
Mannuthy

23103188 20868380 790815 0 0 0 0 3721730 2960364 5902683 5864443 63211603

307 307-Dept.
Of PB&G,
COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1936900 1936900

308 308-
Agri.Econ.
Dept.Co
HV, Kara,

Vellanikkara

1663202 0 643010 0 0 0 0 1175987 0 0 0 3482199

309 309-BCCP,
Vellanikkara

,

0 0 0 0 0 4123340 0 188544 857204 0 0 5169088

310 310-BRS,
Kannara

21347953 2227203 0 0 0 11679562 206286 1315367 77410 1397766 4030373 42281920

311 311-ARS,
Anakkayam

10289588 3574324 0 0 0 0 0 1420936 5315474 3089382 1059415 24749119

312 312-CRS,
Balaramapu

ram,

9140346 2237375 0 0 0 0 0 1777565 0 105600 3689700 16950586
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313 313-CRS,
Madakkatha

ra

4904048 1782976 485000 0 0 8417187 0 861091 2026508 0 1837691 20314501

314 314-CRS,
Pampadump

ara

10686331 863145 0 0 0 2546890 0 1936120 0 0 1573579 17606065

315 315-IFSRS,
Karamana

7865216 328345 0 0 0 10072702 0 100098 0 0 3053347 21419708

316 316-
C.C.R.P.,

VKA,
Vellanikkara

1735088 0 0 0 0 0 0 4114716 963893 0 3546953 10360650

317 317-CPBMB,
COH,

Vellanikkara

0 353812 0 0 0 0 0 6778171 1436958 0 4088666 1265707

318 318-ECF,
Thiruvalla

0 0 0 0 0 8237216 0 0 0 0 0 8237216

319 319-FIP,
VKA,

Vellanikkara

97853 836899 0 0 0 4339677 249742 327043 0 98537 1847940 7797691

320 320-CeG
ICT,

Vellanikkara

0 390091 1099920 0 0 0 0 0 0 0 0 1490011

321 321-PRS,
Vazhakkula

m

2720138 611308 0 0 0 0 0 506330 0 4640 1433456 5275872

322 322-FSRS,
Sadananda

puram

17128604 772925 0 0 0 0 0 2411317 785322 0 1394223 22492391

324 324-Dept.
Of Plntn.

Crps,COH,
VKA,

Vellanikkara

0 0 0 0 0 265949 621172 2361478 0 0 1296898 4545497

325 325-Dept.
Of Agri.

Meteorology
,

Vellanikkara

0 0 766345 0 0 1343022 0 487834 0 0 0 2597201

326 326-STU,
Vellanikkara

0 0 3311262 0 0 0 0 0 0 4478476 0 7789738

331 331-Dept.
Of Plant

Path.COH,
VKA,

Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 470365 1647946 63215 0 0 2181526

335 335-Dept.
Of Proc.
Tech.,
COH,

Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 0 0 572515 0 1725346 2297861

336 336-NARP
SR,

Vellayani,
Ph.I,

Vellayani

28942383 854530 3296499 0 0 15463349 249501 18823145 351889 1685905 15680097 85347298
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338 338-
Pesticide
Residue
Research

and
Analytical
Laboratory
(PRRAL),

COA,
Vellayani

474222 0 4836371 0 0 7028805 0 7867172 0 0 0 20206570

339 339-PRS,
Panniyur

7214457 1683008 0 0 0 4784688 0 1291929 99213 0 4902467 19975762

340 340-RARS,
Ambalavay

al

27941081 28042616 0 0 0 557102 9656627 18066848 17878092 534999 3037110 105714475

341 341-RARS,
Kumarakom

39737202 1228190 0 0 0 0 410810 21889375 1324711 0 2574756 67165044

342 342-RARS,
Pattambi

34822551 8378713 3497362 0 0 21263842 3872497 3286731 2171413 1816082 5910887 85020078

343 343-RARS,
Pilicode

27890686 8450995 339855 0 0 1520218 1622667 4527835 1215572 7668187 12916364 66152379

344 344-
ORARS,

Kayamkula
m

25004698 752970 0 0 0 0 0 3610461 699714 0 2625121 32692964

345 345-RRS,
Moncompu

12301866 1694757 260881 0 0 7835788 0 6108039 0 85388 8530258 36816977

346 346-RRS,
Vyttila

15455399 1492912 0 0 0 658084 0 3450042 2078446 0 5423296 28558179

347 347-ARS,
Thiruvalla

12190509 949723 0 0 0 488639 1158 816166 261746 128882 2085121 21320144

348 348-AICRP
on Weed
Control,

COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 8028356 0 1705791 0 0 0 9734147

349 349-CGSA,
COH, VKA,
Vellanikkara

166895 0 0 0 0 0 0 718681 0 0 191060 1076636

351 351-AINP on
Agri.

Onrithology,
COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 3739917 0 962461 85274 0 1593624 6381276

352 352-Special
Officer,
Kuttanad
package,
Kuttanad

0 0 0 0 0 0 0 29880408 0 0 0 29880408

354 354-Dept.
Of

Microbiology
Vellanikkara

0 0 236700 0 0 664600 0 0 320425 0 2368757 3590482

356 356-AICRP
on

nematodes,
COA, VLY,
Vellayani

0 0 0 0 0 5172937 0 3277717 0 0 0 8450654
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358 358-Sandl
Analysis,

RTL,
Vellanikkara

0 0 3395200 0 0 0 0 297742 412822 0 3539332 7645096

359 359-CIECE,
COH,

Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 0 0 2422795 0 0 2422795

360 360-Coco-
nut Mission,
Padannakka

d

0 0 0 0 0 0 0 140546 0 6872823 0 7013369

361 361-DBT-
BIRAC,

COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 0 4263104 0 0 0 4263104

362 362-Dept.
Of

Agronomy,
COH, VKA,
Vellanikkara

0 0 0 0 0 0 0 0 170222 0 499426 669648

383 383-PPNMU,
Vellanikkara

17394142 1306821 0 0 0 0 0 776278 5561748 947337 3363787 29350113

385 385-Dept.
Of

Olericulture,
VKA,

Vellanikkara

15331856 674195 14500 0 0 0 1392087 13100 0 543175 7969198 25938111

401 401-
Directorate

of
Extension,

MNY,
Mannuthy

0 377574 677170 0 0 0 0 0 0 0 0 1054744

402 402-CTI,
Mannuthy

7774892 428353 0 0 0 0 0 5000646 0 0 0 13203891

403 403-
Communicat
ion Centre,

MNY,
Mannuthy

20815738 4286417 0 0 0 0 0 14800 625275 0 0 25742230

404 404-KAU
Press,

Mannuthy

3546018 3709033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7255051

405 405-KVK,
Wayanad

0 0 8384258 0 0 0 5702103 6439456 0 0 516818 21042635

406 406-ETC,
Manjeswar

184217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184217

407 407-KVK,
Palakkad

0 204375 9747596 0 0 0 869147 81396 0 0 0 10902514

408 408-KVK,
Kannur

0 0 5633787 0 0 0 5877641 795039 0 0 1224363 13530830

409 409-KVK,
Kottayam

0 1000000 11262621 0 0 0 2243688 1190647 0 0 671987 16368943

410 410-KVK,
Malappuram

0 133730 10169540 0 0 0 5433985 2604837 0 0 398104 18740196
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411 411-KVK,
Thrissur

0 986420 10596742 0 0 0 1923639 660487 0 0 598586 14765874

412 412-Training
Scheme,

VLY,
Vellayani

2816240 0 0 0 0 0 0 378323 0 0 0 3194563

413 413-ATIC
Mannuthy

5944385 1803804 0 0 0 0 0 0 1778236 0 0 9526425

414 414-K.V.K.,
Kollam

0 4493118 11525523 0 0 0 2501331 1101697 0 0 0 19621669

415 415-Info
cum Sales,

Calicut

0 0 0 0 0 0 0 0 121479 0 0 121479

501 501-DPP,
Vellanikkara

14023437 13836282 49018566 0 0 0 0 0 0 0 0 76878285

502 502-Engg.
Division,

Kumarakom

5812339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5812339

503 503-Engg.
Division,
Tavanur

8618047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8618047

504 504-Engg.
Sub

Division,
MNY,

Mannuthy

5331922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331922

505 505-Engg.
Sub Div.,
No.1, VKA,
Vellanikkara

7459071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7459071

507 507-Engg.
Sub Div.

VLY,
Vellayani

8206911 79645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8286556

508 508-Mech.
Sub

Division,
VKA,

Vellanikkara

7463774 0 0 0 0 0 0 0 683393 0 0 8147167

509 509-
Electrical
Sub-div.,

VLY,
Vellayani

4400275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400275

510 510-
Electrical
Sub. Div.,

VKA,
Vellanikkara

3161730 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3178730

511 511-Engg.
Sub

Division,
Kumarakom

2218770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2218770
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601 601-KAU
Estate,

Vellanikkara

1304025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1304025

Total 2600184194 239485458 162243262 0 0 177397868 44445948 209401642 101169813 35663740 191494809 3761486734

                                                                  കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
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അനുബനമ   - 9

ഡതീകറയജല്സസ ഓഫസ എഫസ  .  ബജ  .  എസസ  .   ഫജക്സഡസ കഡകപകാസജറസസസ അറസ
സബസ ടഷറജ  ,   തൃശൂര് ഏസസ ഓണ്   31-03-2016

SL.
No.

FD
NUMBER

AMOUNT OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 399546 10,00,000/- 19/05/2015 19/05/2017 9% 2

2 399721 4,00,000/- 25/05/2015 25/05/2017 9% 2

3 399753 11,00,000/- 02/06/15 02/06/17 9% 2

4 399756 2,50,000/- 05/06/15 05/06/17 9% 2

5 399805 12,00,000/- 16/06/15 16/06/17 9% 2

6 399832 13,00,000/- 22/06/15 22/06/17 9% 2

7 399984 15,00,000/- 30/07/15 30/07/17 9% 2

8 427574 7,00,000/- 17/08/2015 17/08/17 9% 2

9 427677 13,00,000/- 07/09/15 07/09/17 9% 2

10 427676 19,00,000/- 07/09/15 07/09/17 9% 2

11 427787 14,00,000/- 23/09/2015 23/09/17 9% 2

12 427895 7,00,000/- 05/10/15 05/10/17 9% 2

13 475125 5,00,000/- 20/11/15 20/11/17 9% 2

14 475123 10,00,000/- 20/11/15 20/11/17 9% 2

15 475183 14,00,000/- 27/11/15 27/11/17 9% 2

16 475210 2,50,000/- 01/12/15 01/12/17 9% 2

17 475247 5,00,000/- 08/12/15 08/12/17 9% 2

18 475280 17,00,000/- 16/12/15 16/12/17 9% 2

19 475358 5,00,000/- 04/01/16 04/01/18 9% 2

20 475386 10,00,000/- 11/01/16 11/01/18 9% 2

21 287884 5,00,000/- 07/04/13 07/04/16 8.50% 3

22 631050 7,00,000/- 17/06/13 17/06/16 8.50% 3

23 631204 3,50,000/- 13/08/13 13/08/16 8.50% 3

24 631240 9,00,000/- 20/08/13 20/08/16 8.50% 3
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25 631267 1,00,000/- 01/09/13 01/09/16 8.50% 3

26 631300 5,00,000/- 14/09/13 14/09/16 8.50% 3

27 631305 1,00,000/- 04/10/13 04/10/16 8.50% 3

28 631414 3,00,000/- 15/11/13 15/11/16 8.50% 3

29 631449 2,00,000/- 29/11/13 29/11/16 8.50% 3

30 631498 6,00,000/- 27/12/13 27/12/16 8.50% 3

31 631953 50,000/- 02/01/14 02/01/17 8.50% 3

32 631982 9,00,000/- 18/01/14 18/01/17 8.50% 3

33 399473 8,00,000/- 11/02/15 11/02/17 9% 2

34 399475 8,00,000/- 12/02/15 12/02/17 9% 2

35 631512 12,00,000/- 24/02/14 24/02/17 8.50% 3

36 631534 5,50,000/- 01/03/14 01/03/17 8.50% 3

37 399513 14,00,000/- 21/03/15 21/03/17 9% 2

38 399516 10,00,000/- 07/04/15 07/04/17 9% 2

39 399517 3,50,000/- 13/04/15 13/04/17 9% 2

40 399528 4,50,000/- 30/04/15 30/04/17 9% 2

3,13,50,000/-

                                                                     കജകായജനസ ഡയറക്ടര് 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16



304

അനുബനമ   - 10

ഡതീകറയജല്സസ ഓഫസ ഡബ്ളത  .  എഫസ  .  എസസ  .   ഫജക്സഡസ കഡകപകാസജറസ അറസ
സബസ ടഷറജ  ,   തൃശൂര് ഏസസ ഓണ്   31-03-2016

SL.
No. 

FD
NUMBER

AMOUNT OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 399731 2,00,000/- 28/05/15 28/05/17 9% 2

2 399824 5,00,000/- 19/06/15 19/06/17 9% 2

3 399983 14,00,000/- 30/07/15 30/07/17 9% 2

4 427718 10,00,000/- 14/09/15 14/09/17 9% 2

5 427894 2,50,000/- 05/10/15 05/10/17 9% 2

6 427940 10,00,000/- 13/10/15 13/10/17 9% 2

7 475124 2,50,000/- 20/11/15 20/11/17 9% 2

8 475209 3,00,000/- 01/12/15 01/12/17 9% 2

9 475324 3,00,000/- 23/12/15 23/12/17 9% 2

10 631051 2,00,000/- 17/06/13 17/06/16 8.50% 3

11 631198 3,00,000/- 06/08/13 06/08/16 8.50% 3

12 631239 4,00,000/- 20/08/13 20/08/16 8.50% 3

13 631417 2,00,000/- 23/11/13 23/11/16 8.50% 3

14 631444 2,00,000/- 28/11/13 28/11/16 8.50% 3

15 631983 2,00,000/- 18/01/14 18/01/17 8.50% 3

16 399515 8,00,000/- 30/03/15 30/03/17 9% 2

17 399524 2,00,000/- 22/04/15 22/04/17 9% 2

18 399537 2,00,000/- 05/11/15 05/11/17 9% 2

----------------
79,00,000/-
=========

                                                            കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
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അനുബനമ   - 11

ഡതീകറയജല്സസ ഓഫസ ഡബ്ളജയ  .  എഫസ  .  ബജ  .  എസസ  .   ഫജക്സഡസ കഡകപകാസജറസ
അറസ സബസ ടഷറജ  ,   തൃശൂര് ഏസസ ഓണ്   31-03-2016

Name of
Bank

FD No. Amount
(Rs.)

Date of
Deposit

Term Date of
Maturity

Rate of
Interest

Monthly
Interest

Date of
renewal

Sub
Treasury,
Thrissur

JJ
475090

10,00,000 16.11.2015 2
years

16.11.2017 9% 7500/- 16.11.2017

“ JJ 99853 10,00,000 26.06.2015 2
years

26.06.2017 9% 7500/- 26.06.2017

                                                                   കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
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അനുബനമ   -12 (1)
2015-16   വര്ഷകത്തെ കപ്രകാജക്ടുകളക്കസ വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ

നല്കജയതജകന വജശദകാമശങ്ങള

ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്  .   കകകാ  -  ഓര്ഡജകനറ  ഡസ കപ്രകാജകസസസ   75% -   ഡതീകറയജല്സസ ഓഫസ
എ  .  യ  .  സജ  .

Sl.
No

Station Pro ject OB
EXCESS

OB DUE RECEIPT
S

EXPENSE ICAR
SHARE

CB
EXCES

S

CB DUE

1 205-Coll.of
Forestry, VKA,
Vellanikkara

6621-AICRP on
Agro Forestry
(ICAR 75-25)

0 61455 4270000 6048297 4536223 0 327678

2 206-Coll. Of
Hort. VKA,
Vellanikkara

6676-AICRP on
Soil test Crop

response
correlation

1282032 0 2360000 2924917 2193688 1448344 0

3 207-Dept. Of
Entomology,
COH, VKA,
Vellanikkara

6684-AINP on
Agriculture
Acarology

60435 0 1479000 1930429 1447822 91613 0

4 253-KCAE&T,
TNR, Tavanur

6645-AICRP on
farm

implements
and machinery

1133430 0 2190000 2591595 1943696 1379734 0

5 253-KCAE&T,
TNR., Tavanur

6680-AICRP on
Post Harvest
Technology

(ICAR 75:25)

2574295 0 6590000 6724114 5043086 4121209 0

6 302-AINP on
M&AP, VKA,
Vellanikkara

6637-AICRP on
Medicinal
Aromatic

Plants (ICAR
75-25)

0 1489198 3184000 7550534 5662900 0 3968098

7 303-AICVIP,
Vellanikkara, 

6634-A/C
Vegetable

Improvement
Project (ICAR

75-25)

903706 0 4751000 7830939 5873204 0 218498

8 305-ARS,
Chalakudy, 

6623-AICRP on
Water

Management

0 1322890 7700000 9166973 6875230 0 498120

9 309-BCCP,
Vellanikkara, 

6635-AICRP on
Biological

control of crop
pests (ICAR

75-25)

0 433407 4338000 4123340 3092505 2022813 0

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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10 310-BRS,
Kannara, 

6624-AICRP on
Tropical Fruits
(ICAR 75-25)

0 503137 7240000 11679562 8759672 0 2022813

11 313-CRS,
Madakkathara,

6631-AICRP on
Cashew (ICAR

75-25)

0 3872603 4610000 8417187 6312929 0 5575532

12 314-CRS,
Pampadumpar

a, 

6620-AICRP on
spices (ICAR
75%-25%)

0 337130 2458000 2546890 1908874 211996 0

13 315-CSRC,
Karamana, 

6639/AICRP on
cropping

pattern (ICAR
75-25)

0 7941834 10526000 10072702 13714439 0 11130273

14 318-ECF,
Thiruvalla, 

6639-AICRP on
cropping

pattern (ICAR
75-25)

0 0 0 8213216 0 0 0

15 318-ECF,
Thiruvalla, 

7721-Frontline
Demonstration
in Oil seeds on

Cropping
Systems
Research

0 10000 24000 24000 24000 0 10000

16 319-FIP, VKA,
Vellanikkara

6636-AIC
Floriculture

Improvement
Project (ICAR

75-25)

0 189181 2900000 4339677 3254758 0 543939

17 324-Dept. Of
Plntn. Crops,
COH, VKA,
Vellanikkara

6691-AICRP on
Spices- New
Project mode

centre at
Thrissur

0 0 200000 265949 199462 538 0

18 325-Dept. Of
Agri.

Meteorology,
Vellanikkara

6674-AICRP on
Agrometeorolo

gy (75-25)

296406 0 1253594 1343022 1007267 542733 0

19 336-NARP SR,
Vellayani, Ph.I,

Vellayani

6642-AICRP on
Forage Crops

769356 0 4040000 5123424 3892568 916788 0

20 336-NARP SR,
Vellayani, Ph.I,

Vellayani

6649-AICRP on
Honey Bee

(ICAR 75-25)

0 1034599 4715000 7249116 5436837 0 1756436

21 336-NARP SR,
Vellayani, Ph.I,

Vellayani

6678-AICRP on
Mashroom

0 411330 1630000 2360567 1770425 0 551755

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16
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22 336-NARP SR,
Vellayani, Ph. I,

Vellayani

6693-AINP on
Biodiversity-
Bio fertilizers

0 0 1473000 727249 727249 745751 0

23 338-Pesticide
Residue

Research and
Analytical
Laboratory
(PRRAL),

COA, Vellayani

6644-AINP on
Pesticide

Residue (ICAR
75-25)

1519836 0 2950000 7028805 5271604 0 801768

24 339-PRS,
Panniyur, 

6620-AICRP on
Spices (ICAR
75%-25%)

0 300104 2963000 4784688 3588516 0 925620

25 340-RARS,
Ambalavayal

6620-AICRP on
Spices (ICAR
75%-25%)

447465 0 0 558177 418663 28832 0

26 342-RARS,
Pattambi, 

6627-A/C Rice
Improvement
Project (ICAR

75-25)

1297086 0 9354180 10523690 7892768 2758498 0

27 342-RARS,
Pattambi, 

6640-A/C
Project on
Guar (Arid
Legumes)

438702 0 3139000 3811606 2858705 718997 0

28 342-RARS,
Pattambi, 

6651-5508-NSP
Breeder seed
production unit
(ICAR 75-25)

1447003 0 2723000 4229031 3171773 998230 0

29 342-RARS,
Pattambi, 

6677-AICRP on
long term
fertilizer

experiments

1586575 0 1020000 2699515 2024636 581939 0

30 343-RARS,
Pilicode, 

6631-AICRP on
Cashew (ICAR

75-25)

446498 0 800000 978775 734081 512417 0

31 343-RARS,
Pilicode, 

6689-AICRP on
Palms

50470 0 368000 541443 406082 12388 0

32 345-RRS,
Moncompu, 

6627-A/C Rice
Improvement
Project (ICAR

75-25)

92112 0 6039138 7835788 5876841 254409 0

33 346-RRS,
Vytilla 

6690-AICRP on
Management

of Salt
affected Soils

& Use of
Saline Water in

Agriculture

113894 0 650000 658084 658084 105810 0
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34 347-ARS,
Thiruvalla

6632-AICRP on
Sugarcane

(ICAR 75-25)

2941848 0 1668000 4886839 3665129 944719 0

35 348-AICRP on
Weed Control,
COH, VKA,
Vellanikkara

6638-AICRP on
weed control in

plantation
crops (ICAR

75-25)

0 1581760 4802000 8028356 6021267 0 2801027

36 351-AINP on
Agrl.Ornitholog
y, COH, VKA,
Vellanikkara

6622-All India
Network

Project on
Agrl.

Ornithology
(75-25)

32151 0 2294000 3099917 2324938 1213 0

37 351-AINP on
Agrl.Ornitholog
y, COH, VKA,
Vellanikkara

6692-Project
AINP on

Vertebrate
pest

Management

258 0 640000 640000 640000 258 0

38 354-Dept. Of
Microbiology,
Vellanikkara

6693-AINP on
Biodiversity-
Bio fertilizers

0 0 1440000 664600 659700 780300

39 356-AICRP on
Nematodes,
COA, VLY,
Vellayani

6641-AICRIP on
Nematode

Pests & their
control (ICAR

75-25)

376724 0 3099000 5172937 3917203 0 441479

TOTAL 17810282 19488628 121880912 177395950 133806824 19179529 31573036

      
                                                            കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
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അനുബനമ   -12 (2)
2015-16   വര്ഷകത്തെ കപ്രകാജക്ടുകളക്കസ വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ

നല്കജയതജകന വജശദകാമശങ്ങള
ICAR CO ORDINATED PROJECTS 100% - Details of AUC

                                          
                                        കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

Station Project A.U.C OB EXCESS OB DUE RECEIPTS Expense CB EXCESS CB DUE

1 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara A.U.C issued 65881 1583534

2 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara A.U.C issued NIL NIL 36060000 36060000 0 0 947468

3 KAU HQ 5151 5151- ICAR JRF/SRF A.U.C issued 0 89895 579459 570905 0 81341 236700

4 KAU HQ 5151 5159-ICAR -RAWE A.U.C issued 2783488 0 0 0 2783488 0

5 KAU HQ 5160 5160-NTS-ICAR A.U.C issued 313934 0 0 275000 38934 0 2531002

6 KAU HQ 5160 5152-ICAR_Network Project on Insect Biosystematics A.U.C issued 0 302623 1100000 325266 472111 0

7 205-Coll. of Forestry, VKA.,Vellanikkara A.U.C issued 0 0 750000 711523 38477 0

8 253-KCAE&T, TNR.,Tavanur A.U.C issued 28182 0 185000 85846 127336 0

9 KAU HQ 5162 5162-DARE/ ICAR-Special grant of Rs.100 Crore 41275573

10 5169-ICAR Network Project on market intelligence A.U.C issued 167899 0 627111 707311 87689 0

11 313-CRS, Madakkathara,Madakathara A.U.C issued 100 0 485000 485000 100 0

12 325-Dept. of Agri. Meteorology,Vellanikkara 5142-ICAR -- NICRA A.U.C issued 35413 0 970000 766345 239068 0

13 336-NARP SR, Vellayani, Ph.I,Vellayani A.U.C issued 11847 0 308153 319098 902 0

14 5102-CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level A.U.C issued 112334 0 3150000 3191325 71009 0

15 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 4855368 0 900000 3506991 2248377

16 342-RARS, Pattambi,Pattambi 5198-FLD-AICRP on rice Pattambi A.U.C issued 0 0 74000 56252 17748 0

17 343-RARS, Pilicode,Pilicode 5193-Tribal sub plan (AICRP on Cashew Pilicode) A.U.C issued 0 0 340000 339855 145 0

18 345-RRS, Moncompu,Moncompu 5199-ICAR-FLD-AICRP on rice , Moncompu A.U.C issued 0 0 196875 260881 0 64006

19 401-Directorate of Extension,MNY,Mannuthy 5107-Strengthening of Directorate of Extension A.U.C issued 6335 0 690168 677170 19333

20 405-KVK, Wayanad,Wayanad A.U.C issued 65985 0 300000 320683 45302 0

21 KAU HQ 5192 5192-Prekharif Awareness programme A.U.C issued 0 0 560000 555055 4945

22 KAU HQ 5196-ICAR Training Programme 'Pre - Rabi 2015' A.U.C issued 0 0 480000 398201 81799 0

23 405-KVK, Wayanad,Wayanad 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 8092733 6969211 7903575 0 9027097

24 407-KVK, Palakkad,Palakkad 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 832447 8789612 9066914 0 1109749

25 KAU HQ A.U.C issued 0 0 625000 616609 8391

26 408-K.V.K. KANNUR,KANNUR 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 1256366 5390400 5428991 0 1294957

27 409-KVK, Kottayam,Kottayam 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 3721379 13441945 10984758 0 1264192

28 410-KVK, Malappuram,Malappuram 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 8421909 9076702 9882388 0 9227595

29 411-KVK, Thrissur,Thrissur 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 5951627 9541893 10516745 0 6926479

30 414-K.V.K., Kollam,Kollam 5504-Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) A.U.C issued 0 1053299 9484000 11246213 0 2815512

TOTAL 8380885 29722278 111074529 156600354 6285154 31810928

Sll. 
No.

5006-6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in Agri.crops 
and Fisheries...

5200-Strenmgthening and Development of state Agricultural 
Universities (Development Grant)

5176-Network Project on Harvesting Processing and value 
addition of Natural Resins and Gums 

5168-AICRP on PHT-ICAR-FCI Project"Study on 
determining storage losses of food grains.................Mgmt."

308-Agri.Econ.Dept.CoH V kara,                   
                 VELLANIKKARA

5174-KAU-FIN- ICAR Tribal Sub Plan at CRS 
Madakkathara

5188-ICAR- Cosortium Research Project on Borers in 
Network mode 

338-Pesticide Residue Research and Analytical 
Laboratory (PRRAL),CoA, Vellayani

5006-6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in Agri.crops 
and Fisheries...

5175-Area Wide Integrated Post Management (AWIPM) 
for with disease in Black Pepper 

5195-ICAR - World Soil Day -Distr ibution of soil Health 
cards 2015-16
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അനുബനമ   -12 (3)

അദര് എക്കസ്റ്റേണല് എയ്ഡഡസ കപ്രകാജകസസസ  -  ഡതീകറയജല്സസ ഓഫസ
എ  .  യ  .  സജ  .

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

Stat i on P ro jec t OB Due Recei pts E xpense CB Due E xpense

1 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 4229725 0 17180000 17932201 3477524 0 17932201

2 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 449114 0 0 742028 0 292914 742028

3 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 9124-KSCSTE-Fellowship to Ms Shimi.G.J,CoA,Vellayani 0 0 257600 257600 0 0 257600

4 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 254193 254193 0 0 254193

5 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 231200 231200 0 231200

6 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 231200 231200 0 0 231200

7 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 231200 231200 0 0 231200

8 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 231200 231200 0 0 231200

9 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 0 0 274916 274900 16 0 20000

10 41472 0 0 40204 1268 0 173728

11 37409 0 443951 427906 53454 0 427906

12 421300 0 207900 311068 318132 0 272768

13 559900 0 449900 222810 786990 0 171910

14 9929-DISC at KAU 1567235 0 781000 1483846 864389 0 1483846

15 253-KCAE&T, TNR.,Tavanur 771678 0 2150000 1863386 1058292 0 1863386

16 9923-Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 0 1278 229128 227850 0 0 206435

17 311-ARS, Anakkayam,Anakayam 9613 0 100000 109213 418 0 109213

18 316-C.C.R.P., VKA.,Vellanikkara 88359 0 150000 150473 87886 0 114473

19 0 1811294 2487000 2944322 0 2268616 2944322

S l .  
No.

OB 
E xcess

CB 
E xcess

8287-National Horticultural Mission on Spices and 
Aromatic plants.
8795-Sugandhi - Integrated pepper development project 
for Wayanad district

9125-KSCSTE-Fellowship to Ms MAriya Dainy 
M.S,CoA,Vellayani
9182-KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms.Asha B 
Nair   ph.D student of COA , Vellayani 

9183-KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. Lakshmi. 
S. L   ph.D student of Dept. of  COA , Vellayani 

9184-KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Nishaa .M.A  ph.D student of  COA , Vellayani 
9193-KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. Deepa. S 
  ph.D student of Dept. of Plant Physiology, COA , 
Vellayani 

9195-KSCSTE- Fellowship to Vipitha. V.P Pg.D Student of 
Dept of Agronomy CoA, Vellayani

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9134-KSCSTE Project-Taxonomic revision of 
ceutorhynchinae from India

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9114-KSCSTE Project entitled "Understory productivity of 
selected Medicinal herbs in major land management 
systems of Kerala"

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9255-WGDP - Project on ecnomic importance of the bats 
hair role as seed disposess Polinations and in Controlling 
insects vectors ...........

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9266-WGDP- Project entrfed Explorative study and 
capacity development on human -Widlife  conflict 
management in selected forest  tracts of Kerala  

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9933-KAU-EPB- Project Precision Farming Development 
Centre  KCAET, Tavannur 

308-Agri.Econ.Dept.CoH V 
kara,VELLANIKKARA

9188-KAU-Finance -SHM Project "Front-line Demonstration 
Unit Evaluation of Strawberry for Commercial cultivation " 
ARS, Anakayam 
9167-KAU-DST-SERB Project entilled Molecular 
characterization of exotic gem plams of Cocoa 
(thcobroma cocoa L )

317-CPBMB, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

8277-DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching 
Programme
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20 15721 0 493359 424566 84514 0 272109

21 0 0 1865000 1219959 645041 0 1169959

22 80749 0 285845 319697 46897 319697

23 0 0 705100 586121 118979 0 522021

24 0 0 850000 629194 220806 629194

25 43835 0 273948 317709 74 0 317709

26 28797 0 448320 451106 26011 0 431106

27 54042 0 500000 454601 99441 0 354601

28 8846-AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 573361 0 35000 487834 120527 fo 487834

29 108879 0 215841 291108 33612 1425324

30 63807 0 266099 319258 10648 0 319258

31 249302 0 540939 624231 166010 0 564231

32 0 0 107927 107900 27 107900

33 153770 0 215178 368948 114565 0 184863

34 25249 0 618471 643717 3 0 920610

35 99957 0 373263 336144 137076 0 467985

36 84885 0 209035 222834 71086 0 321306

37 41793 0 0 41639 154 0 41639

38 0 108555 421500 176506 136439 176506

39 235288 0 0 161952 73336 0 139052

40 312400 0 0 254410 57990 0 226010

317-CPBMB, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9157-KSCSTE- Project Accelarated breeding for 
anthraenese resistance to vegitable cowpea through 
molecular marker asiisted selection

317-CPBMB, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9295-DBT- Marker Assisted breeding to develop a 
bacterial wilt resistant chil li --- for tropical regions of 
India

322-FSRS, Sadanandapuram, 
Sadanandapuram

9248-SHM-Project "Estt of Small nursery of black 
Pepper" at FSRS, Sadanandapuram

322-FSRS, Sadanandapuram, 
Sadanandapuram

9260-WGDP - Project Enpowering Women in rice farming 
through gender sensitive ......

322-FSRS, Sadanandapuram, 
Sadanandapuram

9267-SHM- Project Empowerment of rural Youth through 
Vocational Training in Nursery Management and Plant 
Propagation Techniques

324-Dept.of Plntn.Crps, CoH 
VKA,Vellanikkara

9097-KSCSTE Project entitled Exploitation of bisexual 
variants for developing high yielding varieties in piper 
longum L,Part II

324-Dept.of Plntn.Crps, CoH 
VKA,Vellanikkara

9117-Ensuring livlihood security of tribals through on farm 
bio input production &medicinal plant cultivation

324-Dept.of Plntn.Crps, CoH 
VKA,Vellanikkara

9154-DST -- Propogation and ex-situ conservation of 
Conscinium fenestratum (Geartn) colebr - an endangered 
medicinal plant

325-Dept. of Agri. 
Meteorology,Vellanikkara

331-Dept.of Plant Path. CoH 
VKA,Vellanikkara

9213-KAU-Finance-KSESTE Project Baseline Studies on 
Vegetable crops under protected cultivation in kerala , 
CoH, Vellanikkara

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9140-Mgmt. of Sucking Pest complex in Vegetable 
Ecosystem

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9151-KAU-FIN-DBT Project on Development of rice 
varieties for kerala with pyramided genes for resistence 
to BLB by marker assisted selection

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9191-KSCSTE Project Training Programme on Gene 
Exprossion Analysis at CoA, Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9197-KSCSTE Programme Biodiversity Research 
programme of Agro Ecosystem in Riparian corridors of 
Chalakudy river 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9198-KSCSTE Project assisted introgression of 
thermosensitive genic male sterile gene to red rice 
backgrand for stable 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9216-KSCSTE Project Molecular Characterization of spike 
braching in black pepper -NARP(SR) , Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9217-KSCSTE- Project Standerazation of market oriented 
production technology in aloevera and promotion of 
microenterpreneurship 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9223-SHM-Project- Alleviating yield constraints in banana 
var nendren at CoA,  vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9246-SHM-Project Beekeepers orientation Training course 
at CoA, Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9258-WGDP- Project entitled 'Exploitation of 
Bionematicide from potential plants of western Ghats" 
Implementation..

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9261-WGDP - Project entitled "Income and livelihood 
improvement of banana farmers in southern western ghat 
tract through soil fertil ity intervention" Implementation 
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41 233597 0 214500 2229644 225133 0 201464

42 459411 0 448112 714429 193094 0 714429

43 507027 0 803859 754571 556315 0 754571

44 8540-New Agromet Field Unit in Kumarakom 324506 0 95000 510085 90579 510085

45 62569 0 355651 417848 372 0 417848

46 342-RARS, Pattambi,Pattambi 228915 0 0 194598 a 194598

47 343-RARS, Pilicode,Pil icode 395619 0 298672 613747 80544 0 583747

48 343-RARS, Pilicode,Pil icode 332223 0 60000 272695 119528 0 272695

49 345-RRS, Moncompu,Moncompu 680650 0 0 438426 242224 0 413426

50 0 0 235400 221759 13641 0 200359

51 261850 0 579700 805641 35909 0 718681

52 102537 0 4607046 4263104 446479 0 4263104

53 405-KVK, Wayanad,Wayanad 127714 0 0 129220 0 1506 129220

54 0 0 488400 343148 145252 0 298748

55 411-KVK, Thrissur,Thrissur 0 0 65000 0 0 0

56 414-K.V.K., Kollam,Kollam 361900 0 328900 191777 499023 0 158877

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9262-WGDP- Project on entitled " Exploitation of 
Bacterial endophytes of Piper Spp. from Western Ghats 
for the management of phytophathora capsici infecting 
black pepper...

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9966-Starting of experimental agrometeorological advisory 
service -AMB.

340-RARS, 
Ambalavayal,Ambalavyal

9966-Starting of experimental agrometeorological advisory 
service -AMB.

341-RARS, 
Kumarakom,Kumarakom

341-RARS, 
Kumarakom,Kumarakom

9173-Finance KSCSTE Project Productivity enhnement in 
rice through promoting nutrition using mycorrhizal 
symbiosis in kuttanad soils 
8927-Pilot Extn.Project on Lead Farmer centered 
Extension Advisory and Delivery Services (LEADS)
9135-DBT Project-Development of Molecular markers in 
rice associated with genes responsible for salinity 
tolerance

9938-Starting of experimental agromet.advisory service at 
RARS Pilicode
9268-DST- Project entitled "Identification of local strains 
from Kuttanad for Mushroom production and agro-waste 
composting " 

348-AICRP on Weed Control, 
CoH, VKA,Vellanikkara

9256-WGDP Project entitled " Drought mitigating Agro 
techniques for summer cultivation of oriental pickling 
melon in western ghat region..

349-CGSA, CoH, 
VKA,Vellanikkara

9264-NABARD Project on Evaluatic field study on women 
former participation in the farming sector of Kerala with 
focus onbired and farming  

361-DBT-BIRAC, CoH 
VKA,Vellanikkara

9222-DBT-BIRAC-Project Metabolome nalysis in ginger 
and product Development using gingerol

9162-KAU-Finance- PPVRA-Organing training for creation 
of awareness among the Farmers and other state holders 
about the.....

410-KVK, 
Malappuram,Malappuram

9259-WGDP - Project entitled "Evaluation of sustainable 
eco-friendly and cost effective pest management 
alternatives for the Western ghats Region of Kerala" 
Implementation..

9270-SHM Project Sustaining Organic farming in Kerala 
Farmers at KVK, Thrissur 
9254-WGDP - Project Impact assessment of existing 
nutrient management practices on soil helth and 
development........



314

അനുബനമ   -12 (4)
ജജ  .  ഒ  .  കക  .   കപ്രകാജകസസസ   - 2015-16

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

GOK PROJECTS-2015-16

Stat ion Project CB Due Expense

1 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 2060013 2060013

2 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 203212 203212

3 101-KAU HQ, VKA.,Vellanikkara 30694 30694

4 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 94456 94456

5 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 1341211 1341211

6 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 378506 378506

7 202-Coll.of Agri., VLY.,Vellayani 246105 246105

8 2115859 2115859

9 448464 448464

10 9334-GoK plan -- Devpt. of farm and orchard 1456522 1456522

1 1 395432 395432

12 574677 574677

13 1174003 1174003

14 9560-Gok Plan- Pesticide residue testing lab 2E+007 18448405

15 619468 619468

16 184851 184851

17 210586 210586

18 334176 334176

SL.
NO

OB 
Excess

OB 
Due

Receipt
s

Expens
e

CB 
Excess

9336-GoK plan -- Strengthening of monitoring cell 
at Directorate of Research
9338-GoK plan -- Network centre for planting 
material production
9503-8973-Strengthening of monitoring and 
evaluation cell at Directorate of Research
9320-GoK plan -- Strengthening of lab facilities in 
Agronomy research field
9509-8998-Estt. of an Advanced Research Centre 
for Plant Disease Diagnosis
9550-KAU  State Plan project 2013-14." Station 
wise funding  on going reserch pojects and 
minorinfrastructure support during 2013-14 "  
9566-Gok Plan- Organic farming and soil health 
management 

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9303-GoK plan -- Commercial micro propogation 
as per NCS - TCP

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9309-GoK plan -- Strengthening of six production 
units of KAU

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9505-8978-Organic Input Production and 
Technology Support Centre In COA,Padannakkad

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9541-State Plan-Socio economic analysis and 
farmer participatory development of homestead 
farms of Kerala

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

9542-State plan-Integrated Pepper research and 
development project for North Kerala Districts

204-Coll.of Agri., 
Padannakkad,Padannakkad

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9571-GOK-Plan - The Effectiveness of  
insectivorous bats as biological control agents for 
the agrl crops, COF, Vellanikkara 

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9572-GOK- Plan- Augmenting the species 
diversity of instructional from of CoF Vellanikkara 

205-Coll. of Forestry, 
VKA.,Vellanikkara

9573-GOK- Plan- Standardization of methodologies 
for improving wood quantity of coconut for 
structural uses and pulping 

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9515-9028-Establishing a Centre for Studies on 
Technology
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19 200812 200812

20 274646 274646

21 163291 163291

22 25000 25000

23 175914 175914

24 229237 229237

25 140449 140449

26 501165 501165

27 3521794 3521794

28 253-KCAE&T, TNR.,Tavanur 4918708 4918708

29 2106552 2106552

30 1763368 1763368

31 304-AMPRS, Odakkali,Odakkali 1817824 1817824

32 304-AMPRS, Odakkali,Odakkali 199921 199921

33 304-AMPRS, Odakkali,Odakkali 241653 241653

34 306-ARS, Mannuthy,Mannuthy 116742 116742

35 306-ARS, Mannuthy,Mannuthy 2266640 2266640

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9521-9035-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosytems of Kerala

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9522-9036-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9554-Standardisation of liquid formulation for 
enhancing the shelf life of azospirillum and 
phosphate solubilizing Bacteria

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9574-GOK-PLAN - Post Harvest Characterization 
and management of elite Jack fruit types of 
Kerala 

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9575-GOK -Plan- Estt/ Maintenance of Mango 
Research center dept. of Pomology of Floriculture 

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9576-GOK- Plan- Technologies for tropical fruits 
crops Dept of Pomology of Floriculture CoH, 
vellanikakra

206-Coll.of Hort., 
VKA.,Vellanikkara

9577-GOK- Plan- Physiological inverstigations on 
temperatate induced spikelet steritily problems of 
rice in diffrencent agro ecological zonees and dev 
man interventions 

207-Dept.of Entomology, CoH 
VKA,Vellanikkara

9564-Standardization of technique for mass 
production and release at the predatory mite..... 
Entomology ,CoH.V kkara

209-Instructional Farm, 
VKA.,Vellanikkara

9540-9104-Hi-Tech Farming-Study on Structural 
Design &Management for Hi-Tech Horticulture in 
Kerala
9304-GoK plan -- Estt. of centre of excellence in 
post harvest technology

283-Dept of Agri-Engg, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9543-State Plan-Network project on Enhancing 
water productivity in coconut farming through 
precision irrigation

283-Dept of Agri-Engg, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9545-Establishment of Nodal Water Technology 
centre for development and co-ordination of water 
management research for setter water 
productivity in Kerala
9570-GOK-Plan  Minor Infrastructure support for 
research extension and management AMPRS, 
Odakkali
9578-GOK-Plan Project Extraction and purification 
at antioxidant principles from selected medicinal 
plants, AMPRS Odakkali
9585-Gok-Evaluation of antioxidants activity, 
cytotoxicity and phenol composition of selected 
anti-inflammatory plants , AMPRS Odakkali
9315-GoK plan -- Seed production, verietal 
screening and participatory technology 
development
9358-Strengthening RARS Pilicode -- Estt. of 
pollen Bank for large scale production of Hybrid 
coconut seedlings
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36 306-ARS, Mannuthy,Mannuthy 794761 794761

37 1833774 1833774

38 103126 103126

39 310-BRS, Kannara,Kannara 844516 844516

40 310-BRS, Kannara,Kannara 9308-GoK plan -- Strengthening of biocontrol unit 526447 526447

41 310-BRS, Kannara,Kannara 64995 64995

42 310-BRS, Kannara,Kannara 314466 314466

43 311-ARS, Anakkayam,Anakayam 76552 76552

44 324218 324218

45 420969 420969

46 278014 278014

47 9535-9066-weather relation studies in Banana 241386 241386

48 543879 543879

49 40902 40902

50 7100 7100

51 315-CSRC, Karamana,Karamana 410400 410400

52 315-CSRC, Karamana,Karamana 303421 303421

53 315-CSRC, Karamana,Karamana 121915 121915

54 316-C.C.R.P., VKA.,Vellanikkara 140712 140712

9512-9023-Standardization of precision farming in 
Vegetables

307-Dept.of PB & G, CoH, 
VKA,Vellanikkara

9552-KAU-Gok- Plan Project  "Centre for IP 
Protection "

307-Dept.of PB & G, CoH, 
VKA,Vellanikkara

9558-Gok Plan- Strengthening research in plant 
breeding Development 
9305-GoK plan -- Network project on value 
addition and post harvest management

9426-8837-Agro climatic zone specific research 
through Central Zone -- Demonstration of the 
potential of high yielding varieties of pineapple and 
popularisation of TC plants of pineapple at  
Pinapple Research Station , Vellanikkara
9579-GOK-Plan Project Strengthening research on 
pineapple, PRC Vellaikkara

9506-8979-Strengthening of training centre,Tissue 
culture Laboratory and Nursery at Anakkayam

312-CRS, Balaramapuram, 
Balaramapuram

9530-9051-Revamping of Coconut Research 
Station,Balaramapuram

312-CRS, Balaramapuram, 
Balaramapuram

9533-9064-crop weather relation and physiology in 
Cowpea

312-CRS, Balaramapuram, 
Balaramapuram

9534-9065-crop weather relation studies in 
coconut

312-CRS, Balaramapuram, 
Balaramapuram
314-CRS, Pampadumpara, 
Pampadumpara

9313-GoK plan -- Introduction and improvement of 
large scale production of exotic cut flowers

314-CRS, Pampadumpara, 
Pampadumpara

9498-8912-AZSR -- High Range Zone -- Production 
of quality planting material of high yielding released 
varieties of Cardomom, Pepper and 
CoffeeDeveloping infrastructure facilities for paddy 
seeds

314-CRS, 
Pampadumpara,Pampadumpara

9499-8913-AZSR -- High Range Zone -- Promotion 
of organic farming to rejuvenate the cardamom 
and pepper plantationsing infrastructure facilities 
for paddy seeds
9322-GoK plan -- Training hall and sales counter 
at CSRC Karamana

9518-9032-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala
9536-9067-developing user friendly weather based 
calendors for various crops in different 
agroecological zones of Kerala
9555-Assessment of general combining ability in 
selected vascular streak die back disease 
resistant Hybrids of Cocoa
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55 316-C.C.R.P., VKA.,Vellanikkara 3007519 3007519

56 644841 644841

57 1624533 1624533

58 319-FIP, VKA.,Vellanikkara 499288 499288

59 15074 15074

60 9557-Strengthening research on nutmeg. 877021 877021

61 628558 628558

62 68860 68860

63 726784 726784

64 1572313 1572313

65 118950 118950

66 92497 92497

67 706417 706417

68 179789 179789

69 51971 51971

70 2715356 2715356

71 270952 270952

72 2404902 2404902

73 140714 140714

9562-GoK Plan -Centre for Cocoa Research in 
Kerala Agri university 

317-CPBMB, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9355-GoK-Commercial Micro Propagation = Quality 
Evaluation Unit

317-CPBMB, CoH, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9561-Centre of Excellence in Agricultural 
Biotechnology 

9580-GOK-Plan- Maintenance of the area 
landscaped in and around KAU HQ and CoH 
Vellanikkara 

322-FSRS, 
Sadanandapuram,Sadanandapur
am

9581-GOK-Plan Project Ergrnomic evaluation of 
cocount climbers for home steads & ergonomic 
Evaluation of brush cutters for homesteads, FSRS 
Sadanadapuram 

324-Dept.of Plntn.Crps, CoH 
VKA,Vellanikkara
335-Dept.of Proc.Tech., CoH 
VKA,CoH, Vellanikkara

9546-State Plan - Dev. of animal feed from 
jackfruit and mango processing waste

335-Dept.of Proc.Tech., CoH 
VKA,CoH, Vellanikkara

9574-GOK-PLAN - Post Harvest Characterization 
and management of elite Jack fruit types of 
Kerala 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9307-GoK plan -- Estt. of a centre for 
microbiological inoculant technology

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9345-GoK plan -- Completion of advanced 
research centre for plant disease management

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9452-8875-Agro climatic zone specific research 
through South zone -- Integrated management of 
Fusarium wilt of cowpea

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9456-8877-Agro climatic zone specific research 
through South zone -- Collection, conservation and 
geneticimprovement of traditional land races and 
obsolete varieties of major vegetables in Kerala

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9460-8879-AZSR --  South zone --  Molecular 
marker aided selection for noval traits in Komodan 
coconut palms for selection of quality seedlings

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9517-9031-Network project on Characterization and 
Management of Soil Fertility w.r.t Secondary and 
Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9532-9063-impact of weather factors on the 
floweing behaviour of popular varities of mango

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9537-9068-crop response studies using open top 
chambers in selected

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9547-Transfer demonstration and refinement of 
technologies for prdn. of generic products from 
major fruits of Kerala

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9565-Gok Plan- Research on new molicules of 
plant protection chemicals 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9567-Gok Plan- Cost of cultivation of major crops 
in Kerala 
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74 222671 222671

75 132273 132273

76 44610 44610

77 48675 48675

78 40753 40753

79 339-PRS, Panniyur,Panniyur 2823187 2823187

80 339-PRS, Panniyur,Panniyur 620771 620771

81 339-PRS, Panniyur,Panniyur 425846 425846

82 565787 565787

83 375461 375461

84 9538-9069-crop weather modeling in black pepper 108256 108256

85 187258 187258

86 342-RARS, Pattambi,Pattambi 2846136 2846136

87 342-RARS, Pattambi,Pattambi 598639 598639

88 343-RARS, Pilicode,Pilicode 9333-GoK plan -- Strengthening of RARS, Pilicode 2009562 2009562

89 343-RARS, Pilicode,Pilicode 989626 989626

90 343-RARS, Pilicode,Pilicode 166918 166918

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9568-Gok Plan- Strengthening of lead centre for 
Organic farming at CoA Vellayani 

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9569-Karshaka Santhwanam Project ,NARP (SR) 
Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9582-GOK-Plan- Devt. of Mutant varieties in 
Neelayamari from Segragating generations dept of 
palnt Breeding and Genetics , CoA Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9583-GOK-Plan -Project  Exploitation of under 
utilized tuber crops for food and nutritional 
security, CoA, Vellayani

336-NARP SR, Vellayani, 
Ph.I,Vellayani

9584-GOK-Plan project Performance of Casava 
Varieties in lowlands, Coa Vellayani 

9335-GoK plan -- Estt. of plant health clinic and 
strengthening planting material production 
programme
9504-8974-Improvement of infrastructure facilities 
at PRS,PANNIYUR

9525-9039-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

340-RARS, 
Ambalavayal,Ambalavyal

9332-GoK plan -- Improving of water harvesting, 
orchard and land devpt. and seed store

340-RARS, 
Ambalavayal,Ambalavyal

9524-9038-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

340-RARS, 
Ambalavayal,Ambalavyal

341-RARS, 
Kumarakom,Kumarakom

9520-9034-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala
9510-8999-Improvement of facilities at RARS 
Pattambi

9523-9037-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertilityw.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

9464-8882-AZSR --  Northern zone --  Refinement 
of cashew cultivation practices for wasteland 
utilisation in hard lateritic regimes of Kannur and 
Kasaragod districts
9465-8883-Agro climatic zone specific research 
through Northern zone -- Documentation, 
characterisation, conservation and utilisation of 
local types mangoes of North zones
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91 343-RARS, Pilicode,Pilicode 52137 52137

92 343-RARS, Pilicode,Pilicode 98877 98877

93 343-RARS, Pilicode,Pilicode 9531-9062-weather relation in rice 483214 483214

94 343-RARS, Pilicode,Pilicode 2771046 2771046

95 343-RARS, Pilicode,Pilicode 2657449 2657449

96 415037 415037

97 345-RRS, Moncompu,Moncompu 9329-GoK plan -- Estt. of plant health clinic 2690193 2690193

98 345-RRS, Moncompu,Moncompu 4172570 4172570

99 347-ARS, Thiruvalla,Thiruvalla 355184 355184

100 1593624 1593624

101 1158592 1158592

102 9310-GoK plan -- Regional soil health management 2272255 2272255

103 1267077 1267077

104 9507-8982-High tech seed testing facility in Kerala 1111464 1111464

105 5851811 5851811

9472-8886-Agro climatic zone specific research 
through Northern zone -- Developing mosaic 
resistant variety in Bitter gourd using marker 
assisted selection
9476-8888-AZSR --  Northern zone --  Agro 
Mateorological Research on coconut and cashew

9548-GoK plan -- Estt. of centre of excellence in 
post harvest technology and a network project on 
value addition and post harvest management 2013-
14 under Estt at food processing value addition 
Center of RARS, Pilicode 
9553-KAU-GOK Plan Project "Advanced rice 
breeding cum seed production centre"

344-ORARS, 
Kayamkulam,Kayamkulam

9519-9033-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t Secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

9563-Gok Plan- Development of location specific 
Package in different ecological zones of kuttanad 
9486-8895-AZSR -- Problem zone -- Efficient 
utilisation of coconut interspaces with improved 
fruit crops, spices and veg. in the river line 
alluvium of Central Travancore

351-AINP on Agrl. Ornithology, 
CoH, VKA,Vellanikkara

9551-KAU-GOK-Plan Projec " Severity of mealy 
bug infestation studies" 

354-Dept. of 
Microbiology,Vellanikkara

9311-GoK plan -- Exploitation of native AIMS for 
integrated nutrient management

358-SandLAnalysis,RTL, 
Vellanikkara,Vellanikkara

358-SandLAnalysis,RTL, 
Vellanikkara,Vellanikkara

9526-9040-Network Project on Characterization 
and Management of Soil Fertility w.r.t secondary 
and Micronutrient for Agro-Ecosystems of Kerala

385-Dept. of Olericulture, 
VKA.,Vellanikkara
385-Dept. of Olericulture, 
VKA.,Vellanikkara

9559-Annual plan Establishment of advanced 
centre for tropical vegetable 
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DDO ID Stat ion
1 101 KAU Headquarters, Vellanikkara
2 102 Internal Audit Circle (NR), Kozhikode
3 103 Internal Audit Circle (SR), Vellayani
4 104 KAU School, Vellanikkara
5 105 Pension & Other Funds
6 202 College of Agriculture, Vellayani
7 203 College of Co-operation Banking & Management, Vellan ikkara
8 204 College of Agriculture, Padannakkad
9 205 College of Forestry, Vellan ikkara
10 206 College of Hort iculture, Vellan ikkara
11 207 Entomology Department, CoH, Vellanikkara
12 209 Instruct ional Farm, Vellanikkara
13 210 Instruct ional Farm, Vellayani
14 216 Centre for E-learn ing in Agricu lture
15 253 KCAET, Tavanur
16 275 University Library, Vellanikkara

17 282
18 283 Agricultural Engineering Department, CoH ,Vellan ikkara
19 302 AICRP on Medicinal and Aromatic Plant, Vellan ikkara
20 303 AICVIP, Dept. of Olericulture, CoH , Vellanikkara
21 304 AMPRS, Odakkali
22 305 Agronomic Research Station, Chalakudy
23 306 Agricultural Research Station, Mannuthy
24 307 Plant Breeding & Genetics Department, CoH, Vellanikkara
25 308 Agricultural Economics Department, CoH , Vellanikkara

Academy of Climate Change Educat ion and Research, 
Vellan ikkara
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26 309 Bio control of Crop Pest (BCCP), Vellanikkara
27 310 Banana Research Station, Kannara
28 311 Agricultural Research Stat ion, Anakayam
29 312 Coconut Research Station, Balaramapuram
30 313 Cashew Research Station, Madakkathara
31 314 Cardomom Research Stat ion, Pampadumpara
32 315 Cropping Systems Research Centre, Karamana
33 316 Cocoa Research Centre (CCRP), Vellan ikkara

34 317
35 318 ECF Unit, Thiruvalla
36 319 Floriculture Improvement Pro ject, Vellan ikkara

37 320
38 321 Pineapple Research Station, Vazhakkulam
39 322 Farming Systems Research Stat ion, Sadanandapuram
40 324 Plantat ion Crops & Spices Department, Vka
41 325 Agricultural Meteorology Department, CoH , Vellan ikkara
42 326 Seed Technology Unit, CoH ,  Vellanikkara
43 331 Plant Pathology Department, COH ,Vellanikkara
44 335 Processing Technology Department, CoH , Vellanikkara
45 336 NARP(SR), Vellayani
46 338 AINP on Pesticide Residues
47 339 Pepper Research Stat ion, Panniyoor
48 340 Regional Agricultural Research Stat ion, Ambalavayal
49 341 Regional Agricultural Research Stat ion, Kumarakom
50 342 Regional Agricultural Research Stat ion, Pattambi
51 343 Regional Agricultural Research Stat ion, Pilicode

52 344 Onattukara Regional Agricultural Research Stat ion, Kayamkulam
53 345 Rice Research Station, Moncompu
54 346 Rice Research Station, Vytt ila
55 347 Agricultural Research Stat ion, Thiruvalla

Center for Plant Bio-technology and Molecular Biology, CoH ,  
Vellanikkara

Center for Information Technology and Instrumentat ion, 
Vellanikkara
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56 348 Agronomy Department, CoH , Vellan ikkara
57 349 Centre for Gender Studies in Agriculture, CoH , Vellan ikkara
58 351 AINP On Agri-Ornithology
59 352 Kuttanad Package , R.R.S, Moncompu
60 354 Agri.Microbiology Department, CoH ,V.ka
61 356 AICRP on Nematode, NARP, Vellayani
62 358 Radio Tracer Lab, Vellanikkara

63 359
64 360 Coconut Mission. Padannakkad
65 361 DBT Birac Metabolom Analysis in Ginger, VKA
66 362 Dept. of Agronomy, COH , Vka
67 383 Plant Propagation & Nursery Management Unit , Vellanikkara
68 385 Olericu lture Department, CoH , Vellan ikkara
69 401 Director of Extention
70 402 Central Train ing Inst itute, Mannuthy
71 403 Communication Centre, Mannuthy
72 404 KAU Press, Mannuthy
73 405 KVK, Wayanad
74 406 Sub Centre of RARS Pilicode,Man jeswar
75 407 KVK, Palakkad
76 408 KVK, Kannur
77 409 KVK, Kottayam
78 410 KVK, Malappuram
79 411 KVK, Thrissur
80 412 Train ing Service Scheme, Vellayani
81 413 ATIC, Mannuthy
82 414 KVK, Kollam
83 415 Informat ion cum Sales Centre,Calicut
84 501 Directorate of Physical Plant , Vellanikkara
85 502 Engineering Division, Kumarakom

Department of Soil Science & Agricu ltural Chemistry, CoH , 
Vellan ikkara



323

                                                          കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ 2015-16

86 503 Engineering Division, Tavanur
87 504 Engineering Sub Division, Mannuthy
88 505 Engineering Sub Division, Vellanikkara
89 507 Engineering Sub Division, Vellayani
90 508 Mechanical Sub Division, Vellan ikkara
91 509 E lectrical Sub Division, Vellayani
92 510 E lectrical Sub Division, Vellanikkara
93 511 Engineering Sub Division, Kumarakom
94 601 KAU Estate
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എന്കഡകാവ്കമന്റുകളുകട പടജക

ക്രെമ
നമ.

എന്കഡകാവ്കമനസ കകാലകാവധജ
പൂര്ത്തെജയകാകു
ന തജയതജ

തുക
( )₹

ടഷറജ/ബകാങസ പലജശ
നജരക്കസ

രസതീതസ
നമ്പര്

തജയതജ

1 ഐ.പജ.ശതീധരന് 
നമ്പദകാര് 
എന്കഡകാവ്കമനസ

09.1.2019 10,000 എസസ.ബജ.ടജ. 
കവള്ളകാനജക്കര

8.50% 67076372361 09.01.2014

2 എന്കഡകാവ്കമനസ
4 എണ്ണമ

02.2.2017 6,778 എസസ.ബജ.ടജ.
കമയജന്
തൃശ്ശൂര്

8.50% 67142606524 02.2.2014

3 പജ.പജ.ഐ.സജ.
കസകാളര്ഷജപസ

24.3.2017 1,50,000 എസസ.ബജ. ടജ. 
കവള്ളകാനജക്കര

8.75% 67318438006 24.3.2015

4 ആര്.കക.എസസ.
 ഡജ. കജയജന്
എന്കഡകാവ്കമനസ
വപ്രസസ ഇന്
ഫജഷറതീസസ
(അഡതീ. 
ഡജകപകാസജറസ)

10.4.2018 68,200 സബ്ടഷറജ
തൃശ്ശൂര്

8.50% എ.എ.നമ.
287895

11.04.2013

5 ടജവകാന്ഡമ വലവസ 
കസ്റ്റേകാക്കസ
ഇമപ്രൂവ്കമനസ 
അകസകാസജകയഷന് 
അവകാര്ഡസ

17.05.2017 2,867 എസസ.ബജ.
ടജ. കവള്ളകാ
നജക്കര

7.00% 67037090495 17.05.2015

6 ആര്.വജ.സജ.
കറകാളജമഗസ കടകാഫജ

17.5.2017 5,261 എസസ.ബജ.
ടജ. കവള്ളകാ
നജക്കര

7.00% 67037090825 17.05.2015

7 എമ.എന്.പരകമശഡ 
രന് കമകമകാറജയല് 
എന്കഡകാ വ്കമനസ

05.6.2018 6,100 സബസ ടഷറജ
തൃശ്ശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631013

06.01.2013

8 എബഹകാമ കതകാമസസ 
(Late)
എന്കഡകാവ്കമനസ

28.6.2017 5,000 സബസ 
ടഷറജ
തൃശ്ശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ
631782

28.6.2014

9 ലളജതകളതീശഡരന്
എന്കഡകാവ്കമനസ

11.7.2016 25,000 എസസ.സജ.ബജ.
കവള്ളകാനജക്കര

10.00% ആര്.നമ. 
12017
അക്ക.നമ.
7673

11.07.2015
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10 കുമകാരജ സുഷമ
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ

06.7.2022 1,00,000 എസസ.സജ.ബജ.
കവള്ളകാനജക്കര

8.75% എക്ക.നമ.
67188722048

06.7.2012

11 VIII ഡയറജ ഇന്
ഡസജ കകകാണ്ഫ
റന്സസ കഗകാളഡസ
കമഡല്

27.7.2016 5,500 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ. നമ.
399969

27.7.2015

12 ടജ.പജ.മകനകാകമകാഹ
ന്ദകാസസ കമകമകാ
റജയല് 
എന്കഡകാവ്കമനസ

27.7.2016 50,000 എസസ.സജ.
ബജ.
കവള്ളകാനജ
ക്കര

9.75% ആര്.നമ.
12107
എക്ക.നമ.
27753

27.7.2015

13 ഇ.പജ.മകാധവന്
നകായര് കമകമകാറജ 
യല് എന്കഡകാ 
വ്കമനസ

28.7.2016 10,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ.നമ.
399998

28.7.2015

14 കഡകാ.എന്. 
കുഞന്പജള്ള 
കമകമകാറജ
യല് എന്കഡകാ 
വ്കമനസ

30.7.2020 2,500 സബസ ടജഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ.നമ.
427551

30.7.2015

15 കഡകാ.എന്. 
കുഞന്പജള്ള 
കമകമകാറജ
യല് എന്കഡകാ 
വ്കമനസ (ഫജഷറതീ 
സ്ബകാഞസ)

30.7.2020 3,400 സബസ ടജഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ.നമ.
400000

30.7.2015

16 ആസ്പെജ കഗകാളഡസ
കമഡല്

30.7.2020 7,800 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ.നമ.
399999

30.7.2015

17 കഡകാ.കകാളതീശഡരന് 
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ

03.9.2020 20,000 എ.എ.
നമ.427646

03.9.2015

18 പന്തളമ പജ.ആര്. 
മകാധവന്പജള്ള 
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ

16.9.2018 13,500 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631565

17.9.2013

19 കകരള കവറജനറജ
കകകാകളജസ അലുമജനജ 
അകസ്സകാസജകയഷന് 
വപ്രസസ

24.9.2018 10,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631581

25.9.2013

20 കകരള കവറജനറജ
കകകാകളജസ അലുമജനജ 
അകസ്സകാസജകയഷന് 
വപ്രസസ

24.9.2018 2,500 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631582

25.9.2013
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21 കഡകാ.രഞജ പജ.
കജകാര്ജസ 
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ

24.9.2018 5,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631580

25.9.2013

22 കഡകാ.പജ.കക.ആര്. 
നകായര്
എന്കഡകാവ്കമനസ

03.10.2016 3,00,000 എസസ.ബജ.ടജ.
കവള്ളകാനജക്കര

7.75% എ.നമ.6733
9044505

03.10.2015

23 ഫജഷസ കപ്രകാസ്സസജമഗസ 
കബസ്റ്റേസ സ്റ്റുഡനസ
അവകാര്ഡസ

15.10.2016 1,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% എ.എ.നമ.
427958

15.10.2015

24 കകരള കവറജനറജ
കകകാകളജസ അലുമസ നജ 
അകസ്സകാസജകയഷന് 
കമഡല് (അഡതീ. 
കഡകപകാ സജറസ)

26.10.2016 12,250 എസസ.ബജ.ടജ.
കവള്ളകാനജ
ക്കര

7.25% എ.നമ.670
03736030

26.10.2015

25 കഡകാ.രഞജ പജ.
കജകാര്ജസ 
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ
അഡതീഷണല് 
കഡകപകാസജറസ

26.10.2016 6,275 എസസ.ബജ.ടജ.
കവള്ളകാനജക്കര

7.25% എ.നമ.670
03737817

26.10.2015

26 കക.എ.യ.അവകാര്
ഡസ കഫകാര് വട 
ബല് ഫകാര്മര് 
കടയജനതീസസ

27.10.2017 2,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% എ.എ.നമ.
287564

27.10.2012

27 ആര്.കക.എസസ. 
ഡജ.കജയജന് 
എന്കഡകാവ്കമനസ 
വപ്രസസ ഇന് 
ഫജഷറതീസസ

16.11.2016 31,800 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

9.00% കജ.കജ.നമ.
475091

16.11.2015

28 കഫഡറല് ബകാങസ 
എന്കഡകാവ്കമനസ
ഫണസ

18.11.2020 5,250 എസസ.ബജ.ടജ.
കവള്ളകാനജക്കര

7.00% എ.നമ.
67343635
944

18.11.2015

29 കഡകാ.കക.എന്.
ശദകാമസുനരന് 
നകായര് 
എന്കഡകാവ്കമനസ

12.11.2016 2,00,000 ഡജ.സജ.ബജ.
മണ്ണുത്തെജ

10.25% 10720037506 11.11.2011

30 ചേജനമ കതകാമസസ
കമകമകാറജയല്
എന്കഡകാവ്കമനസ

21.11.2018 10,600 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% എ.എ.നമ.
631427

21.11.2013

31 മജസ്സജസസ കദവകജ 
നകായര് 
എന്കഡകാവ്കമനസ

17.12.2016 1,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631483

17.12.2013

32 സര്ദകാര് പകടല്
അവകാര്ഡസ

18.12.2016 5,00,000 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631485

18.12.2013
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33 കഡകാ.ലളജത കപ്രമ
അവകാര്ഡസ

18.12.2016 10,800 സബസ ടഷറജ
തൃശൂര്

8.50% കജ.കജ.നമ.
631484

18.12.2013

34 കകരള കസ്റ്റേറസ കകകാ-
ഓപകറഷന് 
ഡയമണസ ജൂബജലജ 
എന്കഡകാവ്കമനസ

കപര്മനനസ  
കഡകപകാസജറസ

1,00,000 കകരള കസ്റ്റേറസ 
കകകാ-
ഓപകററതീവസ
ബകാങസ
തജരുവനന്ത 
പുരമ

10.25% നമ.5526

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്.
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