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നമ്പര് - കക.എസസ.എ(എ.ജജ.യ)എ 1 - 251/18                               തജയതജ :

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ   2016-17   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 നടെത്തെകാന
ചുമതലകപട
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ശശ്രീ ഡജ.സകാങജ, കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

01.04.2016 മുതല്
07.07.2016 വകര

ശശ്രീ മധുസൂദനന.പജ.എന.,
കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

07.07.2016 മുതല്
17.05.2017 വകര

ശശ്രീ വര്ഗശ്രീസസ. കക.ഡജ., കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

17.05.2017 മുതല്
30.09.2017 വകര

ശശ്രീ കഡവജഡസ.കക.കജകാണ,
കജകായജനസ ഡയറക്ടര് ഇന ചകാര്ജസ

01.10.2017 മുതല്
16.12.2017 വകര

ശശ്രീമതജ കസകാഫജ.എ., കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

16.12.2017 മുതല്
തുടെരുന
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സര്വ്വകലകാശകാല ഉകദദകാഗസ്ഥര്
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31.03.2017 വകര

കമപ് കടകാളര്

കഡകാ.കജകായസ മകാതത, കപ്രകാഫസര് 01.04.2016 മുതല്
31.05.2016 വകര

ശശ്രീ ടെജ.എസസ.മജശ്രീദസ, ധനകകാരദ വകുപസ
അഡശ്രീഷണല് കസക്രടറജ,

ഗവ.കസക്രകടറജകയറസ

01.06.2016 മുതല്
31.03.2017 വകര
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 ആമുഖമ 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കവണജ കകരള സമസ്ഥകാന ഓഡജറസ വകുപസ
പുറകപടുവജക്കുന  39-ാകാമമതസ  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടകാണജതസ.  നകാലസ  ഭകാഗങ്ങളകായള്ള  ഈ
റജകപകാര്ടജല് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ധനകകാരദവമ  ധനവജനജകയകാഗവമ ആയതജനകമലുള്ള
കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങളുമകാണസ  ഭകാഗമ  1  -ല്  പ്രതജപകാദജചജരജക്കുനതസ.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
കശ്രീഴജലുള്ള  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  ഓഡജറസ  കവളയജല്  കകണത്തെജയ  വരവസ
കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള ഓഡജറസ നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള് ഭകാഗമ 2 -ലുമ കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള
ഓഡജറസ  നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള് ഭകാഗമ  3 -ലുമ കചര്ത്തെജരജക്കുന.  ഓഡജറസ  പ്രതദവകലകാകനമകായ
ഭകാഗമ  4  -ല്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജച  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജവരങ്ങള്,  സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണജനുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള്,  കകന്ദ്ര-സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരുകള്,  മറ
സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവക്കുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള്  എനജവയകാണസ
കചര്ത്തെജരജക്കുനതസ.
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സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അധജകകാരസ്ഥകാനങ്ങള്

ജനറല് കകൗണസജല്

എകജകക്യൂടശ്രീവസ കമജറജ

അക്കകാദമജകസ കകൗണസജല്

ഫകാക്കല്റജകള്

ഓകരകാ ഫകാക്കല്റജക്കുമുള്ള കബകാര്ഡസ ഓഫസ സ്റ്റഡശ്രീസസ

സ്റ്റകാറക്യൂടസ പ്രകകാരമ നജശ്ചയജക്കുന മറ കബകാഡജകള്
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സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകരളത്തെജകല  കകാര്ഷജകകമഖലയജകല  ഗകവഷണത്തെജനുമ  വജദദകാഭദകാസത്തെജനുമ,
അതുവഴജയള്ള കകാര്ഷജകരമഗകത്തെ സമഗ്ര പുകരകാഗതജയമ  ലക്ഷദമ  വച്ചു പ്രവര്ത്തെജക്കുന
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല  1971 ല് സ്ഥകാപജതമകായജ.  കകകാകളജുകള്,  ഗകവഷണ
കകന്ദ്രങ്ങള്,  മറ  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവയകായജ  94  കകന്ദ്രങ്ങള്
സര്വ്വകലകാശകാലയസ കശ്രീഴജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ. (വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 12 ആയജ
കചര്ക്കുന.)

സര്വ്വകലകാശകാല

കകകാകളജുകള്

എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ വജഭകാഗങ്ങള്

കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രങ്ങള്

കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകാര്ഷജക വജജകാന വദകാപന വജഭകാഗങ്ങള്

ഭരണ നജര്വ്വഹണ വജഭകാഗങ്ങള്

കടയജനജമഗസ കകന്ദ്രങ്ങള്

പ്രകതദക കപ്രകാജക്റ്റുകള്

മറ സ്ഥകാപനങ്ങള്
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   ഭകാഗമ 1

                     കപകാതു അവകലകാകനമ

1-1)   ധനകകാരദവമ ധനവജനജകയകാഗവമ

വജകകന്ദ്രശ്രീകൃതമകായ  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമമകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയള്ളതസ.
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ലഭദമകാകുന  എലകാ  വജധ  ഫണ്ടുകളുമ  കമപ് കടകാളറുകടെ
അക്കകൗണജകലക്കകാണസ ലഭജക്കുനതസ.  ഇങ്ങകന ലഭദമകാകുന ഫണ്ടുകള് സര്വ്വകലകാശകാലയസ
കശ്രീഴജലുള്ള 94 കകന്ദ്രങ്ങള്ക്കസ ബജറസ അകലകാകക്കഷന പ്രകകാരമ വകമകാറുന. പദ്ധതജകളുകടെ
കനരജട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തെനമ,  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജനജകയകാഗമ  എനജവ  നടെക്കുനതസ  ഈ
കകന്ദ്രങ്ങളജലകാണസ.  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജനജകയകാഗമ  സമബനജച  മകാസകാനദ,  വര്ഷകാനദ
കണക്കുകള് സര്വ്വകലകാശകാല കമപ് കടകാളര്ക്കസ അയക്കുകയമ കചയ്യുന.

1-1-1)   ബജറസ

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സസ്വനമകായജ  ഒരു  ബജറസ  മകാനസ്വല്  നജലവജലജല.
സര്വ്വകലകാശകാല  നജയമമ  1971,  സ്റ്റകാറക്യൂടസ,  കകരള  ബജറസ  മകാനസ്വല്  എനജവകയ
അടെജസ്ഥകാനമകാക്കജയകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാല  ബജറസ  തയകാറകാക്കുനതസ.
2016-17  വര്ഷകത്തെ പുതുക്കജയ ബജറസ  27-03-2017  തശ്രീയതജയജകല  128-ാകാമ മതസ ജനറല്
കകൗണസജല് തശ്രീരുമകാനമ പ്രകകാരമ അമഗശ്രീകരജച്ചു. ബജറസ എസ്റ്റജകമറസ, പരജഷ്ക്കരജച എസ്റ്റജകമറസ
എനജവയകടെ വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

വരവസ കചലവസ

ബജറസ എസ്റ്റജകമറസ 546,63,52,100 546,63,52,100

പരജഷ്ക്കരജച എസ്റ്റജകമറസ 615,13,39,039 563,45,65,900

വകാര്ഷജക കണക്കസ 429,78,75,282 447,93,73,424
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1-1-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല നജയമമ കസക്ഷന 47, സ്റ്റകാറക്യൂടസ SRO No  815–

/ 79 എനജവ പ്രകകാരമകാണസ സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കസ തയകാറകാക്കുനതസ.

വകാര്ഷജക കണക്കസ
സര്വകലകാശകാല അമഗശ്രീകരജച

തശ്രീയതജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ ഓഡജറജനസ
സമര്പജകക്കണ സമയപരജധജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ
ഓഡജറജനസ ലഭജച

തശ്രീയതജ

29-09-2017 31.07.17 3.10.17

വകാര്ഷജകകണക്കസ സമക്ഷജപമ   2016-17

മുനജരജപസ 149,90,00,139

വരവസ 415,43,42,823

കലകാണ & സകസ്പെനസസ 14,35,32,459

ആകക 579,68,75,421

കചലവസ 417,42,37,424

കലകാണ & സകസ്പെനസസ 30,51,36,000

ആകക 447,93,73,424

നശ്രീക്കജയജപസ 131,75,01,998

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 1 ആയജ കചര്ക്കുന
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1-1-3)   വജവജധ ധനസഹകായങ്ങളുമ വജനജകയകാഗവമ

കകരള  സര്ക്കകാരജല്  നജനള്ള  പദ്ധതജ/  പദ്ധതജകയതര  ധനസഹകായങ്ങള്,
ഐ.സജ.എ.ആര് ധനസഹകായങ്ങള്, കകന്ദ്ര  സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജനു കശ്രീഴജലുള്ള വജവജധ–
ഏജനസജകള്  നല്കുന  ഫണ്ടുകള്,  ആഭദനര  വരുമകാനമ  എനജവയകാണസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ പ്രധകാന വരവകള്.

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള
പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ 281,91,00,000 306,19,89,571

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പദ്ധതജ
ധനസഹകായമ 42,24,50,000 20,77,35,224

ഐ സജ എ ആര് ധനസഹകായമ (100%) 10,72,80,400 22,44,68,878

ഐ സജ എ ആര് കകകാ- ഓര്ഡജകനറഡസ
പ്രജക്റ്റുകള്

9,35,62,900 18,23,61,304

മറസ ഫണജമഗസ ഏജനസജകളജല് നജനളള
ധനസഹകായമ

15,82,41,300 13,32,41,017

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പ്രകതദക
പദ്ധതജ ധനസഹകായമ (ജജ.ഒ.കക)

ലഭജചജടജല 14,73,58,076

ഫണ്ടുകളുകടെ വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 2,3,4,5,6 ആയജ കചര്ക്കുന.

1-1-4)   ആഭദനര വരുമകാനമ

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  വജവജധ  ഫകാമുകളജല്  നജനമ  വസ്തുവകകളജല്
നജനമുള്ള വരുമകാനമ,  വജല്പന വഴജയള്ള വരുമകാനമ,  ഫശ്രീസസ,  വകാടെക,  മുതലകായവയകാണസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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പ്രധകാന  വരുമകാന  കസകാതസ്സുകള്.  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകളജല്  നജനള്ള  വരവമ
സര്വ്വകലകാശകാല വരവജനത്തെജകന പ്രധകാന ഭകാഗമകാണസ.

ഇനമ വരവസ

ആഭദനര വരവസ 25,56,79,373

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണ്ടുകളജല് നജനള്ള വരവസ 29,80,28,850

1-1-5)   ഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള്

വജവജധ  കസക്ഷനുകളജല്  നജനള്ള  രജജസ്റ്ററുകള്  പരജകശകാധജചസ  ജജ.പജ.എഫസ,
എഫസ.ബജ.എസസ,  ഡബത.എഫസ.എസസ,  ഡബത.പജ.എഫസ,  ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ,
ഡബത.ഡബത.എഫസ.എസസ  എനജവയകടെ  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ  സമക്ഷജപവമ
ജജ.പജ.എഫസ, ഡബത.പജ.എഫസ, എനജവയജകലക്കസ സര്വ്വകലകാശകാലകാ കപകാതുഫണജല് നജനമ
നല്കകണ  കുടെജശജകയകടെ  വജവരവമ  ഈ  റജകപകാര്ടജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ.
എഫസ.ബജ.എസസ,  ഡബത.എഫസ.എസസ,  ഡബത.പജ.എഫസ,  ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ
എനജവയകടെ സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ അനുബനമ 7 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ

ജജ  .  പജ  .  എഫസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   2016-17

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB

അ
ക്കകൗ
ണസ

4,19,758 ഫ
ണസ

28,18,00,
000

കകകാ
ഷ
ര്

20,16,05,
490

SB
അക്കകൗ

ണസ

31,97,4
91

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

61,36,
350

ഡജ.
ഡജ,
കച
ക്കസ

1,30,58,
765

NR
A

8,27,40,
011

ടഷറജ അ
ക്കകൗ
ണസ

66,27,
258

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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പലജ
ശ,
SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

10,23,689 TA 87,59,220

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

പലജശ,
ടഷറജ അക്കകൗ

ണസ
4,90,908

6556108
29,63,73,

362
29,31,04,

721

ആകക നശ്രീക്കജ
യജരജ
പസ

98,24,
749

ജജ  .  പജ  .  എഫസ  .  ഫണ്ടുകളുകടെ വതദകാസമ

വര്
ഷമ

മുനജ
രജപസ

സബ്സജ
പ്ഷന,
റശ്രീഫണസ,
കുടെജശജക,
പലജശ

കമകാ
ത്തെമ

പജനവ
ലജ

ക്കല്

നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണസ
വക
മകാറജ
യതസ

ബകാങജല്
യഥകാര്

ത്ഥ നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണ്ടു
കളുകടെ
കുറവസ

201
6
-
17

107,13,
39,
687

20,85,3
2,506

127,98,
72,193

29,31,
04,
721

98,67,
67,472

28,18,0
0,000

98,2
4,749

97,69
,42,
723

ഡബത  .  പജ  .  എഫസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

7,32,
263 ഫണസ 3,22,38,

332 കകകാഷര് 2,28,98,
281

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

23,90,958

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ടഷ
റജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

1,09,63,
453

പലജശ,
SB

അക്കകൗ
ണസ

1,68,
723

TA,കചക്കസ ബുക്കസ
ഫശ്രീ

(₹115)

78,50,
079

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

1,44,83,6
40

സ
ാസഥജ
ര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,55,05,
000

പലജശ,
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

35,20,
187

സ്ഥജര നജകക്ഷപമ
പജനവ
ലജക്കല്

30,00,
000

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,25,05,0
00

4,72,00,
716

3,59,27,
242

3,37,48,
360

4,93,79,5
98

2B   ഡബത  .  പജ  .  എഫസ  .  ഫണ്ടുകളുകടെ വതദകാസമ

വ
ര്

ഷമ

മുനജ
രജപസ

സബസ
സജ

പ്ഷന,
റശ്രീഫണസ,
കുടെജശജക

പലജ
ശ

കമകാ
ത്തെമ

പജനവ
ലജക്കല്

നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണസ
വക

മകാറജയതസ

ബകാങജല്
യഥകാര്

ത്ഥ
നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണ്ടു
കളുകടെ
കുറവസ

20
16
-17

8,40,
14,
834

1,90,
94,
069

43,87
,879

10,74,
96,
782

3,07,
48,
360

7,67,
48,
422

3,24,
07,
055

4,93,
79,
598

2,73,
68,
824

എഫസ  .  ബജ  .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,69,
890.92 ഫണസ 7,56,

000 കകകാഷര് 18,11,416

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,90,
275.
92

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

സബ്സജ
പ്ഷന

1,94,
034

പുതജയ
സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

9,00,000
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

15,23
,

035

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,13,50,
000

പുതജയ
സ്ഥജര

നജ
കക്ഷപമ

9,00,
000

സ്ഥജര നജ
കക്ഷ
പമ

3,22,
50,
000

പലജശ
SB

അക്കകൗ
ണസ

37,
526

പലജശ,
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

32,67,
276

3,20,19,
890.92

51,54,
836

27,11,416

3,44,
63,

310.9
2

ഡബത  .  എഫസ  .   എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,49,
432

ഫണസ 11,80,
000

കകകാഷര് 8,33,960
SB

അക്കകൗ
ണസ

8,52,00
3

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ

സബസ
സജപ്ഷന

96,
499

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

7,00,000 ടഷറജ
അക്കകൗ

3,93,02
7

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ണസ പമ ണസ

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

79,00,
000

പുതജയ സ്ഥജര
നജകക്ഷപമ

7,00,
000

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

86,00,0
00

പലജശ
SB

അക്കകൗണസ

37,
198

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പത്തെജല്
നജനള്ള പലജശ

8,15,
861

85,49,
432

28,29,
558 15,33,960 98,45,0

30

ഡബത  .   ഡബത  .  എഫസ   .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കകൗ

ണസ

6,72,
162 ഫണസ

6,00,
000

കപയസ
കമ

നസസസ

1,54,
364

SB
അക്കകൗണസ 11,71,372

അഡജഷന
ഫശ്രീ 8,500 ടഷറജ

അക്കകൗണസ

SB
അക്കകൗണസ

പലജശ

45,
074

സ്ഥജര
നജകക്ഷപമ

6,72,
162

6,53,
574

1,54,
364

11,71,372

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ഡബത  .   എഫസ  .  ബജ  .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കകൗ

ണസ

88,
674 ഫണസ

1,90,
000 കകകാഷര് 3,43,650

SB
അക്കകൗ

ണസ
29,711

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

20,00,
000

SB
അക്കകൗ

ണസ പലജശ
4,687

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

20,00,00
0

സ്ഥജര നജകക്ഷ
പത്തെജല് നജനള്ള

പലജശ

90,
000 .

20,88,
674

2,84,
687 3,43,650 20,29,711

1-1-6)   വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്

2017-18 വര്ഷത്തെജല് പുറകപടുവജച വജനജകയകാഗ
സകാക്ഷദപത്രങ്ങളുകടെ എണമ തുക

117 41,27,88,259

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 8 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

1-1-7)   എകനകാവ്കമന്റുകള്

എകനകാവ്കമനസ സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ ആകക തുക 22,90,381/- രൂപയകാണസ. 
വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 9 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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1-1-8)   ഫകൗകണഷന ഫണസ

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  നജയമമ  1971,  കസക്ഷന  45(2)  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാല  ഫകൗകണഷന  ഫണസ  രൂപശ്രീകരജചജട്ടുണസ.  2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ
പ്രകകാരമ  29  സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളജലകായജ  1,50,57,594/-  രൂപ  ഈ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപകായജ  നജലവജലുണസ.  ആയതജകന  വജശദകാമശങ്ങള്  അനുബനമ  11  ആയജ
കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

1-2)   ധനകകാരദവമ ധനവജനജകയകാഗവമ   -
കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങള്

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സസ്വനമകായജ  'ഫജനകാനഷദല്  ആനസ  അക്കകൗണസ  റൂള്സസ'
നജലവജലജല. അതുകകകാണസ തകന സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ നജയമ  സ്റ്റകാറക്യൂടസ വദവസ്ഥകള്– ,
സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരജകന  അക്കകൗണജമഗസ  സമ്പ്രദകായമ  എനജവ  അനുവര്ത്തെജചകാണസ
വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  തയകാറകാകക്കണതസ  (കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  ആക്ടസ  1971,
സര്വ്വകലകാശകാല  സ്റ്റകാറക്യൂടസ  ജജ.ഒ.(എമ.എസസ.)നമ.257/79/എ.ഡജ.  തശ്രീയതജ.23-06-1979).
ഫണസ  ടകാനസ്ഫറുകള്,  കഡകപകാസജറസ  വര്ക്കുകള്  (ഡജ.പജ.പജ.)  എനജവ  വകാര്ഷജക
കണക്കുകളജകലക്കസ  ഉള്കപടുത്തുകമ്പകാള്  അപകാകതകള്  സമഭവജക്കുനണസ.  കക്രഡജറസ
കസയജല്  വഴജ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ള  ഭശ്രീമമകായ  തുകകള്
വകാര്ഷജകകണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തുനജല.  വജകകന്ദ്രശ്രീകൃതമകായ  ഒരു  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമമ
നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  കമല്  സൂചജപജച  സങശ്രീര്ണമകായ  പ്രവര്ത്തെന  കമഖലകള്
നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  സജമഗജള്  എനടജ  (കദകാഷസ  കബയ്സ്ഡസ)  അക്കകൗണജങ്ങസ  രശ്രീതജ
അവലമബജച്ചുകകകാണസ  തയകാറകാക്കുന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  അപൂര്ണമകാണസ.
സര്വ്വകലകാശകാല  നകാളജതുവകരയകായമ  അക്രൂവല്  രശ്രീതജയജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കസ
തയകാറകാക്കുനജല. അതുകകകാണസ തകന വകാര്ഷജക കണക്കസ സമഗ്രമല.

1-2-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ

1-2-1-1)    വകാര്ഷജക  ധനകകാരദപത്രജക  സമയബനജതമകായജ  സമര്പജചജടജല
കകരള കകാര്ഷജക സര്വകലകാശകാലയകടെ 2016-17 കല വകാര്ഷജക ധനകകാരദപത്രജക

03.10.2017-നകാണസ ഓഡജറജനകായജ സമര്പജചതസ. 1994-കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ
ആക്ടസ  വകുപസ  9  പ്രകകാരമ  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  അവസകാനജചസ  4  മകാസത്തെജനുള്ളജല്
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(ജൂവല 31 നകമ ) ഓഡജറജനകായജ വകാര്ഷജകകണക്കസ സമര്പജക്കണമ എന സമയപരജധജ
പകാലജചജടജല.

1-2-1-2)   ഓഫശ്രീസസ നശ്രീക്കജയജരജപസ  കതറകായജ കരഖകപടുത്തെജ–

2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
131,75,01,998/-  രൂപയകാണസ.  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  ആസ്ഥകാനത്തുമ  (100),
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  94  കകന്ദ്രങ്ങളജലുമുള്ള  അക്കകൗണ്ടുകളജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാവസകാനമ  അവകശഷജക്കുന  നശ്രീക്കജയജരജപജകന  ആകക  തുകയകാണസ.
ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  50  അക്കകൗണ്ടുകള്  മകാത്രമ  പരജകശകാധജചകപകാള്  വകാര്ഷജകകണക്കജകന
കഷഡക്യൂളുകളജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന  അതകാതസ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക,
സര്വ്വകലകാശകാല  കകന്ദ്രങ്ങളജകല  ബുക്കസ  ഓഫസ  അക്കകൗണ്ടുകളജകല  നശ്രീക്കജയജരജപസ
തുകകയക്കകാള്  37.94  കകകാടെജ  രൂപ  അധജകമകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  കൂടെകാകത
റശ്രീക്കണസജലജകയഷന,  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകളജലുമ  ഈ  വദതദകാസമ
നജലനജല്ക്കുനണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

എ) ഓഫശ്രീസസ നശ്രീക്കജയജരജപസ തുക വദതദകാസമ

സര്വ്വകലകാശകാല സമര്പജച
വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ

അതകാതസ
കസക്ഷനുകള്
സൂക്ഷജക്കുന
രജജസ്റ്ററുകള്/
ബുക്കസ ഓഫസ

അക്കകൗണസസസ/ ബകാങസ
കസകാളുകള് പ്രകകാരമ

വദതദകാസമ

ഓഫശ്രീസസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

66,18,93,256 28,24,88,483 (+)37,94,04,773

അണ
കദകാഷ്ഡസ
കചക്കുകള്

1,21,74,095 5,55,67,521 (-)4,33,93,426

കലറസ
ക്രഡജറസ 37,37,78,107 3,50,41,946 (+)33,87,36,161
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ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ 31,55,68,413 30,78,09,061 (-)77,59,351

കമല്  സൂചജപജച  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ  ഓഫശ്രീസസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജല്
37,94,04,773/-  രൂപ,  അണ കദകാഷ്ഡസ കചക്കജനത്തെജല്  4,33,93,426/-  രൂപ,  കലറസ
കക്രഡജറസ  ഇനത്തെജല്  33,87,36,161/-  രൂപ,  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജല്
77,59,351/-  രൂപ എനജവ കതറകായകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ. 50  അക്കകൗണ്ടുകള്
മകാത്രമ പരജകശകാധജചകപകാള് കകണത്തെജയ വദതദകാസങ്ങളകാണസ ഇതസ. സര്വ്വകലകാശകാലയജല്
93 കഡകായജങസ & ഡജസ്കബഴജങസ ഓഫശ്രീസര്മകാര്ക്കസ കശ്രീഴജലകായജ 500 എണത്തെജല് കൂടുതല്
ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകള് നജലവജലുണസ.  ഈ ഒരു സകാഹചരദത്തെജല് കമല് സൂചജപജച ബകാങസ
അക്കകൗണ്ടുകളജല്  മകാത്രമകായജ  ഇത്രയമ  വദതദകാസമ  നജലനജല്ക്കുന.  ഇതസ  പരജകശകാധജചസ
ആവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-1-3) നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള് വമനസസ ബകാലനസകായജ 
കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന  ആകക
നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകയകടെ  (ഓഫശ്രീസസ  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപസ,  ബകാങസ
പകാസ്ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപസ)  കഷഡക്യൂളുകളജല്  വമനസസ  ബകാലനസകായജ
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ നമ കസ്റ്റഷന നമ അക്കകൗണസ നമ ഓഫശ്രീസസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

1 യൂണജകവഴജറജ കസനടല് CA A/C -
57069685721

(-)4288 (-)4288

2 ജജ പജ എഫസ 57006546359 (-)1,32,00,000

3 ഡബത എഫസ എസസ 57006548153 (-)50,000

4 എഫസ ബജ എസസ 67015527080 (-)63,000
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5 ഇ എ പജ SB A/C -
10584374023 (-)71,39,322

6 സജ & ബജ കകകാകളജസ SB A/C -
57006549940 (-)2,39,714

7 ഐ എഫസ എസസ ആര്
എസസ, കരമന

SB A/C -
57000967815 (-)4,33,373

8 എന എ ആര് പജ എസസ
ആര്, കവള്ളകായണജ

67094473378 (-)1,23,176

FD 67326787477 (-)4,71,878

FD 67326787807 (-)4,36,726

FD 67326788562 (-)7,72,137

9 ഒ ആര് എ ആര് എസസ,
കകായമകുളമ 

SB A/C-
57025676852 (-)5,355

10 അഗ്രജ.
ഓര്ണജകത്തെകാളജജ 67112251906 (-)1,81,475

11 Nematodes സജ ഒ എ,
കവള്ളകായണജ

SB A/C -
67146253674 (-)2,24,31,764

12 ഇ ടെജ സജ, മകഞശസ്വരമ 57052124514 (-)6,957

13 ആറജക്കസ, മണ്ണുത്തെജ SB A/C
57036554933

(-)1,07,83,450

കമല് സൂചജപജച തുകകള് കതറകായകാണസ വകാര്ഷജകകണക്കുകളജലുമ, കഷഡക്യൂളുകളജലുമ
കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള അപകാകതകള് മൂലമ വകാര്ഷജകകണക്കജകല
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയജല് വലജയ വദതദകാസമ നജലനജല്ക്കുനണസ.
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1-2-1-4)    വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജകല വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള് 
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കശ്രീഴജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  വകാര്ഷജക

കണക്കുകളജല്  അപകാകതകള്  നജലനജല്ക്കുനണസ.  ഇതസ  ചുവകടെകചര്ത്തെ  വജധമ  ഈ
റജകപകാര്ടജല് വജവജധ ഖണജകകളജലകായജ പരകാമര്ശജചജട്ടുണസ. 

ക്രമ
നമ്പര്

കകന്ദ്രത്തെജകന കപരസ ഖണജക
നമ

1 അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മണ്ണുത്തെജ 3-1-4

2 എഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന, തവനൂര് 3-4-1

3 ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-6-5

4 യൂണജകവഴജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര 3-7-2

5 കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 3-8-2

6 AICRP ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, കവള്ളകാനജക്കര 3-9-2

7 കസനടല് കടയജനജമഗസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ 3-10-1

8 ആകരകാമകാറജക്കസ & കമഡജസജനല് പകാനസസസ, ഓടെക്കകാലജ 3-11-1

9 കകകാകളജസ ഓഫസ കകകാ - ഓപകറഷന, ബകാങജമഗസ & മകാകനജ്കമനസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-12-4

10 കഹകാര്ടജക്കള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-15-5

11 അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 3-17-1

12 കകാലകാവസ്ഥ വദതജയകാന പഠന ഗകവഷണ അക്കകാഡമജ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-19-4

13 AINP ഓണ കമഡജസജനല് & ആകരകാമകാറജക്കസ പകാനസസസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-20-1
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14 കകമ്പകാസ്റ്റസ എനറജചസകമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-21-1

15 കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്ര 3-23-4

16 കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാകടെകകകാളജജ & കമകാളജക്കുലകാര്
ബകയകാളജജ, കവള്ളകാനജക്കര 3-26-1

17 കഫകാറജക്കള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജക്ടസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-28-2

18 വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ 3-29-1

19 സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-30-1

20 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ 3-32-1

21 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ 3-33-1

22 എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവളളകാനജക്കര 3-47-1

23 സബസ കസനര് ഓഫസ RARS(NR), മകഞശസ്വരമ 3-52-1

24 കക എ യ പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 3-54-4

25 ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്, കകകാഴജകക്കകാടെസ 3-61-2

കമല് അപകാകതകള് പരജഹരജക്കകാനകാവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-1-5) സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കുമ  ,   കകന്ദ്രങ്ങളജല് തയകാറകാക്കുന
കണക്കുമ സമകാന രശ്രീതജയജലല

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെയമ  വരവകചലവസ
കണക്കുകളുകടെ ആകക തുകയകാണസ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വകാര്ഷജക കണക്കസ.  എനകാല്
രണസ  തലത്തെജലുള്ള  കണക്കുകളുമ  സമകാനരശ്രീതജയജലല  തയകാറകാക്കുനതസ.  ഇതസ
പരജകശകാധജകക്കണതുമ ആവശദമകായ മകാറങ്ങള് വരുകത്തെണതുമകാണസ.
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1-2-2)   ധനസഹകായവമ വജനജകയകാഗവമ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ധനസഹകായവമ  വജനജകയകാഗവമ  സമബനജച

കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1-2-2-1)   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണസ   -   മുനജരജപസ  ,   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളുകടെ 
ഫണസ തജരജച്ചുള്ള കണക്കുകള് ലഭദമല  .

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജകല  സര്വ്വകലകാശകാല  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ
മുനജരജപസ  തുക  149,90,00,139/-  രൂപയമ  വര്ഷകാനദ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  131,75,01,998/-
രൂപയമകാണസ.  ടെജ  തുകകളുകടെ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  മുനജരജപസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
വജശദകാമശങ്ങള്  ലഭദമല. ഇതസ  പരജകശകാധജചസ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകള്
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

1-2-2-2)   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര് കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ നടെത്തെജപസ  - 20,59,86,882/-  രൂപ 
വകമകാറജ കചലവകാക്കജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ ഐ.സജ.എ.ആര് കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ നടെത്തെജപ്പുമകായജ
ബനകപടസ  20,59,86,882/-രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാല  വകമകാറജ  കചലവകാക്കജയജട്ടുണസ.
എനകാല് ഫണസ തജരജച്ചുള്ള മുനജരജപസ നശ്രീക്കജയജരജപസ വജശദകാമശങ്ങള് ലഭദമലകാത്തെതജനകാല്
ഇത്രയമ തുക ഏതസ ഫണജല് നജനകാണസ വകമകാറജ കചലവഴജചകതനസ വദക്തമല.

1

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ വദതദകാസമ

ഐ സജ എ ആര് ധനസഹകായമ
(100%)

10,72,80,400 22,44,68,878 11,71,88,478

ഐ സജ എ ആര്
കകകാ- ഓര്ഡജകനറഡസ പ്രജക്റ്റുകള്

9,35,62,900 18,23,61,304 8,87,98,404

ആകക 200843300 406830182 205986882
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1-2-2-3)   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്   100%,   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്  .   കകകാ  -  ഓര്ഡജകനറസ 
കപ്രകാജകസ   (75%)   എനശ്രീ ഫണജനങ്ങളുകടെ വരവജനത്തെജല്   7,61,91,080/-   രൂപ 
കുറവസ

എ)  ഐ.സജ.എ.ആര്.  100%  ഫണജകന  2016-17  വര്ഷകത്തെ  ആകക  വരവസ
10,72,80,400/-  രൂപയകാണസ  വകാര്ഷജക കണക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്
ഐ.സജ.എ.ആര്.  ഗ്രകാനസ രജജസ്റ്റര്  XII  (ഫജനകാനസസ  കസക്ഷന)  പ്രകകാരവമ,  ടെജ
കപ്രകാജക്ടുകള്ക്കകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  തകന  നലജകജയജട്ടുള്ള  വജവജധ  വജനജകയകാഗ
സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്  പ്രകകാരവമ  ഈ  ഇനത്തെജല്  16,40,87,231/-  രൂപ  ഫണജങ്ങസ
ഏജനസജയജല് നജനമ ലഭജചതകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. വദതദകാസമ 5,68,06,831/-.രൂപ. 

ബജ)  ഐ.സജ.എ.ആര്.  കകകാ-ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്റ്റു  (75%)  കളുകടെ വകാര്ഷജക
കണക്കു  പ്രകകാരമുള്ള  ആകക  വരവസ  തുക  9,35,62,900/-  രൂപയകാണസ.  എനകാല്  കമല്
സൂചജപജച രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരവമ,  വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്ര പ്രകകാരവമ  11,29,47,149/-  രൂപ
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജചതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  വദതദകാസമ  1,93,84,249/-  രൂപ.
വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ഫണജകന കപരസ വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ
കരഖകപടുത്തെജയ വരവസ

രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാ

ലക്കസ ലഭജച
കരഖകപടുത്തെജയ വരവസ

വദതദകാസമ

ഐ.സജ.എ.
ആര്. 100%

10,72,80,400/- 16,40,87,231/- 5,68,06,831/-

ഐ.സജ.എ
.ആര് കകകാ-ഓര്

ഡജകനറസ കപ്രകാജകസ
75%

9,35,62,900 11,29,47,149 1,93,84,249

ആകക 7,61,91,080

കമല്  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  7,61,91,080/-  രൂപ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  ഈ
ഫണജനങ്ങളുകടെ ശശ്രീര്ഷകത്തെജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജടജല. കമല് സൂചജപജച കുറവസ വന
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തുക  'സകസ്പെനസസ'  (8888)  എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജലകാണസ  ബുക്കസ  കചയജരജക്കുനതസ.
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ അവസകാനജചജട്ടുമ സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടെജ ഫണസ
'സകസ്പെനസസ'  എന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  കജടെക്കുനതസ  ഗകൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസ.  ഇതസ
സൂചജപജക്കുനതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  അക്കകൗണജങ്ങസ  സമ്പ്രദകായത്തെജകന  കപകാരകായ്മകളുമ,
ആഭദനര  നജയന്ത്രണ  സമവജധകാനത്തെജകന  കകാരദക്ഷമത  ഇലകായ്മയമകാണസ.

1-2-2-4)   തജരജചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ   (8888)

2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകാവസകാനമ  10,35,24,100/-  രൂപ സകസ്പെനസസ ഫണസ
എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുന.  2016
ഏപ്രജല്,  കമയസ,  ജൂണ,  ജൂലകായസ  മകാസങ്ങളജലകായജടകാണസ  കമല്  സൂചജപജച
ധനസഹകായങ്ങളജല്  ഏകറയമ  ലഭജചജരജക്കുനതസ.  വജവജധ  പദ്ധതജകളുകടെ
നടെത്തെജപജനകായജ വജവജധ ഫണജങ്ങസ ഏജനസജകള് നല്കജയ ധനസഹകായമ ഇത്രയമ
കകാലമ  സകസ്പെനസസ  കഹഡജലകായജ  തജരജചറജയകാകത  നജലനജര്ത്തുനതുമ,
ആവശദമകായ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ  ഉപകയകാഗജക്കകാകത  കജടെക്കുനതുമ
ഗുരുതരമകായവശ്രീഴ്ചയകാണസ.

1-2-2-5)   പദ്ധതജ ധനസഹകായമ  -   വജനജകയകാഗമ തൃപജകരമല
2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനമ ലഭജച പദ്ധതജ

ധനസഹകായത്തെജല് നജനമ 49% മകാത്രമകാണസ കചലവഴജചജരജക്കുനതസ

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പദ്ധതജ
ധനസഹകായമ

42,24,50,000 20,77,35,224

1-2-3)   ആഭദനര വരവസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ആഭദനര വരവസ സമബനജച കപകാതു പരകാമര്ശങ്ങള് 

ചുവകടെ കചര്ക്കുന.
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1-2-3-1)   ആഭദനര വരവസ   -10.96   കകകാടെജ രൂപ സര്വ്വകലകാശകാലകാ 
അക്കകൗണജകലക്കസ   (A/C NO.67347312827)   വകമകാറജയജടജല

2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ആഭദനര വരുമകാനമ
25,56,79,373/- രൂപയകാണസ. എനകാല് ടെജ തുകയജല് നജനമ 14,60,10,457/- രൂപ മകാത്രമകാണസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ആഭദനര  വരുമകാനത്തെജകന  അക്കകൗണജകലക്കസ
(A/c.No.67347312827)  നജകക്ഷപജക്കകപടജട്ടുള്ളതസ.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കശ്രീഴജലുള്ള വജവജധ
കകന്ദ്രങ്ങളജലകായജ അക്കകൗണസ കചയകപട 25,56,79,373/- രൂപയജല് 10,96,68,916/- രൂപ ടെജ
അക്കകൗണജകലക്കസ (A/c.No.67347312827) ക്രഡജറസ കചയകപടജടജല.

ആകക ആഭദനര വരവസ 25,56,79,373/-

സര്വ്വകലകാശകാല ആഭദനര വരുമകാന 
അക്കകൗണജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപട തുക

14,60,10,457/-

വദതദകാസമ 10,96,68,916/-

 
2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  മുതല്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  വജവജധ

കകന്ദ്രങ്ങളജകല ആഭദനരവരുമകാന ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപടുന
തുകകള്  അതകാതസ  ആഴ്ചതകന  ഒരു  മജനജമമ  ബകാലനസസ  മകാത്രമ  ബകാക്കജ  നജര്ത്തെജ
"Autosweep  ” ആയജ  സര്വ്വകലകാശകാല  കസനറജലുള്ള  ആഭദനരവരുമകാനത്തെജകന
അക്കകൗണജകലക്കസ  (A/c.No.67347312827)  മകാറകപടുനണസ.  ഈ  ഒരു  സകാഹചരദമ
നജലനജല്കക്ക  10.96  കകകാടെജ  രൂപ  കസനടല്  അക്കകൗണജകലക്കസ  ക്രഡജറസ
കചയകപടെകാതജരജക്കുനതസ  ഗുരുതരമകായ  വശ്രീഴ്ചയകാണസ. ഇതസ  പരജകശകാധജചസ  എത്രയമ
കപകടനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-3-2)    റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകള്    -    വരവകള് കൃതദമകായജ കമപ് കടകാളറുകടെ
അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുനജല  .

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയസ കശ്രീഴജലകായജ ഐ.സജ.എ.ആര് റജകവകാള്വജമഗസ
ഫണസ, ഒ.ഇ.എ.പജ.  റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ, കക.എ.യ. റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ എനജങ്ങകന
മൂന തരത്തെജലുള്ള റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകളകാണസ പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.  2016-17  വകാര്ഷജക
കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കമകാത്തെമ ആഭദനര വരുമകാനത്തെജകന 54%  വമ
ഇതജല്  നജനള്ള  വരവകാണസ.  എനകാല്  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  ലഭജക്കുന  വരവകള്
കൃതദമകായജ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  ഒടുക്കുനജല.  റജകവകാള്വജങ്ങസ  ഫണജകന
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പ്രവര്ത്തെന  മകാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകകാരമ(ഡയറക്ടര്  ഓഫസ    റജസര്ചജകന  ഉത്തെരവസ  നമ്പര്
R2/65600/11 തശ്രീയതജ 22-11-2012) റജകവകാള്വജങ്ങസ ഫണസ ഇനത്തെജല് അതതസ കകന്ദ്രങ്ങളജല്
ലഭജക്കുന വരവസ തുകകള് പ്രതജമകാസമ കമപ് കടകാളര് അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുവകാന (Corpus
amount  ഒഴജകക)  നജര്കദ്ദേശജക്കുന.  എനകാല്  ഇതസ  കൃതദമകായജ  നടെക്കുനജല. 2016-17
വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  കമകാത്തെമ  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  വരവജകന  49%
മകാത്രമകാണസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  ലഭദമകായജട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ
പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ- അതകാതസ
കകന്ദ്രങ്ങളജല് ലഭജച വരവസ

29,80,28,850

കമപ് കടകാളര് അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുവന
തുക

14,60,65,891

വദതദകാസമ 15,19,62,959

1-2-3-3)   സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങള് ടഷറജ അക്കകൗണ്ടുകളജല് 
സൂക്ഷജക്കകാത്തെതജനകാല് പലജശ ഇനത്തെജല് നഷ്ടമ

2016-17 വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ 98 സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളജലകായജ 12,11,48,998/- 
രൂപ നശ്രീക്കജയജരജപകായജ നജലവജലുണസ. എനകാല് ഇതജല് ഏറജയ പങമ 
നജകക്ഷപജക്കകപടജരജക്കുനതസ കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജലകാണസ. എനകാല് സ്ഥജര 
നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ സമസ്ഥകാന ടഷറജ അക്കകൗണജല് ലഭദമകാകുന പലജശ നജരക്കജകന 
അകപക്ഷജചസ കുറഞ നജരക്കജലകാണസ കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജല് നജനമ പലജശ 
ലഭദമകാവനതസ. ഇതുമകായജ ബനകപടസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ 3/17 മുതല് 
4/17 വകര കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജല് നജകക്ഷപജച സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ 
വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

എഫസ.ഡജ

നമ്പര്
തുക കകാലവധജ

പലജശ
നജരക്കസ ബകാങസ

67396004904 50,00,000 18.3.17 മുതല് 6.9 എസസ.ബജ.ഐ
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18.3.18

67396016772 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67396886124 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67396883825 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67397903354 75,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

ആകക 2,75,00,000

ഈ കകാലയളവജല് സമസ്ഥകാന ടഷറജ അക്കകൗണജല് ലഭദമകാകുന പലജശ നജരക്കസ
8.50% ആണസ. (ജജ.ഒ.പജ നമ്പര് 25/2017/ഫജന. തശ്രീയതജ 21.02.2017). ആയതജനകാല് പലജശ
ഇനത്തെജല് നഷ്ടമ സമഭവജചജട്ടുണസ. 

തുക എസസ.ബജ.ഐ പലജശ(6.9) ടഷറജ അക്കകൗണസ പലജശ(8.5) നഷ്ടമ

2,75,00,000 18,97,500 23,37,500 4,40,400

കകവലമ  അഞസ സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളജല്  മകാത്രമകായജ  പലജശ  ഇനത്തെജല്
4,40,400/-  രൂപ  നഷ്ടമ  സമഭവജച്ചുകവങജല്  കമകാത്തെമ  സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ
കണക്കസ  പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ഈ  ഇനത്തെജല്  പ്രതജവര്ഷമ
ഭശ്രീമമകായ നഷ്ടമ സമഭവജക്കുനണസ. ആയതജനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കശ്രീഴജലുള്ള എലകാ
സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളുമ  പരജകശകാധജചസ  സര്ക്കകാര്  ടഷറജയജലലകാത്തെ  നജകക്ഷപങ്ങള്
ആയതജകലക്കസ മകാറവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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1-2-4)   ഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള്

മുനവര്ഷങ്ങളജകല  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ട്ടുകളജല്  ആവര്ത്തെജചസ  ആവശദകപടജട്ടുമ
വകാര്ഷജക  കണക്കജകനകാകടെകാപമ  ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ  ഫണ്ടുകളകായ  ജനറല്  കപ്രകാവജഡനസ
ഫണസ(ജജ.പജ.എഫസ), കവല്കഫയര്ഫണസ സശ്രീമ (ഡബത.എഫസ.എസസ), ഫകാമജലജ കബനജഫജറസ
സശ്രീമ  (എഫസ.ബജ.എസസ),വര്കക്കഴസ  കപ്രകാവജഡനസ  ഫണസ  (ഡബത.പജ.എഫസ),  വര്കക്കഴസ
കവല്കഫയര്ഫണസ സശ്രീമ  (  ഡബത.ഡബത.എഫസ.എസസ),  വര്കക്കഴസ ഫകാമജലജ കബനജഫജറസ
സശ്രീമ  (ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ),  കലകാണസസ  &  അഡസ്വകാനസസസ,  കപനഷന  ഫണസ
എനജവയകടെ വജശദകാമശങ്ങള് ഉള്പടുത്തെജയജടജല. ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള് ഉള്കപകടെ
എലകാവജഭകാഗമ ഫണ്ടുകളുകടെ വജവരങ്ങളുമ വകാര്ഷജകകണക്കജല് ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

1-2-4-1)   കലകാണ   &  സകസ്പെനസസ വജശദകാമശങ്ങള് നല്കകണതകാണസ  .

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ആകക  വരവ
കചലവകള്ക്കസ കശഷമ കലകാണ & സകസ്പെനസസ ഇനത്തെജല് 14,35,32,459/-രൂപ വരവകായമ
30,51,36,000/-രൂപ  കചലവകായമ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  ഇതജകന  കഷഡക്യൂളുകള്
പരജകശകാധജക്കുവകാനകായജ  നല്കകാന  ആവശദകപകടങജലുമ  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ
വരവജകന വജശദകാമശങ്ങള് മകാത്രകമ ലഭദമകാക്കജയജട്ടുള.  കചലവസ ഭകാഗത്തെജകന കഷഡക്യൂള്
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  ലഭദമല.  ഈ  ഇനത്തെജല്  വരവജകന  ഇരടജ  കചലവസ
കരഖകപടുത്തെജയ  സകാഹചരദത്തെജല്  ആയതസ  പരജകശകാധജക്കുവകാനുള്ള  കഷഡക്യൂളുകള്
ലഭദമലകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. 

രണ്ടുതരത്തെജലുള്ള  സകസ്പെനസസ  തുകകളകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജലുള്ളതസ.
ജജ.പജ.എഫസ, ഡബ്ളത.പജ.എഫസ കപകാലുള്ള സര്വ്വകലകാശകാലക്കുള്ളജല് തകന പജടെജക്കകപടുന
തുകകളുമ  ഇനകമ  ടെകാകസ,  എല്.ഐ.സജ  കപകാകല  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കവളജയജല്
ഒടുകക്കണ  തുകകളുമ.  വകാര്ഷജക  കണക്കജകന  വരവ  ഭകാഗത്തെസ  കമപ് കടകാളര്ക്കസ
വകമകാകറണ  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ  ഇനത്തെജല്  ജശ്രീവനക്കകാരജല്  നജനമ  പജടെജച
തുകകളകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്  കചലവസ  ഭകാഗത്തെസ  വരവജകന
ഇരടജയകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കമല്  സൂചജപജച  രണജനത്തെജലുമ
(സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഉള്ളജല് പജടെജക്കുന സകസ്പെനസസ തുകകള്, സര്വ്വകലകാശകാലയസ
കവളജയജല്  ഒടുകക്കണ  സകസ്പെനസസ  തുകകള്)  വരുന  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ
തുകകളകാണസ  ഇവജകടെ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളകതങജല്  ക്രമകകടുകള്ക്കുള്ള
സകാധദതകള്  നജലനജല്ക്കുനണസ. ആയതജനകാല്  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല
പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.
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1-2-4-2)    ജജ  .  പജ  .  എഫസ  ,    ഡബ്ളത  .  പജ  .  എഫസ  അക്കകൗണ്ടുകളജലകായജ
100,43,11,547/-  രൂപ കുറവസ

2016-17  വര്ഷകത്തെ  ജജ.പജ.എഫസ,  ഡബ്ളത.പജ.എഫസ  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ  ഈ
അക്കകൗണ്ടുകളജല് 100,43,11,547/-രൂപ കുറവകാണസ.

ഇനമ കുറവസ തുക

ജജ.പജ.എഫസ 97,69,42,723

ഡബ്ളത.പജ.എഫസ 2,73,68,824
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 ഭകാഗമ-2

വരവസ കണക്കുകളജനകമലുള്ള ഓഡജറസ
നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള്

2-1)   കക്രഡജറസ കസയജല്   - 67,40,147/-   രൂപ സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
ലഭദമകായജടജല  .

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഉല്പകാദജപജക്കുന കചടെജകള്,  വജത്തുകള്,
മറസ  നടെശ്രീല് വസ്തുക്കള് എനജവയകടെ വജപണനത്തെജകന ഭകാഗമകായജ  സര്ക്കകാരജന വജവജധ
വകുപ്പുകള്ക്കുമ, സര്വ്വകലകാശകാലയജകല വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള് പരസ്പെരവമ ഇനകവകായ്സുകള്
(കക്രഡജറസ കസയജല്)  പ്രകകാരമുള്ള വജല്പനകള് കകാലങ്ങളകായജ നടെക്കുനണസ.  എനകാല്
ഇതജനസ നജയതമകായ നടെപടെജക്രമങ്ങകളകാ, ചടങ്ങകളകാ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് നജലവജല. ഈ
നടെപടെജകളജകല  ക്രമരകാഹജതദകത്തെക്കുറജചസ  2015-16  വര്ഷകത്തെ  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടജല്
(ഖണജക  2-2)  പരകാമര്ശജചജട്ടുമ  സര്വ്വകലകാശകാല നകാളജതുവകര നടെപടെജ  സസ്വശ്രീകരജചജടജല.
കൂടെകാകത  പ്രസ്തുത  ഖണജകയജല്  1,18,82,016/-  രൂപ  കക്രഡജറസ  കസയജല്  ഇനത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ളതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജരുന.  ഇതജല്
തശ്രീര്പകാക്കജയതുമ കശഷജക്കുനതുമകായ തുകകളുകടെ വജവരങ്ങളുമ ലഭദമകാക്കജയജടജല. 

2016-17  വര്ഷകത്തെ  വജല്പനയജല്  67,40,147/-  രൂപയകാണസ  ഈ  ഇനത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ ലഭജക്കുവകാനുള്ളതസ. പ്രതജവര്ഷമ ഭശ്രീമമകായ തുകകളകാണസ ഇത്തെരത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ളതസ.  എനകാല്  ഇതസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്
ഉള്കപടുത്തുകകയകാ,  ലഭജക്കുവകാനുള്ള  തുകകളുകടെ  വര്ഷമ  തജരജച്ചുള്ള  സമക്ഷജപമ
സൂക്ഷജക്കുകകയകാ  കചയ്യുനജല.  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടെകാത്തെ  ടെജ  തുകകള്
ലഭദമകാക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ ഇനകവകായ്സുകളുകടെ (2016-17) വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് കകന്ദ്രത്തെജകന കപരസ ലഭജക്കകാനുള്ള
തുക

1 പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന & നഴറജ മകാകനജ്കമനസ
യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര

47,000

2 കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 19,100
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3 കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ 3,66,396

4 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ ഒകലറജക്കള്ചര്,
കവള്ളകാനജക്കര

49,120

5 റശ്രീജജയണല് അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന,
പശ്രീലജകക്കകാടെസ

5,03,996

6 അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന
കസനര്

30,945

7 കകാര്ഷജക വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 27,21,939

8 കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര 44,035

9 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ വമകക്രകാബകയകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര

2,04,787

10 കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ 3,20,225

11 കക എ യ പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 11,65,810

12 ആകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല്
പ്ളകാനസ,ഓടെക്കകാലജ

18,406

13 കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര്
എഞജനശ്രീയറജമഗസ & കടെകകകാളജജ, തവനൂര്

43,595

14 വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ 18,025

15 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര 35,815

16 കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ 6,68,990

17 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, 4,81,963
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അമ്പലവയല്

ആകക 67,40,147

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 10 ആയജ കചര്ക്കുന.

2-2)   കക എ യ എകസ്റ്ററസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

2-2-1)   റബര് മരങ്ങള് പുനര്കലലമ കചയജടജല
കക.എ.യ റബര് എകസ്റ്ററജകല 11,518 റബര് മരങ്ങള് പുനര്കലലമ കചയതകായജ 

കകാണുനജല. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ കബകാ
ക്കസ

കപകാടജകന
കപരസ 

ടെകാപജമഗജനുള്ള
മരങ്ങളുകടെ

എണമ

കലലമ കചയതജകന
വജശദകാമശങ്ങള് കലല തുക

1 എ സുഹകാസജനജ 2900

14.2.14 മുതല്
14.02.16 വകര രണസ

വര്ഷകത്തെയസ

25,61,455

2 ബജ പഞവടെജ I 5600 55,00,000

3 ഡബത
2 എ

പ്രജയദര്ശജനജ 2541 33,00,000

4 - പഞവടെജ II 477 നകാളജതുവകര കലലമ
കചയജടജല

-

ആയതസ പുനര്കലലമ നടെത്തുനതജനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

2-2-2)   കുടെജശജക തുക ഈടെകാക്കുനതജനസ നടെപടെജകള് 
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ

1)  കകരള അഗ്രജകള്ചറല് യൂണജകവഴജറജ എകസ്റ്ററജകല ഗ്രൂപസ  4 (കകകാകക്കകാ ഫകാമ ഏരജയ)
കസകാടര്  ടെകാപജമഗജനസ  20.07.16  മുതല്  രണസ  വര്ഷകത്തെക്കസ  എടുത്തെജട്ടുളള  ശശ്രീ.അബ്ദുള്
ജഗ്ഫര്,  ഫകാത്തെജമ  മനസജല്,  കണയമ,  പത്തെനകാപുരമ,  കകകാലമ  3- ാകാമഗഡുവകായ
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4,71,178/-  രൂപ ഇനജയമ അടെക്കുവകാന ബകാക്കജയണസ. 25.07.2017  നസ അടെവകാകക്കണ തുക
22.01.18  (22.12.17  തശ്രീയതജയജകല കക.എസസ.എ  (എ ജജ  യ)  എ 1  966/17(601)  – നമ്പര്
ഓഡജറസ കനകാടജനസ 22.01.18 നസ നല്കജയ മറുപടെജ പ്രകകാരമ) വകര അടെവകാക്കജയജടജല.

2)  ഗ്രൂപസ  III  യജല്  ഉളള  റബര്  മരങ്ങള്  രണസ  വര്ഷകത്തെക്കസ  റഗുലര്  ടെകാപജങ്ങസ
നടെത്തുനതജനകായജ  ശശ്രീ.കതകാമസസ  കജകാര്ജസ  വമലകാറ്റൂര്  കഹകൗസസ,  പനജയകാര്കുടജ,
കപകാനമുടെജ ഇടുക്കജ, എനയകാള്ക്കസ നല്കജയജട്ടുണസ. എനകാല് 3 -ാകാമ ഗഡുവകായ 2,93,062/-
(ആകക  കലല  തുക  11,83,325/-)  രൂപ  അടെവകാക്കജയജടജല.  മൂനകാമ  ഗഡു  അടെവകാകക്കണ
തജയതജ 20.05.17 ആയജരുനകവങജലുമ 22.01.18 (22.12.17 തശ്രീയതജയജകല കക.എസസ.എ (എ
ജജ  യ)  എ 1   966/17(601)  – നമ്പര്  ഓഡജറസ  കനകാടജനസ  22.01.18 നസ  നല്കജയ  മറുപടെജ
പ്രകകാരമ) വകര തുക അടെവകാക്കജയജടജല.

കമല് തുകകള് അടെക്കുവകാന വശ്രീഴ്ച വരുത്തെജയതജനസ 18% പലജശ സഹജതമ ഈടെകാക്കജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

2-3)   കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   വവറജല

2-3-1)   രസശ്രീതുകളുകടെ ഉപകയകാഗത്തെജല് കണ അപകാകതകള് 
ഓഡജറസ കകാലയളവജകല രസശ്രീതുകളുകടെ ഉപകയകാഗത്തെജല് തകാകഴ പറയന 

അപകാകതകള് കകാണുന. 

ക്രമ
നമ.

രസശ്രീതസ
ബുക്കസ നമ. 

രസശ്രീതസ നമ.
തജയതജ തുക അപകാകത

1 63553 11/ 31.8.17 1,875 Cancelled എനസ original, duplicate
ഇവ രണജലുമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല 

2 63234 61/ 21.7.17 2,000
Original മകാത്രമ Cancelled

കചയജരജക്കുന. duplicate കദകാനസല്
കചയജടജല.

3 63552 85/ 26.8.17 620 “

4 63554 41/ 23.9.17 3,125 “

5 63555 40/ 4.10.17 600 “
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6 63557 66/ 20.10.17 180 “

7 63804 3/ 23.10.17 250 “

8 63552 91/ 29.8.17 6,705 കദകാനസല് കചയതജനസ കകാരണമ
കരഖകപടുത്തെജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല

കമല്  സൂചജപജച  രസശ്രീതജകള്  കദകാനസല്  കചയതജനസ  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ
ഉത്തെരവകാദജത്തെകപടവര്  സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല.  ആയതജനകാല്  ഇക്കകാരദമ  ഭകാവജയജല്
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

2-4) AINP   ഓണ അഗ്രജക്കള്ചറല് ഓര്ണജകത്തെകാളജജ  ,   സജ ഒ
എചസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

2-4-1)   കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര്   -   അപകാകതകള്
1) വജല്പനയകായജ എത്തെജക്കുന കതനജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ക്ഷമതയള്ള ഉകദദകാഗസ്ഥന 
പരജകശകാധജക്കുകകയകാ സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചയജടജല.

 2)  കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററജല് കതന ഇലകാതജരുന ദജവസങ്ങളജലുമ  16  മുതല്  22  കുപജ കതന
വജല്പന നടെത്തെജയജട്ടുണസ. ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന

ക്രമ നമ തശ്രീയതജ രസശ്രീതജ നമ കസ്റ്റകാക്കസ(കുപജ) വജല്പന(കുപജ)

1 28.10.15 34/60208 11 16

2 28.10.16 10/62268 ഇല 22

3 23.06.17 61/63168 1 4
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3) 28.06.2017  നസ ഭകൗതശ്രീക പരജകശകാധന നടെത്തെജയകപകാള്  28  കുപജ കതനകാണസ കകാണകാന
സകാധജചതസ. എനകാല് കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ ടെജ ദജവസകത്തെ കസ്റ്റകാക്കസ 35 കുപജയകാണസ.

4)  കതന ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  വകാങ്ങജക്കുന കതന കബകാടജലുകള്,  കദകാപ്പുകള്,
സ്റ്റജക്കറുകള് എനജവ കസ്റ്റകാക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  കതന കുപജകളജല് പതജപജക്കുന
കലബലജല്  ബകാചസ  നമ്പര്,  സശ്രീരജയല്  നമ്പര്,  ഓഫശ്രീസസ  സശ്രീല്  എനജവ
കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

5) കതനജകന കസ്റ്റകാക്കജല് നജനസ റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ വജറതജകന എണവമ കുറചസ

എഴുതജയജട്ടുണസ.

2-4-2)   രസശ്രീതസ ബുക്കസ നഷ്ടസകപട്ടു  സര്വ്വകലകാശകാല നടെപടെജ –
സസ്വശ്രീകരജചജടജല

19.10.16 ല് CCA4/8078/13 പ്രകകാരമ കഹഡസ കസ്വകാര്കടഴജല് നജനമ നല്കജയ 62667
നമ്പറജലുള്ള രസശ്രീതസ  ബുക്കസ ഓഫശ്രീസജല് നജനമ നഷ്ടകപടജട്ടുണസ  (ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണമ
നമ്പര് 4/30.06.17, 13/05.07.17 മറുപടെജ). ഇതസ സമബനജച്ചുള്ള അപകാകതകള് വജശദമകായജ
ചൂണജകകാണജച്ചുകകകാണസ  27.09.17  കല  കക.എസസ.എ(എ.ജജ.യ)  ആര്1   940/17  – നമ്പര്
പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാല  രജജസകാര്,  കമപസ  കടകാളര്  എനജവര്ക്കസ  പ്രകതദക  കത്തെസ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഗുരുതരമകായ  ഈ  വജഷയത്തെജല്  പരജകശകാധന  നടെത്തെജ  അനനര
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കണകമനസ കത്തെജല് ആവശദകപടജട്ടുമ സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല്
നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജചജടജല. ഇതു സമബനജച മറ അപകാകതകള് ചുവകടെകചര്ക്കുന.

1)  രസശ്രീതസ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കുനജല.  അതജനകാല് കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴജല്
നജനമ  ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  വകമകാറജയ  രസശ്രീതസ  ബുക്കുകളുകടെ  കൃതദത  അറജയകാന
സകാധജക്കുനജല.

2)  പ്രതജദജന  വരവസ  കരഖകപടുത്തുന  രജജസ്റ്റര്  (ആര്.ഡജ.ആര്)  ഓഫശ്രീസജല്
സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഓകരകാ  ദജവസകത്തെ  വരവമ,  ആയതജകന  ഒടുക്കു  വജശദകാമശങ്ങളുമ
എവജകടെയമ  കരഖകപടുത്തുനജല.  കദകാഷസ  ബുക്കജല്  ഓകരകാ  ദജവസകത്തെയമ  വരവസ
കരഖകപടുത്തുനകണങജലുമ  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന  അതസ  പരജകശകാധജക്കുകകയകാ
സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചയ്യുനജല.

3)  രസശ്രീതസ  ബുക്കസ,  പണമ  എനജവ  വകകകാരദമ  കചയകാന  ഒരകാകള  പ്രകതദകമകായജ
നജകയകാഗജചജടജല. ഒരു ദജവസമ തകന ഒനജലധജകമ വദക്തജകള് രസശ്രീതസ ബുക്കസ വകകകാരദമ
കചയതകായജ കകാണുന.
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4)  കതന  വജല്പനയജലൂകടെ  ലഭജച  തുക  രണ്ടുമകാസത്തെജലധജകമ  വകവശമ  വച കശഷമ
ബകാങജല്  ഒടുക്കജയതകായജ  കകാണുന.  (ഉദകാഹരണമ  01.04.17,  06.04.17  എനശ്രീ
തശ്രീയതജകളജകല വരവസ  1000/-  രൂപ  (രസശ്രീതജ  നമ്പര്  49/  63168  750/-  – രൂപ,  രസശ്രീതജ
നമ്പര് 50/ 63168  250/-  – രൂപ) ബകാങജല് അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ 23.06.17 കല ചലകാന
നമ്പര് 2002412 പ്രകകാരമകാണസ.)

5)  രസശ്രീതജകല  തജയതജ  തജരുത്തുകയമ  തുക  ബകാങജലടെക്കകാകത  വകവശമ
വചജരജക്കുനതകായമ  കകാണുന  (ഉദകാഹരണമ രസശ്രീതജ  ബുക്കസ  നമ്പര്  63168  കല രസശ്രീതജ
നമ്പര്  50,  51,  52,  53  എനജവയജല്  കതന  വജറ  തശ്രീയതജകളകായ  27.03.17,  06.04.17,
26.04.17,  26.04.17  എനജവ തജരുത്തെജ  23.06.17  എനകാക്കജ  മകാറജ,  ഇവയജകല തുകയകായ
2,000/- രൂപയമ 23.06.17 ല് രസശ്രീതസ കചയകപട 26,750/- രൂപയമ (107 കബകാടജല് കതന)
ഉള്കപകടെ  23.06.17  ലകാണസ  അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ.).  ഇത്തെരത്തെജല്  28,750/-രൂപ
രണ്ടുമകാസകത്തെകാളമ വകവശമ വചജട്ടുണസ.

6)  നമ്പര്  60209, 62268  എനശ്രീ രസശ്രീതസ ബുക്കുകളജല് കതനജകന അളവസ,  തുക എനജവ
തജരുത്തെജ  3,150/-  രൂപയകടെ  പണകാപഹരണമ  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 
നമ.

രസശ്രീതജ രസശ്രീതജ പ്രകകാരമ കതന 
വജറതജകന വജശദകാമശമ

തുക ബകാങജല്
അടെവകാക്കജയത്തെജകന 
വജശദകാമശമ
(രൂപയജല്)

നമ. തശ്രീയതജ തുക കബകാടജല്
(എണമ)

ആകക
തുക
(@250 
രൂപ/
കബകാ
ടജല്)

അടെവകാകക്ക
ണജയജ
രുനതസ

അടെവകാ
ക്കജയതസ

വദ
തദകാ
സമ*

1 90/
60209

05.07.16 2000 8 2,000 2,000 750 1,250

2 46/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

3 48/ 29.12.16 1000 4 1,000 1,000 100 900
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62268

4 51/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

5 52/
62268

29.12.16 500 2 500 500 150 350

6 57/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

7 58/
62268

29.12.16 500 2 500 500 150 350

ആകക
വദതദകാസമ

4,750 4,750 1,600 3,150

* വദതദകാസത്തെജനുള്ള കകാരണമ യഥകാര്ത്ഥ തുക രസശ്രീതജയജല് തജരുത്തെജ അടെച തുകയകായജ
മകാറജയതജനകാല്.

7)  രസശ്രീതസ  നല്കകാകത  കതന  വജല്പന  നടെത്തുനതകായജ  സ്ഥജരശ്രീകരജചജട്ടുണസ.വജല്പന
നടെത്തുന  വജവരങ്ങള്  കവള്ള  കപപറജല്  എഴുതജ  ഒകനകാ  രകണകാ  മകാസങ്ങള്ക്കസ
കശഷമകാണസ രസശ്രീതസ കചയ്യുനതസ.  [ഉദകാ : 01.04.17, 06.04.17 എനശ്രീ തശ്രീയതജകളജകല വരവസ
1,000/-  രൂപ  (രസശ്രീതജ  നമ  49/63168  750  രൂപ,  50/63168   250/-  – രൂപ)  ബകാങജല്
അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ 23.06.17 കല ചലകാന നമ  – 2002412 പ്രകകാരമകാണസ.]

8)  രസശ്രീതസ ബുക്കസ പരജകശകാധജചതജല് രണ്ടുമകാസത്തെജലധജകമ വജല്പന കകാണജക്കകാകത ഒറ
ദജവസമ 107 കുപജ കതന വജറതകായജ കകാണുന.

[ഉദകാ:  രസശ്രീതജ  ബുക്കസ  നമ   – 63168 കല  50,  51,  52,  53  എനജവയജല്  കതന  വജറ
തശ്രീയതജകളകായ  27.03.17,  06.04.17,  26.04.17,  26.04.17  എനജവ  തജരുത്തെജ  23.06.17
എനകാക്കജ മകാറജ,  ഇവയജകല തുകയകായ  2,000/-  രൂപയമ  23.06.17  ല് രസശ്രീതസ കചയകപട
26,750/-  രൂപയമ  (107  കുപജ കതന)  ഉള്കപകടെ  23.06.17 ലകാണസ അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ.]

ഇതു  പ്രകകാരമ  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  ക്രമകപടുത്തെകാന  5  തവണകളകായജ  125  കുപജ
കസ്റ്റകാക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ. കതനജകന കസ്റ്റകാക്കസ കൃതദമകായജ പരജപകാലജക്കകാത്തെതജനകാല്
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രസശ്രീതസ  നല്കകാകത കതന വജല്പന നടെത്തെജയതജകന എണമ/തുക പരജകശകാധജക്കുവകാന
സകാധജചജടജല.

2-4-3)   കതന ഉല്പകാദനമ   -   അപകാകതകള്

1)  സര്വ്വകലകാശകാലകാ കദകാമ്പസജനുള്ളജലകായജ  5  കകകാളനജകളുമ  (കതനശ്രീച കൂടെസ)  ഇടുക്കജയജല്
ഒരു സസ്വകകാരദ വദക്തജയകടെ ഭൂമജയജലകായജ  19  കകകാളനജകളുമകാണസ കതന ഉല്പകാദനവമകായജ
ബനകപടസ നജലവജലുള്ളതസ. (ഓഡജറസ അകനസ്വഷണമ നമ്പര്  11/06-07-17  മറുപടെജ)  ഇതജല്
സസ്വകകാരദ  വദക്തജയകടെ  ഭൂമജയജലുള്ള  കതന  ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  ടെജ
വദക്തജയമകായജ കരകാര് വദവസ്ഥകള് ഉണകാക്കജയജടജല.

2) കമല് സൂചജപജച കകകാളനജകളജല് നജനമ കതന കശഖരജക്കുനതജകന വജവരങ്ങള്, പ്രസ്തുത
കകകാളനജകളജല്  നജനമ  ലഭദമകായ  കതനജകന  അളവസ,  ഇതുമകായജ  ബനകപട
കജകാലജവജവരങ്ങള്,  ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  കതന  എത്തെജചതജകന  വജശദകാമശങ്ങള്,
കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  എത്തെജച  അസമസ്കൃത  കതനജകന  അളവസ,  അതജല്നജനമ  ലഭദമകായ
വജല്പനകയകാഗദമകായ  കതനജകന  അളവസ  തുടെങ്ങജയ  പ്രകാഥമജക  വജവരങ്ങള്  ലഭദമകാക്കുന
കരഖകകളകാ രജജസ്റ്ററുകകളകാ കകന്ദ്രത്തെജല് സൂക്ഷജചജടജല.

3)  കതനജകന ഗുണനജലവകാരമ ഉറപ്പുവരുത്തുനതജനുളള പരജകശകാധനകള് ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജല്
നടെത്തുനജല. (Moisture content Test മകാത്രമകാണസ നടെത്തുനതസ).

2-5) കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്ര

2-5-1)   നകാളജകകര കലലമ – അപകാകതകള്

കശുമകാവസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജകല  കതങ്ങുകളജല്  നജനമ  2015  ഡജസമബറജല്
വജളകവടുത്തെ  8300  കതങ്ങകള്  08.01.16-നസ  കലലമ  കചയ്യുകയമ  8/-  രൂപ  അടെജസ്ഥകാന
വജലയജല് കലലമ ആരമഭജക്കുകയമ കചയ.  15  കപരകാണസ കലലത്തെജല് പകങടുത്തെജരുനതസ.
കലലത്തെജല്  പകങടുത്തെവര്  വജല  ഉയര്ത്തെകാന  തകാല്പരദമ  കകാണജചജല  എനകാണസ
ഫയലജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കലലമ  ഉകപക്ഷജക്കുകയമ  പജനശ്രീടെസ  കക.എ.യ.
കസനടല് നഴറജക്കസ കവടജത്തൂക്കമ രശ്രീതജയജല് (split & dewatered) 2650 കജകലകാ, കജകലകാക്കസ
16.45  രൂപ നജരക്കജല് നല്കുകയമ  13.04.16-കല  100159802  രസശ്രീതജ  പ്രകകാരമ  43,593/-
രൂപ  ലഭജക്കുകയമ  കചയ.  ഒരു  കതങ്ങക്കസ  5.25  രൂപ  നജരക്കജലകാണസ  ലഭജചജരജക്കുനതസ.
അടെജസ്ഥകാന വജല 4/- രൂപയകാക്കണകമനസ കലലത്തെജല് പകങടുത്തെവര് ആവശദകപടതകായജ
ഓഡജറസ  ഒബ്ജക്ഷനുള്ള  മറുപടെജയജല്  പറകഞങജലുമ  ഇക്കകാരദമ  ഫയലജല്
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കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  അടെജസ്ഥകാനവജലയജല്  മകാറമ  വരുത്തെജ  പുനര്കലലമ  നടെത്തെകാന
ശമജചജടജല.  കതങ്ങയസ കമചകപട വജല ലഭജക്കുവകാന കവണ നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജചജടജല എന
കകാരദമ ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന. (ഫയല് നമ്പര് - CRM 762/2015).

2-6) ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര

2-6-1)   കസ്വകാളജറജ കണകടകാള് ലകാബസ  പരജകശകാധന ഫശ്രീസുകള് –
ഈടെകാക്കുനതജകല അപകാകതകള് 

 സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  26.04.14  കല  ഉത്തെരവസ  നമ.ആര്.8/63788/12  പ്രകകാരമ
കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  കകകാകളജസ,  കവള്ളകാനജക്കരയജലുമ  കകളപജജ  കകകാകളജസ  ഓഫസ
അഗ്രജകള്ചര് & എഞജനജയറജമഗസ കടെകകകാളജജ,  തവനൂരജലുമ “Establishment of Centre of
Excellence  in  Post  Harvest  Technology  and  Allied  Scheme  ” എന  പദ്ധതജ
നടെപജലകാക്കുനതജനസ  ഭരണകാനുമതജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ
പഴങ്ങളുകടെയമ കപ്രകാസസസ കചയ കഹകാര്ടജകള്ചര് ഉല്പനങ്ങളുകടെയമ വജവജധ കസ്വകാളജറജ
പരകാമശ്രീററുകള്  അളക്കുനതജനസ  നജരക്കുകള്  നജശ്ചയജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  വജവജധ
ഇനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഫശ്രീസുകള്  പരജകശകാധനയ  കശഷമ  ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമകാണസ
സസ്വശ്രീകരജക്കുനതസ. ഇനകവകായ്സസ രജജസ്റ്റര് പരജകശകാധജചതജല്, പരജകശകാധന കഴജഞ ചജല
സകാമ്പജളുകളുകടെ തുക ഇനജയമ ലഭജചജടജല.  ആയതജനകാല് പരജകശകാധന ഫശ്രീസുകള് രശശ്രീതജ
(ടെജ.ആര്.5)  മുകഖന  മുനകൂറകായജ  ഈടെകാക്കുനതജനു  കവണ  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

2-7) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്
2-7-1)   വരവസ ഒടുക്കജയജടജല

(1) 29.01.17 തശ്രീയതജയജകല തകാകഴ പറയന രശശ്രീതജ പ്രകകാരമുള്ള വരവസ ഒടുക്കജയജടജല.

ക്രമ നമ.
രശശ്രീതജ

റജമകാര്ക്കസസസ
നമ്പര് തുക

1 5/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

2 6/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017
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3 7/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

4 8/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017

5 9/61825 4,000 Rent for Open Space poopoli 2017

6 10/61825 2,000 EMD for stall no.40 poopoli 2017

7 11/61825 2,500 Advance rent for stall no.40 poopoli 2017

8 12/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

9 13/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017

ആകക 26,500/-

അക്കകൗണസ കചയകാത്തെ കമല് തുകകള് ഉത്തെരവകാദജയകായ ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജനമ 
ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ. 

(2) USAIM day end report (ഒരു ദജവസകത്തെ കമ്പക്യൂടര് രസശ്രീതജകളുകടെ കമകാത്തെമ തുക) ല്
നജനമ  മകാനസ്വല് രസശ്രീതജയജകലക്കസ  കചര്ക്കുകയമ,  ആയതസ  ആര്  ഡജ  ആറജല്  കചര്ത്തെസ
ബകാങജല് അടെവകാക്കുകയമകാണസ കചയ്യുനതസ. 3.3.17  കല  USAIM day end report  പ്രകകാരമ
67,935/- രൂപ വരവണസ. എനകാല് ഈ തുക രശശ്രീതജയജല് (രശശ്രീതജ നമ.74/61824, തശ്രീയതജ
3.3.17) കവടജതജരുത്തെജ 43,432/- എനകാക്കജ ആര്.ഡജ.ആറജല് കരഖകപടുത്തെജ അക്കകൗണജല്
അടെവകാക്കജയതകായജ കകാണുന.  ഇതുമൂലമ  24,503/-  രൂപ വരവജല്  (അക്കകൗണജല്)  കുറവസ
വനജട്ടുണസ.  ഇപ്രകകാരമ അക്കകൗണജല് കുറവസ വനജട്ടുള്ള  24,503/-  രൂപ ഉത്തെരവകാദജയകായ
ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജനമ ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

2-7-2)   രശശ്രീതജ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കുനജല

രശശ്രീതജ  ബുക്കജകന  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര് സ്ഥകാപനത്തെജല്  സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഇതുമൂലമ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ലഭജചജട്ടുള്ള  രശശ്രീതജ  ബുക്കുകളുകടെ  ബുക്കസ  നമ്പര്/എണമ,
ഉപകയകാഗജച രശശ്രീതജ ബുക്കുകളുകടെ ബുക്കസ നമ്പര്/എണമ, ബകാക്കജയള്ള രശശ്രീതജ ബുക്കുകളുകടെ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



44

ബുക്കസ നമ്പര്/എണമ എനജവയകടെ കൃതദത പരജകശകാധജചസ ഉറപ്പുവരുത്തുവകാന സകാധജചജടജല.
രശശ്രീതജ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. 

2-7-3)   കമ്പക്യൂടര് രശശ്രീതജകളുകടെ കദകാനസകലഷന   -   രശശ്രീതജകള് 
സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജക്കുനജല 

കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന  കസ്റ്ററസകമനസ  പരജകശകാധജചതജല്,
കദകാനസല്  കചയജട്ടുള്ള  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനലജലുമ  കകാര്ബണ  കകകാപജയജലുമ
(ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ നല്കുനതസ)  കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ കരഖകപടുത്തെജ
ആയതസ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ  സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഇതുമൂലമ  രശശ്രീതജകള്
കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ എനകാകണനസ പരജകശകാധജചസ  ഉറപസ  വരുത്തുവകാന
സകാധജചജടജല.  ഇതു സമബനജചസ  നല്കജയ ഓഡജറസ  റജകസ്വസജഷനുമ,  ഓഡജറസ  കനകാടജനുമ
മറുപടെജ  ലഭദമകായജടജല.  കദകാനസല്  കചയ  രസശ്രീതജകള്  ഇപ്രകകാരമ  സൂക്ഷജക്കകാത്തെ
സമവജധകാനത്തെജല്  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമകക്കടുകള്ക്കുള്ള  സകാധദത  നജലനജല്ക്കുനണസ.
അതുകകകാണ്ടുതകന ഇതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. വദകാപകമകായ രശ്രീതജയജല് വജല്പനകള്
നടെക്കുന  ഒരു  കകന്ദ്രകമന  നജലയജല്  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്
പരജകശകാധജക്കകപകടെണതകാണസ.

2-7-4)    കപ്രകാസസജങ്ങസ  ലകാബസ  ,    സമൃദ്ധജ  കവജസ  മകാര്ക്കറസ
എനജവജടെങ്ങളജകല  ഉല്പനങ്ങളുകടെ  വജപണനമ    -
ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ രശശ്രീതജ നല്കുനജല  .

കപ്രകാസസജങ്ങസ  ലകാബസ,  സമൃദ്ധജ  കവജസ  മകാര്ക്കറസ  എനജവജടെങ്ങളജകല  വജല്പന
കകൗണറുകളജല് നജനമ ഉല്പനങ്ങള് വകാങ്ങുന ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ പ്രകതദകമ രശശ്രീതസ
നല്കകാകത  ഒരു  ദജവസകത്തെ  കമകാത്തെമ  ഉല്പനങ്ങളുകടെ  വജറസ  വരവകാണസ  രശശ്രീതജ
കചയകപടുനതസ.  ഉല്പനങ്ങള്  വകാങ്ങുന  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  പ്രകതദകമ  രസശ്രീതസ
നല്കകാത്തെതു മൂലമ ഓകരകാ ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കുമ നല്കുന ഉല്പനമ,  അളവസ,  നജരക്കസ
എനജവയകടെ  കൃതദത  പരജകശകാധജചസ  ഉറപ്പുവരുത്തുവകാന  സകാധജചജടജല.  ഈ  അപകാകത
2015-16  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടജല്  സൂചജപജചജട്ടുമ  ഇകപകാഴുമ  ഈ  അപകാകത  തുടെരുനതസ
ശരജയകായ  നടെപടെജയല.  ഇത്തെരമ  കതറകായ  പ്രവണതകള്  ഗുരുതരമകായ  സകാമ്പത്തെജക
ക്രമകക്കടുകള്ക്കുള്ള  സകാധദത  നജലനജര്ത്തുനണസ.  ഈ  സകാഹചരദത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല് അടെജയനജര നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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2-8) കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചറല്
എഞജനശ്രീയറശ്രീമഗസ & കടെകകകാളജജ, തവനൂര്

2-8-1)    കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന    -    ഒറജജജനല്  ,
കകാര്ബണ കകകാപജ എനജവ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജക്കുനജല  .

കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന  കസ്റ്ററസകമനസ  പരജകശകാധജചതജല്,
കദകാനസല് കചയജട്ടുള്ള രശശ്രീതജകളുകടെ ഒറജജജനലജലുമ കകാര്ബണ കകകാപജയജലുമ കദകാനസല്
കചയ്യുവകാനുള്ള  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ആയതസ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ
സൂക്ഷജക്കുനജല. ഇതുമൂലമ രശശ്രീതജകള് കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ എനകാകണനസ
വദക്തമല.  ആയതജനകാല്  കദകാനസല്  കചയ്യുന  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനല്,  കകാര്ബണ
കകകാപജ  എനജവയജല്  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുള്ള  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ആയതസ
ഓഫശ്രീസസ കമധകാവജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.

2-9) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര്

2-9-1)   കമ്പക്യൂടര് രശശ്രീതജകളുകടെ കദകാനസകലഷന   -   ഡക്യൂപജകക്കറസ 
രശശ്രീതജ സൂക്ഷജക്കുനജല

2016-17  വര്ഷമ  കദകാനസല്  കചയ  രശശ്രീതജകളുകടെ  കമ്പക്യൂടര്  കസ്റ്ററസകമനസ
പരജകശകാധജചതജല്,  കദകാനസല്  കചയ  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനല്  സൂക്ഷജചജട്ടുകണങജലുമ
ആയതജകന  ഡക്യൂപജകക്കറസ  രശശ്രീതജ  (ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  നല്കുനതസ)  സൂക്ഷജക്കുനജല.
ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  നല്കുന  ഡക്യൂപജകക്കറസ  രശശ്രീതജ,  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുണകായ
കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ,  സൂക്ഷജക്കകാത്തെതു  മൂലമ
രശശ്രീതജകള്  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുണകായ  സകാഹചരദത്തെജകന  നജജസ്ഥജതജ
പരജകശകാധജക്കുവകാന  സകാധജചജടജല.  ഭകാവജയജല്  കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകള്  കദകാനസല്
കചയ്യുകമ്പകാള്,  ആയതജകന ഒറജജജനലജലുമ,  ഡക്യൂപജകക്കറജലുമ കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുണകായ
കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ,  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ,  പ്രകതദകമ  ഫയലകായജ
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.
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LEFT BLANK
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ഭകാഗമ - 3

കചലവസ കണക്കുകളജനകമലുള്ള ഓഡജറസ നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള്

3-1) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മണ്ണുത്തെജ

3-1-1)   ഇലക്ട്രേജസജറജ കണക്ഷന   -   പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല

കകന്ദ്രത്തെജകല കതക്കജനകുണസ കപകാടജകലക്കസ പുതജയ ഇലക്ട്രേജസജറജ കണക്ഷന
എടുക്കുനതജകലക്കസ  ബജല്നമ്പര്  11/2-17  (കചക്കസനമ്പര്  052114/03-02-17)പ്രകകാരമ
അസജ.എ    ഞജനശ്രീയര്,  ഇലക്ട്രേജക്കല്  കസക്ഷന,  കകരളകാ  കസ്റ്ററസ  ഇലക്ട്രേജസജറജ  കബകാര്ഡസ
മണ്ണുത്തെജക്കസ  1,13,490/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  നകാളജതുവകരയകായജ  ഇതജകന
പ്രവര്ത്തെനമ  ആരമഭജചജടജല.  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  കവററജനറജ
സര്വ്വകലകാശകാലയമ തമജല് അതജര്ത്തെജതര്ക്കമ നജലനജല്ക്കുന പ്രകദശത്തെജലൂകടെയകാണസ
ഇലക്ട്രേജസജറജ  വലന  കടെനകപകാകകണതസ.  ആയതജനകാല്  ഈ  സ്ഥലത്തെസ  ഇലക്ട്രേജക്കസ
കപകാസ്റ്റസ  സ്ഥകാപജക്കുനതജല്  തര്ക്കമ  നജലനജല്ക്കുനതജനകാലകാണസ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കകാത്തെകതനസ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  മറുപടെജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഈ  വജഷയമ
സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല് പരജഹരജചസ കമല് പ്രവ വൃത്തെജ ആരമഭജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള്
എത്രയമ  കപകടനസ  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  പ്രവ വൃത്തെജ  ആരമഭജചജടജലകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 1,13,490/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-1-2)    ഒരു  ലക്ഷമ  രൂപയജല്  കവജഞ്ഞുള്ള  വകാങ്ങലുകളജല്    /
നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളജല് കടെണറജനസ പകരമ കസ്വകടഷന ക്ഷണജച്ചു

കപകാതുമരകാമത്തെസ  ചടമ  8  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപയജല്  കവജഞ്ഞുവരുന
നജര്മകാണപ്രവൃത്തെജകളുമ,  കസ്റ്റകാര്  പര്കചസസ  മകാനസ്വല്  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപയജല്
കവജഞ്ഞുവരുന  വകാങ്ങലുകളുമ  കടെണര്  മുകഖനയകാണസ  കചകയണതസ.  എനകാല്  തകാകഴ
പറയന വകാങ്ങലുകളജല്/നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളജല് കടെനഡറജനസ പകരമ കസ്വകടഷനകാണസ
ക്ഷണജചജരജക്കുനതസ.
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ക്രമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര്/കചക്കസ
നമ്പര്                ഇനമ തുക

1 40/6-
16/760166/18.06.16 ചുറമതജല് പുനരുദ്ധകാരണമ 1,37,487/-

2 60/10-
16/640460/26.10.16 ചുറമതജല് പുനരുദ്ധകാരണമ 1,03,615/-

3 32/11-
16/640483/11.11.16

കതകാഴജലകാളജകള്ക്കുള്ള
കവയ്റജമഗസ കഷഡസ

നജര്മകാണമ
1,76,270/-

4 57/9-
16/8625508/30.09.16

പജ.വജ.സജ വകാടര് ടെകാങസ
വകാങ്ങജയതസ

1,16,000/-

ഇത്തെരമ  വകാങ്ങലുകളജല്/നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളജല്  നജലവജലുള്ള  നജയമങ്ങളുമ
മകാനദണങ്ങളുമ കൃതദമകായജ പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-1-3)   ഫണസ വകമകാറജ കചലവഴജച്ചു   

'2251'  എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  സശ്രീഡസ&കനഴറജ  കപ്രകാഗ്രകാമ  എന

കകരള  സര്ക്കകാര്  പദ്ധതജ  ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ  മറസ  കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ
ആവശദത്തെജകലക്കസ  ഫണസ  വകമകാറജ  കചലവഴജചജട്ടുണസ.  വജശദകാമശങ്ങള്  ചുവകടെ
കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പ

ര്

ബജല് നമ്പര്
,കചക്കസ
നമ്പര്

വജശദകാമ
ശങ്ങള്

കപ്രകാജക്ടജകന
കപരസ തുക

1

31-5/16,

760134/
11-5-16

കപകാളജകനഷന
കചയ്യുനതജനസ
കതങ്ങുകയറ

കതകാഴജലകാളജക്കസ കൂലജ
നല്കജയതസ

'ലകാര്ജസ കസയജല്
കപ്രകാഡക്ഷന ഓഫസ

വഹബ്രജഡസ കകകാക്കനടസ
സശ്രീഡസ ലജമഗ്സസ '--9358

2,26,800/-
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2
17-1/16,

962723/
6-1-17

ടെജഷതകള്ചര് ലകാബസ
കടയജനജകള്ക്കസ
കഹകാണകററജയമ

നല്കജയതസ.

ടെജഷതകള്ചര്ലകാബസ--
റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ---6362

29,700/-

3
26-2/16,
052122/
6-2-17

ടെജഷതകള്ചര് ലകാബസ
കടയജനജകള്ക്കസ
കഹകാണകററജയമ

നല്കജയതസ.

ടെജഷതകള്ചര്ലകാബസ--
റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ---6362

34,625/-

ആകക 2,91,125/-

വകമകാറജ കചലവഴജചജട്ടുള്ള 2,91,125/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-1-4)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്

1) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–

UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക  6,29,75,555/-  രൂപയകാണസ.  എനകാല്  UFAST  ല് തകന തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  Annual
Bank  &  Cash  A/c  Summary  പ്രകകാരമ  ആകക  പജനവലജച  തുക  9,97,83,491.20/-
രൂപയകാണസ.

UFAST Annual Abstract
പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank & Cash
Summary വദതദകാസമ

6,29,75,555 9,97,83,491.20 3,68,07,936.20

UFAST  പ്രകകാരമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള ടെജ  കസ്റ്ററസകമന്റുകളജല് കകാണുന പജനവലജച
തുകയജലുള്ള വദതദകാസമ പരജകശകാധജചസ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

2) റശ്രീകണസജലജകയഷന - ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപസ കരഖകപടുത്തെജയതജല് വദതദകാസമ

2016-17  വര്ഷകത്തെ  UFAST  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  ആര്.എഫസ
അക്കകൗണകായ  നമ്പര്  57036603256  കന  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക  30,52,639.4
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എനകാണസ  റശ്രീകണസജലജകയഷന  കസ്റ്ററസകമനജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്
ഈ  അക്കകൗണസ  പകാസസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പു  തുക  42,61,695.45/-
രൂപയകാണസ.  വദതദകാസമ  12,09,056/-  രൂപ.  വകാര്ഷജക  കണക്കജകല  അപകാകതകള്
പരജഹരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-1-5)     വപപസ വലന സ്ഥകാപജക്കല്     -     പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല  .

31.03.2017 കല സജ.ബജ.വജ. നമ. 239/3-17 (കചക്കസ നമ. 366725/31.03.2017) പ്രകകാരമ
കക.എ.യ.  പ്രസജകല കുഴല് കജണറജല് നജനമ  എ.ആര്.എസജകല ജജ.എല്.ടെകാങജകലക്കസ
പുതജയ  വപപസ  വലന  സ്ഥകാപജക്കുനതജകലക്കകായജ  12,00,000/-  രൂപ  ഡജ.പജ.പജ.  യസ
വകമകാറജയജട്ടുണസ (ശശ്രീര്ഷകമ 9550-921). എനകാല് പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല. ആയതജനകാല്
പ്രവൃത്തെജ നടെപജലകാക്കുനതജനസ ആവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-1-6)   കനകാണ  പകാന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ വജവജധ –
പദ്ധതജകളജകല ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ കവതനമ അനുവദജച്ചു

'0034-142 കകാഷസ്വല്/തകാല്ക്കകാലജക കതകാഴജലകാളജകള്ക്കുള്ള കവതനമ' എന കനകാണ
-  പകാന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ വജവജധ പദ്ധതജകളജകല സജല്ഡസ അസജസ്റ്റനസ,  റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ,  ഫകാമ  കടെകജക്കല്  സര്വ്വശ്രീസസ  എകജകതടശ്രീവസ  എനജവര്ക്കസ  കവതനമ
നല്കജയതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

കപ്രകാജക്ടജകന
കപരസ തസജക കപരസ

സജ.ബജ.
വജ. കവതന

ത്തെജനസ
അര്ഹമകാ
യ മകാസമ

നമ്പര്,
തശ്രീയതജ,

തുക

1 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1. ധനദ.
പജ.എസസ.

2. ഷജമജ.
ടെജ.കക.

15/9-16,
5.9.16,
20400

8/2016

2 Plan
Project

കടെകജക്കല്
സജല്ഡസ

കജനസജ 16/9-16,
5.9.16,

8/2016
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On
going

research project
 Breeding“

for 

rice
varieties

and standa
rdization of

manag
ment

practices under
KAU  ”

അസജസ്റ്റനസ കജകായസ 9000

3

Plan 

15-16 Kole Land
Productivity

research center
at Muriyad
(Centre of

excelle
nce on
Rice)

റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ

സുധശ്രീഷസ
.വജ.കക.

17/9-16,
5.9.16,
12995

8/2016

4 Exaccum
Project

കടെകജക്കല്
സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റനസ

ഡജനസജ.
ടെജ.എ.

21/9-16,
6.9.16,
13000

8/2016

5

Annual Plan
2013-14 Project

 Pest and“
disease surveilla
nce and manag

ment in
Kole Lands”

Crop Security
Intelligence
Wing Officer

കകകാണടകാക്ടസ
സ്റ്റകാഫസ

46/9-16,
9.9.16,
38932

6/2016

6 Plan Project കടെകജക്കല് കജനസജ 15/11-16, 10/2016
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On going
research project

 Breeding“
for rice varieties

and standa
rdization of
managment

practices under
KAU  ”

സജല്ഡസ
അസജസ്റ്റനസ കജകായസ

3.11.16,
9000

7
MANASSM

Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1. ധനദ.പജ
.എസസ.

2. ഷജമജ
.ടെജ.കക.

17/11-16,
3.11.16,
18400

10/2016

8

KAU Project
Up gradation“

of tissue culture
facilities for large
scale production

of quality
planting

materials”

സജല്ഡസ
വര്ക്കര്

1.അഞ
കറകാസസ
സണജ.

2.ഫകൗസജയ
.കക.എ.

23/11-16,
5.11.16,
13050

10/2016

9 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

ഷജമജ.ടെജ.കക.
14/1-17,
6.1.17,
10,800

12/2016

10 Exaccum
Project

സജല്ഡസ
അസജസ്റ്റനസ

ഡജനസജ.
ടെജ.എ.

15/3-17,
4.3.17,
11,500

1/2017

11 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.സജത.

22/3-17,
7.3.17,
11,200

2/2017

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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സജ.എമ.

12
MANASSM

Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.ധനദ.
പജ.എസസ.

37/8-16,
16.8.16,
18,000

7/2016

13 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.ധനദ.
പജ.എസസ.

16/10-16,
4.10.16,
15,200

9/2016

ആകക 2,01,477

ഇങ്ങകന വജവജധ പദ്ധതജകളജലുള്കപട ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ '0034-142' എന കനകാണ –
പകാന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  കവതനമ  അനുവദജചതസ  ഫണജകന  വകമകാറജയള്ള
കചലവകാണസ.  ആയതജനസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അനുമതജ  ലഭജചജടജല.  കമപ് കടകാളറുകടെ
അനുമതജയജലകാകത  '0034-142'  എന  കനകാണ   പകാന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  കമല്–
പദ്ധതജകളജലുള്കപട  ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ  കവതനമകായജ  അനുവദജച  2,01,477/-  രൂപയകടെ
കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-2) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ

3-2-1)    മജഷന  കഫകാര്  ഇനകഗ്രറഡസ  കഡവലപ്കമനസ  ഓഫസ
കഹകാര്ടജക്കള്ചര് പദ്ധതജയജല് തുക കചലവഴജചതസ 

കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  സമഗ്രവജകസനമ  ലക്ഷദമജടുന  പദ്ധതജയജല്  2016-17
വര്ഷത്തെജകല  വകൗചറുകള്  പരജകശകാധജചകപകാള്  2,69,690/-  രൂപ  തകാകഴ  പറയമ  വജധമ
കചലവഴജചജട്ടുണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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1)

ഇനമ തുക
വജവജധ കണക്ഷനുകളുകടെ വവദതതജ ചകാര്ജസ 90381

സജല്ഡസ അസജസ്റ്റനജകന ശമ്പളമ 117892

യകാത്രകാബത്തെ 21563

ഓഫശ്രീസസ കടെലജകഫകാണ ചകാര്ജസ 3880

ഹകാര്ഡസ ഡജസസ, കകാടജഡ്ജസ 3985

ഇനന കചലവസ 21656
ആകക 2,59,357

2)

കറകാക്കസ കഫകാകസ്ഫറസ,കകാര്ബജസശ്രീനജയമ,രകാജ്കഫകാസസ
തുടെങ്ങജയവക്കുമ വശ്രീഡസ കടജങ്ങസ,ടകാക്ടര് ചകാര്ജസ

ഇനത്തെജലുമ കചലവകായ തുക
10,333

ആകക 1+2 2,59,357+10,333=2,69,6
90

എനകാല് പദ്ധതജയകടെ  2016-17  വകാര്ഷജക  പുകരകാഗതജ  റജകപകാര്ടസ  തകാകഴ  പറയമ
വജധമകാണസ തയകാറകാക്കജയജരജക്കുനതസ. (ഫയല് നമ. സജ.എ./655/13 എന.എചസ.എമ.)

3)

ഇനമ
ഉല്പകാദനമ

യൂണജറസ
കകകാസ്റ്റസ വരുന ചജലവസ

ലക്ഷദമ പൂര്ത്തെശ്രീകരജച
തസ

പനജയൂര്  1  കുരുമുളകസ
വതകള് (എണമ)

25000 23690 6 1,42,140

ഇഞജ വജത്തെസ (ടെണ) 1 0.250 30,000 7,500

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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മഞള് വജത്തെസ (ടെണ) 2 0.50 25000 12,500

മുളകസ വജത്തെസ (കജകലകാ) 10 - - -

ടെമരജനസ  ഗകാര്സശ്രീനജയ
ഗ്രകാഫസ (എണമ)

3000 3000 20 60,000

കറുവകപട,കറജകവപജല
വതകള് (എണമ)

10000 9510 5 47,550

ആകക 2,69,690

വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടെജ കപ്രകാജക്ടസ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് കമല് സൂചജപജച തരത്തെജലുള്ള
കചലവകളല  ഉള്കപടജരജക്കുനതസ.  ഇതജല്  ക്രമ  നമ്പര്  2  ല്  ഉള്കപട  10,333/-  രൂപ
മകാത്രമകാണസ  കകാര്ഷജകകകാത്പകാദനവമകായജ  ബനകപടജരജക്കുനതസ  എനജരജകക്ക  വകാര്ഷജക
പുകരകാഗതജ  റജകപകാര്ടജല്  പ്രതജപകാദജചജരജക്കുന  കചലവകള്  യഥകാര്ത്ഥ  കചലവകളുമകായജ
കപരുത്തെമജലകാത്തെതകാണസ.

3-2-2)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല  .

സജബജവജനമ - 33/01-17
കചക്കസനമ. 964511 തജയതജ 30.01.17
തുക  – 3,00,000/- രൂപ 

അകഗ്രകാ ടൂറജസമ പദ്ധതജയകടെ ഭകാഗമകായജ നജലവജലുള്ള കുളങ്ങള്ക്കസ ചുറമ നടെപകാത
ഒരുക്കുനതജനുമ  വക്യൂ  കപകായജനജകന നജര്മകാണത്തെജനുമകായജ  കക എ യ എഞജനശ്രീയറജമഗസ
ഡജവജഷന  തവനൂര്  എകജകക്യൂടശ്രീവസ  എഞജനശ്രീയര്ക്കസ  മുനവര്ഷങ്ങളജല്  11,78,900/-  രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  2016-17  ല്  കമല്  പ്രകകാരമ  3,00,000/-  രൂപ  നല്കുകയമ,  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കുകയമ കചയജട്ടുണസ.  ഈ തുകകളുകടെ വജനജകയകാഗ  /  പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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3-2-3)   മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ അടെവകാക്കജയജടജല  .

കസ്റ്റഷനജകല  വകാറസ  അക്കകൗണസ  (അക്കകൗണസ  നമ.67102733388,  എസസ.ബജ.കഎ.,
മ കഞരജ)  പ്രകകാരമ  25.02.2010  മുതല്  31.08.2017  വകരയള്ള  ആകക  നശ്രീക്കജയജരജപസ
1,21,656/-  രൂപയകാണസ.  കമല്  കകാലയളവജല്  വജവജധ  ഇനങ്ങളജല്  നജനമ  ലഭജചജട്ടുള്ള
മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജകളുകടെ തുകയകാണസ വകാറസ അക്കകൗണജല് നജകക്ഷപജക്കുനതസ. എനകാല്
ഈടെകാക്കജയ  മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജ  ഇനത്തെജകല  തുകകള്  സര്ക്കകാരജകലക്കസ
അടെവകാക്കജയജടജല. ആയതസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ അടെവകാകക്കണതകാണസ.

3-2-4)   സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കജയജടജല  .

ഉനത  വജദദകാഭദകാസത്തെജകന  ഭകാഗമകായജ  ഈ  കകാരദകാലയത്തെജല്  വനസ  കപ്രകാജക്ടസ
വര്ക്കുകള്  കചയ്യുന  മറസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  വജദദകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനമ  കപ്രകാജക്ടസ
ഫശ്രീസസ, സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ എനജവ ഈടെകാക്കജയതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

രശശ്രീതജ ഈടെകാക്കജയ

വജദദകാര്ത്ഥജ
യകടെ കപരസ

റജമകാര്ക്കസ
സസ

നമ്പര്
തശ്രീയ
തജ തുക

കപ്രകാജ
ക്ടസ

ഫശ്രീസസ

സര്വ്വശ്രീ
സസ ടെകാകസ

(14%)

1
99/6009

0 26.4.16 6270 5500 770 വകറുനശ്രീസ. പജ.പജ

ആദദ
മകാസമ

2 20/6149
2 28.5.16 6270 5500 770 വസനബസ

സകാലജഹസ. ടെജ.പജ

ആദദ
മകാസമ

3 31/6149
2

11.8.16 16530 5500 770 ഷറശ്രീഫ. ടെജ.കക ആദദ
മകാസമ

4500 630 രണകാമ
മകാസമ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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4500 630 മൂനകാമ
മകാസമ

ആകക സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ 3,570

കമല്  പ്രകകാരമ  2016-17  ല്  ഈടെകാക്കജയ  സര്വ്വശ്രീസസ  ടെകാകസ  കപകാതു  വരുമകാന
അക്കകൗണജല്  (നമ.  57069410223)  നജകക്ഷപജക്കുകയമ  ആയതസ  ഓടസ്വകാസസ്വശ്രീപസ  വഴജ
കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  മകാറുകയമകാണസ  കചയ്യുനതസ.  എനകാല്  ഈടെകാക്കജയ
സര്വ്വശ്രീസസ  ടെകാകസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  അടെവകാക്കജയജടജല.  ആയതസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ
അടെവകാകക്കണതകാണസ.

3-3)പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന & കനഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-3-1)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ   -   കവററജനറജ യൂണജറസ പ്രവര്ത്തെനമ   - 
വരവജല് കൂടുതല് കചലവസ

കകന്ദ്രത്തെജകല  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  കവററജനറജ  യണജറജകന
2016-17  വര്ഷകത്തെ  വരവസ  കചലവസ  പരജകശകാധജചകപകാള്  വരവജല്  കൂടുതല്  കചലവസ
വരുനതകായജ കകാണുന. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

വരവസ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനമ വജല്പന വരവസ

1 ആടുകളുകടെ വജല്പന ഇനത്തെജല്
വരവസ

4,33,550

2 പകാല് വജല്പന ഇനത്തെജല് വരവസ 1,81,807

3 മുയല് വജല്പന ഇനത്തെജല് വരവസ 18,200
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4 കകാലജവളമ (ചകാണകമ, മറള്ളവ) 1,51,475

ആകക 7,85,032

കചലവസ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനമ കചലവസ

1 ഉദയമ സസ്വയമ സഹകായസമഘമ 3,90,272

2 ധനമ സസ്വയമ സഹകായസമഘമ 3,94,267

3 ശശ്രീ. രവശ്രീന്ദ്രനസ നല്കജയ കവതനമ 1,46,000

4

ശശ്രീമതജ ലളജതകാമക്കസ  (ഫകാമ അസജസ്റ്റനസ)
കവറജനറജ  മരുനകള്,
അനുബനകചലവകള്ക്കസ  മുനകൂറകായജ
നല്കജയതസ

1,28,360

ആകക 10,58,899

വരവജല് കൂടുതല് കചലവസ - 2,73,867/- രൂപ

കവററജനറജ  ഫകാമ  അസജസ്റ്റനജനസ  ശമ്പളമ  ഇനത്തെജല്  നല്കജയജരജക്കുന
കചലവകള്,  ഇതുമകായജ  ബനകപട  മറസ  കചലവകള്  എനജവക്കസ  പുറകമയകാണസ  ഈ
വദതദകാസമ.  ഇതസ  സമബനജചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  മറുപടെജയകായജ  ഈ
പ്രവര്ത്തെനമ  സമജശകൃഷജയകടെ  കഡകമകാണകസഷന  യൂണജറകായകാണസ
പ്രവര്ത്തെജക്കുനകതനമ,  വരുമ  വര്ഷങ്ങളജല്  നഷ്ടമ  നജകത്തെകാകമനമ  അറജയജചജട്ടുണസ.
ഇതജനകായള്ള  പദ്ധതജകള്  എത്രയമ  കപകടനസ  ആവജഷ്കരജചസ  നടെപജലകാക്കുവകാനുള്ള
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-3-2)   കസവനപുസകമ പരജകശകാധന

ശശ്രീ. അനൂപസ കക സജ. യസ 01.06.2014 ല് ഫകാമ മകാകനജര് കഗ്രഡസ II തസജകയജകലക്കസ
കപ്രകാകമകാഷന ലഭജചതജകന തുടെര്നസ 01.06.2014 ല് 18,740  33,680 – രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല്
18,740/-  രൂപ  അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  നജര്ണയജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ.  തുടെര്നസ  01.11.2014 നസ
കക.എസസ.ആര്. റൂള് 28A(b) പ്രകകാരമ 19,740/- രൂപ ശമ്പളമ നജര്ണയജച്ചു നല്കജയജരുന.
എനകാല്  01.07.2014  കല  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  അനുസരജചസ  01.07.2014  ല്
35,700  -  75,600  രൂപ  ശമ്പളനജരക്കജല്  36,600/-  രൂപയകായജ  ശമ്പളമ
നജര്ണയജച്ചുനല്കജയതജനു കശഷമ  ശമ്പള പരജഷ്കരണ ഉത്തെരവസ  ഖണജക 44  പ്രകകാരമ
01.11.2014  നസ  35,700  -  75,600  രൂപ  ശമ്പളനജരക്കജല്  39,500/-  രൂപയകായജ  ശമ്പളമ
പുനര്നജര്ണയജചസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  ക്രമപ്രകകാരമല.  ആകദ്ദേഹത്തെജനസ  ശമ്പള
പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  ഖണജക 44  പ്രകകാരമ  01.11.2014 നസ  35,700  -  75,600  രൂപ
ശമ്പളനജരക്കജല്  38,500/-  രൂപ  ശമ്പളത്തെജനുമകാത്രകമ  അര്ഹതയള.  വജശദ  വജവരമ
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

കപ്രകാകമകാഷന ലഭജച  ശമ്പളനജരക്കജല്  (35700  -  75600)  വകാങ്ങജകക്കകാണജരുന ശമ്പളമ
36,600/- രൂപ.

 കൂട്ടുക  ഒരു ഇനക്രജകമനസ –  - 900/-  രൂപ

37,500/- രൂപ
5700 - 75600 രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല് അടുത്തെ കസ്റ്റജസ 38,500/- രൂപ

01.11.2014 ല് 35700 - 75600 രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല് നജര്ണയജക്കകാവന ശമ്പളമ 38,500/-
രൂപ

കമല്  സൂചജപജച  രശ്രീതജയജല്  ശമ്പളമ  നജര്ണയജചസ  തുടെര്നളള  ശമ്പളമ
പുനര്ക്രമശ്രീകരജകക്കണതുമ  കൂടുതല്  നല്കജയ  ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങള്  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.

3-4) എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന, തവനൂര് 

3-4-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്

18.04.17 മുതല് 13.10.17 വകരയളള തജയതജകളജകല രശശ്രീതജകള് (രശശ്രീതസ ബുക്കസ നമ. 49678
ക്രമ  നമ.66  മുതല്  74  വകര  )  പരജകശകാധജചതജല്  ഡബജള്  വസഡസ  കകാര്ബണ
ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെതകായജ കകാണുന. കമല് രശശ്രീതുകള് പ്രകകാരമ 493/- രൂപ വരവകണങജലുമ
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ആയതസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.  രശശ്രീതസ  പ്രകകാരമുളള  തുക
അടെവകാക്കുന  അക്കകൗണസ  (നമ.57052693309,  എസസ.ബജ.ഐ.,കുറജപ്പുറമ)  പ്രകകാരമുളള
നശ്രീക്കജയജരജപസ  1000/-  രൂപയമ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.  അപകാകതകള്
പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-4-2)    കതകാഴജലകാളജ  കക്ഷമനജധജ  വജഹജതമ  അടെചതസ   രശശ്രീതജ–
ലഭദമകായജടജല

തനവര്ഷമ നടെപകാക്കജയ വജവജധ കപകാതുമരകാമത്തെസ പ്രവൃത്തെജകളജല് നജനമ കകടജടെ
നജര്മകാണ  കതകാഴജലകാളജ  കക്ഷമനജധജ  വജഹജതമ  ഈടെകാക്കജ  മുഴുവന  തുകയമ  ഡജമകാനസ
ഡകാഫ്റ്റുകളകായജ  കക്ഷമനജധജ  കബകാര്ഡജകലക്കസ  അയച്ചുകകകാടുത്തെജട്ടുണസ,  എങജലുമ  തുക
വകപറജയതജനസ കക്ഷമനജധജ കബകാര്ഡജകന രശശ്രീതജ ലഭദമകായജടജല. കക്ഷമനജധജകബകാര്ഡജല്
നജനമ വകപറസ രശശ്രീതജ ലഭദമകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-4-3)   കരകാറജല് ഏര്കപടുനതജനസ കകാലതകാമസമ

തകാകഴപറയന  പ്രവ വൃത്തെജകള്  പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  വഫനല്  കപയ്കമനസ  നടെത്തെജയ
തജയതജകളജല്  മകാത്രമകാണസ  കരകാറുകകാരനുമകായജ  കരകാറജല്  ഏര്കപടജട്ടുള്ളതസ.
അളവപുസകങ്ങളജകല  കരഖകപടുത്തെലുകള്  പ്രകകാരമ  2015  ല്  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെജയകാക്കജയതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നമ.

പ്രവ വൃത്തെജ
യകടെ കപരസ,
കസ്വകടഷന
തജയതജ

എസ്റ്റജകമറസ
തുക

കരകാര് നമ,
തജയതജ

അളവ
പുസകമ,

കമഷര്കമനസ
തജയതജ

കപയ്കമനസ
തജയതജ

1

Const
ruction of drying
yard for seed,
RARS അമ്പല

വയല്,
26.03.15

1,70,000 30/16-17,
31.03.17

4427,
09.06.15 31.03.17

2 Const
ruction of

80,000 29/16-17, 4984, 31.03.17
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cafeteria
and sales
counter,

RARS അമ്പല
വയല്,
26.03.15

31.03.17 09.06.15

3

Const
ruction of

pooppoli gate,
RARS അമ്പല

വയല്,
26.03.15

2,50,000 31/16-17,
31.03.17

5347, 09.06.15 31.03.17

മറ അപകാകതകള്:

1. ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ മുകളജലുള്ള പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ കടെണര് ക്ഷണജക്കകാകത കസ്വകടഷന
നല്കജയതജനകാല് കടെണര് കഫകാമ വജലയജനത്തെജല് ലഭജകക്കണ തുക നഷ്ടമകായജ. 

2. വസറസ ഹകാനഡസ ഓവര് കചയ്യുന കഫകാമജല് കരകാറുകകാരന ഒപസ കവചസ വസറസ
ഏകറടുത്തെതകായജ കകാണുനജല. 

3. കമപശ്രീഷന സര്ടജഫജക്കറസ ഫയലജല് ഇല.

ഇത്തെരത്തെജലുള്ള അപകാകതകള് ഒഴജവകാക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-4-4)   പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജട്ടുമ തുക ലഭദമകായജല
പ്രവൃത്തെജയകടെ കപരസ - Improvement to existing road and related works at COA, 
Padannakkad
T.S.No. - 2/2016-17 dt.06.04.16
Agt.No. -4/2016-17 dt.08.05.16

10,00,000/-  രൂപ  എസ്റ്റജകമറള്ള  കമല്  പ്രവൃത്തെജക്കു  കവണജ  ആകക  കചലവകായ
9,32,306.00/-  രൂപ  (ആയതജല്  9,04,490.00  രൂപ കചക്കസ നമ.324053/ 31.12.16 പ്രകകാരമ
കരകാറുകകാരനസ  നലജയജട്ടുണസ)  പടെനക്കകാടെസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്  കകകാകളജസ  ഡശ്രീനജല്  നജനമ
തജരജകക ലഭജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ
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3-5) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര് 

3-5-1)   എഫസ  .  എല്  .  ഡജ  .   ഓണ വഹകഡകാകപകാണജകസ കഫകാഡര് 
കഫകാര് ഡയറജ കകാറജല്   -   കകാലജത്തെശ്രീറ വകാങ്ങജയതജകല അപകാകതകള്
സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 203/ 03/16-17

കചക്കസ നമ്പര് - 664361 തശ്രീയതജ. 31.03.07

തുക  – 48,375/- രൂപ

മരജയ  കകാറജല്  ഫശ്രീഡസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  കകാലജത്തെശ്രീറ  വകാങ്ങകാന
കമല്പ്രകകാരമ  തുക  കചലവഴജചജട്ടുണസ.  ഇതുമകായജ  ബനകപട  അപകാകതകള്
തകാകഴപറയന.

1. മരജയ കകാറജല് ഫശ്രീഡ്സജകന ബജലജല് വകാങ്ങജയ ഇനമ "Maize bran  ” എനമ തുക
അനുവദജക്കുന  KVK/10/16  തശ്രീയതജ  31.03.17  നടെപടെജക്രമത്തെജല്  Maize  seed
എനമകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.

2. കസ്റ്റകാക്കസ എനടജ വരുത്തെജയജരജക്കുന  OFT/  FLD  കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് കപജസ  51  ല്
വകാങ്ങജയ ഇനമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

3. കസ്റ്റകാക്കജകലടുത്തെ കകാലജത്തെശ്രീറ ഇഷക്യൂ കചയതകായജ കകാണജചജടജല.

കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററുകള് പരജപകാലജക്കുനതജല് ജകാഗ്രത പുലര്കത്തെണതകാണസ.

3-6) ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-6-1)    കഡകപകാസജറസ  പ്രവൃത്തെജ    -    കഡകപകാസജറസ  തുകകയക്കകാള്
അധജകമ തുക കചലവഴജച്ചു  .
പ്രവ വൃത്തെജയകടെ കപരസ :- Construction of Advanced Work for Horticultural Research with 
Lab facilities at RARS, Ambalavayal

ഫയല് നമ.  A4/2104/15–

അളവ പുസകമ  – 5165, 5919
എഗ്രജകമനസ നമ.  57/15-16 dt. 29.10.15–

എസ്റ്റജകമറസ തുക  – 1,50,00,000/- രൂപ (ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന പ്രവൃത്തെജയകടെ 15,00,000/- രൂപ 
ഉള്കപകടെ)
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സകാകങതജകകാനുമതജ നമ.- 66/15-16
കരകാറുകകാരന  ശശ്രീ– .മകനഷസ.കക.

2012  കഷഡക്യൂള് ഓഫസ കററസ പ്രകകാരമ കരകാറജകലര്കപട പ്രവൃത്തെജക്കസ നകാലസ
പകാര്ടസ ബജല്ലുകളജലകായജ കമകാത്തെമ 1,01,34,686/- രൂപ കചലവഴജച്ചു. നകാളജതു വകര വഫനല്
ബജല്  തയകാറകാക്കുകകയകാ  പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന
പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ  15,00,000/-  രൂപയകടെ  എസ്റ്റജകമറസ  തയകാറകാക്കജകയങജലുമ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജചജടജല.  ആര്.എ.ആര്.എസസ.അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ
95,50,000/- രൂപയകാണസ കഡകപകാസജറകായജ ലഭജചജട്ടുളളതസ. കഡകപകാസജറസ കഹഡജല് നജനമ
അധജകമകായജ കചലവഴജച തുക അമ്പലവയല് പ്രകാകദശജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജല് നജനമ
ലഭജക്കുനതജനസ  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  29.10.15  നസ  കരകാറജകലര്കപട  ടെജ
പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  കകാലകാവധജ  15  മകാസമകാണസ.  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാത്തെതജനകാല് പദ്ധതജയകടെ ലക്ഷദമ വകവരജചജടജല.

3-6-2)  CPWD    നജര്വ്വഹണമ  ഏകറടുത്തെ  കപകാതുമരകാമത്തെസ
പ്രവൃത്തെജകളുകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

നൂറസ  കകകാടെജ  കപ്രകാജകജല്  ഉള്കപടുത്തെജ  2012-13  മുതല്  2017-18  വകര  ICAR ല്
നജനമ 21,53,45,000/-  രൂപ ലഭജക്കുകയമ ടെജ തുക CPWD ക്കസ വകമകാറുകയമ കചയജട്ടുണസ .
CPWD  കയ  ഏല്പജച  കപകാതുമരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദകാമശങ്ങള്  തകാകഴ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ. പ്രവൃത്തെജ

ബജറസ
പ്രകകാരമ

വകയജരുത്തെജ
യ തുക
(ലക്ഷമ)

ഫണജങ്ങസ
ഏജനസജ

എസ്റ്റജകമറസ തുക
(ലക്ഷമ)

1

Construction of
Academic Block

College of Forestry
at KAU

550 ICAR 640.24

2 Research &Academic
Mngt

1,500 ,, 1274.75
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3

Construction of
students aminities,

indoor stadium,pavilion,
swimming

pool,&placement cell
at KAU

1,000 ,, 917.12

4

Construction of
a building

for visiting scientist
Home at KAU

200 ,,

ക്രമ നമ. 4 മുതല്
8 വകരയളള 

കപ്രകാജക്റ്റുകളുകടെ
ആകക

എസ്റ്റജകമറസ 

തുക 737.65

5

Constructing PG

&Research scholar
Hostel at

KAU

200 ,,

6
Construction
of UG Hostel

ay KAU
200 ,,

7

Construction of

UG Mens
Hostel

at KAU

200 ,,

ഏഴസ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കകായജ  ഐ.സജ.എ.ആറജല് നജനസ  അനുവദജച  21,53,45,000/-
രൂപയമ കസ്റ്ററസ പകാന ഫണസ 1,52,00,000 രൂപയമ സജ.പജ.ഡബജയ -വജനസ വകമകാറജയജട്ടുണസ.
ഐ.സജ.എ.ആറജല്  നജനസ  രണകാമ  ഘടത്തെജല്  അകലകാടസകമനസ  ലഭജക്കകാത്തെതജനകാല്
കപ്രകാകപകാസല് പ്രകകാരമുളള മുഴുവന പ്രവൃത്തെജകളുമ കചയജടജകലനമ ക്രമ നമ 3 പ്രകകാരമുളള
നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ആരമഭജചജടജകലനമ  ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജ  നമ.11,13
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എനജവക്കസ  മറുപടെജ  ലഭജചജട്ടുണസ.  നകാളജതു  വകരയളള  നജര്മകാണ  പ്രവ ര്ത്തെനങ്ങളുകടെ
വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രങ്ങളുമ  പരജകശകാധനക്കസ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-6-3)   പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

എ) കണസക്ഷന ഓഫസ കടയശ്രീസസ കഹകാസ്റ്റല് കമ ഗസ്റ്റസ ഹകൗസസ , കകകാകളജസ ഓഫസ 
അഗ്രജകള്ചര്, കവളളകായണജ
ഫയല് നമ.  A4/2246/12–

എമ.ബുക്കസ നമ.  5364–

കകകാണടകാക്ടര് ശശ്രീ കക– .വജ. അബ്ദുളള

കമല്  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  എഗ്രജകമനസ  നമ.38/13-14  തജയതജ  03.08.13  പ്രകകാരമ  21
മകാസത്തെജനകമ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജകക്കണതകായജരുന.  എനകാല് ടെജ പ്രവൃത്തെജക്കസ കവണജ
ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന  ഒഴജകക  2,00,00,000/-  രൂപ  വകയജരുത്തെജയജരുന.  നകാളജതു  വകര
89,52,019/- രൂപയകടെ പ്രവൃത്തെജകള് മകാത്രമകാണസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജട്ടുളളതസ. കതര്ഡസ & പകാര്ടസ
ബജല് പ്രകകാരമ അതു വകര പൂര്ത്തെശ്രീകരജച പ്രവൃത്തെജകളുകടെ അളകവടുത്തെജട്ടുളളതസ 16.03.2017
ല് മകാത്രമകാണസ.  എനകാല് എഗ്രജകമനസ പ്രകകാരമുളള 21  മകാസകത്തെ കകാലകാവധജ  06.02.2016
ല് അവസകാനജചജട്ടുളളതകാണസ. സമയപരജധജ ദശ്രീര്ഘജപജക്കുനതജനസ കകകാണടകാക്ടര് ശശ്രീ. കക.
വജ.  അബ്ദുളള അകപക്ഷജകചങജലുമ നകാളജതു വകര സപജകമനറജ എഗ്രജകമനസ സമര്പജചജടജല.
പകാര്ടസ  ബജല്ലുകളജല്  നജനമ  റജകടെനഷന  തുകയമ  കുറവസ  കചയതകായജ  കകാണുനജല.
സമയപരജധജക്കുളളജല് പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല. പ്രവൃത്തെജ പുനരകാരമഭജക്കുനതജനസ കകരള
അഗ്രജകള്ചറല്  യൂണജകവഴജറജ  എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  സബസ  ഡജവജഷന  അസജസ്റ്റനസ
എഞജനശ്രീയര്,  കകകാണടകാക്ടര്ക്കസ  കത്തെസ  നല്കജകയങജലുമ  പ്രവൃത്തെജ  പുനരകാരമഭജചതജകന
വജവരമ  ലഭദമല.  കകാരപറമ്പസ  വജജയ  ബകാങജകന  ബകാങസ  ഗദകാരനജയകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  പ്രവൃത്തെജ  ആരമഭജചകതങജലുമ  ബകാങസ  ഗദകാരനജയകടെ  കകാലകാവധജ
10.10.2017  ല്  അവസകാനജക്കുനതകാണസ.  ബകാങസ  ഗദകാരനജ  കകാലകാവധജക്കുളളജല്  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാന സകാധദമലകാത്തെതജനകാല് ഗദകാരനജ  പജരശ്രീഡസ  എക്സ്റ്റനസ  കചയ്യുകകയകാ
കസകക്യൂരജറജ  കഡകപകാസജറസ  സസ്വശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയ്യുനതജനസ  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

ബജ) കദശശ്രീയ കതന ഗുണ നജര്ണയ ലകാബസ
ഫയല് നമ - A4/1190/15
എമ.ബുക്കസ നമ  – 5383
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കകകാണടകാക്ടര്  ശശ്രീ കക– .വജ. അബ്ദുളള
എഗ്രജകമനസ നമ. 43/15-16 തശ്രീയതജ 05.10.15

കമല്  പ്രവൃത്തെജയകടെ  എഗ്രജകകമനസ  പ്രകകാരമ  05.01.17  ല്  (16  മകാസത്തെജനുളളജല്)
പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജകക്കണതകായജരുന.  ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന  ഒഴജകക  180  ലക്ഷമ  രൂപ
വകയജരുത്തെജയജട്ടുകണങജലുമ  First & part bill  പ്രകകാരമ  12,19,943/-  രൂപയകടെ പ്രവൃത്തെജകള്
മകാത്രമകാണസ കചയജട്ടുളളതസ. അളവകള് കരഖകപടുത്തെജയ 5888, 5893 നമ്പര് എമ.ബുക്കുകള്
ഓഡജറജനസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനുളള  സമയ  പരജധജ
ദശ്രീര്ഘജപജക്കുനതജനസ  സപജകമനറജ  എഗ്രജകമനസ  കവചജടജല.  ഫയല്  പരജകശകാധജചതജല്
19.07.17  കല  A4/1190/15  നമ്പര്  ഡജപജപജയകടെ  കത്തെസ  പ്രകകാരമ  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ  കകകാണടകാക്ടകറകാടെസ  ആവശദകപടജരുന.  അതജനസ  ലഭജച
28.07.17 കല മറുപടെജയജല് 07.08.17 നസ മുനപസ പ്രവൃത്തെജ പുനരകാരമഭജക്കകാകമനമ ജൂണ 2018
നസ മുനപസ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാകമനമ പറഞജട്ടുകണങജലുമ പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല.
കരകാര് പ്രകകാരമുള്ള സമയ പരജധജക്കുള്ളജല് കമല് രണസ പ്രവൃത്തെജകളുമ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.
എനജട്ടുമ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജല് നജനമ തുടെര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല.
ഈ പ്രവൃത്തെജകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാത്തെതജനകാല് കകരള കപകാതുമരകാമത്തെസ വകുപസ  മകാനസ്വല്
2012 കല  ഖണജക  2112-1  പ്രകകാരമ  കരകാര്  ഉടെമ്പടെജ  ലമഘജച  കരകാറുകകാരനജല്  നജനമ
അവകശഷജക്കുന  പണജയകടെ  30%  തുക  തജരജകക  ഈടെകാകക്കണതുമ  കരകാറുകകാരകന
നകഷ്ടകാത്തെരവകാദജത്തെത്തെജല് റശ്രീകടെനര് ക്ഷണജകക്കണതുമകാണസ.

3-6-4)   കകടജടെ നജകുതജ അടെവകാക്കലുമകായജ ബനകപടസ 
നജരശ്രീക്ഷജക്കകപട അപകാകതകള്

സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  ഫജസജക്കല്  പകാനസ  ഡയറക്ടറുകടെ  എ 6-  265/17  നമ്പര്
ഫയലുമ  അനുബനകരഖകളുമ  പരജകശകാധജചതജല്  തകാകഴപറയന  വസ്തുതകള്
നജരശ്രീക്ഷജക്കകപട്ടു.

(എ)  2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  നജകുതജ  68,165/-  രൂപ  5.10.16  തശ്രീയതജയജകല
325242 നമ്പര് കചക്കു പ്രകകാരമ അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ. 

(ബജ)  പ്രസ്തുത തുക കുറവസ കചയ കശഷമ 2015-16  വര്ഷകത്തെ നജകുതജ കുടെജശജക 1,89,411/-
രൂപയമ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ ഡജമകാനസ  2,37,247/-  രൂപയമ കൂടെജ  കമകാത്തെമ
4,26,658/-  രൂപ  അടെവകാകക്കണതകാകണനസ  മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെസ
കസക്രടറജയകടെതകായജ  25.1.17  തശ്രീയതജയജകല  എ 4-8622/15  നമ്പര്  കത്തെസ  ലഭജച്ചു
കകാണുനണസ. 
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(സജ)  17.3.17  തജയതജയജകല  766400  നമ്പര് കചക്കസ  മുകഖന  1,26,706/-  രൂപ  (431/16-17
നമ്പര്  വകൗചര്),  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  നജകുതജ  ഒടുക്കുനതജനകായജ
പജനവലജചജട്ടുണസ.  എനകാല്,  മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജകന  11602500281  മുതല്
11602500287  വകരയമ  11602500290  മുതല് 11602500391  വകരയമ നമ്പര് രശശ്രീതജകളുകടെ
ആകക തുക  1,25,049/-  രൂപ മകാത്രമകാണസ.  അതകായതസ  1,657/-  രൂപ  (126706  125049)–

കുറവകാണസ  വരവകവച്ചുകകാണുനതസ.  രസശ്രീതജകളജല്  പ്രസ്തുത  തുക  2015-16  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷകത്തെ നജകുതജയകായകാണസ കരഖപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.

ചുരുക്കജപറഞകാല്, 2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ കുടെജശജക ആയജ ഡജമകാനസ
കചയ തുക  (1,89,417/-  രൂപ)  അടെവകാക്കജയജടജല. 2016-17  കല ഡജമകാനസ  (2,37,247/-  രൂപ)
തുകയമ അടെവകാക്കജയ തുക  (1,26,706/-  രൂപ)യമ രസശ്രീതജകള് പ്രകകാരമ വരവകവച തുക
(1,25,049/-  രൂപ)യമ വദതദകാസകപടജരജക്കുന. 2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെക്കുകവണജ
അടെവകാക്കജയ  പ്രസ്തുത  തുക,  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജകന  രസശ്രീതജകള്  പ്രകകാരമ  2015-16
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെക്കകാണസ വരവകവചജരജക്കുനതസ. 

ഈ  വജഷയത്തെജല്  19.8.17  തജയതജയജല്  ഡജ.പജ.പജ  ക്കു  നലജയ  12ാകാമ  നമ്പര്
ഓഡജറസ അകനസ്വഷണത്തെജനസ ഫജനകാനഷദല് അസജസ്റ്റനസ ലഭദമകാക്കജയ മറുപടെജയജല് (നമ്പര്
എ 6-  265/17  (ii)  തജയതജ  22.08.17)  ഈ  അപകാകതകള്  പഞകായത്തെസ  കസക്രടറജകയ
അറജയജചജട്ടുള്ളതകായജപറയന.  22.08.17  തശ്രീയതജയജല്  എ 6-  265/17  (i)  നമ്പറകായജ
മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെസ  കസക്രടറജയസ  ഡജ.പജ.പജ  അയച  കത്തെജകന  പകര്പ്പുമ
ഫജനകാനഷദല്  അസജസ്റ്റനസ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുണസ.  ബഹ.  വഹകക്കകാടെതജ  വജധജയകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  ചജല  കകടജടെങ്ങകള  ഒഴജവകാക്കജയജരജക്കുനകതന
വജശദശ്രീകരണമകാണസ  പ്രസ്തുത  കത്തെജലുള്ളതസ.  പരകാമര്ശജത  വജധജ
നദകായകത്തെക്കുറജചകാരകാഞകപകാള്,  കഡകാക്ടര്  ജസ്റ്റജസസ  ടെജ.  കകകാച്ചുകതകാമന  O  P  No:
1854/78-D  നമ്പര്  വദവഹകാരത്തെജല്  1980  ഒകകകടെകാബര്  30ാകാമ  തജയതജ  പുറകപടുവജച
ഉത്തെരവകാണസ ലഭദമകായതസ. 1960 കല  Kerala Panchayat Act കല കസക്ഷന  72  പ്രകകാരമ
കകടജടെനജകുതജയജല് നജനമ ചജല കകടജടെങ്ങകള ഒഴജവകാക്കജയജരുന. ഇത്തെരമ കകടജടെങ്ങളുകടെ
പടജകയജകല (d) ഇനമ ആയജ " Buildings used for educational purposes including hostels”
എനസ കചര്ത്തെജട്ടുള്ളതജകനയമ  27.5.1977  തജയതജയജകല  15469/C1/77/LA & SWD  നമ്പര്
സര്ക്കകാര്  സര്ക്കുലറജകനയമ  അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  ബഹ.  കകകാടെതജ  വജധജനദകായമ
പുറകപടുവജചജട്ടുള്ളതസ.  ആയതസ  അനുസരജക്കുവകാന  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  പ ഞകായത്തുമ
ബകാധദസ്ഥരുമകാണസ. 

എനകാല്  1994  ല്  കകരള  നജയമസഭ,  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  നജയമമ
പകാസകാക്കജയകപകാള്  1960  കല  നജയമമ  കകാലഹരണകപട്ടു.  നജലവജലുള്ള  നജയമങ്ങകളയമ
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ചടങ്ങകളയമ  വദകാഖദകാനജക്കുകകയന  ദകൗതദമകാണസ  ബഹ.  നശ്രീതജനദകായ  കകകാടെതജകളജല്
നജക്ഷജപമകായജട്ടുള്ളതസ.  1994  ല്  നജലവജല്  വന  നജയമത്തെജനുമ  അനുബന
ചടങ്ങള്ക്കുമകാണസ  തുടെര്നസ  പ്രകാബലദമുള്ളതസ.  2011  ല് വശ്രീണ്ടുമ  കകടജടെ  നജകുതജ  ചടങ്ങള്
പരജഷ്കരജചജട്ടുണസ.  നജലവജലുള്ള  നജയമവമ  ചടങ്ങളുമ  അനുശകാസജക്കുമ  വജധമ  നജകുതജ
ഒടുക്കുവകാന കകടജടെ ഉടെമകള് ബകാധദസ്ഥരകാണസ. 

ചജല  കകടജടെങ്ങകള  വസ്തു  നജകുതജ  കകടജടെ  നജകുതജയജല്  നജനസ  ഒഴജവകാക്കുവകാന
ഡജ.പജ.പജ നല്കജയ അകപക്ഷ  7.10.2017  ല് കചര്ന ഗ്രകാമ പഞകായത്തെസ ഭരണ സമജതജ
കയകാഗമ  പരജകശകാധജക്കുകയമ  2011  കല  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  നജയമമ  203,  207
വകുപ്പുകള്  പ്രകകാരമ  ഡജ. പജ.പജ  യകടെ  ആവശദങ്ങള്  നജരസജക്കുകയമുണകായജ.  കുടെജശജക
അടെവകാക്കജയജകലങജല്  2011  കല  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  (  നജകുതജ  നജര്ണയവമ
ഈടെകാക്കലുമ  അപശ്രീലുമ)  ചടങ്ങളജകല  ചടമ  15  പ്രകകാരമ  കപ്രകാസജകക്യൂഷന  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജക്കുകമനസ  3.11.2017  തജയതജയജകല  എ 4/7107/17  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  ഗ്രകാമ
പഞകായത്തെസ കസക്രടറജ അറജയജചജട്ടുണസ. 

ഈ സകാഹചരദത്തെജല് തകാകഴപറയന കരഖകള് ഓ ഡജറജനസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

(1)  2011  കല കകരള പഞകായത്തെസ രകാജസ  ചടങ്ങളജകല നജബനനകള് പ്രകകാരമ നജകുതജ
വജകധയമകായ കകടജടെങ്ങളുകടെ പടജക.

(2)  പ്രസ്തുത  പടജകയജകല  ഏകതലകാമ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  2015-16  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജല് അടെവകാക്കജ എനതജകന വജശദകാമശങ്ങള്.

(3)  പ്രസ്തുത  പടജകയജകല  ഏകതലകാമ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജല് അടെവകാക്കജ എനതജകന വജശദകാമശങ്ങള്.

(4) ചടപ്രകകാരമ നജകുതജ നജര്ണയത്തെജല് നജനസ ഒഴജവകാക്കകാവന കകടജടെങ്ങളുകടെ പടജക.

(5) കമല് ഖണജക (d) യജല് പരകാമര്ശജചതു പ്രകകാരമ നജകുതജ രസശ്രീതജയജല് വര്ഷമ, തുക
എനജവ വദതദകാസകപട്ടു കകാണുനതജനുള്ള വജശദശ്രീകരണമ.

(6)  കവററജനറജ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  വകമകാറജയ  ഏകതങജലുമ  കകടജടെത്തെജകന  നജകുതജ,
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കമല് ചുമത്തെജയജട്ടുകണകാകയന വജവരമ. 

മുകളജല്  സൂചജപജച  സകാഹചരദങ്ങള്  പരജഗണജക്കുകമ്പകാള്  2011  കല  ചടങ്ങളുകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  നജകുതജ  വജകധയമകായ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  യഥകാക്രമമ
അടെവകാക്കജയജകലങജല്  പജഴ  പലജശ  സഹജതമ  അടെവകാകക്കണതകായജ  വരുനതുമ  ആയതസ
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സകാമ്പത്തെജക  നഷ്ടത്തെജനസ  ഇടെയകാക്കുനതുമകാണസ.  നജകുതജ
അടെവകാക്കജയകശഷമ  അപശ്രീല്  നല്കകാവനതുമ  ആയതജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്
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നജകുതജയജല്  കജഴജവസ  അനുവദജക്കുനകവങജല്,  കൂടുതലകായജ  അടെവകാക്കജയ  തുക
തുടെര്വര്ഷങ്ങളജകലയസ ക്രമശ്രീകരജക്കകാവനതുമകാണസ.

3-6-5)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്

1) UFAST ല് തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കസ (Annual Bank transaction summary,
2016-17),  ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് തമജല് വദതദകാസമ
കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ
നമ.

Closing balance
as per bank

book (UFAST)

Closing balance
as per bank
pass book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

FD.No.

6712737906
5 

1,03,14,941 0.00 -1,03,14,941

FD രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ
ഈ FD 21/03/2012 ല്
പജനവലജചജട്ടുള്ളതകായജ

കകാണുന.

672240698
80

(Sales Tax)

27,79,216 0.00 -27,79,216
അക്കകൗണജല് ഇത്രയമ

തുക
അവകശഷജയനജല.

2)  Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ

1 Cash in Chest 4,339.91

2 Establishment 27,165

എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  ഈ  തുകകള്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ
കകാണുനജല.കമല്  സൂചജപജച  വദതദകാസങ്ങള്ക്കുള്ള  കകാരണമ  പരജകശകാധജയ്കക്കണതുമ
വകാര്ഷജക കണക്കജകല നക്യൂനതകള് പരജഹരജകക്കണതുമകാണസ.
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3-6-6)   കലല പരസദമ   -  സ്ഥകാപനത്തെജനസ ധനനഷ്ടമ

വകൗചര് നമ. സജ.ബജ.വജ. 73/6-16 

കചക്കസ നമ. 325199/ 28.6.16

ഫയല് നമ. എ 5/156/16

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്,  5  വകാഹനങ്ങളുകടെ  കലല  പരസദത്തെജനകായജ
44,695/-  രൂപ  കടെകാമയകാസസ  അഡസ്വര്വടെസജങ്ങസ  സര്വ്വശ്രീസസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഈ  വകാഹനങ്ങളുകടെ  അസസ്ഡസ  വകാലത  കകവലമ  45,250/-
രൂപയകാകണനജരജകക്ക  44,695/-  രൂപ കചലവഴജചസ പരസദമ നലജയതസ അനുചജതമകാണസ  .
മകാത്രമല ടെജ വകാഹനങ്ങള് നകാളജതുവകര ആരുമ കലലമ കകകാണജടജല. ആയതജനകാല് പരസദമ
നല്കുനതജനസ  കവണജ  കചലവഴജച  തുക  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  സമഭവജച  നഷ്ടമകായജ
കണക്കകാക്കുന.  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ധനനഷ്ടമ  സമഭവജക്കകാകത  പുനര്കലല  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-7) യൂണജകവഴജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-7-1)   വജവജധ വകാങ്ങലുകള്   -   കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല്   - 
നടെപടെജക്രമങ്ങള് പകാലജചജടജല

2016-17  വര്ഷമ  കമ്പക്യൂടറുകള്,  കസര്വര്,  സകാനര്  മുതലകായ  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ
കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമുള്ള നജബനനകള് പകാലജചജടജല. വകാങ്ങജയ ഇനങ്ങള്,
വജശദകാമശങ്ങള് എനജവ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്, തജയതജ കചക്കസ നമപര് തുക വകാങ്ങജയ ഇനങ്ങള്

38/3/16-17, 31.3.17 082591 7,65,000

കസര്വര് - 1

സകാനര് - 1

ലകാപ് കടെകാപസ -1 

കമകാണജറര് - 4 

കഡസസകടെകാപസ 12 

18/3/16-17, 31.3.17 082606 2,25,932 LED TV, CCTV Camera
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1)  കടെണര് ക്ഷണജചജടജല   പുതുക്കജയ കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ  മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ  ഒരു ലക്ഷമ–
രൂപയസ മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ, കടെണര് നടെപടെജകളുമ അഞസ ലക്ഷത്തെജനസ മുകളജലുള്ള
വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  ഇ-കടെണര്  നടെപടെജകളുമ  പകാലജകക്കണതകാണസ.  (സ.ഉ.(MS)13/2015/ITD,
തജയതജ.12.5.15)  എനകാല്  ഇപ്രകകാരമ  കടെണര്  ക്ഷണജചജടജല.  6,00,000/-  രൂപയകടെ
എസ്റ്റജകമറസ അനുസരജചസ കസ്വകടഷന ക്ഷണജചകാണസ വകാങ്ങല് നടെത്തെജയതസ. 

2)  പത്രപരസദമ നല്കജയജടജല  -  കൂടുതല് പ്രചകാരമുള്ള ഇമഗശ്രീഷസ,  മലയകാളമ പത്രങ്ങളജല്
പത്രപരസദമ നജശ്ചജത ദജവസത്തെജനസ മുമ്പസ നല്കജ മത്സരസസ്വഭകാവത്തെജലുള്ള കടെണറുകള്
ക്ഷണജകക്കണതകാണസ. എനകാല് കസ്വകടഷന ക്ഷണജചതജനുമ പത്രപരസദമ നല്കജയജടജല. 

3)  കടെണര് കഫകാറ വജലയജല് സ്ഥകാപനത്തെജനസ നഷ്ടമ -  ഒരു ലക്ഷകമകാ അതജല് കൂടുതകലകാ
തുകയള്ള  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  നജശ്ചജത  കഫകാര്മകാറജലുള്ള  കടെണര്  കഫകാറങ്ങള്  സര്ക്കകാര്
നജര്കദ്ദേശജക്കുന  വജലയസ  വജതരണമ  കചയണമ.  കഫകാറത്തെജകന  വജലയമ
നജശ്ചജതനജരക്കജലുള്ള മുലദവര്ദ്ധജതനജകുതജയമ ഈടെകാകക്കണതകായജരുന. എനകാല് കടെണര്
ക്ഷണജക്കകാത്തെതജനകാല്  ഈയജനത്തെജല്  ലഭദമകാകുമകായജരുന  തുക  നഷ്ടമകായതകായജ
കകാണുന.

കസ്റ്റകാര്  പര്കചസസ  മകാനസ്വലജനസ  വജരുദ്ധമകായജ  നടെത്തെജയ  വകാങ്ങലുകള്
ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ. ഇത്തെരമ നടെപടെജകള് ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജകക്കണതകാണസ.

3-7-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്
1) കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ കപകാരുത്തെകപടുനജല.

എ)  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ  പരജകശകാധനയജല്,
തകാകഴ പറയന അക്കകൗണ്ടുകളുകടെ ബകാങജകലയമ  UFAST കലയമ കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ
വദതദസമകാണസ. 

അക്കകൗണസ നമ്പര്
കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ

വദതദകാസമ
ബകാങസ യഫകാസ്റ്റസ

57006542967 6034091.50 5947674 86417.50

57006550740 1000 223079 222079
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കകകാസജമഗസ ബകാലനസുകള് കപകാരുത്തെകപടുകത്തെണതകാണസ.

ബജ)  ആനസ്വല്  ബകാങസ  ടകാനസകാക്ഷന  സമറജ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  4,83,096/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല് ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ സമറജ പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ
5,54,018/-  രൂപയകാണസ. വദതദകാസമ 70,922/-  രൂപ. ഓഫശ്രീസസ അക്കകൗണസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള്
തമജലുള്ള ഈ വദതദകാസമ വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

2) 67225567502(ഇ എ പജ), 67225567502(എന ഐ പജ) എനശ്രീ അക്കകൗണ്ടുകളജല് 2016-
17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  പണമജടെപകാടുകള്  നടെത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  കമല്
അക്കകൗണ്ടുകള് കകകാസസ കചയസ UFAST ല് നജനമ നശ്രീക്കമ കചകയണതകാണസ.

3-8) കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 

3-8-1)   കുളത്തെജകന നവശ്രീകരണമ   -   പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല

കകന്ദ്രത്തെജകല  ജല  ദകൗര്ലഭദത്തെജകന  പരജഹകാരത്തെജനകായജ  നജലവജലുള്ള
കുളത്തെജകന  പുനരുദ്ധകാരണത്തെജനകായജ  സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരജകന  പ്രകതദക  പദ്ധതജ
ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ  18,00,000/-  രൂപയമ,  ICAR  ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ
5,00,000/- രുപയമ ഡജ.പജ.പജ യസ നല്കജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

വര്ഷമ നല്കജയ തുക

2009-10 5,00,000/-

2012-13 7,00,000/-

2013-14 6,00,000/-

2015-16 5,00,000/-

ആകക 23,00,000/

ഇത്രയമ തുക വകമകാറജ  നകാളജതുവകര പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജക്കകാത്തെതസ  ഗുരുതരമകായ
വശ്രീഴ്ചയകാണസ. ആയതസ നടെപജലകാക്കകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-8-2)    വകാര്ഷജക  കണക്കസ    -    മുനജരജപസ  ,    നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകളജല്
വദതദകാസമ

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  '  cash  ‘ഇനത്തെജല്  42,309/-  രൂപ  മുനജരജപസ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഇനങ്ങളജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കസ പ്രകകാരമ ഈ
ഇനങ്ങളജലകായജ  കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  അപകാകത പരജഹരജചസ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-9) AICRP ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, സജ ഒ എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-9-1)   കപ്രകാകമകാഷന   -   ശമ്പള പുനര് നജര്ണയത്തെജകല അപകാകത 

ശശ്രീ.കക.ഐ.നകൗഷകാദസ  ,  സശ്രീനജയര്  കഗ്രഡസ  അസജസ്റ്റനസ  നസ  01.12.2016-നസ
അസജസ്റ്റനസ  കസക്ഷന  ഓഫശ്രീസറകായജ  കപ്രകാകമകാഷന  ലഭജചതജകന  ശമ്പള  നജര്ണയമ
നടെത്തെജയതസ തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമകാണസ.

കക.എസസ.ആര്. പകാര്ടസ 1 റൂള് 37 (എ) പ്രകകാരമ, 

കപ്രകാകമകാഷന തശ്രീയതജ - 01.12.2016

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 33,900/- രൂപ

കനകാ. ഇനക്രജകമനസ  - 900/- രൂപ

   -----------

    34,800/- രൂപ

ഹയര് കസ്റ്റജജകല അടുത്തെ ഘടമ - 35,700/- രൂപ

അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ - 29.12.2016 ല് 36,600/- രൂപ

(കനകാര്മല് ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജയജല്)

ശമ്പള നജര്ണയത്തെജകല അപകാകതകള് തകാകഴ കചര്ക്കുന

1. ശമ്പള  നജര്ണയമ  നടെത്തെജയജരജക്കുനതസ  കക.എസസ.ആര്.  റൂള്  37  (എ)
പ്രകകാരമകാണസ.  ടെജയകാനസ  ഇതസ  അനുവദനശ്രീയമല.  റൂള്  28  (എ)  പ്രകകാരമകാണസ
ഫജക്കസഷന നടെകത്തെണതസ.
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2. ശശ്രീ.കക.ഐ.നകൗഷകാദസ  10.10.2006  മുതല്  06.11.2016  വകര  LWA (under appendix
12 A)  ആയജരുന.  അവസകാന ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ.  01.12.2005.  07.11.2016-ല്
തജരജകക  കജകാലജയജല്  പ്രകവശജച  കശഷമ  2009,  2014  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ
പ്രകകാരമുള്ള  ഫജക്കസഷന  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  2014  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ
അനകചര്  II  17  പ്രകകാരമ  01.07.2014-ല്  LWA-യജല്  തുടെരുന  ഉകദദകാഗസ്ഥന
തജരജകക  കജകാലജയജല്  പ്രകവശജക്കുന  തശ്രീയതജയജല്  മകാത്രകമ  റജവവസ്ഡസ
കസയജലജല്  ഫജക്കസഷനസ  അര്ഹതയള.  ഇതജന  പ്രകകാരമ  2014  ശമ്പള
പരജഷ്കരണ പ്രകകാരമുള്ള ഫജക്കസഷന 07.11.2016-നസ നടെകത്തെണതകാണസ.

3. 01.12.2016-കല ശമ്പളമ കപ്രകാകമകാഷനസ കശഷമ 35,700/-  ആയജ പുനര് നജര്ണയജച്ചു.
അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  29.12.2016-ല്  നല്കജ  ശമ്പളമ  36,600/-  ആയജ  പുനര്
നജര്ണയജച്ചു.  കക.എസസ.ആര്  പകാര്ടസ  1,  റൂള്  33(എ)  അനുസരജചസ  ടെജയകാകന
കനകാര്മല് ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ.01.11.2017 ല് ആണസ.

കപ്രകാകമകാഷന ഫജക്കസഷന   28   എ പ്രകകാരമ തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

പ്രകമകാഷന തശ്രീയതജ - 01.12.2016

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 33,900/- രൂപ

കനകാ. ഇനക്രജകമനസ - 900/- രൂപ
                        -------------

                       34,800/- രൂപ

ഹയര് കസ്റ്റജജകല അടുത്തെ ഘടമ - 35,700/- രൂപ

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 35,700/- രൂപ
അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ - 01.11.2017 ല് (ശൂനദകവതനകാവധജകയ തുടെര്നസ തജരജകക 
കജകാലജയജല് പ്രകവശജചസ ഒരു വര്ഷമ തജകയന ദജവസമ)

As per Rule 33(A) KSR PART I (റശ്രീ ഫജക്കസഷന അനുവദനശ്രീയമല)
അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ - 01.11.2017
01.11.2017 ല് ശമ്പളമ - 36,600/- രൂപ

ശരജയകായ രശ്രീതജയജല് ഫജക്കസഷന നടെത്തെജ കസവനപുസകത്തെജല് കരഖകപടുത്തെജ,
29.12.2016 മുതല് അധജകമ വകാങ്ങജയ തുക തജരജകക അടെയ്കക്കണതകാണസ.
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3-9-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുക വദതദകാസമ

2016-17 സകാമ്പത്തെജകവര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കസ പരജകശകാധജചതജല്, SB A/C –
57006543030  എന  അക്കകൗണജകന  UFAST കലയമ  (2,00,302/-  രൂപ),  ബകാങസ
പകാസ്ബുക്കജകലയമ  (5,07,900.94/-  രൂപ)  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസസ  കപകാരുത്തെകപടുനജല.
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-10) കസനടല് കടയജനജമഗസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ 

3-10-1)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ അക്കകൗണസ  വകാര്ഷജക കണക്കജല് –
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

കണക്ടഡസ ടൂര് എന റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ നടെത്തെജപ്പുമകായജ ബനകപടസ കസ്റ്ററസ 
ബകാങസ ഒല്ലൂക്കര ബ്രകാഞജല് 9.10.15 മുതല് ഒരു അക്കകൗണസ ആരമഭജചജട്ടുണസ (നമ 
677338972090). ഈ അക്കകൗണജല് 31.03.2017 നസ 1,05,080/- രൂപ നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉണസ. 
എനകാല് ഈ അക്കകൗണസ സമബനജച വജവരങ്ങള് 2016-17 വകാര്ഷജകകണക്കജല് 
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. ഇതസ വകാര്ഷജകകണക്കജല് ഉള്കപടുത്തുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് 
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-10-2)   മുനകൂറുകള് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ മുനകൂറുകളുകടെ വജശദവജവരമ തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ

നമ
ശശ്രീര്ഷകമ സജ ബജ നമ തജയതജ തുക (രൂപയജല്)

1 9092 229/15-16 14.01.16 1,06,540

2 203/16-17 21.11.16 5,833

3 204/16-17 16.1.17 1,04,167

4 228/16-17 3.2.17 1,27,500

മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-11) അകരകാമകാറജക്കസ & കമഡജസജനല് പകാനസസസ, ഓടെക്കകാലജ 

3-11-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല വദതദകാസമ

2016-17  കല  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  പരജകശകാധജചതജല്,  ആനസ്വല്  ബകാങസ
ടകാനസകാക്ഷന സമറജ  പ്രകകാരമ  ഓഫശ്രീസസ  ബുക്കസ  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസസ  16,84,300/-
രൂപയമ ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസസസ & കപകമനസസസ സമറജ പ്രകകാരമ 22,07,771/-  രൂപയമകാണസ.
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12) കകകാകളജസ ഓഫസ കകകാ - ഓപകറഷന, ബകാങജമഗസ &
മകാകനജ്കമനസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-12-1)   ഡജ  .  പജ  .  പജ  .  ക്കസ വജവജധ പ്രവൃത്തെജകള് നജര്വ്വഹജക്കുനതജനകായജ 
തുക നല്കജകയങജലുമ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ  വജവജധ  പ്രവൃത്തെജകള് നജര്വ്വഹജക്കുനതജനകായജ  നല്കജയ തുകയകടെ
വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് കചലവജനമ തുക

1

111/3-17
തശ്രീ.31.03.17

കചക്കസ നമ്പര്
147959

140 KVA ജനകറററുമ 30 KVA UPS-
ഉമ സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ സ്റ്റകാറക്യൂടറജ

ഫശ്രീ ഉള്കപകടെയള്ള തുക
19,00,000/-

2

116/3-17
തശ്രീ.31.03.17

കചക്കസ നമ്പര്
147963

ഫര്ണജചര്, കുക്കജമഗസ യകടെനസജല്
ഇവ വകാങ്ങുനതജനസ (കമനസസ

കഹകാസ്റ്റലജനു കവണജ) നല്കജയ
തുക

5,86,340/-

ആകക 24,86,340/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



77

കമല് പറയമ വജധമ ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ തുക നല്കജകയങജലുമ ജനകററര്,  യ.പജ.എസസ.
എനജവ  സ്ഥകാപജക്കുകകയകാ  ഫര്ണജചര്  വകാങ്ങജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ആയതസ  എത്രയമ
കപകടനസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12-2)   അഗ്രജകള്ചറല് ലകാബസ നജര്മകാണമ  ആരമഭജചജടജല–

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 88/3-17, തശ്രീയതജ. 31.03.17
കചക്കസ നമ്പര് 10393/31.03.17, തുക  – 4,68,360/- രൂപ

കമല്  പ്രകകാരമ,  4,68,360/-  രൂപ  അഗ്രജകള്ചറല്  ലകാകബകാറടറജ  സ്ഥകാപജച
ഇനത്തെജല് ഡവലപസകമനസ ഗ്രകാനജകന (5200) കചലവകായജ ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ. എനകാല്
ഈ പ്രവര്ത്തെനമ നകാളജതുവകരയകായജ ആരമഭജക്കുകകയകാ, തുക വകമകാറുകകയകാ കചയജടജല.
ഇതസ നജലവജല് പണമകാക്കകാത്തെ കചക്കകായജ തുടെരുകയകാണസ. കകകാകളജജകല അഗ്രജക്കള്ചറല്
കകകാഴ്സുകളുകടെ  സജലബസസ  പരജഷ്കരണമ  പൂര്ത്തെജയകാകകാത്തെതജനകാലകാണസ  ഈ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കുവകാന  കഴജയകാത്തെകതനസ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  (3/10.8.17)  മറുപടെജ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഒരു നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജയകടെ പ്രകാരമഭപ്രവൃത്തെജകള് കപകാലുമ  (വജശദമകായ
എസ്റ്റജകമറസ,  ആക്ഷന  പകാന)  തയകാറകാക്കകാകത  ഇത്തെരത്തെജല്  തുകകള്  കചലവകായജ
കകാണജക്കുനതസ  ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ഈ  പ്രവ വൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള  അടെജയനജര
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12-3)   വകാര്ഷജക കണക്കസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ കപകാരുത്തെകപടുനജല–

1)  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ അക്കകൗണസസസ പരജകശകാധനയജല് തകാകഴ പറയന
അക്കകൗണ്ടുകളുകടെ നശ്രീക്കജയജരജപസ കപകാരുത്തെകപടുനജല.

അക്കകൗണസ നമ്പര്
നശ്രീക്കജയജരജപസ

വദതദകാസമ
UFAST Bank Scroll

67064958790

MBA RF A/c
11,96,641 11,97,641 1,000

57006542854 78,24,267.49 77,19,032.49 1,05,235
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CA A/c

57006549940

SB A/c
-2,39,714 1,000 -2,38,714

2) UFAST Annual  bank  & cash  Account  സമക്ഷജപമ പ്രകകാരമ  3,89,390/-  രൂപ കദകാഷസ
ഇനത്തെജല് നശ്രീക്കജയജരജപകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കജല് ഈ തുക
നശ്രീക്കജരജപകായജ നജലനജല്ക്കുനമജല. ആയതസ അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-13) കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ 

3-13-1)   കപകാതുമരകാമത്തെസ പ്രവൃത്തെജകള്  അപകാകതകള്–

2012-കല  കപകാതുമരകാമത്തെസ  മകാനസ്വല്  പ്രകകാരമ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറജകന
അടെജസ്ഥകാനമകാക്കജ  കസ്വകടഷന/കടെണര്  ക്ഷണജചതജനസ  കശഷമ  മകാത്രമകാണസ  പ്രവൃത്തെജ
ഏലജകക്കണതസ.  എനകാല്  ഇത്തെരമ  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജക്കകാകത  പ്രവൃത്തെജ
ഏലജച്ചുകകകാടുക്കുകയമ,  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ,  കമകാണജററജങ്ങസ  എനജവ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  വഴജ  നജരശ്രീക്ഷജക്കുകയമ  കചയ്യുനതകായജ  കകാണുനജല.
വജശദവജവരമ തകാകഴകചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

കഹഡസ
ഓഫസ

അക്കകൗണസ
ഉകദ്ദേശദമ കരകാറുകകാരന

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര് തുക

1 2047

ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജകലക്കുള്ള
അകപ്രകാചസ കറകാ ഡസ

നജര്മകാണമ.

--------
100/11-16

107/11-16

65,340/-

12,300/-

2 2047 ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജകലക്കുള്ള

കഗയ്റസ
നജര്മകാണമ

യൂണജകവഴല്
എഞജനശ്രീയറജമഗസ

വര്ക്കസസസ

0034/12-16

0035/12-16

14,936/-

14,900/-
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3 2047

ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജനുമുനപജകല

ചുറമതജല്
നജര്മകാണമ.

പജ.വജജയന
0131/12-16

0053/12-16

15,000/-

14,760/-

4 5200

കലഡശ്രീസസ
കഹകാസ്റ്റലജകല

തകര്ന ചുറമതജല്
പുനര് നജര്മകാണമ.

റകാഫജ. സജ.എ. 0100/12-16 1,05,000/-

5 5200

കലഡശ്രീസസ
കഹകാസ്റ്റലജകല

തകര്ന ചുറമതജല്
പുനര് നജര്മകാണമ.

ശശ്രീരകാജസ കക.

കക.പ ദ്മനകാഭന

നരസജമഹ
കടകഡഴസ

0051/02-17

0030/02-17

0032/02-17

63,650/-

43,550/-

21,400/-

കപകാതുമരകാമത്തെസ മകാനസ്വലജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-13-2)   പകാവസ ഗ്രകാഫസ   -   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ

ബജല് നമ്പര്  79/08-16 (കചക്കസ നമ്പര്  118868/16-8-16)  പ്രകകാരമ ഇനസക്ഷണല്
ഫകാമ  കവള്ളകായണജയജല്  നജനമ  1000  പകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  25.05.2016  ല്
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ. കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 8 കപജസ നമ്പര് 117
ല് 04.06.2016 നസ ഇതസ കസ്റ്റകാക്കജകലടുത്തെജട്ടുമുണസ. ഈ കസ്റ്റകാക്കജല് നജനമ 07.06.2016 നസ ടെജ
ഗ്രകാഫസ വതകള് കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 13 കപജസ നമ്പര്
101 കലക്കസ നല്കജയതകായജ കരഖകപടുത്തെജ ഇത്രയമ കസ്റ്റകാക്കസ കുറവസ കചയജട്ടുണസ.  എനകാല്
കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 13 കപജസ നമ്പര് 101 ല് 07.06.2016
നസ  ഇത്രയമ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  കസ്റ്റകാക്കജല്  വനജടജല.  ഇതസ  സമബനജച്ചുള്ള  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള (3/9.11.2017) മറുപടെജയജല് 11.02.2016 മുതല് ആയതസ ഫകാമജലൂകടെ വജല്പന
നടെത്തെജയതകായജ അറജയജചജട്ടുണസ. 25.05.2016 നസ ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ കവള്ളകായണജയജല്
നജനമ  വകാങ്ങജയ  പകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  11.02.2016  മുതല്  ഫകാമജലൂകടെ  വജല്പന
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നടെത്തെജകയനസ  പറയനതസ  യക്തജ  ഭദ്രമല.  തൃപജകരമകായ  മറുപടെജ  ലഭജക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 71,250/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-13-3)   കുമകായത്തെജകന   (Lime stone powder)   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ

ബജല്  നമ്പര്  64/06-16 പ്രകകാരമ  (കചക്കസനമ്പര്  104026/15.06.16)  നശ്രീകലശസ്വരമ
സര്വ്വശ്രീസസ  സഹകരണ  ബകാങജല്  നജനമ  16000 കജ.ഗ്രകാമ  (16 എമ.ടെജ)  കുമകായമ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  S.R.F  VOL-VIII  കപജസ  നമ്പര്  229  ല്  19.02.2016  നസ
കസ്റ്റകാക്കജകലടുക്കുകയമ 31/3, 28/5, 30/5, 31/5, 2/6, 4/6, 6/6, 7/6, 9/6, 23/6, 24/6, 25/6, 5/7
തശ്രീയതജകളജല്  കതങ്ങുകള്ക്കസ  ഇടെകാനകായജ  ഡജ.എമ.എസസ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകകാരമ
നല്കജയതകായജ കകാണജചസ മുഴുവന കസ്റ്റകാക്കുമ കുറവസ കചയജട്ടുണസ.  എനകാല് ഡജ.എമ.എസസ
രജജസ്റ്റര് വകാളദമ 32, 33 പ്രകകാരമ 500 കജ.ഗ്രകാമ കുമകായമ വശ്രീതമ മകാത്രമകാണസ കമല് സൂചജപജച
ദജവസങ്ങളജല് നല്കജയജരജക്കുനതസ.  അതകായതസ  6500  കജ.ഗ്രകാമ  കുമകായമ  (500 x  13  =
6500) മകാത്രകമ നല്കജകകാണുനള. 9500 കജ.ഗ്രകാമ കുമകായമ ഇനജയമ കസ്റ്റകാക്കജല് ബകാക്കജ
കകാകണണതകാണസ.  എനകാല്  ടെജ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകകാരമ  05.07.2016  ല്  ടെജ  കസ്റ്റകാക്കജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ  അവകശഷജക്കുനജല.  ഇതസ  സമബനജച  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ
(9/09.11.2017)  നല്കജയ  മറുപടെജയജല്  8/2016  നസ  അയര്  നജര്മകാണത്തെജനസ  2.5  ടെണ
ഉപകയകാഗജകചനമ വജവജധവജളകളജലകായജ 28/6, 12/7, 13/7, 14/7, 27/7, 8/8, 13/8, 27/8, 31/8,
1/9,  2/9,  6/9,  7/9  എനശ്രീ  തശ്രീയതജകളജല്  നല്കജകയനമ  അറജയജചജട്ടുണസ  (ആയതസ
ഓഡജറജനസ കശഷമ ടെജ രജജസ്റ്ററജല് എഴുതജ കചര്ത്തെജട്ടുള്ളതകാണസ). കമല് സൂചജപജച കസ്റ്റകാക്കസ
രജജസ്റ്ററജകല  കമല്  കപജസ  നമ്പര്  പ്രകകാരമ  05.07.2016  കലക്കസ  കസ്റ്റകാക്കജല്  കുമകായമ
ബകാക്കജയജല.  അതുകകകാണസ തകന അതജനസ കശഷമുള്ള ദജവസങ്ങളജല് കുമകായമ വജവജധ
ആവശദങ്ങള്ക്കസ ഉപകയകാഗജച്ചു എനസ പറയനതസ യക്തജരഹജതമകാണസ.  കൂടെകാകത ഓഡജറസ
സമയത്തെസ തകന പരജകശകാധജച ഡജ.എമ.എസസ. രജജസ്റ്ററജകല 12/7, 13/7, 14/7, 27/7 എനശ്രീ
ദജവസങ്ങളജകല  കപജുകളജല്  കുമകായമ  നല്കജയതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  ഓഡജറസ
കനകാടജനസ  നല്കജയ  മറുപടെജയജലുമ  ഇതസ  ഉപകയകാഗജച്ചു  എന  കതളജയജക്കുന  കരഖകള്
ലഭദമകാക്കകാത്തെ  സകാഹചരദത്തെജല്  കസ്റ്റകാക്കജല്  കുറവകായജ  കകാണുന  9500  കജ.ഗ്രകാമ
കുമകായത്തെജകന വജലയകായ 47,500/- രൂപ (9500x5/1k.g)യകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-13-4)   കവങ്ങജന വതകള്   (  ശശ്രീമമഗള  )-   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ  .

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ സശ്രീഡസ കനഴറജ നജരശ്രീക്ഷണ രജജസ്റ്റര് കപജസ നമ്പര് 31 പ്രകകാരമ
20.06.2016  നസ  5000  കവങ്ങജന  വതകള്  (ശശ്രീമമഗള)  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  ഓഫസ
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റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 8 കപജസ നമ്പര് 291 കലക്കസ വകമകാറജയജട്ടുണസ. 01.08.2016 ല്
ഇത്രയമ  വതകള്  വദക്തമകാകകാത്തെ  വജധത്തെജല്  കുറവസ  കചയജട്ടുണസ.  ഈ  വതകള്
വജല്പന  നടെത്തെജയതകായമ  കകാണുനജല.  ഇതസ  സമബനജചസ  ലഭജച  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള  (4/9.11.2016)  മറുപടെജയജല്  5000  വതകള്  വജല്പന  നടെത്തെകാകത
കസ്റ്റകാക്കജല് അവകശഷജക്കുനതകായജ അറജയജചജട്ടുണസ.  കൂടെകാകത ഈ കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററജകന
കപജസ നമ്പര് 291 ല് ഈ കവങ്ങജന വതകള് നശ്രീക്കജയജരജപകായജ അവകശഷജക്കുനകവനസ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന  11.11.2017  നസ  പരജകശകാധജചസ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജട്ടുമുണസ
(ആയതജകന കകകാപജ ഓഡജറജനസ നല്കജയജട്ടുണസ). എനകാല് ഇതസ സമബനജച്ചു നല്കജയ
ഓഡജറസ കനകാടജനസ മറുപടെജയകായജ കവങ്ങജന വതകള് 31.01.17 മുതല് 04.07.17 വകരയള്ള
ദജവസങ്ങളജല്  വജല്പന  നടെത്തെജയതകായകാണസ  അറജയജചജട്ടുള്ളതസ.  

1,25,000/-  രൂപ  (5000*25)  കസ്റ്റകാക്കസ  മൂലദമ  വരുന  ഈ  വജഷയത്തെജനകമല്
ഓഡജറജനസ  ലഭദമകായ  മറുപടെജ  സസ്വശ്രീകകാരദകയകാഗദമല.  പരസ്പെര  വജരുദ്ധമകായ  ഈ  രണസ
മറുപടെജകള്  സൂചജപജക്കുനതസ  ഫകാമ  കസ്റ്റകാക്കസ,  വജല്പന  എനജവയജലുള്ള  ഗുരുതരമകായ
കപകാരകായ്മകളകാണസ.  ഈ  വജഷയത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്  വജശദമകായ
അകനസ്വഷണമ നടെകത്തെണതകാണസ.

3-13-5)   കഗ്രകാബകാഗസ വകാങ്ങല്  കസ്റ്റകാക്കജകല അപകാകതകള്–

ബജല്  നമ്പര്  89/2-17  പ്രകകാരമ  (കചക്കസനമ്പര്  147603/28.02.17)  16,000
കഗ്രകാബകാഗുകള്, 2,10,000/- രുപ കചലവഴജച്ചു നശ്രീകലശസ്വരമ സര്വ്വശ്രീസസ സഹകരണ ബകാങജല്
നജനമ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ആയതജകന  കസ്റ്റകാക്കുമകായജ  ബനകപട  അപകാകതകള്  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

R.F  VOL.10  കപജസ  നമ്പര്  19  പ്രകകാരമ  23.01.2017  നസ  ഈ  കഗ്രകാബകാഗുകള്
കസ്റ്റകാക്കജകലടുക്കുകയമ അത്രയമ എണമ അനതകന transfer/sale എനസ കകാണജചസ കുറവസ
കചയജട്ടുമുണസ.  എനകാല് ആയതസ ഉപകയകാഗജചതജകനകയകാ വജല്പന നടെത്തെജയതജകനകയകാ
കരഖകപടുത്തെലുകള്  അനുബനരജജസ്റ്ററുകളജല.  ഇതസ  സമബനജച  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള (8/9.11.2017) മറുപടെജയജല് 11250 കഗ്രകാബകാഗുകള് 20.10.2017 നസ തൃക്കരജപ്പൂര്
കൃഷജഭവനസ  നല്കജകയനമ ബകാക്കജ  2750  എണമ ഫകാമജലൂകടെ വജല്പന നടെത്തെജകയനമ
അറജയജചജട്ടുണസ.  20.10.2017  നസ  വജല്പന  നടെത്തെജയ  കസ്റ്റകാക്കസ  23.01.2017  നസ  തകന
transfer/sale എനസ കകാണജചസ കുറവസ കചയജരജക്കുനതസ യക്തജഭദ്രമല.

കമല് സൂചജപജച കകാരണങ്ങളകാല് 2,10,000/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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3-14) കഫകാറസജ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-14-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല
1)  അക്കകാദമജകസ  കബകാക്കജകന  നജര്മകാണവമകായജ  ബനകപടസ  തകാകഴ  പറയന
വകൗചറുകള് പ്രകകാരമ 35,00,000/- രൂപ   ഡജ.പജ.പജ., യസ വകമകാറജയജട്ടുണസ. എനകാല്
തുകയകടെ വജനജകയകാഗ വജവരമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രമ നമ. വകൗചര് നമ. കചക്കസ നമ./തശ്രീയതജ തുക

1.

2.

3.

74-7/16

62-8/16

235-3/17

280278/23.7.16

280293/26.8.16

37185/31.317

20,00,000/-

10,00,000/-

5,00,000/-

ആകക 35,00,000/-

2)  തകാകഴ  കചര്ത്തെജട്ടുള്ള  വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  ഡജ.പജ.പജക്കസ  വജവജധ  പ്രവൃത്തെജകള്
നടെത്തുനതജനകായജ തുകകള് വകമകാറജയജട്ടുണസ. 

ക്രമ
നമ.

സജ.
ബജ.വജ.നമ. ശശ്രീര്ഷകമ തുക പ്രവൃത്തെജയകടെ വജവരമ

1 352/16 9804 6,00,000 Work  shop  building  for
wood science Dept.

2 428/16 9804 2,00,000 CDB  project  for  wood
science Dept.

3 470/17 5200 2,59,164

4 650/17 5200 75,000 Waste pit for hostel

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



83

5 734/17 9326 5,00,000 Sheet  roofing  for  new
block

3)  സജ.ബജ.വജ.നമ.  303/3-17  കചക്കസ നമ.  399658 (കഹഡസ  6621)  തജ.  31.03.17  പ്രകകാരമ
വപപ്പുമ  മറ  അനുബന  വസ്തുക്കളുമ  സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ  കപ്രകാകഫകാര്മ  ഇനകവകായ്സസ
പ്രകകാരമ  (PRF. ARTC/04/16-17 dt. 29.03.17) 165190/-  രൂപ കക.എ.യ.  അഗ്രജകള്ചറല്
എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  റജസര്ചസ  ആനസ  കടയജങ്ങസ  കസനറജനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  കമല്
പ്രവൃത്തെജകളുകടെ വജനജകയകാഗ/ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-14-2)   മകാര്ഗ്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ വജരുദ്ധമകായജ ഫണസ കചലവഴജച്ചു

1)  ഐ.സജ.എ.ആര്   ഡവലപ്കമനസ  ഗ്രകാനജകന  859  കഹഡജകല  കചലവകള്
പരജകശകാധജചതജല്, F.no.(edn) /12 (21)/12 EP&D dated 28/07/16 പ്രകകാരമ 1,00,000/- രൂപ
കബസ്റ്റസ  ടെശ്രീചര്,  ഗസ്റ്റസ  ലക്ചറര്,  ഫകാക്കല്റജ  അവകാര്ഡസ  എനജവക്കസ  കവണജ
വകയജരുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഈ  കഹഡജല്  വകാങ്ങലുകള്,  ടെജ.എ  അഡസ്വകാനസസ
എനജവയകടെ കചലവകള് ബുക്കസ കചയജരജക്കുന. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

സജ.ബജ.വജ.നമ. തുക/കചക്കസ
നമ. തജ.

വജശദവജവരമ ഉകദ്ദേശദമ

49/3-17

25,000/-

206148/07.03
.17

കഡകാ.എ.വജ.
സകനകാഷജനസ 

അഡസ്വകാനസസ
നല്കജയതസ

To  attend  accreditation
board meeting of  ICFRE on
13.03.17 at Dehradun

119/3-17

39,300/-

226870/27.03
.17

കക.എ.യ.  പ്രസസ
മകാകനജര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2015-16  കല  COF
കവളളകാനജക്കരയകടെ
റജകപകാര്ടസ അടെജക്കുനതജനസ

150/3-17

14,856/-

310686/31.03.
17

കചയര്കസകാണ
എറണകാമകുളമ  എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയതസ

അക്കകാദമജകസ  കസല്
കകാസജകലക്കസ  ഓഫശ്രീസസ
കടെബജള് വകാങ്ങജയതസ
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227/3-17

2,363/-

371197/03.03.
17

കമകസഴസ  കമ്പക്യൂടര്
ഗകാലറജ,തൃശ്ശൂരജനസ 

നല്കജയതസ

കമ്പയൂടര് ലകാബജകല 

റജകമകാടസ കണകടകാള്

സജസ്റ്റമ സര്വ്വശ്രീസസ 

ചകാര്ജസ

116/3-17

13,239/-

226867/22.03
.17

M/S.sportex  city
centre thrissur -നസ 

നല്കജയതസ

കസ്പെകാര്ട്സസ  ഐറമ
വകാങ്ങജയതസ

250/3-17

5,242/-

371195/31.03.1
7

കസ്റ്റലകാര് ഡജജജ കടെകസ
എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയതസ

സജല്വജ കള്ചര് 

കഫകാകടകാകകകാപജയര് റജപയര്

2)സകാലറജ കഹഡസ 121 ല് വകാങ്ങലുകളുകടെ കചലവകള്, ടെജ.എ അഡസ്വകാനസസ എനജവ ബുക്കസ
കചയജരജക്കുന.

സജ.
ബജ.വജ.നമ.

തുക/കചക്കസ
നമ. തജ.

വജശദവജവരമ ഉകദ്ദേശദമ

116/3-17

35,474/-

226867/22.03.
17

M/S.sportex city
centre thrissur -നസ 

നല്കജയതസ

കസ്പെകാര്ട്സസ ഐറമ
വകാങ്ങജയതസ

66/3-17
49,256/-

226834/08.03.
17

കചയര് കസകാണ
എറണകാമകുളത്തെജനസ

നല്കജയതസ

സ്റ്റുഡനസസസ ഡസസ 

വകാങ്ങജയതസ

75/3-17
15,000/-

111112/17.02.17

കഡകാ.എസസ.
കഗകാപകുമകാറജനസ TA

അഡസ്വകാനസസ നല്കജയതസ

GI Registry of India
,chennai on 28.02.17
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ഐ.സജ.എ.ആര്.  മകാര്ഗ്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ വജരുദ്ധമകായജ കചലവകള് കചയതജനസ
വജശദശ്രീകരണമ നല്കകണതകാണസ.

3-15) കഹകാര്ടജക്കള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-15-1)   ജൂനജയര്  ,   സശ്രീനജയര് കഫകലകാഷജപസ തുകകള് വജതരണമ 
കചയതജകന കരഖകള് ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴപറയന  ജൂനജയര്,  സശ്രീനജയര്  കഫകലകാഷജപസ  തുകകള്  ഓകരകാരുത്തെരുമ
വകപറജയതജകന  കരഖകള്  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  ബകാങസ  വഴജയകാണസ  തുക
നല്കജയകതങജല് ഓകരകാ അക്കകൗണജലുമ കക്രഡജറസ കചയ എനസ ഉറപകാക്കുന കരഖകള്
ഹകാജരകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ
നമ.

CBV നമ, തജയതജ തുക കചലവസ വജശദകാമശങ്ങള്

1 100/11-16, 7.11.16 18,000/- SRF PhD student

2 103/11-16, 7.11.16 5,04,000/- JF Msc 42 students

3 104/11-16, 7.11.16 30,000/- JRF 2 students

4 105/11-16, 7.11.16 1,80,000/- SF 10 PhD student

5 123/12-16, 15.12.16 7,08,000/- JRF 59 Msc students

6 160/1-17, 27.1.17 12,000/- JRF 1 student

7 242/3-17, 31.3.17 3,72,000/- JF 31 Msc students

8 243/3-17, 31.3.17 4,56,000/- JF 38 Msc students

9 264/3-17, 31.3.17 1,98,000/- SF 11 PhD students
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10 265/3-17, 31.3.17 2,04,000/- SF 10 PhD students &JF 2
Msc students

11 122/12-16, 15.12.16 7,32,942/- RAWE Stipend 63 students

12 257/3-17, 31.3.17 10,09,121/- RAWE Stipend 63 students

തുകയകടെ വജതരണമ സമബനജച കരഖകള് ഹകാജരകാക്കുനതു വകര  44,24,063/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-15-2)   ഓണമ അഡസ്വകാനസസ നലജയതസ തജരജകക ഈടെകാക്കജയജല 

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ - AICRP on STCR
ശശ്രീര്ഷകമ 206-3-6676-120

കമല് കപ്രകാജക്ടജല് CBV No. 38-9/16 /8.9.16 പ്രകകാരമ ലകാബസ അസജസ്റ്റനസ കഗ്രഡസ -3 
(കസല.കഗ്രഡസ), ശശ്രീ കക.എ.വജകനകാദജനസ ഓണമ അഡസ്വകാനസസ ഇനത്തെജല് 15000/- രൂപ 
നലജയജട്ടുണസ. എനകാല് ആയതസ ഓഡജറസ കകാലയളവസ വകര തജരജകക ഈടെകാക്കജയജടജല . 
തുക തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-15-3)  മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജയജടജല
തകാകഴ പറയന മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജയജടജല.

ക്രമ

നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ. തജയതജ ശശ്രീര്ഷകമ പകാര്ടജ തുക

1 595/16-17 5-12-16 2208 കഡകാ.
കക.അജജത്തെസകുമകാര് 2,03,000/-

2 598/16-17 3-12-16 9090 കഡകാ.വസനകാകമകാള്
കുരദന 5,000/-

3 626/16-17 9-12-16 2014 കഡകാ
.കജസജ.കക.കതകാമസസ 10,000/-
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4 922/16-17 20-2-17 2014 കഡകാ.ജജജജ കജകാസഫസ 20,000/-

5 998/16-17 8-3-17 5200
അസജസ്റ്റനസ

കമറശ്രീരജകയകാളജജസ്റ്റസ
,പൂകണ

2,370/-

6 1179/16-17 31-03-17 2208 കഡകാ.ജജജു.പജ.അലകസ 25,000/-

7 1255/16-17 31-03-17 2208 കഡകാ.സുകരഷസ
കുമകാര്.പജ.കക

57,000/-

8 1340/16-17 31-03-17 2208

കഡകാ.സുകരഷസ
കുമകാര്.പജ.കക

കഡകാ.രശജ
വജജയരകാഘവന

കഡകാ.മജനജ ശങര്

കഡകാ.സജജ കഗകാമസസ

10,000/-

10,000/-

10,000/-

10,000/-

9 1370/16-17 31-03-17 2014 കഡകാ.കബസ്റ്റജ
ബകാസ്റ്റജന 6,500/-

10 61/17-18 24-5-17 2208 കഡകാ.ജജജു.പജ.അലകസ 1,50,000/-

11 101/17-18 14-6-17 9550 കഡകാ.മജനജ കറകായസ 10,000/-

മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-15-4)    വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകള്    -    യകാത്രകാബത്തെ  നലജയതസ  ആകക
കചലവജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

2016-17  വര്ഷത്തെജല്  പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജട്ടുള്ള  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകള്
പരജകശകാധജചതജല് യകാത്രകാബത്തെ നലജയതസ ആകക കചലവജല് ഉള്കപടുത്തെജ കകാണുനജല.
വജശദ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ ശശ്രീര്ഷകമ
വകൗചര്
നമ./തശ്രീയതജ

കചക്കസ
നമ./തശ്രീയ
തജ

തുക

Development of Technologies
including  alternatives  for
banned  pesticides  for  the
management  of  pests  and
diseases of of major crops in
kerala.

9090 135-
3/17/27.3.17

310662/27
.3.17 8,250/-

KSCSTE-Standardisation  and
Documentation  of  Traditional
foods  on  Indigenous  Food
sources

8072 143-
3/17/27.3.17

310662/27
.3.17

750/-

,, ,, ,, ,, 250/-

KSCSTE-Value  addition  and
diversification  of  matured
coconut water

8231
131-
3/17/27.3.17 ,, 2,750/-

KSCSTE-Process
optimization  and
popularization  of  fruit  based
products  using  fruit  pulp
concentrator

8011
138-
3/17/27.3.17 ,, 250/-

കമല്  കചലവകള്  ആകക  കചലവജല്  ഉള്കപടുത്തുകയമ  വകാര്ഷജക  കണക്കസ
പുന:പരജകശകാധജകക്കണതുമകാണസ.
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3-15-5)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്

1. UFAST  ല്  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  (Annual  Bank  transaction
summary  2016-17),  ബകാങസ  പകാസസ  ബുക്കസ  എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
തമജല് വദതദകാസമ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.
Closing balance as

per bank book
(UFAST)

Closing
balance
as per

Actual bank pass
book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

67219141415 (EAP
എക്കകൗണസ ) 1,57,77,958 1,56,03,458 -1,74,500

NSS എക്കകൗണസ 0.00 78,000 78,000

67158906563 77,333 0.00 -77,333

67251319874 3,02,573 3,68,076 65,503

FD-006728
9020510 15,00,000 0.00 -15,00,000

ഈ FD
22/09/
2014 നസ
പജനവലജ

ചജ
ട്ടുള്ളതകാ

യജ
കകാണുന

.

FD-671988
14041 9,56,038 11,71,598 2,15,560

2. Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന
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ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ.

1 Cash Book MAIN 64,50,187.88

2 EAP Cash Book 34,850

3 Station cash Book 7,53,414

എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ  കകാണുനജല.  കമല്
സൂചജപജച വദതദകാസങ്ങള്ക്കുള്ള കകാരണമ പരജകശകാധജചസ മറുപടെജ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-15-6)   കചലവസ തുക   UFAST   കചലവസ പത്രജകയജല് 
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

തകാകഴപറയന  വകൗചര്  പ്രകകാരമുള്ള  കചലവകള്  UFAST  കചലവസ  പത്രജകയജല്
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. 

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.വജ.നമ., തജയതജ തുക ശശ്രീര്ഷകമ

1 134/3-17, 27.3.17 3,000 9017

2 168/3-17, 30.3.17 10,000 9515 (9028)

3 164/3-17, 24.3.17 27,934 2014

4 220/3-17, 31.3.17 38,507 “

5 211/3-17, 30.3.17 4,248 “

6 205/3-17, 30.3.17 5,763 “

7 203/3-17, 30.3.17 153 “

8 204/3-17, 30.3.17 74 “
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9 206/3-17, 30.3.17 116 “

10 208/3-17, 30.3.17 100 “

11 218/3-17, 31.3.17 1,500 “

12 221/3-17, 31.3.17 54 “

13 219/3-17, 31.3.17 25,000 “

14 159/3-17, 24.3.17 900 “

15 142/1-17, 17.1.17 620 “

16 124/7-16, 21.7.16 nil “

17 123/7-16, 21.7.16 nil “

18 122/7-16, 21.7.16 nil “

19 139/6-16, 13.6.16 nil “

20 141/6-16, 13.6.16 nil “

21 140/6-16, 13.6.16 nil “

22 142/6-16, 13.6.16 nil “

23 158/6-16, 17.6.16 nil “

24 147/11-16, 11.11.16 nil “

25 117/11-16, 7.11.16 nil “

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



92

സ്ഥകാപനത്തെജകന  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  കമല്പറഞ  കചലവകള്
ഉള്പടുത്തെകാത്തെതജനസ വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-16) വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ 

3-16-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജല

തകാകഴ  പറയമ  വജധമ  തുക  കപകാതുമരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജക്കകായജ  ഫജസജക്കല്  പകാനസ
ഡയറക്ടര്ക്കസ അനുവദജചജട്ടുണസ.

വകൗചര് നമ തുക ശശ്രീര്ഷകമ റജമകാര്കസ

179/3-17 1,44,414 9550 ഓഫശ്രീസസ കകടജടെമ നവശ്രീകരണമ

ആയതജകനറ  വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ,  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രവമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-17) അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന കസനര്,
മണ്ണുത്തെജ 

3-17-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്

UFAST ആനസ്വല് ബകാങസ ടകാനസകാക്ഷന സമറജ 2016-17 പ്രകകാരമുള്ള നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ
ബകാങസ  പകാസസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ  തമജല്  തകാകഴ  പറയമ  വജധമ
വദതദകാസമുണസ.

അക്കകൗണസ
നമ.

ഓഫശ്രീസസ ബുക്കസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

UFAST പ്രകകാരമ

ബകാങസ ബുക്കസ
നശ്രീക്കജയജരുപസ

UFAST പ്രകകാരമ

ബകാങസ പകാസസ
പ്രകകാരമുള്ള
നശ്രീക്കജയജരജപസ

57036554933 9,11,254.13 (-)1,07,83,449 16,00,406.13

57036603314 28,88,694 43,24,614 23,89,862
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UFAST പ്രകകാരമ കദകാഷസ അക്കകൗണസ കസ്റ്റഷന നശ്രീക്കജയജരജപസ 1,36,984/- രൂപയകാണസ.
എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  67,206/-  രൂപയകാണസ.  വജശദശ്രീകരണമ
ലഭദമകാകക്കണതുമ കണക്കുകള് കൃതദമകാകക്കണതുമകാണസ.

3-17-2)  2014    ശമ്പള  പരജഷ്കരണമ   അലവനസുകള്  അധജക–
നജരക്കജല് അനുവദജചതസ 

G.O.(P)  നമ.10/2016  തജയതജ.  21.1.2016  കല നജര്കദ്ദേശമനുസരജചസ  2/2016  മകാസമ
മുതല്  പരജഷ്കരജച  നജരക്കജലുള്ള  അലവനസുകള്ക്കസ  അര്ഹതയണസ.  എനകാല്  ATIC
ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ  7/2014  മുതല്  പരജഷ്കരജച  നജരക്കജലുള്ള  അലവനസുകള്  കണക്കകാക്കജ
കമകാത്തെമ കുടെജശജകയകടെ നകാലജകലകാന ഭകാഗമ 5/2017 കല ശമ്പള ബജലജകനകാപമ അഡ്ജസ്റ്റസ
കചയസ GPF ല് വരവസ കവചജട്ടുണസ. HRA, CCA ഇനത്തെജല് അധജകമകായജ അനുവദജച തുക
ജശ്രീവനക്കകാരജല്  നജനമ  തജരജകക  ഈടെകാക്കജ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജല്
അടെവകാകക്കണതകാണസ.  തുടെര്ന വരുന തവണകളജകല കുടെജശജക കക്രഡജറസ കചയ്യുകമ്പകാള്
കമല് സൂചജപജച സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവജകല നജര്കദ്ദേശമ പകാലജകക്കണതകാണസ. 

3-17-3)    കമഡജക്കല്  അഡസ്വകാനസസ  ക്രമശ്രീകരജചതജകന  വകൗചര്
ലഭദമകാക്കജയജടജല

എല്.ഡജ.വജ വഡവര് ശശ്രീ.കക.വജ.അജജത്തെസ കുമകാറജനസ സജ.ബജ.വജ.നമ. 22-12/16-17,
തശ്രീയതജ  30.12.16  പ്രകകാരമ  2,00,000/-  രൂപ കമഡജക്കല് അഡസ്വകാനസകായജ നല്കജയതജല്
കചലവകാകകാത്തെ  തുക  13,538/-  രൂപ  യൂണജകവഴജറജയജകലക്കസ  തജരജചടെചജട്ടുണസ.  എനകാല്
കമഡജക്കല് അഡസ്വകാനസസ ക്രമശ്രീകരജചതജകന വകൗചര് ലഭദമകാക്കജയജടജല. വകൗചര് ഓഡജറജനസ
ലഭദമകാക്കുനതസ വകര 1,86,462 രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-17-4)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  തുകകളുകടെ  വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ
സകാക്ഷദപത്രവമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.
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ക്ര
മ

നമ

ശശ്രീര്ഷ
കമ തുക സജ.

ബജ.വജ.നമ.
തുക വകപറജയ

ഉകദദകാഗസ്ഥന/ആവശദമ

1 2121 8,50,000/-
23-1/16-17

25.1.17

ഡയറക്ടര്,ഫജസജക്കല്
പകാനസ

63 KVA ജനകററര്
വകാങ്ങല്, സ്ഥകാപജക്കല്

2 2069 10,000/-
22-7/16-17

18.7.16

ഡയറക്ടര്,

ഫജസജക്കല് പകാനസ

ATIC-CTI കള്വര്ടസ
അധജകകചലവസ

3-17-5)     ഇനകവകായ്സസ കസറജല്കമനജനസ പണമ നല്കജയതജനസ 
രസശ്രീതജ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങജയ  സകാധനങ്ങള്ക്കസ  പണമ  നല്കജയതജനസ
തകാകഴപറയന സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നജനമ രസശ്രീതജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രമ
നമ്പര്

RFB നമ്പര് സ്ഥകാപനമ കചക്കസ നമ്പര് തുക

1 01/16-17 COH
കവള്ളകാനജക്കര

990648/13.04.16 6,891

2 02/16-17 IF കവള്ളകാനജക്കര 990649/13.04.16 31,188

3 20/16-17 COA, കവള്ളകായണജ 964858/12.05.16 3,520

4 19/16-17 NARP(SR) 964857/12.05.16 3,278

5 16/16-17 KCAET തവനൂര് 964778/26.04.1 18,288
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95

6

6 13/16-17 PRS പനജയൂര് 964775/26.04.1
6

17,480

7 12/16-17 IF കവള്ളകാനജക്കര 990663/23.04.1
6

12,282

8 24/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274481/19.05.16 29,412

9 26/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274483/19.05.16 3,562

10 27/16-17

Plant
Pathology വകു

പസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274484/19.05.16 24,767

11 32/16-17 AMPRS ഓടെക്കകാലജ 964896/24.05.1
6

1,817

12 29/16-17 PRS പനജയൂര് 964893/24.05.1
6

2,668

13 35/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 964899/24.05.1
6

13,133

14 36/16-17 Coconut Mission
പശ്രീലജകക്കകാടെസ

969502/13.06.16 3,41,087

15 38/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274507/15.06.16 6,583
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16 40/16-17
PlantPathology വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274509/15.06.16 13,799

17 39/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

274508/15.06.16 17,940

18 41/16-17 Seed ProjectCOH,
കവള്ളകാനജക്കര

274510/15.06.16 5,520

19 45/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274514/18.06.16 41,382

20 55/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര 274543/18.07.16 16,560

21 63/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 969888/26.07.1
6 33,811

22 64/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 969691/26.07.16 1,13,160

23 65/16-17 AMPRS ഓടെക്കകാലജ 969687/26.07.1
6

18,952

24 66/16-17 KCAET തവനൂര് 969688/26.07.1
6

38,000

25 67/16-17 PRS പനജയൂര് 969689/26.07.1
6

1,966

26 68/16-17 NARP(SR) 969690/26.07.1
6

40,945

27 71/16-17 CPBMB 274555/28.07.1
6

10,350
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28 72/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

274556/28.07.1
6 23,667

29 79/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274563/28.07.1
6 5,575

30 80/16-17 Agronomy,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274564/28.07.1
6

26,363

31 82/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274566/28.07.1
6 1,573

32 83/16-17
Plant

Pathology വകുപസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274567/28.07.1
6 14,963

33 86/16-17 CPBMB 622840/22.08.1
6 49,910

34 94/16-17 CCRP,കവള്ളകാനജക്ക
ര

622848/22.08.1
6 4,140

35 95/16-17
Plant

Pathology വകുപസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

622849/22.08.1
6 2,636

36 99/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622853/22.08.1
6 23,142

37 100/16-17 KVK അമ്പലവയല് 969912/05.09.16 27,600

38 105/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478019/29.09.16 1,22,788
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39 106/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 478016/29.09.16 7,23,591

40 107/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478017/29.09.16 1,71,450

41 109/16-17 Agri.Microbiology 622883/27.09.1
6 11,333

42 110/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

622884/27.09.1
6 37,681

43 111/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622885/27.09.1
6 39,777

44 116/16-17

Plant
Pathology വകു

പസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622890/27.09.1
6 7,082

45 118/16-17 CCRP,കവള്ളകാനജക്ക
ര

622892/27.09.1
6

4,462

46 124/16-17 CPBMB 622897/27.09.1
6

15,847

47 123/16-17 KVK അമ്പലവയല് 478018/29.09.16 14,969

48 126/16-17 ARS മണ്ണുത്തെജ 622919/28.10.16 88,514

49 128/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622921/28.10.16 29,212

50 129/16-17 Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,

622922/28.1016 2,912
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COH,കവള്ളകാനജക്കര

51 130/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

622923/28.10.16 9,200

52 135/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622928/28.10.16 10,070

53 136/16-17 Pomology 622929/28.10.16 61,410

54 142/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478190/08.11.16 54,050

55 150/16-17 RARS പടകാമ്പജ 478187/8.11.16 1,44,095

56 152/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

743845/19.11.16 50,987

57 156/16-17 AICRP onBCCP 743849/19.11.16 71,249

58 157/16-17 CPBMB 743850/19.11.16 35,848

59 163/16-17 Agronomy,COH 743856/19.11.16 3,420

60 164/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

743857/19.11.16 4,614

61 170/16-17 KVK കണ്ണുര് 478071/30.11.16 19,950

62 172/16-17 KVK അമ്പലവയല് 478073/30.11.16 88,633

63 178/16-17 ARS Mannuthy 743878/2012.16 2,26,154

64 183/16-17 Processing 743883/20.12.16 66,643
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teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

65 192/16-17 AICRP onBCCP 743892/20.12.16 8,550

66 213/16-17 ,, 743926/25.01.17 31,187

67 217/16-17 Agronomy,COH 743930/25.01.17 29,735

68 223/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

179953/20.02.17 5,520

69 224/16-17 Agronomy,COH 179954/20.02.17 4,845

70 227/16-17 CPBMB 179957/20.02.17 23,000

71 234/16-17 Agri.Microbiology,
COH

129978/17.03.17 7,481

72 235/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

129979/17.03.17 17,936

73 237/16-17 AICRP onBCCP 129981/17.03.17 35,267

74 238/16-17 PPNMU 129982/17.03.17 21,518

75 240/16-17 Soil Science,COH 129984/17.03.17 24,510

76 241/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

129985/17.03.17 5,391

77 243/16-17 Agronomy,COH 129987/17.03.17 9,861
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78 251/16-17 KCAET, Thavanur 478704/21.03.17 85,500

79 252/16-17 RARS ,Pilikode 478705/21.03.17 4,750

80 254/16-17 PRS Panniyur 478685/21.03.17 19,950

രസശ്രീതുകള് ബനകപട കസ്റ്റഷനുകളജല് നജനമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-18) കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചറല്
എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ & കടെകകകാളജജ,തവനൂര്

3-18-1)   റജ എ ബജല്ലുകള്   -   സമയ പരജധജ പകാലജചജടജല

കകരള ഫജനകാനഷദല് കകകാഡസ ആര്ടജക്കജള് 56(b) (ii) പ്രകകാരമ റജ എ ബജല്ലുകള്, റജ
എ due ആയ തജയതജ മുതല് ഒരു വര്ഷത്തെജനുള്ളജല് claim സമര്പജകക്കണതുമ, റജ എ due
ആയ തജയതജ മുതല് രണസ വര്ഷത്തെജനുള്ളജല് payment നടെകത്തെണതുമ ആണസ. എനകാല്
തകാകഴപറയന  ബജല്ലുകള്  payment  നടെത്തെജയതജല്  ഈ  സമയപരജധജ  ലമഘജചതകായജ
കകാണുന.

ക്രമ
നമ്പര് CBV No, date തുക

യകാത്ര
കചയ
മകാസമ

യകാത്ര കചയ
വദക്തജ

1 74/12-16,
21.12.16

1,894 2/2014 ശശ്രീമതജ പ്രജയ.ജജ.നകായര്,
അസജ.കപ്രകാഫസര്

2 75/12-16,
21.12.16 250 07/2011

കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 

ഡശ്രീന. 

3 76/12-16,
21.12.16

1,250 06/2011 കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 
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ഡശ്രീന. 

4 77/12-16, 24.6.16 1,895 01/2011
കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 

ഡശ്രീന. 

5 78/12-16,
21.12.16 1,782.50 12/2010 ശശ്രീമതജ പ്രജയ.ജജ.നകായര്,

അസജ.കപ്രകാഫസര് 

6
91/12-16,
30.12.16 1,873 04/2012

 കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

7 90/12-16,
30.12.16 125 03/2012

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

8
92/12-16,

30.12.2106 125 08/2012
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

9 93/12-16
30.12.2016 125 02/2013

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

10
94/12-16,

30.12.2016 1,250 05/2013
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

11 95/12-16,
30.12.16 125 10/2012

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

12
97/12-16,

30.12.2016 2,596 02/2014
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

13 96/12-16, 24.6.16 2,290 10/2013&11/ ശശ്രീ ഹകാരജസസ.കക
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2013 റഫറനസസ
അസജസ്ററനറസ

ഇപ്രകകാരമ  കകാലഹരണകപട  റജ  എ ബജല്ലുകള്  മകാറുനതജനസ  പ്രകതദക  അനുമതജ
ആവശദമകായതജനകാല് ആയതസ ലഭദമകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-18-2)   കസ്വകാര്കടഴജല് കൂടകായ തകാമസ വദവസ്ഥയജല് തകാമസജയന 
ജശ്രീവനക്കകാരജല് നജനമ വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ ഈടെകാക്കുനജല

കസ്വകാര്കടഴജല് കൂടകായ തകാമസ വദവസ്ഥയജല് തകാമസജയന സ്ഥജരമ ജശ്രീവനക്കകാരജല്
നജനസ വകാടെക ഈടെകാകക്കണതജല എനമ കവള്ളക്കരമ  50/-  രൂപ മകാത്രമ ഈടെകാക്കജയകാല്
മതജകയനമ  അവര്ക്കസ  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെയസ  അര് ഹതയണകാകജല  എനമ  DPP  യകടെ
14/12/2015 കല എ.6/402/2001 പരജപത്രത്തെജല് വദക്തമകാക്കജയജട്ടുണസ. എനകാല് കക.വജ.കക
VI  കസ്വകാര്കടഴജല്  കൂടകായ  തകാമസ  വദവസ്ഥയജല്  തകാമസജയന  ലകാബസ  അസജസ്റ്റനസ
ശശ്രീ.എമ.വജ.രകാധകാകൃഷ്ണനജല് നജനമ  2016-17  വര്ഷത്തെജകല ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങളജല് നജനസ
വകാടെകയകായജ  200/-  രൂപകാ  ഈടെകാക്കുനണസ.  എനകാല്  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ  കുറവ
കചയ്യുനതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജനകാല്  ശശ്രീ.എമ.വജ.രകാധകാകൃഷ്ണനജല്  നജനമ
ഈടെകാകക്കണ  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ  ഈടെകാകക്കണതുമ  കൂടുതല്  ഈടെകാക്കജയ  വകാടെക
ക്രമശ്രീകരജയ്കക്കണതുമകാണസ.വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമ.

സജ.
ബജ.വജ.നമ./

തജയതജ.

കചക്കസ
നമ.

വശ്രീടെസ വകാടെക
ബത്തെ

(HRA)

ഈടെകാക്കജയ
തുക (വകാടെക)

തജരജകക
ഈടെകാകക്കണ തുക

1
01/04-16

04/04/2016
192468 1500 150 1,350

2
26/5-16

03/05/2016
231906 1500 150 1,350

3 68/5-16 (SEL) 231925 1500 --- 1,500
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25/05/2016

4
7/06-16

01/06/2016
299186 1500 150 1,350

5
02/07-16

04/07/2106
299235 1500 150 1,350

6
03/08-16

01/08/2016
299270 1500 150 1,350

7
05/09-16

01/09/2016
397624 1500 150 1,350

8
18/10-16

01/10/2016
397674 1500 150 1,350

9
24/11-16

01/11/2016
500721 1500 150 1,350

10
22/12-16

01/12/2016
500761 1500 150 1,350

11
02/01-17

03/01/2017
500784 1500 150 1,350

12
03/02-17

01/02/2017
548414 1500 150 1,350

13 29/03-17 688614 1500 150 1,350
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02/03/2017

ആകക തജരജകക ഈടെകാകക്കണ തുക 17,700

കമല് സൂചജപജച തുക ഈടെകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-18-3)   ഇ  -  ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജകല ബകാലനസസ തുക 

ഇ-ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജല്  (അക്കകൗണസ നമ.30844171892, SBI  കപകാനകാനജ) 31-3-
2017  ല്  4,89,076.50/-  രൂപ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉണസ.  വജദദകാര്ത്ഥജകളുകടെ  വജവജധ
ആവശദങ്ങള്ക്കുകവണജ  ലഭജക്കുന  തുകയകായതജനകാലുമ  അവര്ക്കസ  വജതരണമ
കചകയണതജനകാലുമ ഇ-ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജല് നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉണകാകുവകാന പകാടുള്ളതല.
ആയതജനകാല് ഇക്കകാരദത്തെജല് വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതുമ വജതരണമ കചയകാത്തെ തുക
സര്ക്കകാരജകലക്കസ തജരജചടെകക്കണതുമകാണസ. 

3-18-4)   കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങലുകള് 

സജ.ബജ.വജ.നമ. 22/8-16, തശ്രീയതജ 4.8.16, തുക 3,99,789/- രൂപ

ഡജഎചസഎമ  കപ്രകാജക്ടജകന  ഭകാഗമകായജ  പജ  കബകാക്കജകല  രണകാമകത്തെ  കുളത്തെജനസ
വലനജമഗജനകായള്ള ഷശ്രീറസ വജരജക്കുനതജനസ കമല്പറഞ വകൗചര് പ്രകകാരമ 3,99,789/- രൂപ
കചലവണസ.  എനകാല്  കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയകാണസ  വകാങ്ങലുകള്
നടെത്തെജയതസ. 2013  കല കകരള കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ
മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകത  വകാങ്ങലുകള്  നടെത്തെജയതജനകാല്  കടെണര്
കഫകാമജകന വജല ഇനത്തെജല് ലഭജകക്കണ തുക നഷ്ടമകായജട്ടുണസ. ആയതജനകാല് ഇപ്രകകാരമുള്ള
വകാങ്ങലുകള് നടെത്തുകമ്പകാള് കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-18-5)    കപ്രകാകമകാഷന  -    ഉത്തെരവസ  തജയതജയസ  ഒരു  വര്ഷമ  മുമ്പുള്ള
ശമ്പളകുടെജശജകകള് അനുവ  ദജച്ചു

കക.എസസ.ആര്  (പകാര്ടസ  1)  റൂള്  23 സജ,  23 ഡജ  എനജവ  പ്രകകാരമ  (സര്ക്കകാര്
ഉത്തെരവസ.(പജ)നമ.629/2010/ഫജന  തജ.  25.11.2017  പ്രകകാരമ  കൂടജകചര്ത്തെതസ)  ഡക്യൂടജയജല്
മകാറമ  വരകാത്തെ  തസജകകളജകലക്കുള്ള  സ്ഥകാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ  ഉത്തെരവസ  തജയതജ  മുതല്
പുറകജകലയസ ഒരു വര്ഷമ വകര മകാത്രകമ ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജയകാവ. എനകാല് തകാകഴ
സൂചജപജച  സ്ഥകാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ  കപ്രകാകമകാഷന  തജയതജ  മുതല്  ശമ്പളകുടെജശജക
അനുവദജചതകായജ കകാണുന.

എ)  യൂണജകവഴജറജ  ഉത്തെരവസ  നമ.GA/B1/13008/11  തജ.25.10.2014  പ്രകകാരമ  ഫകാമ
ഒകാഫശ്രീസര്(കസ.കഗ്ര)  തസജകയജല്  നജനമ  ഫകാമ  മകാകനജര്  കഗ്രഡസ  II  തസജകയജകലയസ
കപ്രകാകമകാഷന ലഭജച ശശ്രീ.അലജക്കുടജ, ശശ്രീ അബൂബക്കര് എനജവര്ക്കസ കപ്രകാകമകാഷന തജയതജ
മുതല് ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.

നമ.,
തജയതജ

കചക്കസ നമ./
തജയതജ

ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ
കപരസ

കുടെജശജക
കകാലയളവസ തുക

1

130/6-16,

29.06.201
6

29927/29.06.
2016

ശശ്രീ.അബൂബക്കര്
ടെജ.പജ.

01.04.2011
മുതല്

25.10.2013
വകര

57,475

2

131/6-16,

29.06.201
6

29927/29.06.
2016

ശശ്രീ.അലജക്കുടജ.
സജ.പജ.

01.07.2012
മുതല്

25.10.2013
വകര

25,635

ബജ)  യൂണജകവഴജറജ  ഉത്തെരവസ  നമ.GA/B1/13007/11  തജ.07.11.2014  പ്രകകാരമ  ഫകാമ  അസജ.
(കവറജ)  (കസ.കഗ്ര)  തസജകയജല്  നജനമ  ഫകാമ  സൂപര്വവസര്  (കവറജ)  കഗ്രഡസ  II
തസജകയജകലയസ  01.05.2011  മുതല്  കപ്രകാകമകാഷന  ലഭജച  ശശ്രീമതജ.ലകജ.എന.ടെജ  യസ
കപ്രകാകമകാഷന തജയതജ മുതല് ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ. ശമ്പളനജര്ണയമ
നടെത്തെജയ  17.12.2014  കല  A2/6474/14  നമ്പര്  ഉത്തെരവജല്  07.11.2013  മുതല്  മകാത്രകമ
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ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജയകാവ  എനസ പ്രകതദകമ  സൂചജപജചജരുന.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.

നമ., തജയതജ

കചക്കസ നമ. /
തജയതജ

അനുവദജച
കുടെജശജക

അനുവദജയകാവ
ന കുടെജശജക

കൂടുതല്
അനുവദജച
തുക

1
03/9-16,

01.09.2016

397623 /

01.09.2016

1,14,130

(40,382+73,7
48 ) 

(01.05.2011
മുതല്
30.11.2014
വകര)

44,159

(07.11.2013
മുതല്
30.11.2014
വകര)

69,971

ഇപ്രകകാരമ  ശമ്പളകുടെജശജക  അനുവദജക്കുവകാനുണകായ  സകാഹചരദമ
വജശദമകാകക്കണതുമ കൂടുതല് നല്കജയ ആനുകൂലദങ്ങള് തജരജകക ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.

3-18-6)    വകപറസ  രശശ്രീതജ  ,    പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ  എനജവ
ലഭദമകാക്കജയജല

ശശ്രീര്ഷകമ -5200 -കഡവലപ്കമനസ ഗ്രകാനസ
കമല്  ശശ്രീര്ഷകത്തെജകല  തകാകഴ  കചര്ത്തെജരജക്കുന  കചലവകളുമകായജ  ബനകപട

വകപറസ രശശ്രീതജ, പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ എനജവ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ .

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ./തശ്രീയ

തജ

കചക്കസ
നമ./തശ്രീയതജ തുക റജമകാര്കസ

1.
21-2/17 /
6.2.17 671897/6.2.17 7,95,000/-

കമനസസ കഹകാസ്റ്റല്
റജകനകാകവഷനസ ഡജ.പജ.പജ,

കവള്ളകാനജക്കരയസ നലജയതസ

2. 32-1/17 /
10.1.17 397789/10.1.17 4,75,000/

-

എകജകക്യൂടശ്രീവസ എഞജനശ്രീയര്,
എഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന,

തവനൂര്
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3-19) കകാലകാവസ്ഥ വദതജയകാന പഠന, ഗകവഷണ അക്കകാഡമജ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-19-1)   ഇ   -   ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണസ   -   നശ്രീക്കജയജരജപസ അവകശഷജക്കുന

അക്കകാദമജയജകല  വജദദകാര്ത്ഥജകള്ക്കുള്ള  കസകാളര്ഷജപസ  (എസസ.സജ./എസസ.ടെജ.  ഇ-
ഗ്രകാനസസസ)  തുക  വകകകാരദമ  കചയ്യുനതജനകായജ  എസസ.ബജ.   33151970255  – എന
കസവജങ്ങസസസ  ബകാങസ  അക്കകൗണസ  സൂക്ഷജചജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  അക്കകൗണജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്  13,89,043/-  രൂപ വരവസ  വനജട്ടുണസ.  ഈ തുകയജല്  ഫശ്രീസസ
ഇനത്തെജലുള്ള തുക സര്വ്വകലകാശകാല അക്കകൗണജല്  അടെവകാക്കജയമ,  കസകാളര്ഷജപസ  തുക
അര്ഹരകായ  വജദദകാര്ത്ഥജകള്ക്കസ  വജതരണമ  കചയമ  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ
അവസകാനജക്കുകമ്പകാള്  അക്കകൗണജല്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക  അവകശഷജക്കകാകത
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  എനകാല്  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് കമല് അക്കകൗണജല്
70,632.50/-  രൂപ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുണസ.  ഗ്രകാനസ  തുക  മുഴുവനകായമ  വജതരണമ  കചയ്യുനതജനസ
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-19-2)   പജ  .  ഡജ  .   അക്കകൗണസ സൂക്ഷജചജടജല

ഗ്രകാജുകവറസ  &  കപകാസ്റ്റസഗ്രകാജുകവറസ  വജദദകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനസ  കസ്പെഷദല്  ഫശ്രീ
ഇനത്തെജല്  8  തരമ  ഫശ്രീസുകള്  വകാങ്ങുനണസ.  ഈ  തുക  പജ.ഡജ.  അക്കകൗണജല്
നജകക്ഷപജകക്കണതുമ ഒരു വര്ഷമ ഈടെകാക്കുന തുക അതകാതസ വര്ഷകത്തെ ആവശദങ്ങള്ക്കു
കവണജ  കചലവഴജകക്കണതുമകാണസ.  25.07.2012-കല  രജജസകാറുകടെ  നടെപടെജക്രമമ  നമ്പര്
Acad/B2/38920/2011  അനുസരജചസ  ഓകരകാ  കകകാകളജജകലയമ  ഡശ്രീന  /  അകസകാസജകയറസ
ഡശ്രീന  എനജവരുകടെ  കപരജല്  ഉള്ള  പജ.ഡജ.  അക്കകൗണജകലക്കസ  കസ്പെഷദല്  ഫശ്രീ
അടെകക്കണതകാണസ എനസ നജര്കദ്ദേശജചജരജക്കുന. എനകാല് ഈ അക്കകാദമജയജല് കസ്പെഷദല്
ഫശ്രീസുകള്  റജകവകാള്വജങ്ങസ  ഫണസ  അക്കകൗണജല്  നജകക്ഷപജചസ  കചലവ  കചയ  വരുന.
കസ്പെഷദല് ഫശ്രീ ഇനത്തെജല് വകാങ്ങുന തുകകള് പജ.  ഡജ. അക്കകൗണസ ആരമഭജചസ അതജകലക്കസ
മകാകറണതകാണസ.
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3-19-3)   കനകാണ  പകാന കഹഡജല് കചലവകള് ബുക്കസ –
കചയജരജക്കുന

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  ഏസറജകല  കപയ്കമനസ  സമറജ
പരജകശകാധജചതജല് 1/17  മുതല് ശമ്പള ഇനത്തെജകല കചലവകള് (110, 120, 130, 910 എനശ്രീ
കഹഡുകള്) കനകാണപകാന 001 - അക്കകാഡമജകസ കപ്രകാഗ്രകാമ എന കമയജന കഹഡജല് ബുക്കസ
കചയജരജക്കുന.  (കചലവസ  -  17,25,338/-  രൂപ).  കസല്ഫസ  ഫജനകാനസജങ്ങസ  രശ്രീതജയജല്
പ്രവര്ത്തെജക്കുന  ഈ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജല്  നജനമ  തുകകള്
ഒനമ നല്കജവരുനജല.  കസ്പെഷദല് ഓഫശ്രീസര്,  വസനജഫജകസ  ഓഫശ്രീസര് എനജവരുകടെ
ശമ്പളമ ഉള്കപകടെ കനകാണ  പകാന വജഭകാഗത്തെജല് നജനസ നല്കുനതകായകാണസ കപയ്കമനസ–
സമറജയജല് കകാണജചജരജക്കുനതസ. എനകാല്, ആര്.എഫസ. കമകാഡസ അക്കകൗണസ നമ്പര് 6977
ല് നജനസ കമപ് കടകാളറുകടെ അക്കകൗണജകലക്കസ (വജദദകാര്ത്ഥജകളുകടെ ഫശ്രീസജനത്തെജല് ലഭജക്കുന)
തുക  വകമകാറജ  ഈ  തുക  തകന  കറനസ  അക്കകൗണകായ  7052  കലക്കസ  റജലശ്രീസസ
കചയ്യുകയകാണസ കചയ്യുനതസ.  ആയതജനകാല് കനകാണ  പകാന കഹഡജല് കചലവസ  ബുക്കസ–
കചയ്യുനതസ ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ആയതസ ഇതജകന തകന ശശ്രീര്ഷകമകായ  6154  ല് ബുക്കസ
കചകയണതകാണസ. 

3-19-4)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   കകകാസജങ്ങസ ബകാലനസസ 
കപകാരുത്തെകപടുനജല

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പരജകശകാധജചതജല്
UFAST കല ആനസ്വല് ബകാങസ ടകാനസകാക്ഷന സമറജയജകല ഓഫശ്രീസസ ബുക്കസ പ്രകകാരമുള്ള
ആകക  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസുമ  റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ  സമറജയജകല  കകകാസജങ്ങസ
ബകാലനസുമ തമജല് വദതദകാസമ കകാണുന.

ബകാങസ
ടകാനസകാക്ഷന

സമറജ

റസശ്രീപ്റസ &
കപയ്കമനസ സമറജ വദതദകാസമ

കദകാഷസ
ബകാലനസസ

1,10,01,198.75 1,12,23,259.75 2,22,061

നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള് തമജലുള്ള വദതദകാസമ കപകാരുത്തെകപടുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-20) AINP ഓണ കമഡജസജനല് & അകരകാമകാറജക്കസ പകാനസസസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-20-1)  UFAST   Annual  Bank  Transaction  Summary  -–

കകാലജകമകാക്കജയജടജല
വകാര്ഷജക  കണക്കുമകായജ  ബനകപട  UFAST   Annual  Bank  Transaction–

സമക്ഷജപമ  കകാലജകമകാക്കജയജടജല.  ആയതസ  എത്രയമ  കപകടനസ  കകാലജകമകാക്കജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-21) കകമ്പകാസ്റ്റസ എനറജചസകമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-21-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകത

2016-17 വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കസ ഓഡജറജനസ ഹകാജരകാക്കജയതജല് UFAST ല്
തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  (Annual  Bank  transaction  summary  2016-17),
ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് വദതദകാസമുണസ. വജശദവജവരമ
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.
Closing balance as

per bank book
(UFAST)

Closing balance as
per Actual bank

pass book
വദതദകാസമ

21690
(കവള്ളകാനജക്കര
സര്വ്വശ്രീസസ കകകാ.

ബകാങസ)

5,51,117 5,46,697 4,420

21936
(കവള്ളകാനജക്കര
സര്വ്വശ്രീസസ കകകാ.

ബകാങസ)

1,89,512 1,89,442 70

കമല്  വദതദകാസമ  പരജകശകാധജചസ  ആവശദമകായ  മകാറങ്ങള്  വരുത്തെജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-22) ബകയകാളജജക്കല് കണകടകാള് ഓഫസ കക്രകാപസ കപസ്റ്റസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-22-1)   ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര് കചയകപകാള് കസ്പെഷദല് 
അലവനസുകള് അനുവദജച്ചു

സജ.ബജ.വജ.  നമ.  1/  9-16  പ്രകകാരമ  എല്.ഡജ.വജ.  വഡവര്  സശ്രീ.കഗ്ര.  (22,200  –
48,000)  ശശ്രീ.പ്രദശ്രീപസ.എമ.ജജ.യസ  2016-17  വര്ഷകത്തെ  ഏണഡസ  ലശ്രീവസ  സറണര്
നല്കജയജരജക്കുന.  കക.എ.യ.  വഡകവഴജനസ അനുവദജചജട്ടുള്ള കസ്പെഷദല് കപ 150/-  രൂപ
ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര് കചയ്യുകമ്പകാള് നല്കജയതകായജ കകാണുന. ജജ.ഒ.(പജ)932/86 (114)
ഫജന. തശ്രീയതജ. 22.12.06 പ്രകകാരമ കക.എസസ.ആര്. പകാര്ടസ 1  അപനജകസ IV  കകാസസ 1 (ബജ)
പ്രകകാരമ  വഡവര്മകാര്ക്കസ  നല്കജ  വരുന  കസ്പെഷദല്  കപ  ഏണഡസ  ലശ്രീവസ  സറണര്
കചയ്യുകമ്പകാള് നല്കുവകാന പകാടുള്ളതല.

കമല്  തുക  കക.എ.യ.  കല  വഡവര്  തസജകയജലുള്ളവര്ക്കസ  നല്കജ
വരുനകണങജല് കമലധജകകാരജകള് ആയതസ വരുമ വര്ഷങ്ങളജല് ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര്
തുകയജല് നജനസ ഒഴജവകാക്കകാനുള്ള നജര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കകണതകാണസ.

3-22-2)   യൂണജകഫകാമ അലവനസസ  നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുനജല–

സജ.ബജ.വജ.  നമ.  10/9-16  പ്രകകാരമ  എല്.ഡജ.വജ.  വഡവര്  ശശ്രീ.പ്രദശ്രീപസ.എമ.ജജ.യസ
2,400/-  രൂപ  യൂണജകഫകാമ  അലവനസസ  അനുവദജചജരജക്കുന.  എനകാല്  യൂണജകഫകാമ
വകാങ്ങജയ ബജല് വകൗചറജകനകാകടെകാപമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  അലവനസസ വകപറന വദക്തജ
നജര്ബനമകായമ  ഡക്യൂടജ  സമയത്തെസ യൂണജകഫകാമ  ധരജകക്കണതകാണസ.  GO(P)  no.  7/16/fin,
dated 20.1.16 കല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുനകണനസ ഉറപ്പുവരുകത്തെണതകാണസ.

3-23)കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്തെറ 

3-23-1) F.D   അക്കകൗണസ   UFAST   ല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

അക്കകൗണസ നമ. 67336224398  ആയജ എസസ.ബജ.ടെജ ഒല്ലൂക്കരയജല് ഉള്ള എഫസ.ഡജ
2016-2017 വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ
നല്കുന. 
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കകാലയളവസ പലജശ തുക നജകക്ഷപജച തജയതജ കമചക്യൂരജറജ തജയതജ

ഒരു വര്ഷമ 6.75% 6,38,220 11.9.2016 11.9.2017

എഫസ.ഡജ തുക 6,38,220/- രൂപ, 2015-16 വര്ഷകത്തെ പലജശ 26,233/- രൂപ, 2016-17
വര്ഷകത്തെ പലജശ 21,497/- രൂപ എനജവ UFAST ല് ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

3-23-2)    വടബല്  സബസ  പകാന   –  14,000/-    രൂപ  കചലവജല്
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

വടബല്  സബസ  പകാന  സശ്രീമജകന  ഭകാഗമകായജ  ഏരജയ  എക്സ്പെകാനഷന
നടെത്തുനതജനസ  ആര്.എഫജല്  നജനമ  350  കശുമകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  വകാങ്ങജയ
ഇനത്തെജല് സജ.ബജ.വജ.നമ. 19/3/16-17 പ്രകകാരമ 14,000/- രൂപ (കചക്കസ നമ. 864684/8.3.17)
ടെജ.എസസ.പജ അക്കകൗണസ നമ. 0471  ല് നജനമ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ അക്കകൗണസ നമ. 1793
കലക്കസ ടകാനസ്ഫര് കചയജട്ടുണസ. എനകാല് ഈ തുക ടെജ കപ്രകാജക്ടജകന കചലവസ പത്രജകയജകലകാ
വകാര്ഷജക  കണക്കജകലകാ  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ആവശദമകായ
മകാറങ്ങള് വരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-23-3)    പമ്പസ  കസറസ  സ്ഥകാപജക്കുവകാന തുക നല്കജയതസ    -    പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല
പദ്ധതജ 9550  – കക.എ.യ. - കസ്റ്ററസ പകാന കപ്രകാജക്ടസ 2013-14

Statewise funding ongoing projects and micro infrastructure support during 2013-14

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 76/ 3-16-17  40,300/- – രൂപ 

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 77/3-16-17  1,24,700/- – രൂപ 

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

                                ആകക 1,65,000/- രൂപ 

കചക്കസ നമ്പര് - 867421, തശ്രീയതജ. 31.03.2017

കശുമകാവസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  പുതജയതകായജ  കുഴജച  കുഴല്കജണറജല്  പമ്പസ
കസറസ സ്ഥകാപജക്കുനതജനകായജ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജനസ കമല്പ്രകകാരമ തുക
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നല്കജകയങജലുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രമ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാന അടെജയനജര നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-23-4)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണജകന വരവസ   -   വകാര്ഷജകകണക്കജല് 
വദതദകാസമ

ആനസ്വല്  റജകപകാര്ടസ  (11.4.2017  കല  CRM  449/16)  പ്രകകാരമ  വരവസ  36,55,192/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല്  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമ  വരവസ  38,15,572/-  രൂപയകാണസ.
വദതദകാസമ 1,60,380/- രൂപ.

കകാഷക്യൂ ഗ്രകാഫസ ആകക ഉത്പകാദനമ 97162 എണമ

വജല്പന രസശ്രീതസ പ്രകകാരമ (97162 എണമ*40 രൂപ ) 38,86,480/- രൂപ

ആനുവല് കസ്റ്ററസകമനസ പ്രകകാരമ 29,27,544/- രൂപ

വദതദകാസമ 9,58,936/- രൂപ

കമല് സൂചജപജച വദതദകാസത്തെജനുള്ള കകാരണമ വദക്തമകാകക്കണതകാണസ.

3-23-5)   തുക വകമകാറജ   - "  സശ്രീലര് കമ ഹശ്രീലര്   "   ലഭദമകായജല

സജ.ബജ.വജ. നമ.10 -9/16 -17 പ്രകകാരമ എ.കഎ.സജ.ആര്.പജ. (ശശ്രീര്ഷകമ 6631) കലക്കസ
"സശ്രീലര് കമ ഹശ്രീലര്  "  വകാങ്ങുനതജനസ കപ്രകാകഫകാര്മ ഇനകവകായ്സസ നമ  .  (ഇല)  തജയതജ
11.8.16  പ്രകകാരമ  4,100/-  രൂപ  (കചക്കസ നമ. 869247/7.9.16) ICAR Unit -IIHR, Banglore  നസ
ഡജമകാനഡസ  ഡകാഫസ  ആയജ  അയചജട്ടുണസ.  എനകാല്  നകാളജതുവകര  ഇതസ  ലഭദമകായജടജല.
ആയതജനകാല് 4,100/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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                3-24) ഏലമ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ,പകാമ്പകാടുമപകാറ 
3-24-1)   കരകാറുകകാരജല് നജനസ ആദകായനജകുതജ ഈടെകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  സശ്രീമുകളുമകായജ  ബനകപട  കരകാര്  കജകാലജക്കകാരജല്  നജനമ
ആദകായനജകുതജ ഈടെകാക്കജയജടജല. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ

നമ
സശ്രീമജകന കപരസ

സജ.ബജ.വജ.
നമ. &

തജയതജ
പകാര്ടജ തുക

ഈടെകാകക്ക
ണ

ആദകായ
നജകുതജ.

1

9336-
കസങ്കതനജങ്ങസ ഓഫസ
എകജസ്റ്റജങസ കപകാണസസസ

ഇന ദജ കസ്റ്റഷന

178/3-17 &

31-3-17

ചക്കകാലയജല്
എര്ത്തെസ
മൂകവര്സസ

1,39,560 1,396

2

9550-കക എ യ
കസ്റ്ററസ പകാന
കപ്രകാജകസ-

കസ്റ്റഷനവവസസ
ഫണജങസഓണ

കഗകായജങസ
റജകസര്ചസ കപ്രകാജകസസസ

&വമനര്
ഇനഫകാസക്ചര്

സകപകാര്ടസ

42/2-17

22-2-17

മധുസൂദനന
പജള്ള 36,260 363

3

9338-കനറസ
വര്ക്കസ കസനര്

പകാനജങസ
കമറശ്രീരജയല്

കപ്രകാഡക്ഷന

27/1-17

4-1-17

മധുസൂദനന
പജള്ള 33,152 331

4

9338-കനറസ
വര്ക്കസ കസനര്

പകാനജങസ
കമറശ്രീരജയല്

കപ്രകാഡക്ഷന

36/12-16 മധുസൂദനന
പജള്ള 34,965 350
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ആകക 2,440

ആദകായ നജകുതജ നജയമമ കസക്ഷന 194(c) പ്രകകാരമ കകകാണടകാക്ടസ, വകാടെക, പലജശ,
കമശ്രീഷന എനജ ഇനങ്ങളജല് നജനമ 1% നജരക്കജല് ആദകായ നജകുതജ ഈടെകാകക്കണതകാണസ.
പകാന നമ്പര് കരഖകപടുത്തെജയജടജകലങജല് 20% നജരക്കജല് നജകുതജ ഈടെകാകക്കണതകാണസ.

3-24-2)    ഓകടകാമകാറജക്കസ  ലജകസ്വജഡസ  കബകാടജലജമഗസ  യൂണജറസ  ഇനസ്റ്റകാള്
കചയജടജല.

ബകയകാകണകടകാള് ലകാബജകന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ ബജല് നമ്പര്  163,  164/3-
2017  (കചക്കസ  നമ്പര്  580831/31.3.2017)  പ്രകകാരമ  3,95,813/-  രൂപ  കചലവഴജച്ചുകകകാണസ
ഓകടകാമകാറജക്കസ  ലജകസ്വജഡസ  കബകാടജലജമഗസ  യൂണജറസ  ഈ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  നകാളജതുവകര  ആയതസ  ഇനസ്റ്റകാള്  കചയജടജല.  ഇതസ  അടെജയനജരമകായജ
ഇനസ്റ്റകാള് കചയ്യുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-24-3)    കസവനപുസകമ  പരജകശകാധന   രതശ്രീഷസ–  .  എസസ  ,
എല്  .  ഡജ  .  വജ  .   വഡവര്   (  സശ്രീനജയര് കഗ്രഡസ  )

ശശ്രീ.  രതശ്രീഷസ.എസസ  നസ,  എല്.ഡജ.വജ  വഡവര്  (സശ്രീനജയര്  കഗ്രഡസ)
തസജകയജകലക്കസ കപ്രകാകമകാഷന ലഭജചതജകന തുടെര്നസ 03.06.2013 ല് 11620  20240 – രൂപ
ശമ്പളനജരക്കജല്  11,620/-രൂപ  അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  നജര്ണയജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ.
01.04.2014 നസ  അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയജകല  ശമ്പളമ  11,920/-  രൂപയകായജ
നജര്ണയജചജട്ടുണസ.  ഇതസ  ക്രമപ്രകകാരമല.  കപ്രകാകമകാഷനസ  കശഷമ  01.06.2014 നസ  മകാത്രകമ
അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയജകല  ശമ്പളമ  11,920/-രുപ  അനുവദജക്കകാവ.  തുടെര്നസ
01.07.2014 കല  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  അനുസരജച്ചുള്ള  ശമ്പളനജര്ണയത്തെജനസ
കശഷമ  പ്രശ്രീ  റജവവസ്ഡസ  ശമ്പളനജരക്കജകല  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയകായ  01.06.2015 നസ
മകാത്രകമ  അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  അനുവദജക്കകാവ.  എനകാല്  01.04.2015  നസ  പുതുക്കജയ
ശമ്പളനജരക്കജല്  ഇനക്രജകമനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  01.06.2015  കലയസ
പുന:ക്രമശ്രീകരജകക്കണതുമ  കൂടുതല്  നല്കജയ  ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങള്  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.
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3-25) കക എ യ എകസ്റ്ററസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-25-1)   വകപറസ രശശ്രീതജ ഹകാജരകാക്കജയജടജല

തകാകഴ വജവരജക്കുന കചലവകളുമകായജ ബനകപട വകപറസ രശശ്രീതജകള് ഓഡജറജനസ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ നമ. വകൗചര്
നമ./തശ്രീ.

തുക/കചക്കസ
നമ.

കചലവ വജവരമ

1. 5-
10/16/10.12.16

500/-

734718/10.1
2.16

യകാത്രകാ ബത്തെ-ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.
പജ.എസസ,
വഡവര്

2. 3-11/16/1.11.16

16,600/-

734729/1.11.
16

1. 9000/--ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.
പജ.എസസ,

വഡവര്-കവജസസ

2. 7600/-സജനജ.പജ.പജ,
കമപക്യൂടര് അസജസ്റ്റസനസ-

കവജസസ

3. 5-11/16/1.11.16

600/-

734729/1.11.
16

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

4. 4-
12/16/3.12.16

9,900/-

977929/3.12
.16

കവജസസ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

5. 5-
12/16/2.12.16

800/-

977728/2.12
.16

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

6. 4-1/17/3.1.17 12,150/- കവജസസ-
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977743/3.1.1
7

ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,
വഡവര്

7 5-1/17/4.1.17

1,400/-

977744/4.1.1
7

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

8 3-2/17/1.2.17

15,400/-

977754/1.2.1
7

കവജസസ -സജനജ പജ.പജ,കമപക്യൂടര്
അസജസ്റ്റസനസ-

9 4-2/17/1.2.17

13,650/-

977755/1.2.1
7

കവജസസ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

10 12-
2/17/20.2.17

600/-

977763/20.
2.17

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

3-25-2)   വവദതതജ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് അധജകമ തുക അടെവകാക്കുന

എകസ്റ്ററസ  ഓഫശ്രീസസ  ബജല്ഡജങ്ങജകന  വവദതതജ  ചകാര്ജജനത്തെജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  (കണസക്യൂമര്  നമ്പര്  57)  1,19,172/-  രൂപ  അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.
വദകാവസകായജക  തകാരശ്രീഫജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  വവദതതജ  ചകാര്ജസ
കണക്കകാക്കജയതജനകാലകാണസ ഇത്രയമ തുക ഒടുകക്കണജവനതസ. ഇകത ബജല്ഡജങ്ങജല് തകന
മുന വര്ഷങ്ങളജല് എകസ്റ്ററസ ഫകാക്ടറജ പ്രവര്ത്തെജചതുകകകാണകാണസ വദകാവസകായജക തകാരശ്രീഫസ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജല് കറനസ  ചകാര്ജസ  അടെവകാക്കജയജരുനതസ.  എനകാല്  19.11.2002  മുതല്
എകസ്റ്ററസ  ഫകാക്ടറജയജകല  കമഷശ്രീനുകള്  പ്രവര്ത്തെനരഹജതമകായതജനകാല്  ഫകാക്ടറജ
നജര്ത്തെലകാക്കജയജട്ടുള്ളതകാണസ.  എനകാല്  2002  നവമ്പര്  മുതല്  നകാളജതു  വകര
പ്രവര്ത്തെജക്കകാത്തെ  ഫകാക്ടറജയകടെ  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  കൂടെജ  വദകാവസകായജക  തകാരശ്രീഫജല്
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ഉള്കപടുത്തെജ പ്രതജമകാസമ അടെച്ചുവരുനണസ.  തനവര്ഷമ തകാകഴ കചര്ക്കുമ പ്രകകാരമ  തുക
(1,19,172/-രൂപ) കചലവഴജചജട്ടുണസ.

സജബജവജ നമ. തജയതജ തുക

10/4/16-17 11.04.16 7,100

11/5/16-17 10.05.16 7,100

12/6/16-17 09.06.16 7,921

13/7/16-17 19.07.16 12,161

16/08/16-17 12.08.16 13,187

09/10/16-17 05.10.16 9,373

14/10/16-17 21.10.16 12,734

12/11/16-17 08.11.16 11,197

14/12/16-17 13.12.16 8,494

11/1/16-17 11.01.17 27,322

09/03/16-17 06.03.17 2,583

ആകക 1,19,172

ഈ  ഇനത്തെജല്  കക.എസസ.ഇ.ബജ  യസ  പ്രതജമകാസമ  ഒടുക്കജകക്കകാണജരജക്കുന
അധജകചകാര്ജസ ക്രമശ്രീകരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 
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3-26) കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാകടെകകകാളജജ &
കമകാളജക്കുലകാര് ബകയകാളജജ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-26-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്

1)  Annual  receipt  &  payments  summary  2015-16  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  16,68,217/-
രൂപയമ  auunal  receipts  &  payments  summary  2016-17  പ്രകകാരമ  മുനജരജപസ
83,79,96,962.71/-  രൂപയമ,  annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ
മുനജരജപസ  16,68,217/-  രൂപയമകാണസ.  കമല് സൂചജപജച മുനജരജപസ  /  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
തമജല് കപകാരുത്തെകപടുനജല.

2) annual bank & cash account summary 2016-17 പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ  13,39,794.25/-
രൂപയമ annual bank transaction summary 2016-17  പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ  12,40,148.25/-
രൂപയമ  annual  receipts  &  payments  summary  2016-17  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
71,94,59,783.41/-  രൂപയമകാണസ.  കമല്  സൂചജപജച  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്  തമജല്
കപകാരുത്തെകപടുനജല.  ആയതജനസ വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതുമ വകാര്ഷജകകണക്കജകല
അപകാകതകള് പരജഹരജകക്കണതുമകാണസ. 

3-26-2)   വവദതതജ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജകല കുടെജശജക

സജ. ബജ. വജ. നമ. 73/1/2016-17 പ്രകകാരമ 4 ലക്ഷമ രൂപ (കചക്കസ നമ 942391 തശ്രീയതജ
18/1/17)  കക എ യ പ്രധകാന കദകാമ്പസജകല  HT  കണക്ഷകന  (കകകാഡസ  135675000364)
ഇലക്ട്രേജസജറജ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കമപ് കടകാളര്ക്കസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  17.4.15  കല
രജജസകാറുകടെ GA/B2/25444/14 നമ്പര് നടെപടെജക്രമമനുസരജചസ വവദതതജ ചകാര്ജജനത്തെജല്
ഐ.ടെജ.ബജ.ടെജ  കകകാമപകസ  4  ലക്ഷമ രൂപയമ,  കസനര് കഫകാര് ഇ-കലര്ണജമഗസ  1.5  ലക്ഷമ
രൂപയമ കമപ് കടകാളര്ക്കസ നല്കണകമനമ,  ബകാക്കജ തുക കമപ് കടകാളര് അടെവകാക്കുമ എനമ
നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  25.09.17  കല ഡജ പജ പജ യകടെ നമ എ 6/4637/17(iv)  കത്തെസ
പ്രകകാരമ  15.09.17  വകരയള്ള  കുടെജശജക  16,03,438/-  രൂപ  അടെവകാക്കണകമനകാണസ
അറജയജചജരജക്കുനതസ.  കമപ് കടകാളര്ക്കു വകമകാറജയ  4  ലക്ഷമ രൂപ കുടെജശജകയജല് നജനമ
കുറവസ  കചയതകായജ  കകാണുനജല.  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കമപ് കടകാളര്ക്കു
വകമകാറജയ  4  ലക്ഷമ  രൂപ  കുടെജശജകയജല്  നജനമ  കുറവസ  കചയകാത്തെതജനസ  കകാരണമ
വജശദമകാകക്കണതുമ,  ഉപകഭകാഗത്തെജനസ  അനുസൃതമകായ  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  മകാത്രമ
അടെവകാക്കുനതജനസ കവണ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതുമകാണസ. 
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3-26-3)   കുഴല്കജണര് നജര്മകാണ പ്രവ വൃത്തെജകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല
സജ ബജ  വജ  നമ  12/03/16-17  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ സജ പജ  ബജ എമ ബജയകടെ

കഡകമകാണകസഷന  കപകാടജല്  കുഴല്  കജണര്  കുഴജക്കുനതജനുമ,  കടെകായ് ലറസ
നജര്മജക്കുനതജനുമ ഡജ പജ  പജയ വകമകാറജയജട്ടുണസ  (9338  – സശ്രീഡസ  &  നഴറജ കപ്രകാഗ്രകാമ,
കചക്കസ നമ  - 131292  തജയതജ  03.03.17).  എനകാല് പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.  ആയതസ
എത്രയമ കപകടനസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-27) കസനര് കഫകാര് ഇനഫര്കമഷന കടെകകകാളജജ &
ഇനസ്ട്രുകമകനഷന, കവള്ളകാനജക്കര 

3-27-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല
വകൗചര്  നമ.സജ.ബജ.വജ  34/16-17,  തശ്രീയതജ  31.3.17  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ

കടയജനജമഗസ  റൂമജകന  നജര്മകാണത്തെജനകായജ  ഫജസജക്കല്  പകാനസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ  മുനകൂര്
നല്കജയതകായജ  കകാണുന.  എനകാല്  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രമ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.
വജനജകയകാഗവജവരങ്ങള് / പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

3-28) കഫകാറജക്കള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജകസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-28-1)   അനജയന്ത്രജതമകായജ മുനകൂര് പണമ പജനവലജയന

സമസ്ഥകാനകാവജഷത പദ്ധതജ  – “Introduction,  evaluation  and  large  scale  production  of
exotic cut flower and foliage.”

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  കമല്  സൂചജപജച  കപ്രകാജക്ടജകന  നടെത്തെജപജനകായജ
അഡസ്വകാനസസ രജജസ്റ്റര് അനുസരജചസ  3,22,000/-  രൂപ വജവജധ വകൗചറുകളജലകായജ മുനകൂര്
അനുവദജചജട്ടുണസ.  ഈ മുനകൂര് തുകകകളലകാമ  2016-17  വര്ഷമ തകന ക്രമശ്രീകരജചതകായമ
കകാണുന.  എനകാല്  ഇത്രയമ  തുക  മുനകൂര്  വകപറജ,  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  കനരജടസ
പണമകായജ  നല്കുകയകാണസ  കചയ്യുനതസ.  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  കനരജടസ  പണമകായജ
നല്കുനതജനു  പകരമ,  ബകാങസ  അക്കകൗണസ  ടകാനസ്ഫര്  മുകഖന  പണമ  നല്കജയകാല്
അനജയന്ത്രജതമകായജ  മുനകൂര്  വകപറനതസ  ഒഴജവകാക്കകാവനതകാണസ.  പദ്ധതജ  പണമ
കകാരദക്ഷമമകായജ  കചലവഴജയനതജനസ  മുനകൂര്  തുക  വകപറനതസ  പരമകാവധജ
ഒഴജവകാകക്കണതുമ, ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ ഇ  ടകാനസ്ഫര് മുകഖന പണമ നല്കകണതുമകാണസ– .
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3-28-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകത
2016-17  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജകകണക്കുകള്  പ്രകകാരമ,  കവള്ളകാനജക്കര  സര്വ്വശ്രീസസ

സഹകരണ ബകാങജകല (എസസ.ബജ.  അക്കകൗണസ നമ. 1792)  അക്കകൗണജല് 1,60,366/-  രൂപ
മുനജരജപ്പുമ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ  ഉള്ളതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഇപ്രകകാരമ  ഒരു
അക്കകൗണസ  നജലവജലജല.  11.05.2015  ല്  ഈ  അക്കകൗണസ  കകകാസസ  കചയ്യുകയമ
അക്കകൗണജലുണകായജരുന  1,84,449/-  രൂപ  കക.എ.യ.  കദകാമ്പസജകല  എസസ.ബജ.ടെജ
ബകാങജകലയസ  ടകാനസ്ഫര്  കചയജട്ടുമുണസ  (അക്കകൗണസ  നമ.  67320980929).  ആയതജനകാല്
നജലവജലജലകാത്തെ  അക്കകൗണസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  നജനമ  ഒഴജവകാക്കുനതജനുള്ള
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-28-3)   യകാത്രകാബത്തെ ബജല്ലുകളജല് വകാഹന വകാടെക ഉള്കപടുത്തുന

ക്രമ നമ. വകൗചര് നമ്പര്, തശ്രീയതജ തുക കചക്കസ  നമ്പര്/
തശ്രീയതജ

1 സജ.ബജ.വജ.  നമ.  48/  9-16-17,
30/09/2016

7,425/-

580441/30.09.
16

2 സജ.ബജ.വജ. നമ. 49/ 9-16-17,
30/09/2016

4,300/-

3 സജ.ബജ.വജ. നമ. 50/ 09-16-17,
30/09/2016

4,375/-

പദ്ധതജ : GOK Plan Project  Introduction, evaluation and large scale production of exotic–

cut flower and foliage.

കമല്  സൂചജപജച  യകാത്രകാബത്തെ  ബജല്ലുകളജല്,  വജവജധ  സ്ഥലങ്ങളജകലയകായജ
നടെത്തെജയ യകാത്രകള്ക്കകായജ വകാഹനമ വകാടെകയ വജളജച തുകകള് ഉള്കപടുത്തെജയജരജയന.
എനകാല് കകരളത്തെജനു പുറത്തെസ വനനഗരങ്ങളജല് മകാത്രമകാണസ കഗ്രഡസ 1 ഓഫശ്രീസര്മകാര്ക്കസ
വകാഹനമ  വകാടെകയ  വജളജയകാവനതസ.  പദ്ധതജകളുകടെ  ഭകാഗമകായജ  നടെത്തുന  ഫശ്രീല്ഡസ
സനര്ശനങ്ങള്ക്കുള്ള വകാഹന വകാടെക ഉള്കപടുത്തുനതജനകായജ ഈ കപ്രകാജക്ടജല് 319-31-
9313-330  എന  ശശ്രീര്ഷകമ  അനുവദജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഈ  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്
വകാഹനവകാടെക ഉള്കപടുത്തെകാകത,  യകാത്രകാബത്തെയള്ള ശശ്രീര്ഷകമകായ  319-31-9313-300  ല്
ആണസ  ഉള്കപടുത്തുനതസ.  ആയതജനകാല് പദ്ധതജയകടെ  നടെത്തെജപജകന യഥകാര്ത്ഥ ഇനമ
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തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകളജല്  കപകാരുത്തെകക്കടെസ  സമഭവജയന.  കചലവജനങ്ങളുകടെ  ഓകരകാ
ശശ്രീര്ഷകത്തെജലുമ ബജറസ വജഹജതമ ഉള്ളതജനകാല് ഓകരകാ കചലവമ അതതസ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്
കൃതദമകായജ ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

3-29) വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ 

3-29-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ  അപകാകതകള്–

1) മുനജരജപസ /നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളജകല വദതദകാസമ

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കജല് ‘cash  ’ ഇനത്തെജല്  5,03,698/-  രൂപ
മുനജരജപസ,  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജലകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ
പ്രകകാരമ ടെജ ഇനങ്ങളജലകായജ കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുനജല. അപകാകതകള്
അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

2) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–

UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക  44,03,287/-  രൂപയകാണസ എനകാല്  Annual  Bank  &  Cash  A/c  Summary  പ്രകകാരമ
ആകക പജനവലജച തുക 57,09,488/- രൂപയകാണസ.

UFAST Annual
Abstract പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank & Cash
Summary പ്രകകാരമ വദതദകാസമ

44,03,287 57,09,488 13,06,201

UFAST  പ്രകകാരമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള ടെജ  കസ്റ്ററസകമന്റുകളജല് കകാണുന പജനവലജച
തുകയജലുള്ള വദതദകാസമ പരജകശകാധജചസ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3) കഡകപകാസജറസ, പജനവലജക്കല് തുകകള് - അപകാകതകള്

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കജല്  'cash  ’ ഇനത്തെജല്  11,40,637/-  രൂപ
deposit,  withdrawals  ഇനത്തെജലകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ
പ്രകകാരമ ടെജ ഇനങ്ങളജലകായജ കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുനജല. അപകാകതകള്
അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.
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3-30) സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, സജ. ഒ. എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-30-1)   യഥകാര്ത്ഥ നശ്രീക്കജയജരജപ്പു തുക  ,   വകാര്ഷജകകണക്കജകല 
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയമകായജ കപകാരുത്തെകപടുനജല

2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  ബകാങകളജകല  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
ബകാങജകല  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ  കപകാരുത്തെകപടുനജല.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 

നമ
അക്കകൗണസ നമ. യഥകാര്ത്ഥ നശ്രീക്കജയജരജപസ

യ ഫകാസ്റ്റസ വകാര്ഷജക കണക്കജകല 

നശ്രീക്കജയജരുപസ

1 67218420331 3,04,913 12,60,361

2 67250895087 25,16,705 24,93,347

വകാര്ഷജക  കണക്കജകല  നശ്രീക്കജയജരുപ്പുമ  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരുപ്പുമ  തമജലുള്ള  ഈ
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-31) ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്,
കകകാഴജകക്കകാടെസ 

3-31-1)   ടജപസ ഷശ്രീറകള് കശഖരജചസ സൂക്ഷജക്കുനജല

വജപണന  കകന്ദ്രത്തെജല്  വജല്പനയകായജ  നടെശ്രീല്  വസ്തുക്കളുമ  മൂലദവര്ദ്ധജത
ഉത്പനങ്ങളുമ  കശഖരജക്കുനതജനുകവണജ  യൂണജകവഴജറജയകടെ  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജകലക്കസ
യകാത്രകള്  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  വകാടെകയസ  എടുത്തെ  വകാഹനങ്ങളജലകാണസ  പ്രസ്തുത  യകാത്രകള്
നജര്വ്വഹജചജട്ടുള്ളതസ.  എനകാല്  ഇത്തെരമ  യകാത്രകളുകടെ  കതളജവജനകായജ  ടജപസ  ഷശ്രീറകള്
കശഖരജചസ  സൂക്ഷജചസ  കകാണുനജല.  ഇക്കകാരദത്തെജല്  വജശദശ്രീകരണമ  ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.
അതുകപകാകലതകന  ഓകരകാ  യകാത്രയജലുമ  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജല്  നജനസ  വകാങ്ങജയ
വസ്തുക്കളുകടെ  ഒരു  സമക്ഷജപമ  തയകാറകാക്കജ  യകാത്രകാ  കചലവസ  സമബനജച  ബജലജകനകാപമ
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  (നജലവജല്,  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജകലക്കുള്ള  കചലവസ
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ബജല്ലുകള്കക്കകാപമ  സൂക്ഷജക്കുന  ഇനകവകായ്സുകളജല്  മകാത്രമകാണസ  ഇക്കകാരദമ
കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.  ഓകരകാ  യകാത്രയമകായജ  ബനകപട വരവമ  കചലവമ  തകാരതമദമ
കചയ്യുനതജനസ കമല് പറഞവജധത്തെജലുള്ള സമക്ഷജപമ സഹകായകമകാണസ.)

3-31-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള്

സ്ഥകാപനത്തെജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  രശ്രീതജയജലകാണസ
തുടെ  ര്നവരുനതസ.  സ്ഥകാപനത്തെജകന യഥകാ ര്ത്ഥ വരവകചലവ കണക്കുകള് തകാകഴപറയമ
പ്രകകാരമകാണസ.

മുനബകാക്കജ 2,27,787

വരവസ

പലജശ

ഫണസ ടകാനസ്ഫര്

രസശ്രീറസ

27,974

1,30,000

13,56,056

ആകക 17,41,817

കചലവസ

ജനറല് കപയ്കമനസ

ഇകനണല് കപയ്കമനസ

ഫണസ ടകാനസ്ഫര്

1,37,513

13,02,640

1,50,000

നശ്രീക്കജയജരുപസ 1,51,664

2016-17  വ ര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജകകണക്കുസ  പ്രകകാരമ  ആകക  കചലവകായജ
കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുളളതസ  ജനറല്  കപയ്കമനസ  തുകയകായ  1,37,513/-  രൂപ  മകാത്രമകാണസ.
റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  യൂണജകവഴജറജയകടെ മറസ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്
നജനമ  വകാങ്ങുന  ഉല്പനങ്ങള്ക്കകായജ  കചലവഴജച  13,02,640/-  രൂപ  (ഇകനണല്
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കപയ്കമനസ)  സ്ഥകാപനത്തെജകന  കമകാത്തെമ  കചലവജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.
സ്ഥകാപനത്തെജകന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്,  യഥകാ ര്ത്ഥ  വരവകചലവകള്  പ്രതജഫലജയമ
വജധമ തയകാറകാകക്കണതകാണസ. 

3-32) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ 

3-32-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപസ  ,   യഥകാര്ത്ഥ 
ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ കപകാരുത്തെകപടുനജല

വകാര്ഷജകകണക്കജകനകാകടെകാപമുള്ള annual bank transaction summary യജല് വജവജധ
ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജകല വര്ഷകാനദ നശ്രീക്കജയജരജപസ യഥകാര്ത്ഥ ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ
കപകാരുത്തെകപടുനജല. ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴകകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ബകാങസ അക്കകൗണസ
നമ്പര്

annual bank transaction 

summary 

യജകല ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

യഥകാര്ത്ഥ
ബകാങസ

നശ്രീക്കജയജരജപസ

1 57061805446,
കസ്റ്റഷനകമയജന 63,69,741 48,49,332

2
67170405981,

Diploma RF
26,77,783 17,48,510

3

67218634569,

EAP 65,06,558 31,47,825

4
67237673436,

100 crore grant
1,88,649 1,95,321
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5
67338042021,

RF-NSP BSP
6,74,324 1,000

കമല് സൂചജപജച അപകാകതകള് പരജഹരജകക്കണതകാണസ. 

3-32-2)   കനല് വജത്തെസ ലഭദമകായജല 

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ  – ICAR സശ്രീഡസ കപ്രകാജക്ടസ -സശ്രീഡസ കപ്രകാഡക്ഷന ഇന അഗ്രജകള്ചറല്
കക്രകാപസ & ഫജഷറശ്രീസസ ,
ശശ്രീര്ഷകമ -[5006]-6521

കമല് കപ്രകാജക്ടജല് സജ.ബജ.വജ.നമ. 398-3/17/31.3.17  പ്രകകാരമ  15,232/-  രൂപ (കചക്കസ
നമ.562195/31.3.17) സശ്രീനജയര് അഗ്രജകള്ചറല് ഓഫശ്രീസര്, കസ്റ്ററസ സശ്രീഡസ ഫകാമ, പുതുപകാടെജ
എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  കനല്  വജത്തെസ  വകാങ്ങുനതജനസ  നലജയജട്ടുണസ.  എനകാല്
നകാളജതുവകരയകായജ കനല്വജത്തെസ ലഭദമകായജടജല. ആയതജനകാല് 15,232/- രൂപയകടെ കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന .

3-32-3)   ബകാര്കകകാഡസ ലഭദമകായജല

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ  – ICAR Seed Project  Seed Production in Agricultural Crops &–

Fisheries 

ശശ്രീര്ഷകമ  – 5006  / 6521 

സജ.ബജ.വജ.നമ. 414-3/17 /31.3.17

കമല്  വകൗചര്  പ്രകകാരമ,  കപ്രകാകഫകാര്മ  ഇനകവകായ്സസ  നമ  .DSS/16-17  /
139/31.3.17 അനുസരജചസ 53,583 /-രൂപ (കചക്കസ നമ. 562206/31.3.17) M/S Dynamic
Sales  and  Services  Matrukrupa,  Gat  No.102/2A,  Plot-21  ,Dangat  Mala  MIDC,
Ahamednagar  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ബകാര്  കകകാഡസ  പ്രജനര്,  ബകാര്  കകകാഡസ
കലബല്,  ബകാര്  കകകാഡസ  റജബണ  എനജവ  വകാങ്ങുനതജനസ  തുക  നലജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  നകാളജതുവകര  സകാധനങ്ങള്  ലഭദമകായജടജല.  ആയതജനകാല്  53,583/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 
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3-33) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ,
പശ്രീലജകക്കകാടെസ 

3-33-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്
2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പരജകശകാധജചതജല് തകാകഴ  പറയന അപകാകതകള്

കകാണുന. ആയതസ പരജഹരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

ക്ര
മ

നമ.
ഇനമ യഥകാര്ത്ഥ

നശ്രീക്കജയജരജപസ (രൂപ)

UFAST Annual
Bank & cash

Account summary
(രൂപ)

1 SB a/c - 101 ഇല 5.95

2 Permanent
Advance Register

2,000 ഇല

3 Cash Book ഇല 5,81,312

3-34) കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകങകാമ്പസ 

3-34-1)    കകറസസ  കബകാടസ  അറകുറപണജ  സമയബനജതമകായജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

കപ്രകാഫസര് & കഹഡജകന 11.05.2015 കല ബജ/1713/2007 നമ്പര് ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ
സുഷമ എഞജനജയറജമഗസ  വര്കസ,  ആലപ്പുഴ എന സ്ഥകാപനത്തെജനസ  12,49,200/-  രൂപയസ
വര്ക്കസ  ഒകാര്ഡര്  നല്കുകയണകായജ.  1,45,700/-  രൂപ  പകാര്ടസ  ബജല്  ആയജ
അനുവദജക്കുകയമ  കചയ.  കകറസസ  കബകാടജകന  അറകുറപണജ  നകാളജതുവകര
പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജടജല.  എത്രയമ  കവഗമ  കബകാടസ  അറകുറപണജകള്  അടെജയനജരമകായജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-35) എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ 

3-35-1)   കമഡജക്കല് റശ്രീ ഇമകബഴസകമനസ   -   ചടങ്ങള് പകാലജക്കകാകത തുക
അനുവദജച്ചു

15.02.2007  കല  ജജ.ഒ(പജ)നമ.60/2007/ഫജന  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  കകരള
ഗവണകമനസ  സര്വനസസസ  അറനഡനസസ  റൂള്സസ,  യൂണജകവഴജറജ  ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കുമ
ബകാധകമകാക്കജയജട്ടുണസ.  സജ.ബജ.വജ.നമ.11/5-16,  15/6-16  എനജവ  പ്രകകാരമ  യഥകാക്രമമ
58,528/-, 28,551/- രൂപ ശശ്രീ.സലജമ പജ.എചസ, അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര്ക്കസ കമഡജക്കല് റശ്രീ-
ഇമകബഴസകമനകായജ  അനുവദജചജട്ടുണസ.  കകകാഴജകക്കകാടെസ  കബബജ  കമകമകാറജയല് കഹകാസ്പെജറല്
എന സസ്വകകാരദ  ആശുപത്രജയജലകാണസ  ചജകജത്സ  നടെത്തെജയജട്ടുളളതസ.  കകരള  ഗവണകമനസ
സര്വനസസസ കമഡജക്കല് സര്വ്വശ്രീസസ റൂള്സസ പ്രകകാരമ സസ്വകകാരദ ആശുപത്രജയജകലക്കസ റഫര്
കചയകകകാണ്ടുളള  ഗവണകമനസ  കഡകാക്ടറുകടെ  കത്തെസ  ആവശദമകാണസ.  സസ്വകകാരദ
ആശുപത്രജയജകല ചജകജത്സക്കകായജ  ഗവണകമനസ  കഡകാക്ടറുകടെ  റഫറനസസ  ലഭദമകാക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 87,079/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-36) കക്രകാപജമഗസ സജസ്റ്റമ റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, കരമന 

3-36-1)    വജപണന  കകന്ദ്രമ  /  കൂണ  ഉല്പകാദന  കകന്ദ്രമ    -    നജര്മകാണമ
ഫലപ്രദമകായജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

2016-17  ല്  നല്കജയ  20,00,000/-  രൂപ  ഉള്പകടെ  40,00,000/-  രൂപ  വജപണന
കകന്ദ്ര നജര്മകാണത്തെജനകായജ  കുമരകമ ഡജവജഷണല് എഞജനജയര്ക്കസ കകകമകാറജയജട്ടുണസ.
2013  ല്  ആരമഭജച  പ്രവൃത്തെജ  നകാളജതുവകര  പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.  വജപണനകകന്ദ്രത്തെജല്
സൂക്ഷജചജട്ടുളള  ഡശ്രീപസ  ഫശ്രീസര്,  റഫജജകററര് എനജവയജല് പരജമജത  എണമ നശ്രീര  സജപസ
അപസ  മകാത്രമ  സൂക്ഷജക്കുവകാനകാണസ  ഉപകയകാഗജക്കുനതസ.  കൂണ  നജര്മകാണ  യൂണജറജനകായജ
കകടജടെനജര്മകാണമ പൂര്ത്തെജയകാകയങജലുമ പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജചജടജല.

നജര്മകാണ  പദ്ധതജകള്  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള്  യഥകാസമയമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജചസ
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാകുന  എനമ  പ്രകയകാജനപ്രദമകാകണനമ  ഉറപ്പു  വരുത്തെകാന
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 
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3-36-2)    ബകാങസ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  എസസ  .  ബജ  .  റജ  .    ഈടെകാക്കജയ
തുകകള് തജരജച്ചു വകാങ്ങജയജടജല 

എസസ.ബജ.റജ.  യമകായജ  26.02.2015  ല്  ഏര്കപട  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ
അണര്സ്റ്റകാനജമഗസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  അതജകന  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കുമ
കൂടെജ  നല്കുന എലകാ കസവനങ്ങള്ക്കുമ ചകാര്ജസ ഈടെകാക്കുനതല എനസ എസസ.ബജ.റജ.
സമതജചജട്ടുണസ.  എനകാല് ഇതജനസ വജരുദ്ധമകായജ എസസ.ബജ.റജ. (കരമന ബ്രകാഞസ)  ബകാങസ
ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് ആകക  1,076/-  രൂപ ഈടെകാക്കജയജട്ടുണസ.  വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.  ബകാങസ അക്കകൗണസ നമ്പര് തുക (രൂപ)

1. 57000867742(CA) 972

2. 67365167026 104

ആകക 1,076

1,076/-  രൂപ  എസസ. ബജ.കഎ.  യജല്  നജനമ  റശ്രീഫണസ  കചയസ  വകാകങ്ങണതകാണസ.
(01.04.2017 മുതല് എസസ.ബജ.റജ. കയ എസസ. ബജ.കഎ. യജല് ലയജപജചജട്ടുണസ)

3-36-3)    സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവകള്ക്കസ  വജരുദ്ധമകായജ  കസ്പെഷദല്
അലവനസുകള് അനുവദജച്ചു 

സ.ഉ.(അചടെജചതസ)  നമ.10/2016/  ധന  തജയതജ  21.01.2016  പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച
സര്വ്വകലകാശകാല ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ ശമ്പള പരജഷ്കരണ ഉത്തെരവസ  (ഖണജക  17)  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നല്കജവരുന  വജവജധ  അലവനസുകള്,  സ.ഉ.(അചടെജചതസ)
നമ.7/2016/ധന തജയതജ  20.01.2016  നസ  അനുസൃതമകായജ  (ഇതജല് അര്ഹതയളളവരുകടെ
തസജകകള്  പ്രകതദകമ  പ്രസകാവജചജട്ടുണസ)  നല്കകണതകാകണനമ,  അതജനകായജ
സര്വ്വകലകാശകാല  പ്രകതദകമ  ഉത്തെരവകള്  പുറകപടുവജകക്കണതകാകണനമ  സര് ക്കകാര്
നജഷ്കര്ഷജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്  അപ്രകകാരമ  പ്രകതദകമ
ഉത്തെരവകള്  പുറകപടുവജചജടജല.  എനകാല്  കമല്  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവജല്  (സ.ഉ.
(അചടെജചതസ)  നമ.7/2016/ധന  തജയതജ  20.01.2016)  പ്രകതദക  അലവനസജനസ
അര്ഹതയളളതകായജ  പ്രസകാവജക്കകപട  തസജകകളജലകാകത  കജകാലജ  കചയ്യുനവര്ക്കുമ
കസ്പെഷദല് അലവനസസ എന ഇനത്തെജല് 150/- രൂപ വശ്രീതമ നല്കജ വരുന.
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ഇപ്രകകാരമ  പ്രകതദക  അലവനസുകള്  നല്കുനതസ  കമല്  പ്രസകാവജക്കകപട
സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവകള്ക്കസ വജരുദ്ധമകാകയകാല്,  ഈ നടെപടെജ ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജക്കുവകാന
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

3-37) ECF യൂണജറസ, തജരുവല 

3-37-1)   കമഡജക്കല് റശ്രീ  -  ഇമകബഴസകമനസ അനുവദജചതജകല 
അപകാകതകള്

സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ  ജജ.ഒ.(എമ.എസസ)  നമ.378/2012/H&FWD  തജയതജ  07.11.2012
പ്രകകാരമ  10,000/-  രൂപ മുതല്  1,00,000/-  രൂപ വകരയളള കമഡജക്കല് കകയജമുകള്ക്കസ
ജജലകാ കമഡജക്കല് ഒകാഫശ്രീസറുകടെ പരജകശകാധനകാ റജകപകാര്ടസ ആവശദമകാണസ. എനകാല് തകാകഴ
സൂചജപജചജട്ടുളള കകയജമുകള്ക്കസ ഡജ.എമ.ഒ യകടെ പരജകശകാധന ഇലകാകത തുക അനുവദജച്ചു
നല്കജയതകായജ കകാണുന.

സജ.ബജ.വജ.നമ. കപരസ, ഉകദദകാഗകപരസ ചജകജല്സജച
ആശുപത്രജ തുക

18-1/16-17 കഡകാ.കതകാമസസ മകാതത,
കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ

St.Gregorious
Medical Mission 43,189

19-1/16-17 മകാതത കതകാമസസ.സജ,
ഫകാമ മകാകനജര്

Welfast Medical
Centre 23,826

20-1/16-17 കഡകാ.കതകാമസസ മകാതത,
കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ ലഭദമല 16,445

ഉത്തെരവജകല  നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമകായജ  കമഡജക്കല്  റശ്രീ-ഇകമ്പഴസകമനസ
അനുവദജകക്കണതകാണസ.
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3-38) ഫകാമജമഗസ സജസ്റ്റമ റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, സദകാനനപുരമ 

3-38-1)   ബകാങസ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് എസസ  .  ബജ  .  റജ  .   ഈടെകാക്കജയ 
തുകകള് തജരജകക വകാങ്ങജയജടജല

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല 26.02.2015 ല് എസസ.ബജ.റജ. യമകായജ ഏര്കപട
കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ  അണര്സ്റ്റകാനനജമഗസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  അതജകന
വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കുമ  കൂടെജ  നല്കുന  എലകാ  കസവനങ്ങള്ക്കുമ  ചകാര്ജസ
ഈടെകാക്കുവകാന പകാടുള്ളതല.  എനകാല് ഇതജനസ വജരുദ്ധമകായജ ബകാങസ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല്
തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമ തുക ഈടെകാക്കജയജരജക്കുന. 

ക്രമ നമ.  ബകാങസ അക്കകൗണസ നമ്പര് തുക (രൂപ)

1. 57022876504 2,012.50

2. 570228 977.50

ആകക 2,990.00

01.04.2017  മുതല്  എസസ.ബജ.റജ.  കയ  എസസ. ബജ.കഎ.  യജല്  ലയജപജചജട്ടുണസ.
ആയതജനകാല് എസസ. ബജ.കഎ. യജല് നജനമ 2,990/- രൂപ റശ്രീഫണസ കചകയണതകാണസ.

3-38-2)   റബര് ഷശ്രീറകള് നജര്മജചസ യഥകാവജധജ പരജപകാലജക്കകാകത 
വജല്പന നടെത്തെജ 

സ്ഥകാപനത്തെജകന ഉടെമസ്ഥതയജലുളള  5  ഏക്കര് റബര് കതകാടത്തെജല് ആകക  960
റബര് മരങ്ങള് ഉണസ. ഇവയജല് നജനമ തനവര്ഷമ ആകക 2282 കജ.ഗ്രകാമ റബര് ഷശ്രീറകള്
ലഭജചജട്ടുണസ.  ഇവകയലകാമ  V  കഗ്രഡസ  ഷശ്രീറകളകായജടകാണസ  നജര്മജചജട്ടുളളതസ  1321  കജ.ഗ്രകാമ
ഷശ്രീറകള്  കഗ്ര ഡസ  ഇലകാത്തെ  വജലയസ  വജല്കക്കണജ  വനതജലൂകടെ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  നഷ്ടമ
സമഭവജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

വജല്പന
നടെത്തെജയ
ഷശ്രീറകളുകടെ
നജലവകാരമ

ആകക തൂക്കമ
(കജ.ഗ്രകാമ)

വജല (പ്രതജ
കജ.ഗ്രകാമജനസ) ലഭജച വജല (രൂപ)
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1. V കഗ്രഡസ 961 136.50 1,31,176.50

2. ലൂസസ 1321 129.50 1,71,069.50

ആകക 3,02,246

കമല് പടജകയജകല ക്രമ നമ. 2 പ്രകകാരമ 1321 കജ.ഗ്രകാമ റബര് ഷശ്രീറജനസ കജ.ഗ്രകാമജനസ 7
രൂപ വശ്രീതമ കുറചകാണസ വജല ലഭജചജരജക്കുനതസ. (ആകക  9247  1321  – കജ.ഗ്രകാമ  x 7  രൂപ)
ഷശ്രീറകള് കഗ്രഡസ V  നജലവകാരത്തെജല് തയകാറകാക്കജയജരുനകവങജല് കജ.ഗ്രകാമജനസ 3 രൂപകയകാ
അതജലധജകകമകാ  കൂടെജ  വജല  ലഭജക്കുമകായജരുന.  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  റബറജല്
നജനളള  അറകാദകായമ  1,07,328/-  രൂപ  മകാത്രമകായജരുന.  ഇതസ  സമബനജച  നല്കജയ
ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജകള്ക്കസ  (നമ.1/2016-17)  മറുപടെജയകായജ  റബര്  ഷശ്രീറകള്  സമഭരജചസ
വയവകാനുളള  കശഷജ  സമഭരണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  ഇലകായജരുനകവനമ  ആയതജനകാല്
വര്ഷത്തെജകല ആദദ മകാസങ്ങളജല് കുകറ ഷശ്രീറകള് പൂപല് പജടെജചസ ഗുണനജലവകാരമ കുറഞ്ഞു
കപകായജ എനമ ആകയകാല് വജല്പന നടെത്തുനതസ ഒഴജവകാക്കജ  3-4  മകാസത്തെജകലകാരജയല്
വജല്പന  നടെത്തുവകാന  തശ്രീരുമകാനജച്ചുകവനമ  മജകച  നജലവകാരത്തെജലുളള  ഷശ്രീറകള്
നജര്മജക്കുവകാനകാണസ ശമജക്കുനകതനമ, ലകാറകസ ഉത്പകാദനമ കുറവകായതജനകാലുമ 27 വര്ഷമ
പ്രകായമകായ  മരങ്ങളകായതജനകാലുമ  അവകയ  കടുമകവടജനസ  നല്കജ  മുറജച്ചു  മകാറജയ  കശഷമ
ഫലവൃക്ഷകകതകളുകടെ  മകാതൃ  വൃക്ഷകത്തെകാടമ  നജര്മജയവകാന  തശ്രീരുമകാനജചജട്ടുകണനമ
കപ്രകാഫസര്  &  കഹഡസ  മറുപടെജ  നല്കജ.  അനകാസ്ഥ/കകാരദക്ഷമതയജലകായ്മ  ഒഴജവകാക്കജ
സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഉണകാകുന ഇതുകപകാലുളള നഷ്ടമ ഒഴജവകാകക്കണതകാണസ. 

3-39) NARP(SR), കവള്ളകായണജ  

3-39-1)   ഖരമകാലജനദ സമസരണ പകാനജകന പ്രവര്ത്തെനമ   -   മകാലജനദ 
സമസരണമ കശഷജകയക്കകാള് വളകര കുറവസ

ഖരമകാലജനദ  സമസരണ  പകാനസ  സ്ഥകാപജക്കുനതജകലക്കകായജ  കകടജടെ
നജര്മകാണത്തെജനുമ കമഷജനറജക്കുമ ഉള്കപകടെ ആകക 62.69 ലക്ഷമ രൂപ കചലവഴജചജട്ടുണസ.
ഒരു ദജവസമ 1000 കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ സമസരജക്കുനതജനുളള കശഷജ പകാനജനുണസ. 2017
കഫബ്രുവരജ  മുതല് പകാനസ  പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജകചങജലുമ  2017  നവമബര് വകര ആകക
2822 കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ മകാത്രമകാണസ സമസരജചതസ. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.
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കകാലയളവസ
സമസരജച

മകാലജനദത്തെജകന അളവസ
(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

ലഭജച വളമ
(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

കപകാടജമഗസ
മജക്സ്ചര്

(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

2017 കഫബ്രുവരജ
മുതല് 2017

നവമബര് വകര
2822 639 580

ഒരു  ദജവസമ  1000  കജകലകാ  ഗ്രകാമ  മകാലജനദമ  സമസരജക്കകാവന  പകാനജല്  2017
കഫബ്രുവരജ മുതല് നവമബര് വകര ശരകാശരജ ഒരു ദജവസമ  9.40  കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ
മകാത്രമകാണസ  സമസരജചജട്ടുളളതസ.  മകാലജനദമ  കദകാമ്പസജല്  നജനമ  മകാത്രകമ  എടുക്കുനളളു
എനതുകകകാണകാണസ മകാലജനദത്തെജകന ലഭദതക്കനുസരജചസ പ്രവര് ത്തെനമ നജജകപടുകത്തെണജ
വനതസ  എനസ  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണത്തെജനസ  മറുപടെജയകായജ  അറജയജക്കുകയണകായജ.  ദജനമ
പ്രതജ  1000  കജകലകാ  ഗ്രകാമ  മകാലജനദമ  സമസരജക്കുവകാനുളള ഖരമകാ ലജനദ  സമസരണ പകാനസ
62.69  ലക്ഷമ  രൂപ  കചലവകാക്കജ  നജര്മജക്കുകമ്പകാള്  മകാലജനദത്തെജകന  ലഭദത,  പകാനജകന
പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകാവശദമകായ  മനുഷദ  വജഭവകശഷജ  എനജവകയക്കുറജചസ  കവണത്ര  പഠനമ
നടെത്തെകാകതയകാണസ  പദ്ധതജ  നടെപകാക്കജയതസ.  വനതുക  കചലവഴജചസ  പകാന്റുമ  കകടജടെവമ
നജര്മജചജട്ടുളള  സകാഹചരദത്തെജല്  പകാനസ  ഉപകയകാഗ  ശൂനദമകാകകാതജരജക്കുവകാന  കൂടുതല്
മകാലജനദമ  കശഖരജചസ  സമസരജക്കുനതജനകായള്ള  പദ്ധതജകള്  അടെജയനജരമകായജ
ആവജഷ്കരജകക്കണതകാണസ.

3-39-2)   കര്ഷക സകാനസ്വനമ   -   ഒരു മകാതൃകകാ കപ്രകാജക്ടസ

കകാര്ഷജക  രമഗകത്തെ  വജവജധ  പ്രശ്നങ്ങളകാല്  വലയന  കര്ഷകര്ക്കസ  കപകടനസ
ആശസ്വകാസകമത്തെജക്കുനതജനകായജ  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  വജഭകാവനമ  കചയസ
നടെപജലകാക്കജയ  പദ്ധതജയകാണസ  'കര്ഷക  സകാനസ്വനമ'.  കകന്ദ്ര   സമസ്ഥകാന–
സര്ക്കകാരുകളുകടെ സമകയകാജജത സകാമ്പത്തെജക സഹകായമ  (ആര്.കജ.വജ.കകവ. &  പകാനജമഗസ
കബകാര്ഡസ)  ടെജ  കപ്രകാജക്ടജനകായജ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുണസ.  കൃഷജയമകായജ  ബനകപട  ഏതു
പ്രശ്നത്തെജനുമ  പരജഹകാരമ  നജര്കദ്ദേശജക്കുനതജനസ  2008  -2009  മുതല്  9  വര്ഷമകായജ
നടെത്തെജവരുന പദ്ധതജക്കസ കഴജയന എനളളതസ മകാദ്ധദമ ശദ്ധയമ പജടെജച്ചു പറജയജട്ടുണസ.

പ്രസ്തുത കപ്രകാജക്ടജകന നടെത്തെജപജനകായജ  2008-2009  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ രകാഷശ്രീയ
കൃഷജ വജകകാസസ കയകാജനയജല് നജനമ  12.5  ലക്ഷമ രൂപ ലഭജചജരുന. 2011-2012  വകര ടെജ
തുക കപ്രകാജക്ടജനകായജ വജനജകയകാഗജക്കകപട്ടു . 2011-2012 ല് ആര്.കക.വജ.കകവ. യജല് നജനമ
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ലഭജച  15  ലക്ഷമ  രൂപയജല്  8  ലക്ഷമ  രൂപ  കചലവഴജചസ  പദ്ധതജയകടെ  സുഗമമകായ
പ്രവര്ത്തെനമ കകാരദക്ഷമമകാക്കുനതജനസ കവണജ ഒരു വകാഹനമ വകാങ്ങജ. കശഷജക്കുന 7 ലക്ഷമ
രൂപയമ  സമസ്ഥകാന  വജഹജതമകായജ  ലഭജച  (പകാനജമങസ  കബകാര്ഡജല്  നജനമ)  5  ലക്ഷമ
രൂപയമ ഉള്കപകടെയള്ള തുകയകാണസ 2016-17 വകര കപ്രകാജക്ടജനകായജ കചലവഴജചജട്ടുള്ളതസ .

തജരുവനനപുരമ,  കകകാലമ,  പത്തെനമതജട എനശ്രീ മൂന ജജലകളജകല കര്ഷകരകാണസ
ഈ  പദ്ധതജയകടെ  കനരജട്ടുളള  പരജധജയജല്  വരുനതസ.  ഈ  ജജലകളജകല  കര്ഷകരുകടെ
കകാര്ഷജക പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ കഫകാണജലൂകടെ പ്രകാകയകാഗജക പരജഹകാരമ നജര്കദ്ദേശജക്കുനകതകാകടെകാപമ
ആവശദകമങജല് കര്ഷകരുകടെ കൃഷജയജടെങ്ങളജല് സനര്ശനവമ നടെത്തുന. കകന്ദ്രകാവജഷത
ഫണജമഗസ ഏജനസജയകായ രകാഷശ്രീയ കൃഷജവജകകാസസ കയകാജനയകടെ ഫണ്ടുപകയകാഗജചസ ഒരു
വകാഹനവമ കര്ഷക സകാനസ്വനമ കപ്രകാജക്ടജനകായജ നല്കജയജട്ടുണസ. 

തജരുവനനപുരമ,  കകകാലമ,  പത്തെനമതജട  ജജലകളജകല  കര്ഷകരുകടെ
കൃഷജയജടെങ്ങളജല്  സനര്ശനമ  നടെത്തുനണസ.  ഇതജനസ  പുറത്തുളള  ജജലകളജല്  പ്രകതദക
സകാഹചരദങ്ങളജല് കമലധജകകാരജകളുകടെ മുനകൂര് അനുമതജകയകാടുകൂടെജ മകാത്രകമ സനര്ശനമ
നടെത്തെകാന അനുവകാദമുളള.  എനകാല് മറ ജജലകളജകല കര്ഷകര്ക്കസ  കടെലജകഫകാണജലൂകടെ
പരജഹകാരമ നജര്കദ്ദേശജക്കുനതജനസ തടെസമജല. കഴജഞ 9 വര്ഷമകായജ ഒകാകരകാ മകാസങ്ങളജലുമ
കുറഞതസ  200  കര്ഷകര്കക്കങജലുമ  കര്ഷക  സകാനസ്വനമ  പദ്ധതജയജലൂകടെ  കകാര്ഷജക
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ പരജഹകാരമ നജകദ്ദേശജച്ചു വരുന.  കുരുമുളകജകന കപകാളളുകരകാഗമ,  പത്തെനമതജട
ജജലയജകല  വജവജധ  പഞകായത്തുകളജകല  ഒച്ചുശലദമ  എനജവ  തകദ്ദേശ  സസ്വയമ
ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങളുകടെയമ കൃഷജ വകുപജകനയമ സഹകായകത്തെകാകടെ  90%  നജര്മകാര്ജനമ
കചയകാന കര്ഷക സകാനസ്വനത്തെജനസ കഴജഞജട്ടുണസ.

3-40) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കുമരകമ 

3-40-1)   ഡയറജ ഫകാമജകന പ്രവര്ത്തെനമ കമചകപടുത്തെണമ

ഇനകഗ്രറഡസ ഫകാമജമഗസ  സജസ്റ്റത്തെജകന ഭകാഗമകായജ കസ്റ്റഷനജല് ഒരു ഡയറജ ഫകാമ
പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ.  നജലവജല്  34  പശുക്കള്  (കജടെകാവകള്  ഉള്കപകടെ  )  ഫകാമജലുണസ.
പശുക്കകള  പരജപകാലജക്കുനതജനകായജ  ഒരു  കവററജനറജ  അസജസ്റ്റനജകനയമ  നകാലസ
കതകാഴജലകാളജകകളയമ ചുമതലകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. 2016-17 വര്ഷമ  ഫകാമജല് നജനളള വരവസ
കചലവസ കണക്കുകള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന

വരവസ രൂപ

കൂപണ 2,39,100
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മജല്മ 42,634

കദകാഷസ കസയജല് 4,49,310

കക.റജ.ഡജ.സജ 5,05,793

കജടെകാവകള്ക്കസ നല്കുനതസ 96,809

കളളജമഗസ വരവസ 20,350

ചകാണക വജല 1,76,000

കകാലജചകാക്കസ വജല 1,956

കകജവ ഇനനമ 3,600

ആകക 15,35,552

കചലവസ രൂപ

കകാലജത്തെശ്രീറ 6,33,900

കറവസ കൂലജ 1,76,520

കതകാഴജലകാളജ കവതനമ 6,58,420

ഫകാമ അസജസ്റ്റനസ 5,43,497

ആകക 20,12,337

ഫകാമജകല  കചലവസ  വരവജകനക്കകാള്  കൂടുതലകാണസ.  ആകക  34  പശുക്കളജല്  14
എണത്തെജനസ മകാത്രമകാണസ കറവയള്ളതസ. കറവയജലകാത്തെ പശുക്കകള കലലമ കചയ്യുനതജനുമ,
കറവയള്ള പശുക്കകള വകാങ്ങജ  ഫകാമ  വജപുലശ്രീകരജക്കുനതജനുമ,  ഫകാമജല് നജനള്ള വജവ
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അവശജഷ്ടങ്ങള്  മറസ  കകാര്ഷജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  ഉപകയകാഗകപടുത്തെജ  ഫകാമജകന
പ്രവര്ത്തെനമ കമചകപടുത്തുനതജനുമ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ

3-41) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, തജരുവല 

3-41-1)   യന്ത്രങ്ങളുകടെ ഇനനക്ഷമത പരജകശകാധജചജടജല  

സ്ഥകാപനത്തെജല്  ഉപകയകാഗത്തെജലുളള  യന്ത്രങ്ങളകായ  വശ്രീഡ്കടര്,  ടകാക്ടര്,  പവര്
ടെജലര്,  പവര്  വശ്രീഡര്,  മകാസ്റ്റര്  വശ്രീഡര്  എനജവയകടെ  ഇനനക്ഷമത  പരജകശകാധജചജടജല.
ഇതുകൂടെകാകത സ്ഥകാപനത്തെജകല കബകാകലകറകാ കകാറജകന (KL 08 AT 7621) ഇനനക്ഷമതകാ
പരജകശകാധനകാ  സകാക്ഷദപത്രത്തെജകന  കകാലകാവധജ  07.01.2017  ല്  അവസകാനജച്ചുകവങജലുമ,
അടുത്തെ  പരജകശകാധന  നകാളജതുവകരയമ  നടെത്തെജയജടജല. ഇനനക്ഷമതകാ  പരജകശകാധന
യഥകാസമയമ നടെത്തുനകണനസ ഉറപ്പുവരുകത്തെണതകാണസ.

3-42) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 

3-42-1)    കസ്വകടഷന    /    കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള
വകാങ്ങലുകള്

റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുമകായജ  ബനകപട  തകാകഴ  സൂചജപജച  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  /
പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ കസ്വകടഷന / കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല.

ക്രമ നമ. ബജല്
നമ്പര് തുക റജമകാര്കസ

1

94/3-17

949382/ 28-
3-17

58,996/-
Payment  to  Deepam  steel,
Sultanbatheri  towards  the  cost  of
Gipipe Angler.

3

25/7-16

107951/  12-
7-16

25,934/-
Payment to Mr. Ms Praneesh towards
the cost of Hiring Charge of JCB.
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4

34/5-16

983303/
20.5.16

45,666/-
Payment  to  Brothers  Earthmovers
towards the cost of Hiring Charges of
Hitachi.

5

32/5-16

983301/
20.5.16

45,307/- Payment to Super star Marg towards
the cost of Hiring charge of tipper

ആകക 1,75,903/
-

കസ്വകടഷന/  കടെണറുകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള  കമല്  സൂചജപജച  വകാങ്ങലുകള്  /
പ്രവൃത്തെജകളുമകായജ ബനകപട 1,75,903/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-43) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, പകാലക്കകാടെസ 

3-43-1)   പജനവലജച തുകയള്ള സകാധനങ്ങള്   /   കസവനങ്ങള് 
ലഭദമകായജടജല 

കസവനങ്ങളുമ  സകാധനങ്ങളുമ  ലഭദമകാക്കുനതജനസ  പണമ  പജനവലജചജട്ടുകണങജലുമ
നകാളജതുവകര ആയതസ ലഭദമകായജടജല. വജശദ വജവരമ തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്,
തശ്രീയതജ

നല്കജയ
തുക

ആര്ക്കസ
നല്കജ വജശദ വജവരമ 

1 99-3/17,
31.03.17

20,000/-
കപ്രകാഗ്രകാമ

കകകാ-
ഓര്ഡജകനറര്

എകജബജറസ കപകാസ്റ്റര്
വകാങ്ങുനതജനസ

കക.എ.യ. പടകാമ്പജയകടെ
ഇനകവകായ്സസ

നമ.64/16-17 തശ്രീ.30.03.17
പ്രകകാരമ

2 104/3-17, 1,85,000/- പവര് ഓണ ഇനകവകായ്സസ നമ.
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31.03.17
കസകാഫസ
മശ്രീഡജയ,
മുണ്ടൂര്

001/0317/ 29.03.17
പ്രകകാരമ പുതജയ കസകാഫസ

കവയര്
സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ.

കസവനങ്ങളുമ സകാധനങ്ങളുമ ലഭദമകാക്കുനതജനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

 

3-44) AINP ഓണ അഗ്രജക്കള്ചറല് ഓര്ണജകത്തെകാളജജ, സജ ഒ
എചസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-44-1)   സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അമഗശ്രീകകാരമ കൂടെകാകത 
പ്രവര്ത്തെജക്കുന റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ യൂണജറസ

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അമഗശ്രീകകാരമ കൂടെകാകത ഒരു റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ യൂണജറസ ഈ
കകന്ദ്രത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ.  ഗകവഷണ  വജഭകാഗമ  കമധകാവജയകടെ  അമഗശ്രീകകാരകമകാ,
കമപ് കടകാളറുകടെ  സകാമ്പത്തെജക  അമഗശ്രീകകാരകമകാ,  കചലവസ  വരവസ  ബുക്കസ  കചയകാനുള്ള
പ്രകതദക ശശ്രീര്ഷകകമകാ ഇലകാകത നജയമ വജരുദ്ധമകായകാണസ ഈ യൂണജറസ പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.
ആയതജനകാല് ഇതജകന വരവകചലവ കണക്കുകള് പരജകശകാധജചജടജല. 

3-45) കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, കവള്ളകായണജ 

3-45-1)   മുനകൂറുകള് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

04.10.2011  കല ജജ.ഒ.(പജ.)  നമ. 419/11  ഫജന പ്രകകാരമ  (Article 99 of KFC Vol.1) 3
മകാസത്തെജനകമ  ക്രമശ്രീകരജക്കകാത്തെ  മുനകൂറുകള്  18%  പജഴപലജശ  സഹജതമ  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതകാണസ.  ആയതജനകാല്  ക്രമശ്രീകരജക്കകാത്തെ  മുനകൂറുകള്  പജഴപലജശ  സഹജതമ
തജരജകക ഈടെകാക്കജ  യൂണജകവഴജറജ  ഫണജകലക്കസ  അടെവകാകക്കണതകാണസ.  വജശദവജവരങ്ങള്
തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.നമ അഡസ്വകാനസസ
തുക അനുവദജച തജയതജ

1. 210/16-17 10,000 06.06.16

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



139

2. 270/16-17 4,000 08.06.16

3. 282/16-17 400 10.06.16

4. 310/16-17 8,450 17.06.16

5. 843/16-17 5,670 21.07.16

6. 877/16-17 10,000 26.10.16

7. 1015/16-17 5,000 03.11.16

8. 1068/16-17 5,635 05.11.16

9. 1670/16-17 1,700 05.11.16

10. 1121/16-17 4,267 15.11.16

11. 1122/16-17 4,267 15.11.16

12. 1212/16-17 5,483 01.12.16

13. 1397/16-17 7,743 11.01.17

14. 1468/16-17 4,000 20.01.17

15. 1487/16-17 3,500 21.01.17

16. 1518/16-17 5,000 30.01.17

17. 1546/16-17 25,000 03.02.17

18. 1558/16-17 1,00,000 09.02.17

19. 1599/16-17 8,108 13.02.17
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20. 1603/16-17 6,092 14.02.17

21. 1608/16-17 24,000 14.02.17

22. 1621/16-17 6,532 16.02.17

23. 1661/16-17 1,000 23.02.17

24. 1693/16-17 4,719 31.03.17

25. 1761/16-17 11,172 13.03.17

26. 1775/16-17 1,51,200 16.03.17

27. 1795/16-17 50,000 18.03.17

28. 1829/16-17 1,50,000 24.03.17

29. 1838/16-17 10,000 27.03.17

30. 1839/16-17 10,000 27.03.17

31. 1840/16-17 15,000 27.03.17

32. 1885/16-17 1,00,000 30.03.17

33. 1886/16-17 50,000 30.03.17

34. 1907/16-17 20,000 31.03.17

35. 1917/16-17 5,385 31.03.17

36. 1936/16-17 4,780 31.03.17

37. 1937/16-17 2,876 31.03.17
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38. 1930/16-17 98,650 31.03.17

39 2116/16-17 3,00,000 31.03.17

3-46) കഹഡസ കസ്വകാര്കടഴസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-46-1)   കകരള സര്ക്കകാരജകന പകാന ഫണസ വകമകാറജ കചലവഴജച്ചു

തകാകഴ  പറയന  വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  മറസ  പദ്ധതജകളുകടെ  ഭകാഗമകായള്ള
കചലവകള്ക്കസ  കകരള  സര്ക്കകാരജകന  പകാന  ഫണസ  പദ്ധതജയകായ  'Strengthening  of
monitoring cell  at Directorate of Research'  ല് നജനമ തുക അനുവദജചജട്ടുണസ.  ഇങ്ങകന
പദ്ധതജയമകായജ  ബനമജലകാത്തെ കചലവകള്ക്കകായജ  കകരള  സര്ക്കകാരജകന പകാന ഫണസ
പദ്ധതജയകടെ  കചലവസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  നജനമ  തുക  അനുവദജചതസ  ഫണജകന
വകമകാറജയള്ള  കചലവകാണസ.  ആയതജനകാല്  78,060/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന. 

ക്രമ
നമ.

ബജല്
നമ.

സജ.ബജ.വജ. 
ശശ്രീര്
ഷകമ

തുക അനുവദജച
ആവശദമ

തുക
വകപറജയ

ആള് നമ. തശ്രീയ
തജ തുക

1 2445/
16-17

286/
1-17

31.1.17 25,000 9336-
561

Hospitality charges
in connection

with the National
Group
Meeting

Rabi 2016
of AICRP

on Forage Crops
& utilization
from 5.9.16

to 6.9.16 at COA,
Vellayani.

Dr. Mareena
Abraham,
Professor

2 1931/
16-17

156/ 31. 25,000 9336- TA in connection
with Network

Dr.V.S.
Devadas, ADR
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(TA
Advan

ce)

2632/
16-17
(TA

Advan
ce

adjust
ment)

11-16

215/
2-17

10.16

10.
2.17

5,376 300

Centre for Planting
Material Production

7th Indian
Horticulture
Congress

2016 from 15.11.16
to 18.11.16 at IARI,

Pusa campus,
New Delhi.

(seed)

3 3109/
16-17

426/
3-17

31.
3.17

22,684 9336-
300

TA in connection
with AICRP
on Fruits

permission
to visit ICAR for
discussion with
Asst. Director

General
(Fruits), Asst.

Director General
(EP&H) from

18.8.16 to 20.8.16
at ICAR, Pusa,

New Delhi.

Dr. Sajan
Kurien, DR

ആകക 78,060

3-46-2)    പമ്പജമങസ  കജകാലജ    -    പൂര്ത്തെജയകായ  കജകാലജക്കസ  വശ്രീണ്ടുമ  തുക
കചലവഴജച്ചു

കവള്ളകാനജക്കര കമയജന കദകാമ്പസജകല കവകാളജകബകാള്കകകാര്ടസ,  ഫുട്കബകാള്കകകാര്ടസ,
ബകാസറസകബകാള്കകകാര്ടസ  എനജവജടെങ്ങളജല്  കുടെജകവള്ള  സകൗകരദമ  ഒരുക്കുനതജനകായള്ള
പമ്പജമങസ  കജകാലജകള്  ശശ്രീ  വജ.എന  മുഹമദസ  വലജയകത്തെസ  ഹകൗസജകന  ഏല്പജച്ചു
(proceedings of director students welfare no:DSW(1)/180518/2016 (i) &(ii) dated 13.3.17).
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കഎ.സജ.എ.ആര് കഡവലപ്കമനസ ഗ്രകാനജല് നജനമ സജ.ബജ.വജ നമ  276/3/16-17  പ്രകകാരമ
4,331/-രൂപയകടെ പമ്പജമങസ  കമറശ്രീരജയല്സസ  (Shahil  electricals  &hardwares thottappady)
വകാങ്ങജക്കുകയമ,  സജ.ബജ.വജ  നമ  286/3/16-17  പ്രകകാരമ  2,800/-രൂപ,  കമയജന  പമ്പജമഗസ
വലനജല്  നജനമ  കണക്ഷന  വലജചസ  മൂനസ  കകകാര്ട്ടുകളജല്  കുടെജകവള്ള  ടെകാപ്പുകള്
സ്ഥകാപജക്കുകയമ കചയതജകനറ പണജക്കൂലജ ഇനത്തെജല് നല്കുകയമ കചയതജട്ടുണസ.

എനകാല് 17.3.17 ല് കവള്ളകാനജക്കര കമയജന കദകാമ്പസജകല കവകാളജകബകാള്കകകാര്ടസ,
ഫുട്കബകാള്കകകാര്ടസ,  ബകാസറസകബകാള്കകകാര്ടസ  എനജവജടെങ്ങളജല്  കുടെജകവള്ള  സകൗകരദമ
ഒരുക്കുനതജനകായജ  20,000/-  രൂപ  ഡജ.പജ.പജ  യസ  വകമകാറജയജട്ടുണസ  (സജ.ബജ.വജ
നമ.306/3/16-17 കചക്കസ നമ 346705/28.03.17).

തകാകഴപറയന അപകാകതകള് കകാണുന.

1) 07.03.17 നസ പൂര്ത്തെജയകായ ഒരു പമ്പജമങസ വര്ക്കസ വശ്രീണ്ടുമ കചയകാന 17.03.17 നസ  ഡജ.പജ.പജ
യസ തുക വകമകാറജയജരജക്കുനതജകന കകാരണമ വദക്തമല.

2) ഡജ.പജ.പജ യജല് നജനമ 20,000/- രൂപ യകടെ വകപറസ രസശ്രീതസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

3) ഈ പ്രവൃത്തെജകളുകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ പരജകശകാധനയകായജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

അപകാകതകള്ക്കസ വജശദശ്രീകരണമ നല്കകണതകാണസ

3-46-3)   ശശ്രീര്ഷകമ മകാറജ കചലവസ കരഖകപടുത്തെജ

തകാകഴ പറയന വകൗചറുകള് പ്രകകാരമ നല്കജയ തുകകളുകടെ ശശ്രീര്ഷകങ്ങള് UFAST
ല് കതറകായജ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്ര
മ

നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് ബജല് രജജസ്റ്റര് /
വകൗചര് പ്രകകാരമ

ശശ്രീര്ഷകമ

കചലവസ പത്രജക
(UFAST) പ്രകകാരമ

ശശ്രീര്ഷകമനമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 396/16-
17 06.05.16 11,700 6521-214 6140-600

2 1763/16-
17 22.10.16 4,876 9338-300 9336-300

3 3131/16-
17

31.03.17 21,825 9338-300 9336-300
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4 1678/16-
17 14.10.16 430 9336-300 കരഖകപടുത്തെജയജടജ

ല.

ഇതുമൂലമ കചലവസ പത്രജകയജല് (UFAST) കമല് ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജകല ആകക കചലവസ
തുകയജല് വദതദകാസമ വനജട്ടുണസ. ആയതസ ക്രമശ്രീകരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-46-4) Network pro ject on seed & nursery programme (9338) 
മകാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജചജടജല

G.O.(Rt)  no.1677/15/AD  dated  29.9.15  of  Agri(F)  department  പ്രകകാരമ  ഈ
കപ്രകാജകസ  നടെപജലകാക്കുനതജനസ  ഭരണകാനുമതജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ആയതജല്  പദ്ധതജ
നജര്വ്വഹണവമകായജ  ബനകപടസ  ശമ്പളമ,  യകാത്രകാബത്തെ  എനജവയള്ള  കചലവസ  ഈ
ഫണജല് നജനമ നല്കുവകാന പകാടുള്ളതല എനസ നജബനന വചജട്ടുണസ.  എനകാല് കഡകാ
വജ.എസസ കദവദകാസസ,  കപ്രകാഫസര് & എ.  ഡജ.  ആറജനസ ടെജ.  എ.  ഇനത്തെജല് 14,085/-  രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  അതജല്തകന  10,838/-  രൂപ  ICAR,  NSP-BSP  കപ്രകാജക്റ്റുകളുമകായജ
ബനകപട  കചലവകള്ക്കസ  നല്കജയജട്ടുള്ളതകാണസ.  ആയതജനകാല്  സര്ക്കകാര്
നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കകാകതയള്ള 10,838/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 

പദ്ധതജകള്ക്കകായജ  ബഡ്ജറസ  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള് സര്ക്കകാര് മകാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള്
പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-47) എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര 

3-47-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്
1) മുനജരജപസ /നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളജകല വദതദകാസമ

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  '  cash  ‘ഇനത്തെജല്  94,778/-  രൂപ  മുനജരജപസ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഇനത്തെജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കസ പ്രകകാരമ ടെജ
ഇനങ്ങളജലകായജ  കമല്  തുക  കരഖകപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  അപകാകതകള്
പരജഹരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

2) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–
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UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക 82,37,906/- ആണസ, എനകാല് Annual Bank & Cash A/c Summary പ്രകകാരമ ആകക
പജനവലജച തുക 96,22,567.50/- രൂപയകാണസ.

UFAST Annual Abstract
പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank &
Cash Summary പ്രകകാരമ

വദതദകാസമ

82,37,906/- 96,22,567.50/- 13,84,661.50/
-

വദതദകാസത്തെജകന കകാരണമ വദക്തമകാകക്കണതകാണസ.

3-48) എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, മണ്ണുത്തെജ 

3-48-1)    യകാത്രകാബത്തെ   അധജകമ  നല്കജയതസ   വമകലജസ– –
അലവനസജനുപുറകമ ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ കൂടെജ അനുവദജച്ചു

മണ്ണുത്തെജ എ  ഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷനജകല അസജ. എ  ഞജനശ്രീയര്മകാരകായ ശശ്രീ.
ടെജ.  എന.  സുകരഷസ ബകാബു (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ  38,840/-  രൂപ),  ശശ്രീമതജ.  സകാലജ.  സജ  .
വഎ.  (അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  38,840/-  രൂപ)  എനജവര്ക്കസ  വജവജധ  മകാസങ്ങളജലകായജ
ആനക്കയമ കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ നടെത്തെജയ യകാത്രകള്ക്കസ തകാകഴപറയമ
വജധമ തുക അനുവദജചജട്ടുണസ.

യകാത്രകാ വജവരമ ദൂരമ
വമ

കലജസ അല
വനസസ

ഇനസജ
ഡനല് ചകാര്ജസ

ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.

ആ
കക

മണ്ണുത്തെജ
-ആനക്കയമ

ആനക്കയമ-
മണ്ണുത്തെജ 

194 കജ.മശ്രീ.

(97*2)

291

(1.50
/കജ.മശ്രീ.)

125

(ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.)

125

(ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.)

541
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എനകാല് കക.എസസ.ആര്.  പകാര്ടസ  II,  റൂള് 20(a), 110  എനജവ പ്രകകാരമ വമകലജസ
അലവനസജല് ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ കൂടെജ ഉള്കപടതജനകാല് വമകലജസ അലവനസജനസ
പുറകമ ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ അനുവദനശ്രീയമല.  ആയതജനകാല് ഓകരകാ യകാത്രയജലുമ  125
രൂപ വശ്രീതമ അധജകമ അനുവദജചതകായജ കകാണുന. വജശദ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1. ശശ്രീ. ടെജ. എന. സുകരഷസ ബകാബു (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 38,840/- രൂപ)

(കചക്കസ നമ.755596/14.07.2016)

ക്രമ. നമ. വകൗചര് നമ.,
തജയതജ

ബജല് തുക യകാത്രകാ
തജയതജ

നല്
കജയ
തുക

നല്
കകാവന

തുക

അധജ
കമ

നല്
കജയതസ

1
23-7/16-17,
14.07.2016 3,621

09.04.2015

13.04.2015

15.04.2015

20.04.2015

22.04.2015

28.04.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

2 24-7/16-17,
14.07.2016 3,787

05.05.2015

11.05.2015

18.05.2015

19.05.2015

22.05.2015

25.05.2015

28.05.2015

541

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

125

3 25-7/16-17, 2,164 04.06.2015 541 416 125
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14.07.2016
11.06.2015

16.06.2015

22.06.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

4 26-7/16-17,
14.07.2016 3,246

01.07.2015

03.07.2015

08.07.2015

16.07.2015

21.07.2015

27.07.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

5
27-7/16-17,
14.07.2016 3,496

01.08.2015

06.08.2015

12.08.2015

18.08.2015

24.08.2015

26.08.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

6 28-7/16-17,
14.07.2016 2,955

04.09.2015

10.09.2015

15.09.2015

25.09.2015

30.09.2015

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125
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7
29-7/16-17,
14.07.2016 1,332

09.10.2015

12.10.2015

541

541

416

416

125

125

8 30-7/16-17,
14.07.2016 2,123

03.11.2015

19.11.2015

23.11.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

9
31-7/16-17,
14.07.2016 3,539

01.12.2015

14.12.2015

17.12.2015

29.12.2015

541

541

541

541

416

416

416

416

125

125

125

125

10 32-7/16-17,
14.07.2016 3,164

04.01.2016

11.01.2016

19.01.2016

25.01.2016

541

541

541.

541

416

416

416

416

125

125

125

125

ആകക 5,875 

2. ശശ്രീമതജ. സകാലജ. സജ . വഎ. (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 38,840/- രൂപ)

(കചക്കസ നമ.755596/14.07.2016) 

ക്രമ. നമ. വകൗചര്  നമ./
തജയതജ

ബജല്
തുക

യകാത്രകാ
തജയതജ

നല്
കജയ തുക

നല്
കകാവന
തുക

അധജ
കമ
നല്കജ
യതസ
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1
33-7/16-17,
14.07.2016 3,498

25.04.2015

30.04.2015

541

541

416

416

125

125

2 37-7/16-17,
14.07.2016 3,238

05.08.2015

12.08.2015

541

541

416

416

125

125

3 40-7/16-17,
14.07.2016 3,248

03.11.2015

12.11.2015

19.11.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

ആകക 875
രൂപ

അധജകമ  നല്കജയ  6,750/-  രൂപ  തജരജകക  ഈടെകാക്കുനതജനുള്ള  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

 3-49) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാലമ

3-49-1)    അടെജസ്ഥകാന സകൗകരദങ്ങള് ഒരുക്കകാകത കഫര്കമനര്  ,    സശ്രീമ
ജനകററര്  ,    മജകജമഗസ  കമഷശ്രീന  എനജവ  വകാങ്ങജ    -    ഉപകരണങ്ങള്
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമല  .

കകകാലമ കൃഷജവജജകാന കകന്ദ്രത്തെജകന ഉപകയകാഗത്തെജകലക്കകായജ  9,00,000/-  രൂപ
കചലവസ  കചയസ  കഫര്കമനര്,  സശ്രീമ  ജനകററര്,  മജകജമഗസ  കമഷശ്രീന എനജവ കമകാണകാര്ക്കസ
സയനജഫജക്കസ  വര്ക്കസസസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  (വകൗചര്  നമ.237/03-17)
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  20.03.17  നസ  സകകപ  ഒകാര്ഡര്  നല്കുകയമ  കചയ  ഉപകരണങ്ങള്
ലഭദമകായതസ  16.05.17  നകായജരുന.  എനകാല്  പദ്ധതജപ്രകകാരമുളള  കകടജടെമ
നജര്മജക്കുവകാനുളള  അനുമതജകപകാലുമ  നകാളജതുവകര  കവടജക്കവല  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല്
നജനമ  ലഭദമകായജടജല.  ആയതജനകാല്  പ്രസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥകാപജചസ
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാക്കകാകത  സൂക്ഷജചജരജക്കുകയകാണസ.  ഉപകരണങ്ങളുകടെ  വകാറനജ
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കകാലയളവസ  ഒരു  വര്ഷമകാണസ.  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥകാപജക്കുവകാനുളള  അടെജസ്ഥകാന
സകൗകരദങ്ങള് കപകാലുമ ഒരുക്കകാകത വന തുക കചലവ  സ കചയസ വകാങ്ങജയ ഉപകരണങ്ങള്
ഉപകയകാഗജക്കകാകത സൂക്ഷജക്കുനതസ ക്രമരഹജതമകാണസ.

3-50) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

3-50-1)   ടകാനസ്ഫര് ടെജ  .   എ  കറകാ ഡസ വ ഴജയളള യകാത്രകള്ക്കസ –
കയറജറക്കുസ കൂലജ അനുവദജച്ചു

ടകാനസ്ഫര്  ടെജ.  എ അനുവദജയകമ്പകാള്,  കക.എസസ.ആര്.  പകാര്ടസ  II  റൂള്  67(a)II(iii)
പ്രകകാരമ  കറകാ ഡസ  വ ഴജയളള  യകാത്രകള്ക്കസ  കയറജറക്കുകൂലജ  അനുവദനശ്രീയമല.  എനകാല്
തകാകഴ  പറയന  ടകാനസ്ഫര്  ടെജ.എ  ബജല്ലുകളജല്  കയറജറക്കുകൂലജ  അനുവദജചജരജയന.
വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ.

കചക്കസ
ന മ
/തജയതജ

ബജല് തുക ഉകദദകാഗസ്ഥ
കന കപരസ.

നടെത്തെജയ
യകാത്രയകടെ
വജവരമ.

കയറജ
റ
ക്കുകൂലജ
.

1 39/4-16
083789/
22.4.16 16,499

ശശ്രീ
എ.കവണുകഗകാ
പകാലന

(ക്ളകാസസ IV)

സദകാനനപുരമ
-
അമ്പലവയ
ല്

500

2 39/4-16 083789/
22.4.16 16,499

ശശ്രീ  എമ.എസസ.
സുബ്രഹ്മണദന

(ക്ളകാസസ IV)

കണകാറ-
അമ്പലവയ
ല്

500

3 39/4-16 083789/
22.4.16

16,499
ശശ്രീ
ദജല്സകാദസ.സജ.
(ലകാബസ.അസജ.)

കവള്ളകാനജക്ക
ര-
അമ്പലവയ
ല്

500

4 39/4-16 083789/
22.4.16

16,499 ശശ്രീ കണകാറ-
അമ്പലവയ

500
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എമ.പജ.ചന്ദ്രന

(ക്ളകാസസ IV)
ല്

5 104/8-16 404895/
31.8.16 5,300

ശശ്രീ
സജ.ടെജ.കജക്കബസ.

(ഫകാമ സൂപ്രണസ)

പകാമ്പകാടുമപകാറ
-
അമ്പലവയ
ല്

1,600

6 86/11-16 456442/
25-11-16 10,276

ശശ്രീ
ടെജ.
പജ
.നകാരകായണന

(ക്ളകാസസ IV)

കണ്ണൂര്-
അമ്പലവയ
ല്

500

7 86/11-16
456442/
25-11-16 10,276

ശശ്രീ
ടെജ.ടെജ.കജക്കബസ.

(ഫകാമ
മകാകനജര്)

മകങകാമ്പസ-
അമ്പലവയ
ല്

1,600

ആകക 5,700

കമല്  സൂചജപജച  പ്രകകാരമ  കറകാ ഡസ  വ ഴജയളള  യകാത്രകള്ക്കസ  നല്കജയ
കയറജറക്കുകൂലജ തജരജകക ഈടെകാക്കുനതജനുളള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതകാണസ.

3-50-2)   സശ്രീഡസ   &   കനഴറജ കപ്രകാഗ്രകാമ   (  പകാന  -2251)   കചലവസ 
പരജകശകാധനയജല് കണ അപകാകതകള്

6  ബജല്ലുകള്/വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  കകാഷസ്വല്  കതകാഴജലകാളജകളുകടെ  വജവജധ
മകാസങ്ങളജകല  കവതനമ  പൂര്ണമകാകയകാ  ഭകാഗജകമകാകയകാ  വജതരണമ  കചയ്യുവകാനകാണസ  ഈ
ശശ്രീര്ഷകത്തെജനു കശ്രീഴജകല  ഫണസ  വജനജകയകാഗജചജരജക്കുനതസ.  പദ്ധതജകയതര ഫണസ  (033)
ഉള്കപകടെ മറസ ഫണ്ടുകളജല് നജനമ ഈ ഇനത്തെജല് പണമ കചലവഴജചജട്ടുണസ.
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എ)  ഈ സശ്രീമജനു കവണജ ലഭദമകായ  94  ലക്ഷകത്തെകാളമ രൂപ കകാഷസ്വല് കതകാഴജലകാളജകളുകടെ
കവതനമ  നല്കുവകാന  മകാത്രമകായജ വജനജകയകാഗജചതജകന  സകാഹചരദമ
വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

ബജ)  ചജല  ബജല്ലുകളജകല തുകയമ  ബജല് രജജസ്റ്ററജകല തുകയമ  യഫകാസ്റ്റസ  അക്കകൗണജകല
തുകയമ വദതദസമകായജ  കകാണകപടുന.  ഉദകാഹരണമ ബജ.ആര്.നമ.  472,  484,  571.  ഇതു
കപകാകല തകന ചജല മകാസങ്ങളജല് പജ.എഫസ.  വജഹജതമ ഉള്കപകടെയള്ള തുകയമ മറസ ചജല
മകാസങ്ങളജല് ആയതസ  ഒഴജകകയള്ള തുകയമകാണസ  കചലവസ  കരഖകപടുത്തെജ കകാണുനതസ.
മറസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനസ  ഈ ഇനത്തെജനുകവണജയള്ള കചലവകള് കൂടെജയകാകുകമ്പകാള്
കകാഷസ്വല്  കതകാഴജലകാളജകളുകടെ  കവതന  വജതരണ  കചലവകള്  സമബനജചസ
അവദക്തതകള് നജലനജല്ക്കുന.  ആയതജനകാല്,  കകാഷസ്വല് കതകാഴജലകാളജകള്ക്കസ  2016-17
വര്ഷത്തെജല്  കവതന  ഇനത്തെജല്  വജതരണമ  കചയ  തുകയകടെ  വജശദകാമശങ്ങള്
സമബനജച ഒരു സമക്ഷജപമ തയകാറകാക്കജ നല്കകണതകാണസ.  ഒരു മകാസത്തെജല് കകാഷസ്വല്
കതകാഴജലകാളജകള്ക്കസ  വജതരണമ  കചയ  ആകക  കവതനമ,  പജ.എഫസ.  വജഹജതമ,  സശ്രീമജകന
ശശ്രീര്ഷകമ,  ബജല്/വകൗചര്  നമ.,  കചക്കസ  നമ.,  തശ്രീയതജ,  തുക  എനശ്രീ  വജവരങ്ങള്
ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

സജ)  ബജ.ആര്.നമ.  484/16-17  പ്രകകാരമ ശശ്രീ ഷകാബജന പകൗകലകാസസ എന കതകാഴജലകാളജക്കസ
673/- രൂപ കുടെജശജക നല്കജ കകാണുന. ഇതജകന സകാഹചരദമ വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-50-3)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  സശ്രീമുകളുമകായജ  ബനകപട  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ
സകാക്ഷദപത്രമ / വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ 

നമ

ബജ
.ആര്.നമ.

തജയതജ

സശ്രീമജകന കപരസ
തുക

വകമകാറജയ
തസ

തുക

1

1009/16-17

30.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

5,00,000/-
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2
1008/16-17

30.12.16

8287-NHM ഓണ
വസ്പെസസസആനസ

അകരകാമകാറജകസ പകാനസസസ

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

5,00,000/-

3

1534/16-17

29.03.17

2093-റജനകവഷന ആനസ
ഇമപ്രൂവജങസ കഫസജലജറശ്രീസസ ഓഫസ

കടയജനശ്രീസസ കഹകാസ്റ്റല്

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

10,00,000/-

4

1690/16-17

31.03.17

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ
പജ

,കവള്ളകാനജ
ക്കര

34,69,000/-

5

338/16-17

04.07.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
70,50,000/-

6

1010/16-17

30.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
35,00,000/-

7

905/16-17

01.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
29,81,000/-
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3-50-4)   കകടജടെ നജകുതജ അടെവകാക്കജയതജകല അപകാകതകള്

ബജല് നമ.1

സജ ബജ.വജ.ന മ., തജയതജ 14/7-16, 05.07.16

തുക 92,073/- രൂപ

കമല് സൂചജപജച ബജല് പ്രകകാരമ കസ്റ്റഷകന കശ്രീ ഴജലുളള  56  കകടജടെങ്ങളുകടെ  2013-14
മുതല്  2015-16  വകരയളള കകടജടെനജകുതജ അടെയനതജനകായജ  92,703/-  രൂപ അടെചജട്ടുണസ.
ഇതുകൂടെകാകത തകാകഴ കകാണുന ബജല് പ്രകകാരമ ബകാലനസസ തുകയകായജ  30  കകടജടെങ്ങളുകടെ
2013-14 മുതല് 2016-17 വകരയളള നജകുതജയകായജ 46,832/- രൂപ അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.

 ബജല് നമ.2

സജ ബജ.വജ.ന മ., തജയതജ 41/7-16, 13.07.16

തുക 46,832/- രൂപ

എനകാല് രണകാമകത്തെ ബജല് പ്രകകാരമ അടെച  30  കകടജടെങ്ങളുകടെ  2013-14  മുതല്
2015-16  വകരയളള നജകുതജ ആദദകത്തെ ബജല് പ്രകകാരമ അടെചജട്ടുളളതകായജ ബജലജകനകാപമ
സമര്പജചജട്ടുളള  കകടജടെങ്ങളുകടെ  പടജകയജല്  നജനമ  വദക്തമകാകുന.  ഇതസ  കൃതദമകായജ
പരജകശകാധജയ്കക്കണതുമ  കൂടുതല്  അടെച  നജകുതജ  ക്രമശ്രീകരജയനതജനുളള  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതുമകാണസ.

3-50-5)   ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ കടെണര് 
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല

2013-കല കകരള കസ്റ്റകാര് പര്കചയ്സസ മകാനസ്വല് ഖണജക  7-7  പ്രകകാരമ  1,00,000/-
രൂപയസ  മുകളജലുള്ള എലകാ വകാങ്ങലുകള്ക്കുമ കടെണര് ബകാധകമകാണസ.  എനകാല് ഇത്തെരമ
നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജക്കകാകതയകാണസ  സ്ഥകാപനത്തെജകല  ഭൂരജഭകാഗമ  വകാങ്ങലുകളുമ
നടെത്തെജയജട്ടുളളതസ. ചജല ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴ കചര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ.

സജ..ബജ..വജ.
നമ.

തജയതജ
തുക സ്ഥകാപനമ ഉകദ്ദേശദമ

1
47/2-17

06.02.17
2,66,850

കഗ്രയ്സസ
ഒകാര്ക്കജഡ്സസ,

തജരുവനനപുരമ .

ഒകാര്ക്കജഡുകള്
വകാങ്ങുനതജനസ.

2
26/2-17

02.02.2017
1,99,745

ബ്രജകഗഡസ കഹകാണ

മകാനനവകാടെജ.

ജനകററര്
വകാങ്ങുനതജനസ.

3 67/03-17
10.03.2017

22,90,77
5

കക.പജ.ആര്.വലറസ
ആനറസ കസ    കൗണസ

കകകായജലകാണജ.

പൂകപകാലജ –
2016- ശബ

കവളജച
സമവജധകാനമ

4
231/2-17

28.02.2017 2,98,920
മലബകാര് മശ്രീഡജയ,

കകകാഴജകക്കകാടെസ.

കറഡജകയകാ
പരസദമ-

പൂകപകാലജ- 2016

കടെണര്  നടെപടെജകള്  പകാലജക്കകാകത  വകാങ്ങല്  നടെത്തെജയതസ,  ഇപ്രകകാരമ  വകാങ്ങല്
നടെത്തെജയതസ  മൂലമ  കടെണര്  കഫകാമജകന  ഇനത്തെജല്  ലഭജകക്കണ  തുകയമ  നജകുതജയമ
നഷ്ടകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.

3-50-6)    പൂകപകാലജ    2017-    വജകനകാദനജകുതജ    -    പഞകായത്തെജല്  അടെച
കഡകപകാസജറസ തുക തജരജകക ലഭജചജല

സജ.ബജ.വജ.നമ., തജയതജ 76/02-17, 09.02.2017

കചക്കസ നമ./തജയതജ 645966/09.02.2017

തുക 1,00,000/-
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സ.ഉ.(സകാധകാ) നമ.204/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ, തജയതജ. 24/01/2017 പ്രകകാരമ പൂകപകാലജ -
2017-  കന  വജകനകാദനജകുതജയജല്  നജനമ  ഒഴജവകാക്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കമല്  സൂചജപജച
വകൗചര് പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ വജകനകാദനജകുതജ ഇനത്തെജല് കഡകപകാസജറസ  തുകയകായജ
അമ്പലവയല് ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല് അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല് നകാളജതുവകരയകായജട്ടുമ
ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല് അടെചജട്ടുളള കഡകപകാസജറസ തുക തജരജകക ലഭജചജടജല.  കഡകപകാസജറസ
തുക തജരജകക ലഭജക്കുനതജനുളള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതകാണസ.

3-50-7)    സജമനസ  വകാങ്ങല്    -    കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല
വദവസ്ഥകള് പകാലജചജടജല 

കസ്റ്റഷനജകല വജവജധ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ പല ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനകായജ
ശശ്രീകൃഷ്ണ  ഏജനസശ്രീസസ,  അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  സജകമനസ
വകാങ്ങജയത്തെജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് സജകമനസ ചകാക്കജകന
എണമ 

(1 ചകാക്കസ = 50 kg) 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 133/16-17 20.05.16 5,352 12 2071-214

2 134/16-17 20.05.16 4,460 10 2071-214

3 135/16-17 20.05.16 13,380 30 2071-214

4 136/16-17 20.05.16 15,610 35 8287-214

5 137/16-17 20.05.16 8,920 20 8287-214

6 138/16-17 20.05.16 13,380 30 6126-600

7 164/16-17 27.05.16 17,840 40 8287-214

8 172/16-17 30.05.16 15,610 35 9338-214

9 173/16-17 30.05.16 13,380 30 8010-921
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10 174/16-17 30.05.16 17,840 40 6126-600

11 182/16-17 31.05.16 13,380 30 2071-214

12 219/16-17 04.06.16 26,760 60 8010-921

13 305/16-17 25.06.16 24,530 55 8010-921

14 351/16-17 05.07.16 13,706 31 6126-600

15 401/16-17 22.07.16 7,978 18 6126-600

16 464/16-17 04.08.16 16,993 38 6126-600

17 530/16-17 22.08.16 4,480 10 6126-600

18 531/16-17 22.08.16 4,480 10 6126-600

19 532/16-17 22.08.16 18,480 41 6126-600

20 557/16-17 03.09.16 6,720 15 6126-600

21 593/16-17 07.09.16 6,720 15 6126-600

22 660/16-17 23.09.16 6,668 15 8287-214

23 688/16-17 27.09.16 2,688 6 8010-921

24 689/16-17 27.09.16 13,474 30 8010-921

25 772/16-17 07.10.16 14,486 32 6126-600

26 827/16-17 03.11.16 5,376 12 6126-600
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27 899/16-17 23.11.16 4,480 10 6126-600

28 901/16-17 01.12.16 6,720 15 6126-600

29 924/16-17 07.12.16 9,120 20 6126-600

30 1014/16-17 30.12.16 9,856 22 9338-214

31 1024/16-
17 03.01.17 9,028 20 9332-921

32 1055/16-
17 16.01.17 6,720 15 8287-214

33 1067/16-
17 18.01.17 4,480 10 0033-840

34 1203/16-
15 09.02.17 11,340 25 2146-214

35 1204/16-
17 09.02.17 6,720 15 0033-840

36 1205/16-
17 09.02.17 7,131 16 0033-410

37 1209/16-
17 09.02.17 8,175 17 6126-600

38 1210/16-17 09.02.17 9,856 22 6126-600

39 1247/16-
17

20.02.17 2,240 5 8287-214

40 1310/16-17 23.02.17 2,240 5 0033-840

41 1311/16-17 23.02.17 33,600 75 0033-840
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42 1453/16-
17

15.03.17 5,944 13 6126-600

43 1475/16-
17

21.03.17 7,307 16 0033-410

44 1639/16-
17

31.03.17 5,376 12 8287-214

ആകക 4,63,024 1033

വജവജധ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കകാവശദമകായ  സജകമനജകന  ഒരു  വര്ഷകത്തെ
ആകക അളവസ മുനകൂടജ നജശ്ചയജക്കകാകത ഒകര മകാസമ തകന വജവജധ ഇനകവകായ്സുകള്
പ്രകകാരമ സജകമനസ വകാങ്ങുകയകാണസ കചയജരജക്കുനതസ. 2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ വജവജധ
ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  നജനകായജ  ആകക  1033  ചകാക്കസ  സജകമനസ  (516.5  ടെണ)  സജകമനസ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല  വദവസ്ഥകള്
പ്രകകാരമുള്ള  കസ്വകടഷന  /  കടെണര്  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജചജടജല.  വകാങ്ങജയ  സജകമനസ
കകകാണസ നടെത്തെജയ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളുകടെ വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറകള്,  ഉപകയകാഗജച
സജകമനജകന  അളവസ,  ഏതസ  ആവശദത്തെജനകായകാണസ  പ്രവൃത്തെജ  നടെത്തെജയകതനതജകന
വജവരമ,  നജര്വ്വഹണമ/കമല്കനകാടമ  നടെത്തെജയ  ഉകദദകാഗസ്ഥന  തുടെങ്ങജ  പ്രവൃത്തെജയമകായജ
ബനകപട  വജശദകാമശങ്ങള്  ലഭദമകാക്കുവകാന  ഓഡജറസ  റജകസ്വസജഷന,  ഓഡജറസ  കനകാടസ
പ്രകകാരമ  ആവശദകപട്ടുകവങജലുമ  മറുപടെജ  ലഭദമകായജടജല.  ഇത്രയമ  അളവസ  സജമനസ
ഉപകയകാഗജചതജകന  ആവശദകത  വദക്തമകാക്കകാത്തെ  സകാഹചരദത്തെജല്,  ഇതജനകായജ
കചലവഴജച 4,63,024/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-50-8) '  പൂകപകാലജ    - 2017'    സമഗ്രമകായ വരവസ കചലവസ കണക്കുകള്
ലഭദമല

പ്രകാകദശജക  കകാര്ഷജക  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ,  അമ്പലവയലജല്  നടെനവരുന
പൂകപകാലജ  യകായജ “ ” 2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ '0033-551 (എകജബജഷന/കജസകാനകമള)'

എന  കനകാണ-  പകാന  ശശ്രീര്ഷകമ  അനുവദജചജട്ടുകണങജലുമ  ഇകപകാഴുമ  പൂകപകാലജയമകായജ
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ബനകപട  വജവജധ  കചലവകള്  കസ്റ്റഷനജകല  തകന  മറസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  ബുക്കസ
കചയ്യുനതജനകാല്  പൂകപകാലജക്കസ  മകാത്രമകായള്ള  കചലവജകന  ആവശദകത,  കൃതദത,
ആധജകകാരജകത എനജവ പരജകശകാധജക്കുവകാന സകാധജചജടജല. മകാത്രമല, 2016-17 വര്ഷകത്തെ
'പൂകപകാലജ'യകടെ  വരവസ  കചലവകള്  സമബനജച  വജശദകാമശങ്ങള്  നല്കകാന
ആവശദകപകടങജലുമ  ആയതസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ആയതജനകാല്  ടെജ  വര്ഷകത്തെ
'പൂകപകാലജ'യകടെ  കണക്കുകള്  പ്രകതദകമ  പരജകശകാധജക്കുവകാകനകാ  സമഗ്രമകായജ
വജലയജരുത്തുവകാകനകാ സകാധജചജടജല.

3-50-9)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്
1) UFAST ല് തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കസ (Annual Bank transaction summary
2016-17),  ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് തമജല് വദതദകാസമ
കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.

Closing
balance as per
bank book
(UFAST)

Closing
balance as per

Actual bank
pass book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

6564 (KAU-RF
എക്കകൗണസ ) 18,00,698 0.00 (-)18,00,69

8

Account closed
on 01.01.2016

67074341426
(NAIP) 87,254 -- ---

പകാസസ ബുക്കസ
പരജകശകാധനയസ
ലഭദമകാക്കജയജല.

2)  Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ.

1 Cash (Any other) 1,19,80,626

2 Station cash Book 49,13,058
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എനകാല്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ  കകാണുനജല.  (കദകാഷ്ബുക്കസ  പരജകശകാധനയസ
ലഭദമകാക്കജയജടജല)

കമല് സൂചജപജച വദതദകാസത്തെജനസ കകാരണമ പരജകശകാധജചസ മറുപടെജ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

3-50-10)   കനറസ വര്ക്കസ കസനര് കഫകാര് പകാനജങ്ങസ കമറശ്രീരജയല്സസ   - 
പദ്ധതജ നടെത്തെജപജകല അപകാകതകള്
1) വജവജധ കബകാക്കുകളജകല ഇറജകഗഷന പണജകളുകടെ ഭകാഗമകായജ പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകള് 
വകാങ്ങജയതജകന വജശദകാമശമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് 
ശശ്രീര്ഷ

കമ
ഇനകവകായ്സസ
നമ., തശ്രീയതജ.

സ്ഥകാപനമ.
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 1457/16-
17

20.03.17 8,262 9338-
214

1064, 07.01.17 M.A Hardwares,
Ambalavayal.

2 1458/16-
17

20.03.17 14,490 “ 1066, 09.01.17 “

3 1459/16-
17

20.03.17 8,411 “ 1063, 06.01.17 “

4 1460/16-
17

20.03.17 14,869 “ 1072, 12.01.17 “

5 1461/16-
17

20.03.17 5,116 “ 1061, 05.01.17 “

6 1576/16-
17 31.03.17 11,440 “

M8B2244,
M8B2245,
M8B2264,
23.01.17 

T.P Plywoods,
Ambalavayal.

ആകക 62,588
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കമല് ബജല്ലുകള് പ്രകകാരമ പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകള് വകാങ്ങജയതസ ഒരു മകാസമ തകന
പല ഇനകവകായ്സുകള് പ്രകകാരമകാണസ.  വജവജധ കബകാക്കുകളജകല ഇറജകഗഷന പണജകളുകടെ
ഭകാഗമകായജ കവണജവരുന പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകളുകടെ അളവസ മുനകൂടജ നജശ്ചയജക്കുകകയകാ,
ആയതജനനുസരജച്ചുള്ള  കസ്വകടഷന  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ഇങ്ങകന
കസ്വകടഷന  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകത  ഒകര  മകാസമ  തകന  വജവജധ  ഇനകവകായ്സുകള്  പ്രകകാരമ
പബജമങസ  കമറശ്രീരജയലുകള് വകാങ്ങജയതസ  ശരജയകായ നടെപടെജയല. ഇത്തെരമ അപകാകതകള്
ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജക്കകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

2)  ഈ പദ്ധതജയകടെ ഭകാഗമലകാത്തെ യകാത്രകള്ക്കസ ടെജ.എ. ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ തുകകള്
അനുവദജചതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന. ( 9339 - 300 ‘ ടെജ.എ.  ’ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് ബജറസ
വജഹജതമകായജ 33,800/- രൂപ വകയജരജത്തെജയജട്ടുണസ.)

ക്ര
മ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ ആവശദമ
പണമ
വകപറജയ
ഉകദദകാഗസ്ഥനനമ്പര് തശ്രീയ

തജ
തുക

1 1494/1
6-17

22.3.1
7

1) 100

2) 100

9338-300

“

1)  Attending  Poopoli
meeting  at  HQ.  On
9.11.15

2)  Attending  Soil  day
meeting  at  HQ.  On
12.11.15

3)  Attending  Entomos
meet  and  one  day
work  shop  on
nanotechnology  on
13.11.15

Smt.  Smitha
Revi,  Asst.
Professor

“
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3)
1,794 

“

“

2 1495/1
6-17

22.3.1
7

1) 970

2) 200

3)

2,331

“

“

“

1)  Attending  AICRP
work  shop  ai  IISR,
Calicut.

2) Attending Recording
at AIR, Calicut.

3)  Attending  ATMA
Researchable  issues
project presentation at
SAMETI,  Anayara,
Tvpm.

“

“

“

ആകക 5,492
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ഈ ഇനത്തെജല് വക മകാറജ കചലവഴജച 5,492/- രൂപ തടെസകപടുത്തുന. 

3)  31.03.17  കല ബജല് നമ.1608/16-17  (കചക്കസ നമ.077120/31.03.17)  പ്രകകാരമ  അലങകാര
കചടെജകളുകടെ കമകാത്തെത്തെജലുള്ള വകാങ്ങലജനകായജ M/s Expettag Ecommerce LLP, Pune എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ മുനകൂറകായജ  3,984/-  രൂപ ‘9338 -  214  ’ എന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ
അനുവദജചജട്ടുണസ.  ആയതസ  നകാളജതുവകര  ക്രമശ്രീകരജചതകാകയകാ  മുനകൂര്  രജജസ്റ്ററജല്
കചര്ത്തെതകാകയകാ  കകാണുനജല.  ജജ.ഒ.(പജ)  നമ.419/11/ധനമ  തശ്രീയതജ  04.10.11  പ്രകകാരമ
മുനകൂറുകള്  മൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല്  ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  അലകാത്തെപക്ഷമ  നല്കജയ
തുക 18% പലജശ സഹജതമ തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

4) തകാകഴ പറയന വകൗചറുകള് പരജകശകാധനയസ നല്കജയജടജല.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 128/16-17 19.05.16 1,121 9338-214

2 129/16-17 19.05.16 1,903 “

3 130/16-17 19.05.16 5,160 “

4 741/16-17 04.10.16 4,582 “

5 1701/16-17 31.03.17 118 “

6 1703/16-17 31.03.17 27,992 9338-300

ആകക 40,876

കമല്  പ്രകകാരമുള്ള  ഒറജജജനല്  വകൗചറുകള്  പരജകശകാധനയസ  ലഭദമകാക്കുനതുവകര
40,876/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

5)  ബജല് രജജസ്റ്റര് പരജകശകാധജചതജല്  31.03.17  കല ബജല് നമ.1627(എ)/16-17  പ്രകകാരമ
9338-214  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  23,236/-  രൂപയകാണസ  പജനവലജചജട്ടുള്ളതസ.  എനകാല്
UFAST  കചലവസ  പത്രജകയജല്  23,468/-  എനസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന.  ആയതസ
ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-50-11)   കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങലുകള്

കസ്റ്റഷനജകല വജവജധ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ പല ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനകായജ
ജജ.കഎ.  വപപസ  ദശ്രീപമ  സ്റ്റശ്രീല്സസ,  അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ
വകാങ്ങജയത്തെജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 356/16-17 07.07.16 42,600 8010-420

2 369/16-17 13.07.16 9,330 6126-300

3 465/16-17 04.08.16 24,830 6126-600

4 466/16-17 04.08.16 13,820 6126-600

5 1063/16-17 23.01.17 18,920 2146-214

6 1106/16-17 23.01.17 1,85,000 2146-214

7 1466/16-17 20.03.17 1,32,620 0033-551

8 1467/16-17 20.03.17 47,630 2178-214

9 1467A/16-17 20.03.16 89,920 2178-921

10 1504/16-17 23.03.17 1,22,300 8287-214

11 1572/16-17 31.03.17 17,250 2071-214

12 1571/16-17 31.03.17 99,050 2146-214
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13 1575/16-17 31.03.17 55,330 9338-214

14 1635/16-17 31.03.17 1,22,300 8287-214

15 1676/16-17 31.03.17 1,31,780 2178-921

16 1677/16-17 31.03.17 78,300 2178-921

ആകക 11,90,980

വജവജധ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ  ആവശദമകായ  ജജ.കഎ.  വപപജകന  ഒരു
വര്ഷകത്തെ  ആകക  അളവസ  മുനകൂടജ  നജശ്ചയജക്കകാകത  ഒകര  മകാസമ  തകന  വജവജധ
ഇനകവകായ്സുകള്  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങുകയകാണസ  കചയജരജക്കുനതസ.  2016-17  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷമ വജവജധ ശശ്രീര്ഷകളജല് നജനകായജ ആകക  11,90,980/-  രൂപയകടെ ജജ.കഎ.  വപപസ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല  വദവസ്ഥകള്
പ്രകകാരമുള്ള  കടെണര്  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജചജടജല.  ഇതുമൂലമ  കടെണര്  കഫകാറങ്ങളുകടെ
വജലന ഇനത്തെജല് ലഭജക്കുമകായജരുന തുക ലഭജചജടജല. വകാങ്ങജയ ജജ.കഎ. വപപസ കകകാണസ
നടെത്തെജയ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറകള്,  ഏതസ
ആവശദത്തെജനകായകാണസ പ്രവൃത്തെജ നടെത്തെജയകതനതജകന വജവരമ, നജര്വ്വഹണമ/കമല്കനകാടമ
നടെത്തെജയ  ഉകദദകാഗസ്ഥന  തുടെങ്ങജ  പ്രവൃത്തെജയമകായജ  ബനകപട  വജശദകാമശങ്ങള്
ലഭദമകാക്കജയജടജല. കമല് കകാരണങ്ങളകാല് 11,90,980/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-50-12)   കകാലഹരണകപട കചക്കുകള് മുതല്ക്കൂടജയജടജല

പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകന വജവജധ ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജല്
നജനമ  നല്കജയ  കചക്കുകളജല്  പലതുമ  പണമകാക്കജയജടജല.  പല  കചക്കുകളുമ
കകാലഹരണകപടതകായജ  കകാണുന.  കകാലഹരണകപട  കചക്കുകള്  സ്ഥകാപനത്തെജകന
അക്കകൗണജകലക്കസ  മുതല്  കൂട്ടുനതജനുള്ള  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-50-13)    വഡയജങസ യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ വജരജചതസ    -
വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറസ തയകാറകാക്കകാകത കസ്വകടഷന വഴജ ഏല്പജച്ചു

സ്ഥകാപനത്തെജകല കബകാക്കസ നമ.8 ല് വഡയജങസ യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ
വജരജക്കുനതജനുള്ള  കചലവസ  പരജകശകാധജചതജല്  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറസ
തയകാറകാക്കകാകത ഏലജച്ചു കകകാടുത്തെതകായജ കകാണുന. 2012-കല മരകാമത്തെസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ
വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറജകന അടെജസ്ഥകാനത്തെജല് കസ്വകടഷന/കടെണര് വജളജചസ പ്രവൃത്തെജ ഏലജച്ചു
കകകാടുകക്കണതകാണസ.  എനകാല് ഇത്തെരമ നടെപടെജക്രമങ്ങള് പകാലജക്കകാകതയകാണസ പ്രവൃത്തെജ
ഏലജച്ചുകകകാടുത്തെജട്ടുള്ളതസ.  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ,  കമകാണജററജങ്ങസ  എനജവ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  വഴജ  നജരശ്രീക്ഷജക്കകപടുനതകായമ  കകാണുനജല.  വഡയജങസ
യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ വജരജക്കുനതജനുള്ള കചലവസ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 349/16-17 05.07.16 4,200 214

2 1193/16-17 08.02.17 1,46,270 910

3 1193/16-17 08.02.17 1,69,400 921

4 1194/16-17 08.02.17 23,130 921

5 1303/16-17 22.02.17 5,584 551

6 1511/16-17 24.03.17 1,32,797 214

7 1512/16-17 24.03.17 84,700 214

8 1559/16-17 31.03.17 28,737 214

9 1569/16-17 31.03.17 23,050 214

ആകക 6,17,868
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കമല്  പ്രവൃത്തെജക്കകായജ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  വജവജധ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്
നജനകായജ  ആകക  6,17,868/-  രൂപയകടെ  കചലവസ  കചയജട്ടുണസ.  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറസ
തയകാറകാക്കകാകത  കസ്വകടഷന  വഴജ  പ്രവ വൃത്തെജ  ഏല്പജചതജനുള്ള  കകാരണമ
വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-50-14)    കകാരകാപ്പുഴ  ഡകാമജകല  കറകാസസ  പകാര്ക്കസ  നജര്മകാണമ    -
പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

കറകാസസ  പകാര്ക്കസ  നജര്മകാണത്തെജനസ  സകാകങതജക  സഹകായമ  നല്കുകയമ
ആയതജകന പരജപകാലനവമ ഈ സ്ഥകാപനത്തെജകന ചുമതലയകാണസ. 2016-17  വര്ഷത്തെജല്
കചലവകായ തുകയകടെ വജശദവജവരമ തകാകഴ കചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നമ്പര്

സജ.ബജ.വജ. നമ,
തജയതജ

തുക തുക വകപറജയതസ

1 21/11-16, 02.11.16 3,06,900 കസക്രടറജ, വഹകടെക്കസ
കകാര്ഷജക കര്മകസന

2 26/1-17, 07.01.17 2,79,000 എ. ഡജ.ആര്, RARS,
അമ്പലവയല്

3 333/3-17, 31.03.17 15,00,000 RF അകക്കകൗണജകലക്കസ
മകാറജയതസ

ആകക 20,85,900

കമല് സൂചജപജച കപ്രകാജക്ടസ പൂര്ത്തെജയകായജട്ടുകണകാ, ടെജ കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ ഈ
സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ആകക  ലഭജച  തുക,  കരകാര്  പ്രകകാരമ  ഈ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ
ലഭജകക്കണതുക,  ടെജ  കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ ഈ സ്ഥകാപനത്തെജനസ ആകക കചലവകായ
തുക,  വഹകടെക്കസ  കകാര്ഷജക  കര്മകസനക്കസ  ഇതുവകര  നല്കജയ  തുക  എനജവയകടെ
വജശദകാമശങ്ങള് പരജകശകാധനയസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ആയതജനകാല്  20,85,900/-  രൂപയകടെ
കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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3-50-15)   കരഖകള് ലഭദമകാക്കജയജടജല

Production and distribution of planting materials and value added products എന
റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണജല്  നജനമ  തകാകഴപറയന  വകാങ്ങലുകള്ക്കകായജ  തുക
കചലവഴജചതകായജ കകാണുന.

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.വജ.നമ.,
തജയതജ

തുക വകാങ്ങജയതസ

1 32/2-16, 03.02.17 2,27,000 Rose varieties for nursery
purpose

2 70/1-17, 12.01.17 10,000 Cost of flower seeds

3 28/12-16, 08.12.16 15,640 Mary gold seed, aster seed,
jowar seed etc

ആകക 2,52,640

കചലവമകായജ  ബനകപട  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്ററുകള്,  വജല്പന  രജജസ്റ്ററുകള്,
ആയതജകന ഫയലുകള് എനജവ ലഭദമകാക്കകാത്തെതജനകാല്  2,52,640/-  രൂപയകടെ കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.

3-50-16)    മലജനശ്രീകരണ  നജയന്ത്രണ  കബകാര്ഡജനസ  നല്കജയ  തുക    -
വകപറസ രശശ്രീതസ  ,  സര്ടജഫജക്കറസ എനജവ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ബജ.ആര്.നമ.542/16-17, 65000/- രൂപ, ശശ്രീര്ഷകമ 6126

കമല്  വകൗചര്  പ്രകകാരമ  ബകയകാകണകടകാള്  ഏജനസസജകന  നജര്മകാണവമകായജ
ബനകപടസ  മലജനശ്രീകരണ  നജയന്ത്രണ  കബകാര്ഡജനസ  65,000/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  തുക  വകപറജയതജകന  കരഖകകളകാ  കപകാലക്യൂഷന  കണകടകാള്  കബകാര്ഡജല്
നജനളള  സര്ടജഫജക്കകറകാ  ലഭജചതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജകന  വകപറസ  രശശ്രീതസ,
സര്ടജഫജക്കറസ  എനജവ  ലഭദമകാക്കുനതുവകര  65,000/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.  
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3-50-17)   മുനകൂര് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

അഡസ്വകാനസസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ തകാകഴപറയന മുനകൂറുകള് നകാളജതുവകര ക്രമശ്രീകരജചജടജല. 

ക്രമ
നമ.

ബജ.ആര്.നമ., തജയതജ തുക അഡസ്വകാനസസ വകപറജയ വദക്തജ

1 95/16-17, 10.5.16 41,667 ശശ്രീമതജ സജത രവജ, അസജ.കപ്രകാഫസര്

2 493/16-17, 9.8.16 2,000 ശശ്രീമതജ സജത രവജ, അസജ.കപ്രകാഫസര്

3 1059/16-17, 17.1.17 3,000 ശശ്രീമതജ  അമ്പജളജ.പജ.സജ,  റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ 

4 1533/16-17, 29.3.17 20,000 ശശ്രീമതജ ശകുനള, ഫകാമ സൂപ്രണസ

5 880/16-17, 21.11.16 9,500 ശശ്രീ റജ.റജ.കജക്കബസ, ഫകാമ മകാകനജര്

6 889/16-17, 25.11.16 5,000 ശശ്രീ ജകയഷസ എന.കജ, ലകാബസ അസജസ്റ്റനസ

7 1049/16-17, 10.1.17 9,500 ശശ്രീ റജ.റജ.കജക്കബസ, ഫകാമ മകാകനജര്

8 1104/16-17, 21.1.17 1,000 ശശ്രീ രകാകഗഷസ.പജ.ആര്, കസക്ഷന ഓഫശ്രീസര്

9 1112/16-17, 25.1.17 3,000 ശശ്രീ രകാകഗഷസ.പജ.ആര്, കസക്ഷന ഓഫശ്രീസര്

10 1125/16-17, 30.1.17 10,000 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

11 1358/16-17, 27.2.17 5,000 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

12 1445/16-17, 13.3.17 7,280 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

13 1533/16-17, 29.3.17 20,000 ശശ്രീമതജ ശകുനള, ഫകാമ സൂപ്രണസ

ജജ.ഒ.(പജ)നമ്പര് 419/11 ധനമ തശ്രീയതജ 04.10.11 പ്രകകാരമ, മുനകൂറുകള് വകപറജ മൂന 
മകാസത്തെജനുള്ളജല് ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. അലകാത്തെപക്ഷമ നല്കജയ തുക 18% പലജശ 
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സഹജതമ തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-50-18) 2014   കല ഇനകവകായ്സസ പ്രകകാരമുള്ള കചലവസ   - 
വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ബജ.ആര്.നമ.1447/16-17, തുക 2,71,413/- രൂപ, ശശ്രീര്ഷകമ 6126

ഇനസക്ഷണല്  വലവസ  കസ്റ്റകാക്കസ  ഫകാമ  കകകാമപ്ളകസ,  പൂകക്കകാടെസ  എന
സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  29.12.14  കല  ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമ  9.12.14,  10.12.14
തജയതജകളജല്  217130  കജകലകാഗ്രകാമ  ചകാണകമ വകാങ്ങജയതകായജ  കകാണുന.  എനകാല് ഇവ
കസ്റ്റകാക്കജല് എടുത്തെതജകന കരഖകള് ഓഡജറജനസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  മകാത്രമല മൂന വര്ഷമ
മുമ്പകത്തെ ഇനകവകായ്സസ പ്രകകാരമുള്ള കചലവസ തനവര്ഷമ നല്കജയതജനസ വജശദശ്രീകരണമ
ലഭദമകാക്കജയജടജല. ആയതജനകാല് കചലവഴജച തുക തടെസകപടുത്തുന.

3-50-19)    ഭരണ  -  സകാകങതജകകാനുമതജ  ,    ബജറസ  അകലകാകക്കഷന
എനജവ ഇലകാകത കചലവസ നടെത്തെജ 

കമറജകയകാകറകാളജജ  വകുപജകന  (ഭകാരത  സര്ക്കകാര്)  അകഗ്രകാകമറസ  അഡ് വവസറജ
സര്വ്വശ്രീസസ  (ശശ്രീര്ഷകമ 340-31-9966)  എന പദ്ധതജയകടെ പ്രവര്ത്തെനവമകായജ ബനകപടസ
2016-17  വര്ഷത്തെജല്  8,39,677/-  രൂപ കസ്റ്റഷനജകല കനകാണ പകാന ഫണജല്  (ശശ്രീര്ഷകമ
340-31-0033)  നജനമ  വകമകാറജ  കചലവസ  കചയജട്ടുണസ.  ടെജ  പദ്ധതജയസ  ഈ  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജകല  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനത്തെജനുള്ള  ഭരണ-സകാകങതജകകാനുമതജ,  ബജറസ
അകലകാകക്കഷന എനജവ ലഭജചജടജല. കചലവജകന വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ. ശശ്രീര്ഷകമ തുക (രൂപയജല്) റജമകാര്ക്കസസസ

1 340-31-0033-110 3,74,200 ടെശ്രീചജമഗസ അസജസ്റ്റനജകന കവതനമ

2 340-31-0033-120 4,65,477 ലകാബസ അസജസ്റ്റനജകന കവതനമ

ആകക 8,39,677*
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(*കസ്റ്റഷനജല് നജനമ  23.09.2017  ല് ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ചജനസ  അയച കത്തെസ നമ.
ഡജ/1084/96 പ്രകകാരമ)

ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ചജല് നജനള്ള ഭരണ-സകാകങതജകകാനുമതജ, കമപ് കടകാളറജല്
നജനള്ള  ബജറസ  അകലകാകക്കഷന  എനജവ  ഇലകാകത  കസ്റ്റഷനജകല  കനകാണ  പകാന
ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ ഈ കപ്രകാജക്ടജകന പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകായജ  കചലവസ  നടെത്തെജയതസ
ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ആയതജനകാല്  ഭരണ-സകാകങതജക-സകാമ്പത്തെജക
അമഗശ്രീകകാരമജലകാകതയമ,  ഈ  ഇനത്തെജല്  കനകാണ  പകാന  ഫണജല്  നജനമ  വകമകാറജ
കചലവഴജചതുമകായ 8,39,677/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-51) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, തൃശ്ശൂര് 

3-51-1)   കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രത്തെജകല തകാല്ക്കകാലജക 
അദ്ധദകാപകര്ക്കസ   (  ടെശ്രീചജമഗസ അസജസ്റ്റനസ  )   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജല് 
നജനമ കവതനമ അനുവദജചതസ 

ഇനദന  കകൗണസജല്  ഓഫസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്  റജകസര്ചജകന  31.03.2017  കല
വഫനല് റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമറസ 2016-17 കല നജബനനയനുസരജചസ കൃഷജ വജജകാന
കകന്ദ്രങ്ങളജകല സ്ഥജരമ അദ്ധദകാപകര്ക്കസ മകാത്രമകാണസ ഐ.സജ.എ.ആര്.  ഗ്രകാനജല് നജനമ
ശമ്പളമ അനുവദനശ്രീയമകായജട്ടുള്ളതസ.  2016-17  കകാലയളവജല് സ്റ്റകാഫസ പകാകറണ പ്രകകാരമ  7
അദ്ധദകാപകരുകണങജലുമ  5  തസജകകള്  ഒഴജവണസ.  ടെജ  തസജകകളജകലക്കസ
നമ.GA/C3/9636/2016  തശ്രീയതജ.08.11.2016  പ്രകകാരമ  5  തകാല്ക്കകാലജക  അദ്ധദകാപകകര
നജയമജചജട്ടുണസ. ഇതുമൂലമ സര്വ്വകലകാശകാലയസ 13,01,500/- രൂപയകടെ നഷ്ടമ സമഭവജചജട്ടുണസ.
കചലവമകായജ ബനകപട വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന.

വകൗചര് നമ്പര് തുക

ബജ.ആര്.നമ.2/ 04.04.16 33,600/-

 “ 8/ 04.04.16 30,800/-

 “ 14/ 02.05.16 35,000/-

 “ 20/ 02.05.16 29,400/-
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 “ 35/ 01.06.16 33,600/-

 “ 36/ 01.06.16 33,600/-

 “ 68/ 01.07.16 75,600/-

 “ 104/ 01.08.16 1,07,800/-

 “ 146/ 01.09.16 91,000/-

 “ 166/ 07.09.16 7,200/-

 “ 187/ 03.09.16 78,400/-

 “ 233/ 01.11.16 1,01,500/-

 “ 278/ 01.12.16 1,21,800/-

 “ 317/ 03.01.17 1,72,200/-

 “ 351/ 01.02.17 1,75,000/-

 “ 384/ 01.03.17 1,75,000/-

ആകക 13,01,500/-

കമല്  വജഷയത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സമഭവജക്കുന  സകാമ്പത്തെജക  നഷ്ടമ
ഒഴജവകാക്കുനതജനുമ  അദ്ധദകാപകരുകടെ  ഒഴജവകള്  നജകത്തുനതജനുമ  ആവശദമകായ
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-51-2)   കകാരദക്ഷമമലകാത്തെ പദ്ധതജ നജര്വ്വഹണമ

പദ്ധതജ  :-  കര്ഷക  പങകാളജത്തെത്തെജലൂകടെ  തൃശൂര്  ജജലയജല്  പചക്കറജ  വജത്തുലകാദനമ
തസ്വരജതകപടുത്തുക. (കകരള സമസ്ഥകാന പദ്ധതജ - 2014-15).
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പദ്ധതജ അടെങല് :- 29.296 ലക്ഷമ

കചലവ തുക :- 9,86,420 (2015-16)

 3,52,532 (2016-17)

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

ആകക      13,38,952/-

ഗുണകമന്മേയള്ള പചക്കറജ വജത്തുകളുകടെ ഉലകാദനവമ വജതരണവമ ലക്ഷദമജടസ, 2014-15
വര്ഷത്തെജല് കകരള സമസ്ഥകാന പദ്ധതജയജലുള്കപടുത്തെജ വജഭകാവനമ കചയ ഈ കപ്രകാജക്ടസ
2015-16  വര്ഷത്തെജലകാണസ  ആരമഭജചതസ.  പദ്ധതജ  ആരമഭജചസ  രണ്ടു  വര്ഷമ
പൂര്ത്തെജയകാകയങജലുമ  പദ്ധതജയകടെ  ഉകദ്ദേശദങ്ങളജകലകാനകായ  വജത്തുലകാദനമ  ഇതുവകര
ആരമഭജചതകായജ കകാണുനജല.  പദ്ധതജ നടെത്തെജപ്പുമകായജ ബനകപട പ്രധകാന കപകാരകായ്മകള്
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1. 2015-16  വര്ഷത്തെജല്  വജത്തുലകാദന  പ്രക്രജയയകാവശദമകായ  യന്ത്രസകാമഗ്രജകള്,
കകരളകാ  അകഗ്രകാ  ഇനഡസശ്രീസജല്  നജനസ  പര്കചസസ  നടെത്തെജകയങജലുമ,
നകാളജതുവകരയകായജ ഈ യന്ത്രങ്ങകളകാനമ തകന ഉപകയകാഗജചജടജല.

2. 2015-16  വര്ഷമ,  സശ്രീഡസ  കപ്രകാസസജങ്ങസ  യൂണജറജകന  നവശ്രീകരണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  ഡജ.പജ.പജ.യസ  ഒരു  ലക്ഷമ  രൂപ  വകമകാറജകയങജലുമ,
നവശ്രീകരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനമ നടെത്തെജയജടജല.

3. കര്ഷകരുകടെ  പങകാളജത്തെമ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതജനുമ,  അവര്ക്കസ  പരജശശ്രീലനമ
നല്കുനതജനുമുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നകാളജതുവകരയകായജ ആരമഭജചജടജല.

2017-18  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  സ്പെജല്  ഓവറകായജ  ഈ  പദ്ധതജ
തുടെരുനകവങജലുമ,  പദ്ധതജയകടെ  ലക്ഷദങ്ങള്  വകവരജയന  തലത്തെജകലയ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  പുകരകാഗമജചതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജനകാല്  ഈ  പദ്ധതജ
കകാരദക്ഷമമകായജ  നടെപജലകാക്കുവകാനുമ,  അതജലൂകടെ  വജഭകാവനമ  കചയ  ലക്ഷദങ്ങള്
വകവരജയനതജനുമുള്ള  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  അടെജയനജരമകായജ  ആവജഷ്കരജചസ
നടെപജലകാകക്കണതകാണസ. 
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3-52) സബസ കസനര് ഓഫസ RARS(NR), മകഞശസ്വരമ 

3-52-1)   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയജല് വദതദകാസമ

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ആഭദനര  വരുമകാനത്തെജകന
അക്കകൗണജല് ആകക വരവസ  4,928.52/-രൂപ,  കചലവസ  (ഫണസ  ടകാനസ്ഫര്) 11,558/-രൂപ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ  -6,629.48/-  രൂപ എനകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  വരവജല് കൂടുതല്
കചലവസ  കരഖകപടുത്തെജയതുമ,  നശ്രീക്കജയജരജപസ  (-)  balance  ആയജ  നജല്ക്കുനതുമ
പരജകശകാധജചസ, അപകാകത പരജഹരജകക്കണതകാണസ. 

3-53) കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 

3-53-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

1.  തകാകഴ  പറയന  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ  /  വജനജകയകാഗ  സകാക്ഷദപത്രമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ നമ. ശശ്രീര്ഷകമ പ്രവൃത്തെജ

തുക
വക
പറജയ
ഉകദദകാ
ഗ
സ്ഥന

സജ.ബജ.
വജ.നമ.,
തശ്രീയതജ

കചക്കസ
നമ. തുക

1
2115-Strength
ening  extension
and  outreach
activities

മുറജകളുകടെ
പുനര്
നജര്
മകാണവമ,
മറസ
സജവജല്
വര്ക്കുകളുമ

ഡജ.
പജ.
പജ.

79/3/
16-17,
21.03.17

131408 32,00,000
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3-54) കക.എ.യ. പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 

3-54-1)   വടെപജസ്റ്റസ തസജകയജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണസ കജകാലജ കചയ്യുന

കക എ യ പ്രസസ മണ്ണുത്തെജയജല് അനുവദജക്കകപട സ്റ്റകാഫസ പകാകറണ പ്രകകാരമ ഒരു
വടെപജസ്റ്റസ തസജകയകാണസ നജലവജലുള്ളതസ (ഓഡജറസ റജകസ്വസജഷന 2/25.02.17 നുള്ള മറുപടെജ
പ്രകകാരമ).  എനകാല്  2016-17  വര്ഷകത്തെ കചലവസ  പരജകശകാധജചകപകാള്,  ഈ വടെപജസ്റ്റസ
തസജകയജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണകാണസ കജകാലജ കചയ്യുനതസ. 2016-17 വര്ഷത്തെജല് 11,44,148/-
രൂപ ശമ്പളമ ഇനത്തെജല് നല്കജട്ടുണസ. തസജക ഇലകാകത പ്രസജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണജകന
നജയമജചതസ ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ. വടെപജസ്റ്റജനസ പകരമ ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണജകന നജയമജക്കുനതു
പ്രസജനസ  അധജക  ബകാധദത  വരുത്തുനണസ.  ശമ്പളമ  ഇനത്തെജല്  നല്കജയ  11,44,148/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-54-2)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജനസ  വകമകാറജയ തകാകഴപറയന തുകകളുകടെ
പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ
നമ്പ
ര് 

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്,

കചക്കസ  നമ്പര്,
തജയതജ 

പ്രവൃത്തെജ തുക

1 08/09/16-17,141107,
09.09.16

പ്രസസ
മകാകനജരുകടെ മുറജയകടെ നവശ്രീകരണമ 2,00,000

2
35/03/16-
17,722439,
30.03.17

പ്രസസ  ബജല്ഡജമഗസ  നവശ്രീകരണമ,പ്രസസ
മകാകനജരുകടെ മുറജയകടെ നവശ്രീകരണമ 3,00,000
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3-54-3)   നശ്രീക്കജയജരജപജല് വദതദകാസമ

ആനസ്വല്  ബകാങസ  ടകാനസകാക്ഷന  സമറജ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  4,78,591.31/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല് ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ സമറജ പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ
4,78,772.31/-  രൂപയകാണസ.  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള്  തമജലുള്ള  വദതദകാസമ  181/-  രൂപ
കപകാരുത്തെകപടുകത്തെണതകാണസ.

 

3-54-4)   വര്ക്കുകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ കകാലതകാമസമ 

2016  വര്ഷകത്തെ  കജകാബസ  രജജസ്ടര്  പ്രകകാരമ  269  വര്ക്കസ  ഓര്ഡറുകള്
എടുത്തെതകായജ  കകാണുന.  എനകാല്  പൂര്ണമകായജ  വര്ക്കസ  പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  കസറജല്
കചയജടജല.  91  വര്ക്കുകള്ക്കുള്ള തുക മുനകൂറകായജ അടെചസ  ഇനകവകായ്സസ ക്രമശ്രീകരജചജടജല
എനകാണസ ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജക്കസ ലഭദമകാക്കജയ മറുപടെജ.  മുന വര്ഷങ്ങളജലുമ ഇപ്രകകാരമ
കസറജല്  കചയകാത്തെതകായജ  കകാണുനണസ.  കഫകാര്മകാന  സൂക്ഷജക്കുന  2016  വര്ഷകത്തെ
കജകാബസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരവമ വര്ക്കസ ഓര്ഡറുകള് പൂര്ത്തെജകരജചജടജല.

യഥകാസമയമ  വര്ക്കുകള്  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാന  സകാധജക്കകാതജരജക്കുനതജനസ  കകാരണമ
കൂടെജ  രജജസ്റ്ററജല്  കരഖകപടുകത്തെണതുമ,  ബനകപടവകര  അറജയജചസ  വര്ക്കസ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ കകാലതകാമസമ ഒഴജവകാകക്കണതുമകാണസ. 

3-55) ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ എക്സ്റ്റനഷന, മണ്ണുത്തെജ 

3-55-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല 

എ)  കചക്കസ  നമ.  004980/21.03.17  പ്രകകാരമ  തൃശ്ശൂര്  പൂരമ  എകജബജഷന  2017 ല്
പകങടുക്കുനതജകന  ഭകാഗമകായജ,  6,00,000/-  രൂപ  കമക്യൂണജകക്കഷന  കസനറജകലക്കസ
വകമകാറജയജട്ടുണസ. ആയതജകന വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ബജ) 2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്,  വജവജധ വര്ക്കുകള്ക്കകായജ തുകകള് ഡജ.പജ.പജയ
നല്കജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ പറയന

ക്രമ
നമ്പര്

സജ  ബജ
വജ നമ

തുക,കചക്കസ  നമ,
തശ്രീയതജ ഉകദ്ദേശദമ

1 11.3.17 14,50,000/-,
004979, 15.03.17

Renovation  of  two  rooms  as  VIP  room  &
PRO s office’

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



178

2 12.03.17 2,75,000/-,  004979,
15.03.17

Construction  of  roofed  service  cum
emergency ms staircase and balcony on the
eastern end of DoE building.

3 13.03.17 13,00,000/-,
004979, 15.03.17

Electrical renovation /repair works at DoE

4 14.03.17 2,33,200/-,  004979,
15.03.17

Renovation  VIP  room,  PRO s  office,  mini’
conference hall at ground floor of CC

5 2/11/16-
17

1,00,000/-,  916039,
23.11.16

Renovation work of the toilet attached to the
chamber of DoE

കമല് പറ ഞവയകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

13-55-2)   മുനകൂര് ക്രമശ്രീകരജചതജകല അപകാകത  സബസ വകൗചര് –
ലഭദമകാക്കജയജടജല 

കഡകാ.ഗശ്രീതക്കുടജ.  പജ.എസജനസ  (ഡയറക്ടര് സജ ജജ എസസ എ എഫസ ഇ ഡജ,  സജ ഒ
എചസ,  കവള്ളകാനജക്കര),  ഇനര്നകാഷണല് വര്ക്കസകഷകാപസ  &  എകജബജഷന,  വവഗ  2016
(01.02.16  മുതല്  05.12.16  വകര)  ല്  പകങടുക്കുനതജനു  കവണജ  5,000/-  രൂപ  മുനകൂര്
നല്കജയജരുന. (സജ ബജ വജ നമ - 15.11.16, കചക്കസ നമ - 916064, തശ്രീയതജ 28.11.16). സജ ബജ
വജ നമ 78/3/17, പ്രകകാരമ ഈ മുനകൂര് തശ്രീര്പകാക്കജയജട്ടുണസ. (കചലവസ 5,952/- രൂപ. അധജകമ
കചലവകായ  952/-  രൂപ  കഡകാ.പജ.എസസ  ഗശ്രീതക്കുടജയസ  നല്കജയജട്ടുമുണസ.)  എനകാല്
ബജലജകനകാപമ  കചലവജകന  വജശദകാമശങ്ങള്  കകാണജക്കുന  സബസ  വകൗചറുകള്
ഹകാജരകാക്കജയജടജല. ആയതജനകാല് 5,952/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 
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3-56) കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ 

3-56-1)   കകരകാമൃതമ  ,   കകരചക്കര എനജവയകടെ കപ്രകാസസജമഗസ  –
കപറനസ ലഭജചജടജല

കകരകാമൃതമ,  കകരചക്കര  എനജവയകടെ  കപ്രകാസസജമഗജനസ  കപറനസ  ലഭജക്കുനതജനസ
അകപക്ഷ നല്കുനതജനസ രജജകസ്റ്റര്ഡസ കപറനസ അകറകാര്ണജയകായ M/S Krishna &Saurastri
Assosiates, Bangalore നസ തകാകഴപറയമ വജധമ തുക നല്കജയജട്ടുണസ. 

ബജല് നമ്പര്, തജയതജ കചക്കസ നമ്പര് തുക

18/03-17, 31.03.17 527367 1,04,000

കപറനസ ലഭജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-57) കറഡജകയകാ കടസര് ലകാബസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-57-1)    പ്രവര്ത്തെന രഹജതമകായ കമകാവബല് കസകായജല് കടെസ്റ്റജങസ
ലകാബസ

കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  കകകാകളജജകന  കശ്രീഴജലുള്ള  കറഡജകയകാ  കടസര്  ലകബകാറടറജക്കസ
കമകാവബല് കസകായജല് കടെസ്റ്റജങ്ങസ ലകാബസ  (വകാഹന നമ.  കക.എല്.-08 എ.എകസ.-9207 –
ബസസ) 2013-14 വര്ഷത്തെജല് നകാഷണല് കപ്രകാജക്ടസ ഓണ മകാകനജ്കമനസ ഓഫസ കസകായജല്
കഹല്ത്തെസ  &  കഫര്ടജലജറജ  എന  പദ്ധതജയകടെ  ഭകാഗമകായജ  അനുവദജച്ചു.  (ഗകവഷണ
കമധകാവജയകടെ 11.02.2010  കല ഉത്തെരവസ നമ.ആര്7/66764/08).  എനകാല് വകാഹനത്തെജകന
പരജപകാലനത്തെജനകായജ  ആവശദമകായ  സ്ഥജരമ  തസജകയജലുള്ള  വഡവര്,  അറനഡര്
എനശ്രീ  ജശ്രീവനക്കകാകര  നജയമജചജടജല.  കൂടെകാകത  മണസ  പരജകശകാധനയകടെ  കമല്
കനകാടത്തെജനകായജ  ശകാസ്ത്രജകരയമ  നജയമജചജടജല.  കമല്  സൂചജപജച  ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ
അഭകാവത്തെജല് ഫശ്രീല്ഡജല് കപകായജ കസകായജല് കടെസ്റ്റസ നടെത്തുവകാന സകാധദമല.  കഴജഞ
നകാലസ  വര്ഷങ്ങളകായജ  ലകാബജകന വദനമദജന  കചലവകള്,  കമയജനനനസസ  എനജവയസ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനസ  അകലകാടസകമനസ  ലഭജചജടജല.  കസമജനകാറുകള്,  കകാര്ഷജക
മശ്രീറജങ്ങുകള്,  പ്രദര്ശനങ്ങള്  എനജവയസ  മകാത്രമകാണസ  വകാഹനമ  പുറകത്തെയജറക്കുനതസ.
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ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  ബുദ്ധജമുട്ടുകള്  ചൂണജക്കകാണജചസ  വവസസ  ചകാനസലര്ക്കസ  കത്തെസ
അയചജരുന.  ആയതജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  ഉത്തെരവസ  നമ.  ജജ.എ./പജ1/7130/2012,
തശ്രീയതജ 10.11.2014 പ്രകകാരമ അമ്പലവയല് പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജനസ
വകാഹനമ  വകമകാറുവകാന  ഉത്തെരവജട്ടു.  എനകാല്  നകാളജതുവകര  വകാഹനമ  അമ്പലവയല്
പ്രകാകദശജക  കകാര്ഷജക  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ  അകസകാ.  ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  റജസര്ചജനസ
വകമകാറജയജടജല. ഓഡജറസ കവളയജല് കറഡജകയകാ കടസര് ലകാകബകാറടറജയകടെ പരജസരത്തെസ
വകാഹനമ നകാകശകാന്മുഖമകായജകകകാണജരജക്കുന അവസ്ഥയജല് കകാണകപട്ടു.

സ്ഥജരമ  തസജകയജല്  ശകാസ്ത്രജര്,  വഡവര്,  അറനഡര്  തുടെങ്ങജയ
ജശ്രീവനക്കകാകര  നജയമജചസ  കര്ഷകര്ക്കസ  ഉപകകാരപ്രദമകാകുന  രശ്രീതജയജല്  മണസ
പരജകശകാധനയകായജ  വകാഹനമ  ഫശ്രീല്ഡജല്  ഇറക്കുകകയകാ  അലകാത്തെ  പക്ഷമ  ഏകതങജലുമ
കസ്റ്റഷനജകലക്കസ വകമകാറുകകയകാ കചകയണതകാണസ. 

3-58) അഗ്രജക്കള്ചറല് ഇക്കകണകാമജകസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, സജ ഒ
എചസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-58-1)   പ്രജനജമഗസ കജകാലജകള്   -   സര്ക്കുലറജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് 
പകാലജചജല

സജ.ബജ.വജ.നമ. 5/10/16-17

തുക 8,400/- രൂപ, ലൂമജയര് പ്രജനജമഗസ പ്രസസ, റകൗണസ ഈസ്റ്റസ, തൃശ്ശൂര്.

കചലവജനമ - Booklet on activities of CEEE

കമല് വകൗചര് പ്രകകാരമ ലൂമജയര് പ്രജനജമഗസ പ്രസസ എന സസ്വകകാരദ സ്ഥകാപനത്തെജനസ
പ്രജനജമഗസ  കജകാലജകള്ക്കകായജ  8,400/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  02.12.15  കല
ഡയറക്ടകററസ  ഓഫസ  എക്സ്റ്റനഷകന  സര്ക്കുലര്  നമ.  Extn(4)  87144/14  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കശ്രീഴജലുള്ള സ്ഥകാപനങ്ങള് പ്രജനജമഗസ കജകാലജകള് കകരള കകാര്ഷജക
സര്വ്വകലകാശകാല  പ്രസജകന  ഏല്പജകക്കണതകാകണനസ  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  കമല്
സര്ക്കുലറജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.
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3-59) ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകായണജ 

3-59-1)   കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വലജകല വദവസ്ഥകള് പകാലജചജടജല

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  (അചടെജചതസ)  നമ.3/2013/കസ്റ്റകാ.പ.വ  തജയതജ  21.06.2013
പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച  കകരള  കസ്റ്റകാ.പ.മകാനസ്വല്  ഖണജക  9.22  പ്രകകാരമ  സര്ക്കകാര്
വകുപ്പുകള്/സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവയകടെ  ഉല്പനങ്ങള്,  ആയതസ  ഉല്പകാദജപജക്കുവകാന
ആരമഭജചസ  അ ഞസ  വര്ഷത്തെജനകമകാകണങജല്  കനരജടസ  വകാങ്ങകാകമനമ  വജല
കനകഗകാസജകയഷനജലൂകടെ  നജശ്ചയജക്കകാകമനമ  വദവസ്ഥ  കചയജട്ടുണസ.  ഖണജക  9.25
പ്രകകാരമ  ഉത്പകാദനമ  ആരമഭജചസ  5  വര്ഷത്തെജലധജകമകായ ഉല്പനങ്ങള് വകാങ്ങുനതജനസ
കടെണര്  ക്ഷണജക്കണകമനമ  9.24  പ്രകകാരമ,  വകാങ്ങുന  സകാധനങ്ങള്  ആ  സര്ക്കകാര്
സ്ഥകാപനമ  തകന  ഉല്പകാദജപജചതകാകണനസ  പര്കചസസ  ഓഫശ്രീസര്  ഉറപകാക്കണകമനമ
വദവസ്ഥ  കചയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കമല്  വദവസ്ഥകള്  ലമഘജച്ചുകകകാണ സ  55,200/-  രൂപ
കചലവജല്  അകഗ്രകാ  ഇനഡസശ്രീസസ  കകകാര്പകറഷനജല്  നജനമ  500  കജ.ഗ്രകാമ  പകാസ്റ്റജക്കസ
കകകാടഡസ  ജജ.കഎ  വയര്  കനരജടസ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ  (സജ.ബജ.വജ.നമ.46/11-16  കചക്കസ  നമ.
269449  തജയതജ  15.11.2016).  ആയതജനകാല്  55,200/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.

3-59-2)    വതകള്  വകാങ്ങജയതജകന  കസ്വകടഷന  /    കരകാര്  എനജവ
ലഭദമകാക്കജയജടജല

വകൗചര് നമ.138/3-17  പ്രകകാരമ  5000  കറജകവപജല കകതകള് ലഭദമകാക്കജയതജനസ  6/-
രൂപ  നജരക്കജല്  ശശ്രീ.മകാസജലകാമണജ,  ആശകാരജപളളമ  എന  വദക്തജക്കസ  30,000/-രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  കകതകള് സകകപ കചയകാന കരകാര്  നല്കജയതജകന വജശദകാമശങ്ങള്
ലഭദമകാക്കജയജടജല.  കകതകള് വകാങ്ങജയതജകന കസ്വകടഷന,  കരകാര്  എനജവ ലഭദമകാക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 30,000/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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ഭകാഗമ 4

കപകാതു വജവരങ്ങളുമ ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനവമ

4-1) ഫണ്ടുകള് - വരവസ, കചലവസ കണക്കുകളുകടെ സമക്ഷജപമ

ഇനമ വരവസ കചലവസ

പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ 

(സ്റ്റകാറക്യൂടറജ - കകരള സര്ക്കകാര്)
281,91,00,000 306,19,89,571

പദ്ധതജ ധനസഹകായമ 

(സ്റ്റകാറക്യൂടറജ - കകരള സര്ക്കകാര്)
42,24,50,000 20,77,35,224

ICAR കപ്രകാജക്ടസ - 100% 10,72,80,400 22,44,68,878

ICAR കകകാ - ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടസ 9,35,62,900 18,23,61,304

സ്റ്റകാറക്യൂടറജ ഗ്രകാനജതര ധനസഹകായമ 15,82,41,300 13,32,41,017

ICAR റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 6,49,80,307 5,29,74,687

KAU റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 17,55,02,781 9,96,12,563

OEAP റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 5,75,45,762 4,54,55,848

GOK കപ്രകാജക്ടസ കസ്പെസജഫജക്കസ 
അസജസ്റ്റനസസ (പകാന) - 14,73,58,076

ആഭദനര വരുമകാനമ 25,56,79,373 -

കലകാണസസ & സകസ്പെനസസ 14,35,32,459 30,51,36,000

മറ കചലവകള് - 1,90,40,256

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ആകക 429,78,75,282 447,93,73,424

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക വരവസ 429,78,75,282

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക
കചലവസ

447,93,73,424

4-2) ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനമ

4-2-1)   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജനുണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമ
ഖണജക വരവസ നഷ്ടമ കചലവസ നഷ്ടമ തടെസകപടുത്തെജയ തുക

2-4-2(6) 3,150

2-7-1(1) 26,500

2-7-1(2) 24,503

3-1-1 1,13,490

3-1-3 2,91,125

3-1-6 2,01,477

3-13-2 71,250

3-13-3 47,500

3-13-5 2,10,000

3-15-1 44,24,063

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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3-17-3 1,86,462

3-23-5 4,100

3-32-2 15,232

3-32-3 53,583

3-42-1 1,75,903

3-46-1 78,060

3-46-4 10,838

3-48-1 6,750

3-50-1 5,700

3-50-6 1,00,000

3-50-7 4,63,024

3-50-
10(2) 5,492

3-50-
10(4)

40,876

3-50-11 11,90,980

3-50-14 20,85,900

3-50-15 2,52,640

3-50-16 65,000

3-50-18 2,71,413

3-50-19 8,39,677

3-54-1 11,44,148

3-55-2 5,952

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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3-59-1 55,200

3-59-2 30,000

3-60-1 87,079

ആകക 54,153 1,12,450 1,24,20,464

4-2-2)   കകന്ദ്ര   /   സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരുകള്  ,   മറ സ്ഥകാപനങ്ങള് 
എനജവയണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമ   

ഇനമ ഖണജ
ക തുക

സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ 3-2-4 3,570

ആദകായ നജകുതജ 3-24-1 2,440

ആകക 6,010

4-3) ഓഡജറസ ചകാര്ജസ

             1994  കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ  ആക്ടസ വകുപസ  19(1),  1996  കല
കകരള  കലകാക്കല്  ഫണസ  ഓഡജറസ  ചടത്തെജകല  ചടമ  24  എനജവ  പ്രകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാല  ഓഡജറസ  ചകാര്ജസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുകക്കണതുണസ. 2016-17

വര്ഷകത്തെ  ഓഡജറസ  ചകാര്ജുമ  മുനജരജപസ  ഉള്കപകടെ  സര്വ്വകലകാശകാല
അടെവകാക്കുവകാന  അവകശഷജക്കുനതുമകായ  തുകകളുകടെ  വജശദ  വജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന. 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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2016-17

ഇനമ വരവസ

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 29,80,28,850

ഫശ്രീസസ വരുമകാനമ 5,04,02,123

കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 1,27,13,120

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 5,83,86,662

മറ ഏജനസജകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 62,096

പലജശ 3,89,20,431

മജസകലനജയസസ 9,24,28,990

ആകക 55,09,42,272

ഓഡജറസ ചകാര്ജസ - 55,09,42,272 x1% - 55,09,423/-

2015-16 വകരയള്ള കുടെജശജക - 1,83,43,863

2016-17  - 55,09,423

ആകക - 2,38,53,286 

അടെച തുക  - ഇല

ആകക അടെവകാക്കകാനുള്ള തുക  - 2,38,53,286 

ഈ തുക “0070-Other Administrative Charges, 60-Other receipts, 110 - fee
for  government  audit,  99-Audit  charges” എന കഹഡസ ഓഫസ  അക്കകൗണജകലക്കസ
ഒടുകക്കണതുമ  ഒടുക്കു  വജവരമ  അസല്  ചലകാന  സഹജതമ  ഓഡജറജകന
അറജയജകക്കണതുമകാണസ.

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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അനുബനമ 1

വകാര്ഷജക കണക്കസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

Kerala Agricultural University
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017 RECEIPTS STATUS

Head of Account Actual Receipts Revised BE

Non-Plan Schemes
Statutory Grant from Govt. Non-Plan 2819100000 2919100000 -100000000

Total 2819100000 2919100000 -100000000
Plan Schemes
Plan grant from Agricultural Department (General) 422450000 374800000 47650000
Plan grant from Agricultural Department (Project specific) 0 149200000 -149200000

Total 422450000 524000000 -101550000
EAP Projects
ICAR Projects - 100 percent 107280400 269639700 -162359300
ICAR Co-ordinated Projects 93562900 217940300 -124377400
Other Externally Aided Projects 158241300 225102700 -66861400

Total 359084600 712682700 -353598100
Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 64980307 74660000 -9679693
KAU Revolving Fund 175502781 163325000 12177781
OEAP Revolving Fund 57545762 55905000 1640762

Total 298028850 293890000 4138850
Internal Receipt
FEES 50402123 50924000 -521877
COLLEGE PROPERTIES 12713120 10635000 2078120
UNIVERSITY PROPERTIES 58386662 74121100 -15734438

62096 60000 2096

INTERESTS 38920431 24840000 14080431
MISCELLANEOUS 92428990 39486100 52942890
PENSION 2765951 2600000 165951

Total 255679373 202666200 53013173
SUMMARY
Opening Balance 1499000139 1499000139 0
Non-Plan Schemes 2819100000 2919100000 -100000000
Plan Schemes 422450000 524000000 -101550000
EAP Projects 359084600 712682700 -353598100
Revolving Fund 298028850 293890000 4138850
Internal Receipt 255679373 202666200 53013173

Total 5653342962 6151339039 -497996077
TOTAL
Grand Total 5653342962 6151339039 -497996077
Loans & Suspense 143532459 0 0

(+) Increase/
(-) Decrease

RECEIPTS FROM SCHEMES SPONSORED BY ICAR & OTHER 
AGENCIES
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Kerala Agricultural University
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017 EXPENDITURE STATUS

Head of Account Actual Expenditure Revised BE

10 Management and Administration
Non-Plan Schemes 189139528 224252100 35112572
Plan Schemes 1969493 4245100 2275607
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 0 60000000 60000000

Total 191109021 288497200 97388179
20 Library (20 to 29) Education)
Non-Plan Schemes 27031696 32241000 5209304
Plan Schemes 2953122 228698300 225745178

Total 29984818 260939300 230954482
21 Agricultural Education
Non-Plan Schemes 545248832 620817500 75568668
Plan Schemes 38335872 67223700 28887828
ICAR Projects - 100 percent 62359559 80715800 18356241
Other Externally Aided Projects 4251849 5536300 1284451

Total 650196112 774293300 124097188
22 Co-operation & Banking Education
Non-Plan Schemes 39555505 43930000 4374495
Plan Schemes 1324813 5547600 4222787

Total 40880318 49477600 8597282
23 Forestry Education
Non-Plan Schemes 26012836 29348000 3335164
Plan Schemes 2287937 5715900 3427963
ICAR Projects - 100 percent 9349903 9350000 97
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 4008725 4009600 875

Total 41659401 48423500 6764099
24 Agricultural Engineering Education
Non-Plan Schemes 71854066 79301000 7446934
Plan Schemes 3060729 5572400 2511671
ICAR Projects - 100 percent 9345917 9350000 4083

Total 84260712 94223400 9962688
26 Veterinary Education
ICAR Projects - 100 percent 4957459 4958000 541

Total 4957459 4958000 541

(+) Increase/
(-) Decrease
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കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

28 D.S.W.
Non-Plan Schemes 2530500 3077500 547000
Plan Schemes 188029 542800 354771
Other Externally Aided Projects 0 19500 19500

Total 2718529 3639800 921271
30 D.O.R.(30 to 39 Research)
Non-Plan Schemes 37510344 41869000 4358656
Plan Schemes 53306 691000 637694
ICAR Projects - 100 percent 45532 20000000 19954468
Other Externally Aided Projects 1395837 4000000 2604163

Total 39005019 66560000 27554981
31 Agricultural Research
Non-Plan Schemes 485052875 584003400 98950525
Plan Schemes 46055208 65269200 19213992
ICAR Projects - 100 percent 49443655 62919700 13476045
ICAR Co-ordinated Projects 170818393 208572500 37754107
ICAR Revolving Fund 206219 290000 83781
Other Externally Aided Projects 108950573 201711300 92760727
KAU Revolving Fund 267308 500000 232692
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 143349351 273642600 130293249

Total 1004143582 1396908700 392765118
33 Forestry Research
ICAR Co-ordinated Projects 7279613 8813000 1533387

Total 7279613 8813000 1533387
34 Agricultural Engineering Research
ICAR Co-ordinated Projects 4263298 4728400 465102
Other Externally Aided Projects 7634452 9549400 1914948

Total 11897750 14277800 2380050
40 Extension (40 to 49 Extension)
Non-Plan Schemes 71507641 82130200 10622559
Plan Schemes 56933591 119957400 63023809
ICAR Projects - 100 percent 88966853 102352100 13385247
Other Externally Aided Projects 11008306 25647500 14639194

Total 228416391 330087200 101670809
50 Civil Works( 50 to 59 Enginerring wings)
Non-Plan Schemes 92589923 107487000 14897077
Plan Schemes 48930023 67939600 19009577
Other Externally Aided Projects 0 7048200 7048200

Total 141519946 182474800 40954854
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കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

60 Estate
Non-Plan Schemes 2128424 2540500 412076

Total 2128424 2540500 412076
65 Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 52768468 69986000 17217532

KAU Revolving Fund 99345255 169729800 70384545
OEAP Revolving Fund 45455848 63076000 17620152

Total 197569571 302791800 105222229

70 E-Governance & ICT
Plan Schemes 5643101 5660000 16899

Total 5643101 5660000 16899
92 Pension & Compensation
Non-Plan Schemes 1471827401 1800000000 328172599

Total 1471827401 1800000000 328172599
99 Other Expense

RELEASING OVER PAYMENT 20989 0 0
OVER PAYMENT 154405 0 0
E-GRANTZ  ABLC ALLOWANCE 37486 0 0

REFUND OF FEES 829260 0 0
REFUND OF MESS FEES 178378 0 0
SERVICE CHARGES 10686026.5 0 0

STUDENT AMENITIES( INTERNAL ) 3343560 0 0
BANK CHARGES 3790151.36 0 0

Total 19040255.86 0 0
SUMMARY
Non-Plan Schemes 3061989571 3650997200 589007629

Plan Schemes 207735224 577063000 369327776
ICAR Projects - 100 percent 224468878 289645600 65176722

ICAR Co-ordinated Projects 182361304 222113900 39752596
ICAR Revolving Fund 52974687 70276000 17301313
Other Externally Aided Projects 133241017 253512200 120271183

KAU Revolving Fund 99612563 170229800 70617237
OEAP Revolving Fund 45455848 63076000 17620152
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 147358076 337652200 190294124

Other Expense 19040255.86 0 0
Total 4174237423.86 5634565900 1479368732

TOTAL
Grand Total 4174237423 4174237423 0
Loans & Suspense 305136000 342612000 0

ClosingBalance 1317501998 1280075893 0
Total 5796875421 5796925316 0
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അനുബനമ 2
പദ്ധതതിയതിതര ധനസഹഹായയം - വജശദകാമശങ്ങള്

2016-17 വര്ഷമ പദ്ധതജയജതര ഇനത്തെജല് സയംസഹാന സര്കഹാരതില് നതിനയം  
281,91,00,000/- രൂപ സര്വകലകാശകാലയസ ലഭജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ 
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 
നമ്പര് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ നമ./തശ്രീയതജ തുക തശ്രീയതജ

1 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 404/16 എ ഡജ, 
29.04.2016 23,49,25,000 02.05.16

2 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 476/16 എ ഡജ, 
30.05.2016 23,49,25,000 31.05.16

3 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 538/16 എ ഡജ, 
28.06.2016 23,49,25,000 29.06.16

4 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 632/16 എ ഡജ, 
28.07.2016 23,49,25,000 29.07.16

5 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 736/16 എ ഡജ, 
30.08.2016 23,49,25,000 01.09.16

6 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 841/16 എ ഡജ, 
30.09.2016 23,49,25,000 01.10.16

7 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 912/16 എ ഡജ, 
28.10.2016 23,49,25,000 01.11.16

8 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 994/16 എ ഡജ, 23,49,25,000 29.11.16

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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26.11.2016

9 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 1073/16 എ ഡജ, 
22.12.2016

23,49,25,000 30.12.16

10 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 87/17 എ ഡജ, 
30.01.2017

23,49,25,000 31.01.17

11 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 206/17 എ ഡജ, 
27.02.2017

23,49,25,000 27.02.17

12 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 308/17 എ ഡജ, 
25.03.2017

23,49,25,000 27.03.17

ആകക 281,91,00,000

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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അനുബനമ 3
പദ്ധതതി ധനസഹഹായയം - വജശദകാമശങ്ങള്

2016-17 വര്ഷമ പദ്ധതജ ഇനത്തെജല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനമ  
42,24,50,000/- രൂപ സര്വകലകാശകാലയസ ലഭജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ 
കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ നമ./തശ്രീയതജ തുക തശ്രീയതജ

1 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 709/16 എ ഡജ, 20.08.2016 22,32,50,000 19.09.16

2 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 707/16 എ ഡജ, 20.08.2016 13,31,00,000 19.09.16

3 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 318/17 എ ഡജ, 28.03.2017 5,00,00,000 29.03.17

4 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 328/17 എ ഡജ, 29.03.2017 1,61,00,000 29.03.17

ആകക 42,24,50,000

 ജജജയയനന ഡയറകര

                     

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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അനുബനയം -4
                    ഐ.സതി.എ.ആര് 100% ഫണ്ടുകള

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

ProjectCodeProject Receipt

5006 610000

5102 4070000

5107 306500
5142 ICAR -- NICRA 933900

5153 6045000
5160 NTS-ICAR 1221000

5167 148000

5169 256100

5174 204000

5176 1025000

5188 250000

5193 330000

5196 560000

5197 12500

5200 28363000

5202 150000

5203 150000

5205 337500

5209 340400

5218 1000000

5220 602000
5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 60365500

TOTAL 107280400

6521-ICAR Seed Project-Seed 
Prodn. in Agri.crops and Fisheries...
CSS-Monitoring of Pesticide 
Residue at National Level
Strengthening of Directorate of 
Extension

Library strenthening in Agricultural 
Universities

ICAR-Project -Demonstration of 
Ragi in Attappady for ensuring 
nutritional security of tribal farmers-
KVK Pattambi
ICAR Network Project on market 
intelligence 
KAU-FIN- ICAR Tribal Sub Plan at 
CRS Madakkathara
Network Project on Harvesting 
Processing and value addition of 
Natural Resins and Gums 
ICAR- Cosortium Research Project 
on Borers in Network mode 
Tribal sub plan (AICRP on Cashew 
Pilicode)
ICAR Training Programme 'Pre - 
Rabi 2015'
ICAR-AICRP on Mullarp -Voluntary 
centre Pattambi
Strenmgthening and Development 
of state Agricultural Universities 
(Development Grant)
AINP on Pesticide Residues 
Vellayani "Supervised Field trial on 
Residue and Resistance of 
Chlorpyrifos 20 EC in Paddy and 
Soil  
AINP on Pesticide Residues 
Vellayani "Supervised Field trial on 
Residue / Resistance of 
Chlorpyrifos 20 EC on Brinjal Fruit 
and Soil  
ICAR cluster frontline 
demonstration of pulses under 
NFSM for kvks
KAU - ICAR - Skill Develepment 
Training Programme 
Training Programmes under 
PDDUUKSU scheme of Unnat 
Bharat Abhiyan 
ICAR" Setting up of mini soil testing 
lab"
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ആനുബനയം -5

                 ഐ.സജ.എ.ആര് കകകാ - ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകള് 
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ProjectC Project Receipt
6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 5647000

6621 700000

6622 2703000
6623 AICRP on Water Management 4100000

6624 8264000

6627 11980700
6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 3995000
6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 2895000

6634 5336000

6635 1774000

6636 2529000

6637 2400000

6638 3650000

6639 4904000

6640 2000000

6641 1749900
6642 AICRP on Forage Crops 3449000

6643 1325000

6644 4300000

AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-
25)
All India Network Project on Agrl. 
Ornithology (75-25)

AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-
25)
AIC Rice Improvement Project 
(ICAR 75-25)

AIC Vegetable Improvement Project 
(ICAR 75-25)
AICRP on Biological control of crop 
pests (ICAR 75-25)
AIC Floriculture Improvement 
Project (ICAR 75-25)
AICRP on Medicinal Aromatic 
Plants (ICAR 75-25)
AICRP on weed control in 
plantation crops (ICAR 75-25)
AICRP on cropping pattern (ICAR 
75-25)
AIC Project on Guar (Arid 
Legumes)
AICRIP on Nematode Pests & their 
control (ICAR 75-25)

AICRP on Oil Seed Res.on 
groundnut and sesamum (ICAR 75-
25)
AINP on Pesticide Residue (ICAR 
75-25)
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ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്

              

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

6645 2891300
6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 2550000

6651 3333000
6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 700000
6678 AICRP on Mashroom. 1850000

6680 6140000
6684 AINP on Agriculture Acarology 1060000
6689 AICRP on Palms 225000

6690 585000

6691 200000

6692 127000

6694 200000
T0TAL 93562900

AICRP on farm implements and 
machinery

5508-NSP Breeder seed production 
unit (ICAR 75 - 25)

AICRP on Post Harvest Technology 
(ICAR 75:25)

AICRP on Management of Salt 
affected Soils & Use of Saline Water 
in Agriculture 
AICRP on Spices -New Project 
mode centre at Thrissur 
Project AINP on Vertebrate pest 
Management
AICRP on micro & secondary 
nutrients & pollutant elements
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              അനുബനയം - 6

                                 OEAP പപഹാജക്ടുകള

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

ProjectCoProject Receipt

8011 204000
8014 DCCD-MIDH-Distric level seminar on Cashew 100000
8015 DCCD-MIDH-Distric level seminar on Cashew 90000

8072 50000

8102 228000

8169 152300

8231 363600

8240 543500

8245 91000

8277 4111600

8287 15610000

8712 139100
8811 Co-operative Cocoa Research Centre (OEAP) 2647400
8846 AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 1348400
8888 Suspense fund 103524100

Kerala State Council for Science,Technology and 
Environment ; Process Optimization and 
Popularization of Fruit based products using 
fruit Pulp Concentrator funds for 2016-17  

KSCSTE- Standardization and Documentation of 
Traditional Foods based on Indigenous Food 
Sources 
Evalution of Rallis Insecticide RIL-
163/F1(25%WG)
KSCSTE- Studies of standardization organic 
farming for soil health and sustainable crop 
production
KSCSTE - Value addition and product 
diversification of matured coconut waler 
OEAP-SHM-Construction of a farm pond for 
augmenting irrigation potential at KCAET 
Thavanur
KSCSTE - Science Popularization Programme  
Creating Awareness and Popularization of soil 
health management among the school children 
in TVPM Dt 
DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching 
Programme
National Horticultural Mission on Spices and 
Aromatic plants.
KSCSTE - Process standardisation for 
developing noval product based on selected 
tropical fruits
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8904 56300

9095 5000000

9125 257600

9140 76900

9143 140000

9148 36100

9151 191200

9154 500000

9157 493400

9173 496400

9181 360000

9183 325900

9184 325900

9193 291600

9195 274900

9198 618500

9213 215800

9240 598900

KSCSTE -- Identification of micro satellite 
markers associated with drought tolerant traits 
in rice
Production &marketing of safe to eat(pesticide 
free) vegetables for sale through Government 
outlet
KSCSTE-Fellowship to Ms MAriya Dainy 
M.S,CoA,Vellayani
Mgmt. of Sucking Pest complex in Vegetable 
Ecosystem
Estt. of Agro Service Centres - conduct of 
traning to facilitators

KSCSTE - Screening of rice varieties to develop 
a thermo tolerant variety using TIR technique
KAU-FIN-DBT Project on Development of rice 
varieties for kerala with pyramided genes for 
resistence to BLB by marker assisted selection
DST -- Propogation and ex-situ conservation of 
Conscinium fenestratum (Geartn) colebr - an 
endangered medicinal plant
KSCSTE- Project Accelarated breeding for 
anthraenese resistance to vegitable cowpea 
through molecular marker asiisted selection
Finance KSCSTE Project Productivity 
enhnement in rice through promoting nutrition 
using mycorrhizal symbiosis in kuttanad soils 
Evaluation Study of MGNREGS Implementation 
in Thrissur and Malappuram District 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Lakshmi. S. L   ph.D student of Dept. of  COA , 
Vellayani 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Nishaa .M.A  ph.D student of  COA , Vellayani 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Deepa. S   ph.D student of Dept. of Plant 
Physiology, COA , Vellayani 
KSCSTE- Fellowship to Vipitha. V.P Pg.D Student 
of Dept of Agronomy CoA, Vellayani
KSCSTE Project assisted introgression of 
thermosensitive genic male sterile gene to red 
rice backgrand for stable 
KAU-Finance-KSESTE Project Baseline Studies 
on Vegetable crops under protected cultivation 
in kerala , CoH, Vellanikkara
KSCSTE Project Identification & Moliculars 
Charittrization of Spices & isolates the 
entomopathogenic funge
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9246 74300

9254 281600

9255 229900

9256 246400

9257 240900

9258 246400

9259 295900

9261 279400

9262 214500

9264 579800

9268 322800

9269 500000

9273 400000

9280 570000

9281 227800

SHM-Project Beekeepers orientation Training 
course at CoA, Vellayani
WGDP - Project Impact assessment of existing 
nutrient management practices on soil helth and 
development........
WGDP - Project on ecnomic importance of the 
bats hair role as seed disposess Polinations and 
in Controlling insects vectors ...........
WGDP Project entitled " Drought mitigating Agro 
techniques for summer cultivation of oriental 
pickling melon in western ghat region..
WGDP - Project Assessment of insect 
biodiversity and habitat management in 
cowpea ......
WGDP- Project entitled 'Exploitation of 
Bionematicide from potential plants of western 
Ghats" Implementation..
WGDP - Project entitled "Evaluation of 
sustainable eco-friendly and cost effective pest 
management alternatives for the Western ghats 
Region of Kerala" Implementation..
WGDP - Project entitled "Income and livelihood 
improvement of banana farmers in southern 
western ghat tract through soil fertility 
intervention" Implementation 
WGDP- Project on entitled " Exploitation of 
Bacterial endophytes of Piper Spp. from Western 
Ghats for the management of phytophathora 
capsici infecting black pepper...

NABARD Project on Evaluatic field study on 
women former participation in the farming 
sector of Kerala with focus onbired and farming  
DST- Project entitled "Identification of local 
strains from Kuttanad for Mushroom production 
and agro-waste composting " 
CeDS Project entitled ATHOAM assistive 
technology for hand operated Agromachinery for 
the Physically challenged 
Evaluation of Herbicide XR-848 Benzyl Ester for 
Weed Control
NABARD -RIF Project-Development of Family 
Farming Tiller
NABARD Project under (RIF) -Scaling up and 
Establishment of five demonstration units of 
GIGGINS farm villa
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9282 800000

9297 200000

9299 29400

9803 1605900

9805 2513800

9809 1997000

9811 300000

9812 90000
9813 DCCD-MIDH District level seminar on cocoa 100000

9814 90000

9815 962500

9816 18000

9818 500000

9819 50000

9821 200000

9823 259200
9829 EID Parry India Ltd.Testing of Avana in paddy 600000

9830 50000

9836 25000

9839 200000

9855 150000
9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 229100

9933 1300000

9938 1147400

9966 651900
TOTAL 158241300

SHM - NHM - Programme  -Techno 
Empowerment of supervisors through skill 
training 
SHM - Entrepreneurship  development in value 
addition  COA Vellayani
KSCSTE-WSD-One day awareness programme 
on Technological Advances in transforming 
women`s life, COA Padanakkad
KSCSTE:Synergism in defense and growth 
Exploration of a root endophytic  fungus 
piriformospora indica for the managment ----
UGC-Fellowship Grant in respect of Dr.Deepu 
Mathew 
DTPC project- agro tourism project for ARS 
Anakkayam
KAU-DOE-KVK Kottayam -2nd leval training to 
members of Agro service centere 
DCCD-MIDH-Farmers training programme on 
cocoa

DCCD-MIDH farmers training programme on 
cashew
SHM-MIDH FLD on integrated vertical farming 
system
KSCSTE-" National science day celebrations 
2016
SHM -Small nursery of minor fruits at ARS 
mannuthy
DCCD- MIDH- Training on Cashew apple 
utilization Programme for unemployed women
NABARD-Establishment of Hi-tech nursery of 
fruit plants and vegetable at central prison at 
viyyur
AC&ABC Training for agricultural graduates and 
VHSE certificate holders

DCCD-District level seminar on Cashew CRS 
Madakkathara
Vocational training programme on women 
empowerment in farm mechanisation
KVASU" Hatchery waste disposal and its 
effective utilisation"
Training to facillitators of 15 agro service 
centres- ARS, Mannuthy

KAU-EPB- Project Precision Farming 
Development Centre  KCAET, Tavannur 
Starting of experimental agromet.advisory 
service at RARS Pilicode
Starting of experimental agrometeorological 
advisory service -AMB.
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അനുബനമ 7

ഇയര്മകാര്ക്കഡസ ഫണ്ടുകള്  സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ–

Details  of  WFBS  Fixed  Deposits  at  Sub  Treasury,  Chembukkavu,
Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in
years

1 399853 ₹1000000 26.06.2015 26.06.2017 9% 2 Years

2 475090 ₹1000000 16.11.2015 16.11.2017 9% 2Years

20,00,000

Details of W.P.F Fixed Deposits at District Treasury, Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in 
years

1 82639 500000 01.08.2015 01.08.2018 8.7% 3

2 82679 525000 14.08.2015 14.08.2018 8.7% 3

3 82683 5000000 17.08.2015 17.08.2018 8.7% 3

4 82457 1100000 26.06.2015 26.06.2018 8.7% 3

5 563339 380000 28.12.2015 28.12.2018 8.7% 3

6 82597 5000000 23.07.2015 23.07.2018 9% 3

7 563265 5000000 15.12.2015 15.12.2018 9% 3

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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8 563338 5000000 30.12.2015 30.12.2018 9% 3

9 82618 5000000 28.07.2015 28.07.2018 9% 3

10 82640 5000000 04.08.2015 04.08.2018 9% 3

3,25,05,000

Details of FBS Fixed Deposits at Sub Treasury, Chembukkavu, Thrissur as on
31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in 
years

1 399546 1000000 19.05.2015 19.05.2017 9% 2 

2 399721 400000 25.05.2015 25.05.2017 9% 2

3 399753 1100000 02.06.2015 02.06.2017 9% 2

4 399756 250000 05.06.2015 05.06.2017 9% 2

5 399805 1200000 16.06.2015 16.06.2017 9% 2

6 399832 1300000 22.06.2015 22.06.2017 9% 2

7 399984 1500000 30.07.2015 30.07.2017 9% 2

8 427574 700000 17.08.2015 17.08.2017 9% 2

9 427677 1300000 07.09.2015 07.09.2017 9% 2

10 427676 1900000 07.09.2015 07.09.2017 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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11 427787 1400000 23.09.2015 23.09.2017 9% 2

12 427895 700000 05.10.2015 05.10.2017 9% 2

13 475125 500000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

14 475123 1000000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

15 475183 1400000 27.11.2015 27.11.2017 9% 2

16 475210 250000 01.12.2015 01.12.2017 9% 2

17 475247 500000 08.12.2015 08.12.2017 9% 2

18 475280 1700000 16.12.2015 16.12.2017 9% 2

19 475358 500000 04.01.2016 04.01.2018 9% 2

20 475386 1000000 11.01.2016 11.01.2018 9% 2

21 475917 500000 07.04.2016 07.04.2018 9% 2

22 609275 700000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2

23 609677 350000 13.08.2016 13.08.2018 9% 2

24 609750 900000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2

25 609887 100000 01.09.2016 01.09.2018 9% 2

26 110009 500000 14.09.2016 14.09.2018 9% 2

27 110075 100000 04.10.2016 04.10.2018 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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28 110378 300000 15.11.2016 15.11.2018 9% 2

29 110454 200000 29.11.2016 29.11.2018 9% 2

30 110663 600000 27.12.2016 27.12.2018 9% 2

31 110739 50000 03.01.2017 03.01.2019 9% 2

32 110855 900000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2

33 828188 800000 11.02.2017 11.02.2019 9% 2

34 828189 800000 12.02.2017 12.02.2019 9% 2

35 828288 1200000 24.02.2017 24.02.2019 9% 2

36 828309 550000 01.03.2017 01.03.2019 9% 2

37 828537 1400000 21.03.2017 21.03.2019 9% 2

38 399516 1000000 07.04.2015 07.04.2017 9% 2

39 399517 350000 13.04.2015 13.04.2017 9% 2

40 399528 450000 30.04.2015 30.04.2017 9% 2

41 609350 900000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2

3,22,50,000

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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Details of WFS Fixed Deposits at Sub Treasury, Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period 
in years

1 399731 200000 28.05.2015 28.05.2015 9% 2 

2 399824 500000 19.06.2015 19.06.2015 9% 2

3 399983 1400000 30.07.2015 30.07.2015 9% 2

4 427718 1000000 14.09.2015 14.09.2017 9% 2

5 427894 250000 05.10.2015 05.10.2017 9% 2

6 427940 1000000 13.10.2015 13.10.2017 9% 2

7 475124 250000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

8 475209 300000 01.12.2015 01.12.2017 9% 2

9 475324 300000 23.12.2015 23.12.2017 9% 2

10 609276 200000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2

11 609637 300000 06.08.2016 06.08.2018 9% 2

12 609749 400000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2

13 110421 200000 22.11.2016 22.11.2018 9% 2

14 110455 200000 28.11.2016 28.11.2018 9% 2

15 110856 200000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2

16 828680 800000 30.03.2017 30.03.2019 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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17 399524 200000 22.04.2015 22.04.2017 9% 2

18 399537 200000 05.11.2015 05.11.2017 9% 2

19 609349 700000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2

86,00,000

                                                                                            ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 8

വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്

ക്രമ 
നമ.

കപ്രകാജക്ടസ / സശ്രീമജകന കപരസ
എ.യ.സജ. 
നമ്പര്, 
തശ്രീയതജ

എ.യ.സജ. 
തുക

(രൂപയജല്)

1
SHM  Precision farming Development Centre, –
Tavanur

KSA (AGU) 
S1- 633/17 dt 
23.6.17

2231207

2 DBT Project  Msc Plant Biotechnology –
Teaching Programme

KSA (AGU) 
S1- 651/17 dt 
24.6.17

2873949

3 ICAR-Development Grant

KSA (AGU) 
S1- 658/17(1)

dt 28.6.17

70989014

4 ICAR- RAWE 

KSA (AGU) 
S1- 658/17(2)

dt 28.6.17

4639671

5 ICAR- Library Strengthening Grant

KSA (AGU) 
S1- 658/17(3)

dt 28.6.17

6280260

6 ICAR - NTS KSA (AGU) 
S1- 658/17(4)

1095339

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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dt 28.6.17

7 ICAR - JRF

KSA (AGU) 
S1- 658/17(5)

dt 28.6.17

755300

8 ICAR - SRF

KSA (AGU) 
S1- 658/17(6)

dt 28.6.17

660381

9 ICAR  Experimental Learning–

KSA (AGU) 
S1- 658/17(7)

dt 28.6.17

5322493

10 AICRP on Arid Legumes

KSA (AGU) 
S1- 679/17(1)

dt 7.7.17

3473492

11 AICRP on NSP- BSP

KSA (AGU) 
S1- 679/17(2)

dt 7.7.17

3386937

12 AICRP on LTFE

KSA (AGU) 
S1- 679/17(3)

dt 7.7.17

2107925

13 AICRP on STCR COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(4)

dt 7.7.17

2272550

14 AICRP on spices Panniyur KSA (AGU) 4101355

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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S1- 679/17(5)

dt 7.7.17

15 AINP Agri Orinithology

KSA (AGU) 
S1- 679/17(6)

dt 7.7.17

2571098

16 AICRP on spices Pambadumpara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(7)

dt 7.7.17

2654400

17 AICRP on Palms Peelikode

KSA (AGU) 
S1- 669/17(8)

dt 7.7.17

224978

18 AICRP on Rice Mankombu

KSA (AGU) 
S1- 679/17(9)

dt 7.7.17

6832229

19 AICRP on Cashiew, Madakkathara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(10)

dt 7.7.17

4466685

20 AINP on Agri Acrology

KSA (AGU) 
S1- 679/17(11)

dt 7.7.17

1580502

21 AICRP on spices Ambalavayal

KSA (AGU) 
S1- 679/17(12)

dt 7.7.17

215250
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22 AICRP Sugar cane Thiruvalla

KSA (AGU) 
S1- 679/17(13)

dt 7.7.17

3701509

23 AICRP on vegitable COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(14)

dt 7.7.17

6309743

24 AICRP on PHT Tavanur

KSA (AGU) 
S1- 679/17(15)

dt 7.7.17

5561193

25 AICRP on Cashiew Peelicode

KSA (AGU) 
S1- 679/17(16)

dt 7.7.17

898805

26 AICRP on M& AP, COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(17)

dt 7.7.17

6552449

27 AICRP Floriculture

KSA (AGU) 
S1- 679/17(18)

dt 7.7.17

3257102

28 AICRP on BCCP , COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(19)

dt 7.7.17

3759474

29 AICRP on weed Control, COH
KSA (AGU) 
S1- 
679/17(20)

6208374
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dt 7.7.17

30 AICRP on Tropical Fruits , Kannara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(21)

dt 7.7.17

7088818

31 AICRP on rice Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(22)

dt 7.7.17

7939832

32 AICRP on Agro metrology COH

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(23)

dt 7.7.17

1005734

33 AICRP on FIM, Tavannur

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(24)

dt 7.7.17

3197474

34 AICRP on Honey Bee , Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(25)

dt 7.7.17

5525105

35 AICRP on Water Management , Chalakudy

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(26)

dt 7.7.17

7363087

36 AICRP on Pesticide Residue, Vellayani KSA (AGU) 
S1- 

3464136
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679/17(27)

dt 7.7.17

37 AICRP on IFS, Karamana

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(28)

dt 7.7.17

12857105

38 AICRP on forest Crops, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(29)(a)

dt 7.7.17

4603028

39 AICRP on forest Crops TSP, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(29)(a)

dt 7.7.17

53000

40 AICRP on mushroom, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(30)

dt 7.7.17

2165372

41 AICRP on Agro Forestry, Vellanikkara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(31)

dt 7.7.17

5459710

42
AICRP on Nematode Pest, 

vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(32)(i)

dt 7.7.17

2691748
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43
AICRP on Nematode Pest TSP, 

vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(32)(ii)

dt 7.7.17

140000

44
AICRP on management of salt affected soil, 
vyitila

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(33)

dt 7.7.17

831351

45 AICRP on spices , Thrissur COH

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(34)

dt 7.7.17

199481

46 AINP on Veteberate pest

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(35)

dt 7.7.17

227000

47 AICRP on NICRA

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(36)

dt 7.7.17

1146667

48 AINP on Soil Biodiversity COH Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(37)

dt 7.7.17

674337

49 AINP on soil Biodiversity COH Vellanikkara KSA (AGU) 
S1- 

897683
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679/17(38)

dt 7.7.17

50 AICRP on micro Secondary Nutrients

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(39)

dt 7.7.17

899262

51 CSS on monitoring Pesticide Residues

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(40)

dt 7.7.17

3303352

52 ICAR-K.V.K Kannur

KSA (AGU) 
S1- 688/17(1)

dt 10.7.17

7438970

53 ICAR-K.V.K Thrissur

KSA (AGU) 
S1- 688/17(2)

dt 10.7.17

11226087

54 ICAR-K.V.K Palakkad

KSA (AGU) 
S1- 688/17(3)

dt 10.7.17

10873723

55 ICAR-K.V.K Kottayam

KSA (AGU) 
S1- 688/17(4)

dt 10.7.17

15218469

56 ICAR-K.V.K Wyanad KSA (AGU) 
S1- 688/17(5)

9885290
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dt 10.7.17

57 ICAR-K.V.K Kollam

KSA (AGU) 
S1- 688/17(6)

dt 10.7.17

13296408

58 ICAR-K.V.K Malappuram

KSA (AGU) 
S1- 688/17(7)

dt 10.7.17

14166825

59 ICAR Strenghening of Directorate of Extension

KSA (AGU) 
S1- 688/17(8)

dt 10.7.17

735859

60 NSS Award

KSA (AGU) 
S1- 867/17

dt 29.8.17

65000

61 ICAR-Pre Rabi campaign

KSA (AGU) 
S1- 8710/17

dt 30.8.17

471763

62 ICAR-Skilled Development training course of 
zoo

KSA (AGU) 
S1- 871/17(1)

dt 7.9.17

340400

63 ICAR-KVK Thrissur (revised)

KSA (AGU) 
S1- 871/17(2)

dt 7.9.17

12026087

64 ICAR-Netwok project on Market intelligence KSA (AGU) 942310
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S1- 871/17(3)

dt 7.9.17

65 ICAR-Seed production in agricultural crops

KSA (AGU) 
S1- 871/17(4)

dt 7.9.17

2181820

66 ICAR-Mega seed TSP

KSA (AGU) 
S1- 871/17(5)

dt 7.9.17

149699

67 ICAR-Demonstration of Ragi in Attapadi

KSA (AGU) 
S1- 871/17(6)

dt 7.9.17

104350

68 ICAR-Setting up of mini soil testing lab

KSA (AGU) 
S1- 871/17(7)

dt 7.9.17

602000

69 IMD-Agromet Advaisory services, Pilicode

KSA (AGU) 
S1- 871/17(8)

dt 7.9.17

1165465

70 IMD-Agromet Advaisory Service, Kumarakom

KSA (AGU) 
S1- 871/17(9)

dt 7.9.17

670725

71 IMD-Agromet Advaisory Service, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 871/17(10)

dt 7.9.17

594925
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72 IMD-Agromet Advaisory Service, Thrissur

KSA (AGU) 
S1- 871/17(11)

dt 7.9.17

400608

73 One day farmer fair on Prathan manthri Fasal 
Bheema Yogana

KSA (AGU) 
S1- 871/17(12)

dt 7.9.17

1240782

74 ICAR-Cluster frontline demonstration of pulses 
under NFSM

KSA (AGU) 
S1- 871/17(14)

dt 7.9.17

433610

75 TSP-AICRP on Cashew RARS Pilicode 

KSA (AGU) 
S1- 874/17(1)

dt 27.9.17

330000

76 FLD -AICRP on Rice Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 874/17(2)

dt 27.9.17

70000

77 ICAR-Area wide integrated pest management 
for wilt disease in black pepper KVK Wayanad

KSA (AGU) 
S1- 874/17(3)

dt 27.9.17

224768

78
ICAR-Network project on harvesting 
processing and value addition of natural resins 
& gums, CoF

KSA (AGU) 
S1- 874/17(4)

dt 27.9.17

1006185

79 ICAR-AICRP on MULLARP voluantary centre, 
RARS Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 874/17(5)

52349
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dt 27.9.17

80

ICAR-FCI project Study on determining storage
losses of food grains in FCI & CWC 
warehouses and to recommend norms of 
storage losses in efficient warehouses 
management, KCAET Thavanur

KSA (AGU) 
S1- 874/17(6)

dt 27.9.17

97666

81 TSP-AICRP on Cashew CRS Madakathara

KSA (AGU) 
S1- 874/17(7)

dt 27.9.17

190000

82 ICAR-Consortium research project on Borers

KSA (AGU) 
S1- 874/17(8)

dt 27.9.17

250000

83 Breeder seed production under NFSM, ARS 
Thiruvalla.

KSA (AGU) 
S1- 874/17(9)

dt 27.9.17

40000

84 AICRP on Medicinal & aromatic plants, CoH 
Vellanikkara

KSA (AGU) 
S1- 874/17(10)

dt 27.9.17

6552449

85 AICRP on Water management, ARS 
Chalakkudy

KSA (AGU) 
S1- 874/17(11)

dt 27.9.17

7363087

86 AICRP on Agro forestry

KSA (AGU) 
S1- 874/17(12)

dt 27.9.17

5459710

87 CSS on NHM Spices & aromatic plants KSA (AGU) 16562338
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S1- 874/17(13)
(i)

dt 27.9.17

88 Farmers training programme under MIDH

KSA (AGU) 
S1- 874/17(13)
(ii)

dt 27.9.17

545988

89 AICRP on Honey bee & pollinators NARP(SR), 
CoA, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 874/17(14)

dt 27.9.17

3876334

90 AICRP- Strenthening of Directorate of 
Extension (revised)

KSA (AGU) 
S1- 939/17

dt 27.9.17

735859

91
KSCSTE project- carbon Isotope discrimination
and signature for shade tolerence in Black 
Pepper (Piper Nigram)

KSA (AGU) 
S1- 122/17(i) 
dt 6.10.17

166942

92

KSCTE  Back to lab Programme –
Enpowerment of rural women for cultivation of 
economically viable medicinal plant through 
agrobiological interventions

KSA (AGU) 
S1- 771/17(13)
(i)

dt 10.10.17

802743

93
GOK plan Assessment of General combining 
-Ability in selected vascular streak Die Back 
disease (VSD) resistant hybrid of cocoa

KSA (AGU) 
S1- 852/17(2)
(i)

dt 4.12.17

138277

94 IMD Project Agromet Advisory Services 
Pilicode

KSA (AGU) 1165465

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



220

S1- 1098/17(ii)

dt 4.12.17

95 IMD Project Agromet Advisory Service, 
Kumarakom

KSA (AGU) 
S1- 1100/17(iii)

dt 6.12.17

670725

96 ICAR  Training Programme under PDDUUKSU–
scheme of Unnat Bharat Abhayan

KSA (AGU) 
S1- 1139/17

dt 8.12.17

500000

97 CSS on NHM Spices & Aromatic Plants 
consolidated AUC

KSA (AGU) 
S1- 1190/17

dt 21.12.17

17108326

98
ICAR Value chain Interventions in mango for 
Enhancing competativeness for producer 
farmers in Kerala

KSA (AGU) 
S1- 1138//17

dt 11.1.18

1140000

99 IMD project on FAZAL

KSA (AGU) 
S1- 23/18

dt 12.1.18

316198

100
WGDP  Exploitation of Bio Nematicid from –
potential plant of Western Ghat

KSA (AGU) 
S1- 19/18(i) dt 
17.1.18

206162

101
M/s DOW Agro Science Evalution of Herbicide 
XR- 848 Benzyl Ester for weed control in 
direct seeded rice

KSA (AGU) 
S1- 19/18(ii)(b)
dt 17.1.18

191618

102 WGDP  Explorative study and capacity –
develoment on human wild life conflict 

KSA (AGU) 
S1- 19/18(iii) dt

595331
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management in selected forest tracts of 
Kerala 17.1.18

103 ATMA  Management of the invasive alies –
weed Singapore daisy

KSA (AGU) 
S1- 19/18(iv)
(b) dt 17.1.18

266909

104
NABARD RIF for scaling up of establishment of
five demonstration units of GIGGINS farm villa

KSA (AGU) 
S1- 19/18(v) 
(b) dt 17.1.18

257970

105

WGDP empowering women in rice farming 
through gender sensitive farm mechanisation 
and agronomic evaluation of rice transplant for 
women of Western Ghat region

KSA (AGU) 
S1- 19/18(vi) 
dt 19.1.18

384145

106
WNRF project of standardization of Agro 
Technic for Nursery and Organic Farming 
Technic in Noni in Multi croping system

KSA (AGU) 
S1- 19/18(vii) 
(b) dt 19.1.18

148021

107

Kerala Pineapple Mission Project  Organic –
verces inorganic nutrients management of 
Pineapple variety for sale and sustainable 
production

KSA (AGU) 
S1- 19/18(viii)
(b) dt 19.1.18

128670

108
NABARD RIF Project development of family 
farming triller

KSA (AGU) 
S1- 19/18(ix) 
(b) dt 17.1.18

427969

109
Kasargod Development Project- Thirumumbu 
Memorial Centre for studies on farming culture 
( Consolidated 2014-17)

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xi) 
dt 20.1.18

2444414

110
WGDP project income and livelihood 
improvement of banana farmers in Souther 
Western tract through soil fertility intervention

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xiii) 
dt 20.2.18

308815

111 WGDP Project drought mitigating Agro Technic KSA (AGU) 235270
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for summer cultivation of oriental pickling melon S1- 19/18(xiv) 
dt 20.2.18

112

WGDP Project economic importants of Bats, 
their role seed dispesed pollinators and 
controlling insect vectors of infection disease in
the Western Ghat

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xv) 
dt 20.2.18

192715

113 Sri Paul Pothen IFFCO Chair 
KSA (AGU) 
S1- 118/18 dt 
5.2.18

159600

114

WGDP Project Evaluation of sustainable eco 
friendly and cost effective pest management 
alternative for the western ghat region of 
Kerala

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xvi) 
dt 14.2.18

123613

115

WGDP Project Exploitation of bacterial 
endophytes of piper supply from western 
ghats for the management of phytophthora 
capsici infecting black pepper

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xvii) 
dt 14.2.18

233480

116

WGDP Project Assessment of insect 
biodiversity and habitat management in 
cowpea with special emphasis to manage 
stem borer in the western ghat tracts of 
Kollam district

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xviii)
dt 14.2.18

189573

117

NABARD Project Evaluative field study on 
women farmer participation in the farming 
sector of Kerala with focus on hired land 
farming & JLG activities

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xix) 
dt 14.2.18

127950

118
ATHOAM  Assistive technology for hand –
operated agro machinary for the physically 
challenged 

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xx)
(b) dt 14.2.18

398611

119 NABARD RIF Project on Kerasuraksha KSA (AGU) 396868
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Coconut Climber S1- 19/18(xxii) 
dt 21.2.18

120 Kerala State Biodiversity Board Project  –
Inventory of Organic Farms in Kerala

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xxiii)
dt 21.2.18

92100

121

WGDP Project  Impact assessment of –
existing nutrient management practices on soil 
health and development of integrated nutrient 
package for sustainable production of banana 
in the coconut based homsteads of Western 
Ghats through farmer's participatory approach

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xxv)
dt 21.2.18

308553

                                                                                                  

   ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 9

എകനകാവ്കമന്റുകള്

FIXED DEPOSIT DETAILS

Sl 
no

RECEIPT
NO.

AMO
UNT

TREA
SURY
/BANK

DATE

DATE
OF 
MAT
URITY

RATE
OF 
INTE
REST

Purpose

1
67076372361 10000 SBT VKA 09/01

/2014
09/01
/2019

8.5%
DR I P
SREEDH
ARAN
NAMBIAR
ENDOW
MENT

2
67142606524 6778

SBT 
MAIN 
TCR

02/02
/2017

02/02
/2020 6.5%

FOUR
ENDOW
MENT
TOGETHER

3
67396683146 150000 SBT VKA 24/03

/2017
24/03
/2018 6.9%

PPIC
SCHOLAR
SHIP

4 AA 
No.287895/24989

68200 SUB 
TREA
SURY 
TCR

11/04
/2013

10/04
/2018

8.5% RKSD JAIN
ENDOW
MENT
PRIZE IN
FISHER
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IES (ADDL 
DEPOSIT)

5
67037090495 2867 SBT VKA 17/05

/2017
17/05
/2018 6.9%

TRIVAND
RUM LIVE
STOCK
IMPRO
VEMENT
ASSOCI
ATION
AWARD

6
67037090825 5261 SBT VKA 17/05

/2017
17/05
/2018 6.9%

RVC
ROLLING
TROPHY

7

JJ 
No.631013/25107

6100

SUB 
TREA
SURY 
TCR

06/06
/2013 05/06

/2018 8.5%

M N PARAM
ESWARAN 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

8

AA 
NO.240563/79901
0500162710

5000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

28/06
/2017

28/06
/2020 8.5%

LATE
ABRAHAM 
THOMAS
ENDO
WMENT

9 A/c No.671887
22048

100000 SBT VKA 06/07
/2012

06/07
/2022

8.75% DR. KUM
ARY
SUSHAMA
MEMORIAL
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ENDOW
MENT

10

AA 
No.240195/79901
0500178509

5500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

27/07
/2017

27/07
/2018

8.5%
VIII DAIRY 
INDUSTRY 
CONFERE
NCE GOLD
MEDAL

11

R.No12107A/c 
No.27753 50000 SCB 

VKA
27/07
/2017

27/07
/2018 8.5%

DR T P
MANO
MOHA
NDAS 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

12

AA No.240194/7
9901050
0178496

10000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

28/07
/2017

28/07
/2018

8.5%

E P MAD
HAVAN
NAIR
MEMORIAL 
ENDO
WMENT
(AGRI)

13

JJ No.427551
/ 27101 2500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

'30-07
-2015

30-07
-2020 9%

DR N 
KUNJAN
PILLAI
MEMORIAL 
ENDO
WMENT

14 JJ No.399999
/27099

7800 SUB 
TREA
SURY 
TCR

30-07
-2015

30-07
-2020

9% ASPEE
GOLD 
MEDAL
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15

JJ No.400000 / 
27100 3400

SUB 
TREA
SURY 
TCR

'30-07
-2015

30-07
-2020 9%

DR N 
KUNJAN
PILLAI
MEMO
RIAL
ENDO
WMENT
(FISHERIES
BRANCH)

16

R.No12017A/c 
No.27673

25000 SCB 
VKA

11/08
/2017

11/08
/2018

8.5%
LALITHA
KALEES
WARAN 
ENDO
WMENT

17

JJ No.609678 / 
29242 100000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

16-08
-2016

16-08
-2021 9%

DR KALEE
SWARAN
MEMORIAL 
ENDO
WMENT
(NEW)

18

AA No.427646 / 
27197

20000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

03/09
/2015

03/09
/2020

9%
DR KALEES
WARAN
MEMORIAL
ENDOW
MENT

19 JJ No.631565 / 
25407

13500 SUB 
TREA
SURY 
TCR

17/09
/2013

16/09
/2018

8.5% PANDAL
AM P R
MADHA
VAN PILLAI
MEMORIAL 
ENDOW
MENT
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(CORPUS
DEPOSIT)

20

JJ No.631581
/ 25423 10000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018 8.5%

KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI
ASSOCIA
TION PRIZE

21

JJ No.631582 / 
25424 2500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018 8.5%

KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI
ASSOCIA
TION PRIZE

22

JJ No.631580 / 
25422

5000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018

8.5%
DR RENJI
P GEORGE 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

23

A/c 
No.37209242157 300000 SBI VKA 03/10

/2017
03/10
/2018 6.5%

DR.P.K.R.
NAIR
ENDOW
MENT

24

AA NO 119455 /
79901050
0227769

1000
SUB TRE
ASURY
TCR

15/10
/2017

15/10
/2018

8.5%
FISH
PROCES
SING BEST
STUDENT
AWARD

25 A/c 
No.67003736030

12250 SBI VKA 26/10
/2017

26/10
/2018

6.5% KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



229

ASSOCIA
TION MEDA
L (ADDL
DEPOSIT)

26

A/c No.67003
737817

6275 SBI VKA 26/10
/2017

26/10
/2018

6.5%

DR.RENJI P
GEORGE
MEMORIAL 
ENDO
WMEN
T(ADDL
DEPOSIT)

27

AA No.119625 / 
7990105002
70933

2000

SUB 
TREA
SURY
TCR

27/10
/2017

27/10
/2022 8.5%

KAU
AWARD
FOR
TRIBAL
FARMER
TRAINEES

28

JJ No.119843 / 
79901050257746 31800

SUB 
TREA
SURY 
TCR

16-11
-2017

16-11
-2018 8.5%

RKSD JAIN 
ENDO
WMENT
PRIZE IN
FISHERIES 

29
A/c 
No.67343635944 5250

SBI VKA 18-11
-2015

18-11
-2020 7%

FEDERAL
BANK
ENDO
WMENT
FUND

30 210112/10720
037506

200000 DCB 
MAN
NUTHY

11/12
/2016

11/01
/2022

8% DR.K N
SYAM
ASUN
DARAN
NAIR ENDO
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WMENT

31

JJ No.631427 / 
25569 10600

SUB 
TREA
SURY 
TCR

22/11
/2013

22/11
/2018 8.5%

CHINN
AMMA 
THOMAS
MEMORIAL 
ENDO
WMENT

32

JJ No.110605 / 
79901050
0035441

1000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019 9%

MRS. 
DEVAKI
NAIR ENDO
WMENT

33
JJ No.110603 / 
799010500
035432

500000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019

9% SARDAR
PATEL
AWARD

34

JJ No.110604 / 
79901050
0035436

10800

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019 9%

DR. 
LALITHA
PREMA
AWARD

35 No.5526 100000 KERALA 
STATE 
CO-OP 
BANK 
TVM

09/08
/1976

PERM
A
NENT

10.25
%

KERALA
STATE
CO-OPER
ATION
DIAMOND
JUBILEE
ENDOWM
ENT (PERM
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DEPOSIT)

36

103140010
104837

500000 SCB,VKA 29/05
/2017 29/05

/2018

9% FEMI JOSE 
ENDOW
MENT

TOTAL 22,90,
381

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 10

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ ഇനകവകായ്സുകളുകടെ വജശദകാമശങ്ങള്

പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന   &   നഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 01/16-17 11.4.16 19,000 കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,
എ.ആര്.എസസ., ചകാലക്കുടെജ.

2 144/16-17 5.3.17 16,100 എ.എമ.പജ.ആര്.എസസ.,
ഓടെക്കകാലജ

3 151/16-17 23.3.17 2,760
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

4 156/16-17 29.3.17 4,550
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

5 157/16-17 29.3.17 4,690
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

47,100

കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   പനജയൂര്

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 21/16-17 06.10.16 2,000 ആര്.ആര്,എസസ വവറജല
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2 25/16-17 01.11.16 1,800 കൃഷജഭവൻ,തജലകങരജ

3 32/16-17 11.11.16 6,400 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

4 42/16-17 24.01.17 7,560 ATIC,മണ്ണുത്തെജ

5 49/16-17 08.03.17 1,340 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ

19,100

അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന  ,   ആനക്കയമ

ക്രമ
നമ. ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്

തശ്രീയതജ തുക

1 02/16-17 11.5.16 17,500 ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്.

2 03/16-17 11.05.16 1,000 ഡജ.ടെജ.പജ.സജ., മലപ്പുറമ

3 13/16-17 05.08.16 6,600 കസകായജല്  കണസര്കവഷന
ഓഫശ്രീസസ, കപരജനല്മണ.

4 37/16-17 21.11.16 20,196 കസ്റ്ററസ സശ്രീഡസ ഫകാമ, കചകാകകാടെസ.

5 40/16-17 30.12.16 1,275 കൃഷജ ഭവന, നജലമ്പൂര്.

6 43/16-17 21.01.17 15,375 കൃഷജ ഭവന, ചകാത്തെമമഗലമ.

7 48/16-17 01.03.17 1,10,600 കൃഷജ ഭവന, അമ്പലവയല്.

8 60/16-17 15.03.17 1,22,500
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കൃഷജ ഭവന, ചകാത്തെമമഗലമ.9 61/16-17 15.03.17 57,500

10 65/16-17 17.03.17 10,850 കൃഷജ ഭവന, അമ്പലവയല്.

11 71/16-17 29.03.17 3,000 കൃഷജ ഭവന, തകാനൂര്.

3,66,396

ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ ഒകലറജക്കള്ചര്  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര്

തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 2/16-17 08/04/16 6,275
സൂപ്രണസ,  ഡജസജക്ടസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്
ഫകാമ,  കൂതകാളജ,  കപരുവണകാമൂഴജ,
കകകാഴജകക്കകാടെസ

2 31/16-17 06/02/17 11,400 എ.ആര്.എസസ., ചകാലക്കുടെജ

3 33/16-17 04/03/17 31,445 എ.ആര്.എസസ., ആനക്കയമ

49,120

റശ്രീജജയണല് അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന  ,   പശ്രീലജകക്കകാടെസ

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 3/16-17 2.5.16 3,871 എ.ടെജ.കഎ.സജ., മണ്ണുത്തെജ.

2 4/16-17 18.5.16 3,90,000 കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വവറജല.

3 8/16-17 28.5.16 12,000 എല്.ആര്.എസസ.  തജരുവജഴകാമകുനസ,
പകാലക്കകാടെസ.

4 10/16-17 3.6.16 40,950 പ്രജനസജപല്  അഗ്രജകള്ചറല്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ഓഫശ്രീസര്, കണ്ണൂര്.

5 27/16-17 26.10.16 20,000 കൃഷജ ഭവന, കചറുവത്തൂര്.

6 30/16-17 10.11.16 20,300 കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ.

7 43/16-17 15.3.17 16,875 കൃഷജ ഭവന, കടെമമ്പൂര്

5,03,996

അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനകഫകാര്കമഷന കസനര്  ,   മണ്ണുത്തെജ

ക്രമ നമ. ഇനകവകായ്സസ നമ, തുക ലഭജക്കകാനുള്ള തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 10/16-17 4,800 COH കവള്ളകാനജക്കര

2 13/16-17 8,400 RARS കകായമകുളമ

3 16/16-17 580 BRS കണകാറ

4 17/16-17 8,000 KVK കകകാടയമ

5 18/16-17 1,365 KVK മലപ്പുറമ

6 21/16-17 3,800 RRS വവറജല

7 28/16-17 4,000 ARS മണ്ണുത്തെജ

30,945

കകാര്ഷജക വജജകാന കകന്ദ്രമ  ,   വയനകാടെസ

ക്രമ നമ. ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 8/ 16-17 23.08.16 11,400 ADR, AARS, Ambalavayal
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2 15/ 16-17 20.09.16 2,46,000 KB, Vythiri

3 16/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Vythiri

4 18/ 16-17 20.09.16 47,250 KB, Meppadi

5 17/ 16-17 20.09.16 24,600 KB, Meppadi

6 19/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Mananthavady

7 20/ 16-17 20.09.16 1,47,600 KB, Kalpetta

8 21/ 16-17 20.09.16 73,800 KB, Pozhuthana

9 22/ 16-17 20.09.16 26,500 KB, Pozhuthana

10 23/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Thariode

11 26/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Vengappally

12 27/16-17 20.09.16 84,000 KB, Vellamunda

13 28/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Thondarnadu

14 29/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Edavaka

15 31/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Thirunelly

16 33/ 16-17 20.09.16 2,46,000 KB, Kottathara

17 34/ 16-17 20.09.16 31,500 KB, Kottathara

18 36/ 16-17 20.09.16 1,35,000 KB, Sulthan Bathery

19 59/ 16-17 28.09.16 4,92,000 KB, Muttil

20 60/ 16-17 28.09.16 52,500 KB, Muttil
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21 70/ 16-17 14.10.16 2,46,000 KB, Moopainad

22 71/ 16-17 14.10.16 31,500 KB, Moppirinadu

23 74/ 16-17 20.10.16 3,69,000 KB, Padinjarethara

24 75/ 16-17 20.10.16 36,750 KB, Padinjarethara

25 83/ 16-17 10.11.16 63,000 KB, Panamaram

26 86/ 16-17 16.11.16 63,000 KB, Pulpally

27 90/ 16-17 14.12.16 26,719 ARS, Anakkayam

28 124/ 16-17 19.01.17 26,320
Ast  Soil  chemist,
mobile  soil  testing  lab,
Malappuram

27,21,939

കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ. ബജല് നമ./
തശ്രീയതജ തുക വകാഹനമ ഉടെമസ്ഥന

1 764/
05.04.16

3,350
KL8AU

5200

കപ്രകാഫസര്
&കഹഡസ  അഗ്രജ.
എഞജ
നശ്രീയറജങ്ങസ ,

2 777/
20.05.16 11,314 KL8AB4289 രജജസകാര്,

കക.എ.യ.

3 809/
05.08.16 11,630 KL8AU5204 Professor

& Head, Olericulture

4 810/
05.08.16 1,981 KL8N446 Associate

Dean, COH, Vellanikkara
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5 822
/30.08.16 3,000 KL8N446 Associate

Dean,COH

6

836/
26.09.16 6,851 KL8-N3782 Registrar

7 843/-- 947 KL08G654 -

8 849/
05.12.16 4,500 KL08AP6234 ATIC

9
862/
05.12.16 462 KL08K7598

Prof&Head

AICRP

44,035

ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ വമകക്രകാബകയകാളജജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 228/16-17 17/5/16 150
Professor & Head,

ARS, Chalakkudy

2 229/16-17 19/5/16 4,800 Professor & Head, AMPRS, Odakkali

3 232/16-17
03/06/1
6 6,000

Health Supervisor,

Kottayam Municipality

4 239/16-17 17/6/16 75,000 Secretary, Palakkad Municipality

5 241/16-17 23/6/16 3,000 Production Manager, Central Hatchry,
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Chengannur, Angadikkal South

6 249/16-17 26/7/16 400 Venu.P.V., Chalakkudy

7 250/16-17 27/7/16 14,400
Associate Dean,

Horti college

8 255/16-17 26/8/16 4,500

Secretary,

Paravoor Municipality

9 261/16-17 23/9/16 1,720

Secretary,

Mezhuveli Grame Panchayath

Pathanamthitta

10 262/16-17 23/9/16 1,720

Spice root

Akkaralikalam,

Medumudy, Alappuzha

11 265/16-17 2/10/16 1,600

Elamala Bio tech lab,

Chellarkovil P.O.

Idukki

12 266/16-17 19/10/16 2,800 Phytochran Bioscience
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Kumaranelloor.P.O.

Mukkam, Kozhikkodu

13 272/16-17 20/12/1
6 3,000

Anoop Roy,

Health Inspector,

Protect cut

TVM Municipal Corporation

14 274/16-17 21/12/16 1,075

Spice root,

Nedumudy.P.O.,

Alappuzha

15 283/16-17 9/2/17 2,422
Professor & Head,

KVK, Thrissur

16 287/16-17 1/3/17 15,000 Adithya  Waste  Management,
Pathanamthitta Municipality

17 288/16-17 14/3/17 30,000
Kozhikode Corporation

Circle 17

18 291/16-17 30/3/17 30,000
Health Officer,

Municipal Corporation, Kollam

19 292/16-17 29/3/17 400
Berin Pathrose

20 293/16-17 29/3/17 800 Gandhi Smarakam
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Gramaseva Kendram,

S.L. Puram, Alapuzha.

21 294/16-17 29/3/17 6,000
Professor & Head,

Communication Centre

2,04,787
കകാര്ഷജക കകകാകളജസ  ,   പടെനക്കകാടെസ

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 37/16-17 11.11.16 59,375 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ.

2 40/16-17 ---- 67,500 കൃഷജഭവന,കുറജകക്കകാല്

3 66/16-17 27.2.17 60,000 കൃഷജഭവന,കുനമല്

4 74/16-17 14.03.17 1,33,350 കൃഷജഭവന, കബഡഡ്ക്ക

3,20,225

കക എ യ പ്രസസ  ,   മണ്ണുത്തെജ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര്

തുക സ്ഥകാപനമ

1 1/16-17 11,000 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

2 25/16-17 225 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3 26/16-17 71,830 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര
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4 32/16-17 12,900 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
കവള്ളകാനജക്കര

5 37/16-17 60 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

6 38/16-17 60 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

7 41/16-17 620 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

8 42/16-17 120 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

9 43/16-17 60 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

10 44/16-17 180 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

11 48/16-17 3,200 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

12 72/16-17 7,950 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

13 73/16-17 250 ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജകസര്ചസ, കക എ യ

14 117/16-17 1,200 വലകബ്രറജയന, കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

15 120/16-17 16,200 ഡശ്രീന. കക സജ എ ഇ ടെജ, തവനുര്

16 121/16-17 54,000 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

17 134/16-17 36,000 ഡശ്രീന, സജ ഒ എ, കവള്ളകായണജ

18 135/16-17 1,72,550 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

19 139/16-17 1,720 ഡയറക്ടര്(അക്കകാഡമജ  ഓഫസ  പജ  ജജ
സ്റ്റഡശ്രീസസ), കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര
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20 143/16-17 9,160 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

21 146/16-17 500 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

22 149/16-17 650 കകകാഓര്ഡജകനറര്,  ഐ പജ  ആര് കസല്,
കവള്ളകാനജക്കര

23 152/16-17 3,825 ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  സ്റ്റുഡനസസ
കവല്കഫയര്, കവള്ളകാനജക്കര

24 154/16-17 6,200 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

25 157/16-17 2,550 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കവള്ളകാനജക്കര

26 167/16-17 4,550 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കവള്ളകാനജക്കര

27 177/16-17 96,400 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്

28 193/16-17 25,000 ഡശ്രീന, അഗ്രജ എനജജനശ്രീയറജമഗസ, തവന്നൂര്

29 194/16-17 1,00,700 സജ ആര് എസസ, പകാമ്പകാടുമപകാറ

30 199/16-17 1,00,000 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

31 200/16-17 1,04,000 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

32 203/16-17 48,430 ആര് എ ആര് എസസ, പശ്രീലജകകകാടെസ ഡശ്രീന,

33 205/16-17 5,900 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്
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34 208/16-17 1,27,300 സജ ഒ വജ എ സസ, പൂകക്കകാടെസ

35 210/16-17 26,500 സജ ഒ എചസ, കവള്ളകാനജക്കര

36 216/16-17 8,500 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്

37 217/16-17 470 കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

38 220/16-17 40,000 പജ ആര് എസസ, പനജയൂര്

39 222/16-17 31,750 കകകാകളജസ  ഓഫസ  കഫകാറസ്റ്ററജ,
കവള്ളകാനജക്കര

40 225/16-17 3,620 കസനടല് വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര

41 226/16-17 8,300 ആര് എ ആര് എസസ, കുമരകമ

42 228/16-17 600 കക എ യ, പ്രസസ

43 236/16-17 20,180 കക വജ കക, കകകാടയമ

44 243/16-17 600 കക എ യ, പ്രസസ

11,65,810

ആകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല് പകാനസ  ,   ഓടെക്കകാലജ

ക്രമ നമ്പര് ഇനകവകായ്സസ നമ്പര് തുക സ്ഥകാപനമ

1 08/16-17 11,875 ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.

2 09/16-17 6,531 ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.

18,406
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കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര് എഞജനശ്രീയറജമഗസ   &   കടെകകകാളജജ  ,   തവനൂര്

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 01/16-17 13.05.16 2,500 വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ

2 10/16-17 11.08.16 1,750 കഹകാര്ടജകള്ചര്  കകകാകളജസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3 21/16-17 09.01.17 25,600 കൃഷജ ഭവന, തജരൂര്

4 22/16-17 21.02.17 13,745 കൃഷജ ഭവന, തൃപകങ്ങകാടെസ

43,595

വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   കണകാറ

ക്രമ നമ്പര് ഇനകവകായ്സസ നമ്പര്,
തശ്രീയതജ തുക ഇനകവകായ്സസ വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 8/16-17 8,600 എ ഡജ എ, മുലകശരജ

2 19/16-17 3,550 ക വൃഷജഭവന, കുഴല്മനമ

3 50/16-17 1,600 കസക്രടറജ, എഫസ ഇ ഒ കുഴല്മനമ

4 56/16-17 1,500 എ ഒ, മുളര്ക്കര

5 76/16-17 2,775 എ ഒ, കൃഷജഭവന, എടെവജലങ്ങസ

18,025
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ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 67/16-17 15.12.16 2,565 കക.സജ.എ.ഇ.ടെജ., തവനൂര്.

2 06/16-17 07.02.17 20,900 കക.സജ.എ.ഇ.ടെജ., തവനൂര്.

3 07/16-17 12,350 കക.വജ.കക., കകകാടയമ.

35,815

കകകാക്കനടസ മജഷന  ,   പടെനക്കകാടെസ

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 2/5-16- 31.5.16 63,000 K.S.C.D.C,TVM

2 3/5-16 31.5.16 39,000 K.S.C.D.C,EKM

3 4/5-16 31.5.16 18,000 KSCDC,ELATHUR

4 5/5-16 31.5.16 9,000 K.S.C.D.C,ARALAM

5 2/6-16 2-6-16 15,000 ,K.S.C.D.C,TVM

6 3/6-16 4.6.16 36,000 K.S.C.D.C,

7 4/6-16 8.6.16 15,000 K.S.C.D.C

8 7/6-16 30.6.16 54,000 K.S.C.D.C,TVM
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9 7/6-16 19.9.16 1,20,000 K.S.C.D.C,TVM

10 2/7-16 31.7.16 7,790 K.S.C.D.C,TVM

11 4/8-16 31.8.16 99,000 K.S.C.D.C,TVM

12 5/8-16 31.8.16 7,000 KCAET, THAVANUR

13 3/9-16 30.9.16 64,450 K.S.C.D.C,TVM

14 2/10-16 31.10.16 38,000 K.S.C.D.C,TVM

15 1/11-16 30.11.16 7,500 K.S.C.D.C,TVM

16 2/12-16 8.12.16 17,500 HORTICORP, TVM

17 3/12-16 27.12.16 17,500 HORTICORP,TVM

18 4/12-16 31.12.16 13,250 K.S.C.D.C,TVM

19 2/1-17 8.1.17 21,000 HORTICORP,TVM

20 2/3-17 7.3.17 7,000 KCAET,THAVANUR

6,68,990

പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   അമ്പലവയല്

ക്രമ 

നമ
തജയതജ പകാര്ടജ ഇനമ രൂപ

1 2/16-17 സതശ്രീഷസ ആര് സജല്വര് ഓക്കസ 
സശ്രീഡഡജങ്സസ

1,20,000/-
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7.5.16 IRTC മുണ്ടൂര്,പകാലക്കകാടെസ

2
4/16-17

19.5.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
മകാങ്ങ 50,000/-

3
5/16-17

26.5.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
വപന ആപജള് 30,000/-

4
16/16-17

14.6.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ

പകാഷന ഫ്രൂടസ

 ചക്ക
10678/-

5
17/16-17

19.7.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
കവള്ളപയര് 28,595/-

6
22/16-17

12.8.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
പകാഷന ഫ്രൂടസ 4750/-

7
26/16-17

22.8.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS മണ്ണൂത്തെജ

മകാകങകാസ്റ്റശ്രീന

റമബൂടകാന
57475/-

8
28/16-17

29.6.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

KVK അമ്പലവയല്
ചക്ക 1500/-

9
29/16-17

1.9.16

സബസ കളക്ടര്

പ്രജയദര്ശജനജ ടെശ്രീ എകസ്റ്ററസ,

മകാനനവകാടെജ

സശ്രീഡസ ലജങ്സസ 36375/-

10
31/16-17

7.9.16
ADR,RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ കകകാകകകാനടസ സശ്രീഡസ 

ലജങ്സസ 11250
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11 2/16-17 കുടുമബ ശശ്രീ കകകാ-
ഓര്ഡജകനറര് 7400/-

12
43/16-17

18.3.17

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
സശ്രീഡസ ലജങ്സസ 8740/-

13
52/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,അമ്പലവയല് സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

14
53/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,മശ്രീനങ്ങകാടെജ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

15
54/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,ബകത്തെരജ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

16
55/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,നൂല്പ്പുഴ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

ആകക 481963

ആകക 67,40,247

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 11

ഫകൗ കണഷന ഫണസ - സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ
ക്രമ
നയം. എഫന്റ്.ഡതി. നയം./തതീയതതി തുക കഹാലഹാവധതി

1 എ.എ.നയം.335093/
779010500030777/08.12.2016 500000 3 വര്ഷയം

(07.12.2019)

2
എ.എ.നയം.335094/

779010500030778/
08.12.2016

500000 3 വര്ഷയം
(07.12.2019)

3
എ.എ.നയം.267407/

799010500305649/
05.01.2018 (പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(01.01.2021)

4
എ.എ.നയം.335558/

799010570570558/
01.02.2017

950000 3 വര്ഷയം
(01.02.2020)

5
എ.എ.നയം.335638/

799010500075936/
09.02.2017

200000
3 വര്ഷയം

(07.02.2020)

6
എ.എ.നയം.335782/

799010500091555/
22.02.2017

400000 3 വര്ഷയം
(21.02.2020)

7 എ.എ.നയം.342168/
799010500117029/

500000 3 വര്ഷയം
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28.03.2017 (27.03.2020)

8
എ.എ.നയം.342169/
799010500117035/

28.03.2017
500000 3 വര്ഷയം

(27.03.2020)

9
എ.എ.നയം.342170/

799010500117040/
28.03.2017

500000
3 വര്ഷയം

(27.03.2020)

10
എ.എ.നയം.342882/

799010500162937/
30.06.2017 (പുതുകതിയതന്റ്)

300000 3 വര്ഷയം
(27.06.2020)

11
എ.എ.നയം.436042/

799010500175037/22.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(21.07.2020)

12 എ.എ.നയം. 436012/19.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്) 700000 3 വര്ഷയം

(19.07.2020)

13 എ.എ.നയം. 436011/19.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്) 100000 3 വര്ഷയം

(13.07.2020)

14
എ.എ.നയം. 436367/

799010500200863/14.09.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

200000 3 വര്ഷയം
(11.09.2020)

15
എ.എ.നയം. 267233/

799010500292294/20.12.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(19.12.2020)

16
എ.എ.നയം. 267717/

799010500332691/07.02.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(05.02.2021)

17 പജ.പജ.നയം.968335/ 31476/ 1200000 3 വര്ഷയം
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09.03.2015 (09.03.2018)

18 പജ.പജ.നയം.968590/ 31734/
07.05.2015 950000 3 വര്ഷയം

(07.05.2018)

19 പജ.പജ.നയം.563860/ 33414/
04.04.2016 500000 3 വര്ഷയം

(10.12.2018)

20 പജ.പജ.നയം.563452/ 33008/
23.01.2016 500000 3 വര്ഷയം

(23.01.2019)

21 പജ.പജ.നയം.563453/ 33009/
23.01.2016 500000 3 വര്ഷയം

(23.01.2019)

22
എ.എ.നയം. 267584/

799010500321526/23.01.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(20.01.2021)

23 പജ.പജ.നയം.082426/ 31976/
19.06.2015

500000 3 വര്ഷയം
(19.06.2018)

24 പജ.പജ.നയം.563846/ 33391/
30.03.2016

500000 3 വര്ഷയം
(30.03.2019)

25
എ.എ.നയം. 342515/

799010500139704/15.05.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(13.05.2020)

26
എ.എ.നയം. 267764/

799010500337288/15.02.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(12.02.2021)

27
അകക്കൗണന്റ് നയം.35532551352

(എസന്റ്.ബതി.പഎ. പമയതിന് ബഹാഞന്റ്,
തൃശ്ശൂര്.)

557594
1 വര്ഷയം

(28.01.2019)

28 പജ.പജ.നയം.563444/ 33299/ 500000 3 വര്ഷയം
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16.03.2016 (16.03.2019)

29 എ.എ.നയം. 335842/
799010500092261/28.02.2017 500000 3 വര്ഷയം

(28.02.2020)

ആപക 1,50,57,594

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



254

അനുബനമ 12
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകകാകളജുകള്

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കകകാകളജസ, കവള്ളകായണജ

• കകകാ-ഓപകറഷന ബകാങജങ്ങസ & മകാകനജ്കമനസ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ

• കഫകാറസജ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര് എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ & കടെകകകാളജജ, 
തവനൂര്

• അക്കകാദമജ ഓഫസ വകമറസ കചയ്ഞസ എജുകക്കഷന ആനസ റജസര്ചസ, 
കവള്ളകാനജക്കര

എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ വജഭകാഗങ്ങള്

• ഡയറക്ടകററസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പ്ളകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ ഡജവജഷന, കുമരകമ

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷന, തവനൂര്

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, മണ്ണുത്തെജ

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ

• കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇലക്ട്രേജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ

• ഇലക്ട്രേജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കുമരകമ

• അഗ്രജക്കള്ചറല് എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര
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കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രങ്ങള് 

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, പകാലക്കകാടെസ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര്

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാടയമ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, മലപ്പുറമ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, തൃശൂര്.

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാലമ

കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രങ്ങള്

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, തജരുവല 

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മണ്ണുത്തെജ

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കുമരകമ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ

• അകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല് പകാനസസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ഓടെക്കകാലജ

• അകഗ്രകാണമജകസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ചകാലക്കുടെജ

• വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ

• കകകാക്കനടസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ബലരകാമപുരമ

• കകാഷത റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മകാടെക്കത്തെറ

• കകാര്ഡമമ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, പകാമ്പകാടുമപകാറ

• കക്രകാപജങ്ങസ സജസ്റ്റമസസ റജസര്ചസ കസനര്, കരമന

• കകകാകക്കകാ റജസര്ചസ കസനര് (സജ.സജ.ആര്.പജ.), കവള്ളകാനജക്കര

• ഇ.സജ.എഫസ. യൂണജറസ, തജരുവല

• വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ

• ഫകാമജങ്ങസ സജസ്റ്റമസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, സദകാനനപുരമ

• കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



256

• ഓണകാട്ടുകര പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കകായമകുളമ

• വറസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മകങകാമ്പസ

• വറസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, വവറജല

• സബസ കസനര് ഓഫസ ആര്.എ.ആര്.എസസ(എന ആര്). പശ്രീലജകക്കകാടെസ, മകഞശസ്വര്

കകാര്ഷജക വജജകാന വദകാപന വജഭകാഗങ്ങള്

• ഡയറക്ടര് ഓഫസ എക്സ്റ്റനഷന

• കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനകഫകാര്കമഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

• ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്, കകകാഴജകക്കകാടെസ

ഭരണ നജര്വ്വഹണ വജഭകാഗങ്ങള്

• കക.എ.യ. കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇകനണല് ഓഡജറസ സര്ക്കജള് (എന.ആര്.), കകകാഴജകക്കകാടെസ

• ഇകനണല് ഓഡജറസ സര്ക്കജള് (എസസ.ആര്.), കവള്ളകായണജ

• കപനഷന & other funds, കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴസ

കടയജനജമഗസ കകന്ദ്രങ്ങള്

• കസനടല് കടയജനജങ്ങസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ

• കടയജനജമഗസ സര്വ്വശ്രീസസ സശ്രീമ, കവള്ളകായണജ

പ്രകതദകമ കപ്രകാജക്റ്റുകള്

• എന.എ.ആര്.പജ. (എസസ.ആര്.), കവള്ളകായണജ

• എ.ഐ.എന.പജ. ഓണ കപസ്റ്റജവസ ഡസ കറസജഡക്യൂസസ

• ഫ്കളകാറജകള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജകസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ നശ്രീമകറകാഡസ, എന.എ.ആര്.പജ., കവള്ളകായണജ

• ഡജ.ബജ.ടെജ. വബറകാകസ കമറകബകാളജയമ അനകാലജസജസസ ഇന ജജഞര്, 
കവള്ളകാനജക്കര
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• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ കമഡജസജനല് ആനസ അകരകാമകാറജകസ പകാനസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ കവജജറബജള് ഇമപ്രൂവ്കമനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എനകമകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര.

• കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാ-കടെകകകാളജജ ആനസ കമകാളജകതലകാര് ബകയകാളജജ

• പകാകനഷന കക്രകാപസ ആനസ വസ്പെസസസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കമറശ്രീരജകയകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര.

• പകാനസ പകാകത്തെകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കപ്രകാസസജങ്ങസ കടെകകകാളജജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര

• അകഗ്രകാണമജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കസനര് കഫകാര് കജനര് സ്റ്റഡശ്രീസസ ഇന അഗ്രജക്കള്ചര്, കഹകാര്ടജകള്ചര് 
കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചര് വമകക്രകാബകയകാളജജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• കറഡജകയകാ കടസര് ലകാബസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ ഓഫസ കസകായജല് സയനസസ ആനസ അഗ്രജക്കള്ചറല് കകമജസജ

• കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ

• ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ അകഗ്രകാണമജ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഒകലരജക്കള്ചര് ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• പകാനസ ബ്രശ്രീഡജങ്ങസ ആനസ ജനജറജകസ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• അഗ്രജക്കള്ചറല് ഇക്കകണകാമജകസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, 

• ബകയകാ കണകടകാള് ഓഫസ കക്രകാപസ കപസ്റ്റസ (ബജ.സജ.സജ.പജ.), കവള്ളകാനജക്കര

• കുടനകാടെസ പകാകക്കജസ, ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.
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മറ സ്ഥകാപനങ്ങള്

• കക.എ.യ. സ്കൂള്, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകായണജ

• കസനര് കഫകാര് ഇ-കലണജങ്ങസ ഇന അഗ്രജക്കള്ചര്

• യൂണജകവഴസ സജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര

• കക.എ.യ. പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ

• കക.എ.യ. എകസ്റ്ററസ

• പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന ആനസ നഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കസനര് കഫകാര് ഇനഫര്കമഷന കടെകകകാളജജ ആനസ ഇനസ്ട്രുകമകനഷന, 
കവള്ളകാനജക്കര

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്
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നമ്പര് - കക.എസസ.എ(എ.ജജ.യ)എ 1 - 251/18                               തജയതജ :

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ   2016-17   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 നടെത്തെകാന
ചുമതലകപട

ഉകദദകാഗസ്ഥന

ശശ്രീ ഡജ.സകാങജ, കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

01.04.2016 മുതല്
07.07.2016 വകര

ശശ്രീ മധുസൂദനന.പജ.എന.,
കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

07.07.2016 മുതല്
17.05.2017 വകര

ശശ്രീ വര്ഗശ്രീസസ. കക.ഡജ., കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

17.05.2017 മുതല്
30.09.2017 വകര

ശശ്രീ കഡവജഡസ.കക.കജകാണ,
കജകായജനസ ഡയറക്ടര് ഇന ചകാര്ജസ

01.10.2017 മുതല്
16.12.2017 വകര

ശശ്രീമതജ കസകാഫജ.എ., കജകായജനസ
ഡയറക്ടര്

16.12.2017 മുതല്
തുടെരുന

ഓഡജറസ നടെത്തെജയ
കകാലയളവസ 01.06.2017 മുതല് 28.02.2018 വകര
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സര്വ്വകലകാശകാല ഉകദദകാഗസ്ഥര്

വവസസ
ചകാനസജലര്

കഡകാ.പജ.രകാകജന്ദ്രന 01.04.2016 മുതല്
31.03.2017 വകര

രജജസകാര്

കഡകാ.പജ.വജ.ബകാലചന്ദ്രന 01.04.2016 മുതല്
01.06.2016 FN വകര

കഡകാ.കക.അരവജനകാക്ഷന 01.06.2016 AN മുതല്
30.09.2016 FN വകര

കഡകാ.ലശ്രീനകാകുമകാരജ.എസസ 30.09.2016 AN മുതല്
31.03.2017 വകര

കമപ് കടകാളര്

കഡകാ.കജകായസ മകാതത, കപ്രകാഫസര് 01.04.2016 മുതല്
31.05.2016 വകര

ശശ്രീ ടെജ.എസസ.മജശ്രീദസ, ധനകകാരദ വകുപസ
അഡശ്രീഷണല് കസക്രടറജ,

ഗവ.കസക്രകടറജകയറസ

01.06.2016 മുതല്
31.03.2017 വകര
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 ആമുഖമ 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കവണജ കകരള സമസ്ഥകാന ഓഡജറസ വകുപസ
പുറകപടുവജക്കുന  39-ാകാമമതസ  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടകാണജതസ.  നകാലസ  ഭകാഗങ്ങളകായള്ള  ഈ
റജകപകാര്ടജല് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ധനകകാരദവമ  ധനവജനജകയകാഗവമ ആയതജനകമലുള്ള
കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങളുമകാണസ  ഭകാഗമ  1  -ല്  പ്രതജപകാദജചജരജക്കുനതസ.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
കശ്രീഴജലുള്ള  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  ഓഡജറസ  കവളയജല്  കകണത്തെജയ  വരവസ
കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള ഓഡജറസ നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള് ഭകാഗമ 2 -ലുമ കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള
ഓഡജറസ  നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള് ഭകാഗമ  3 -ലുമ കചര്ത്തെജരജക്കുന.  ഓഡജറസ  പ്രതദവകലകാകനമകായ
ഭകാഗമ  4  -ല്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജച  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജവരങ്ങള്,  സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണജനുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള്,  കകന്ദ്ര-സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരുകള്,  മറ
സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവക്കുണകായ  നഷ്ടത്തെജകന  വജവരങ്ങള്  എനജവയകാണസ
കചര്ത്തെജരജക്കുനതസ.
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LEFT BLANK
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സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അധജകകാരസ്ഥകാനങ്ങള്

ജനറല് കകൗണസജല്

എകജകക്യൂടശ്രീവസ കമജറജ

അക്കകാദമജകസ കകൗണസജല്

ഫകാക്കല്റജകള്

ഓകരകാ ഫകാക്കല്റജക്കുമുള്ള കബകാര്ഡസ ഓഫസ സ്റ്റഡശ്രീസസ

സ്റ്റകാറക്യൂടസ പ്രകകാരമ നജശ്ചയജക്കുന മറ കബകാഡജകള്
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സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകരളത്തെജകല  കകാര്ഷജകകമഖലയജകല  ഗകവഷണത്തെജനുമ  വജദദകാഭദകാസത്തെജനുമ,
അതുവഴജയള്ള കകാര്ഷജകരമഗകത്തെ സമഗ്ര പുകരകാഗതജയമ  ലക്ഷദമ  വച്ചു പ്രവര്ത്തെജക്കുന
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല  1971 ല് സ്ഥകാപജതമകായജ.  കകകാകളജുകള്,  ഗകവഷണ
കകന്ദ്രങ്ങള്,  മറ  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവയകായജ  94  കകന്ദ്രങ്ങള്
സര്വ്വകലകാശകാലയസ കശ്രീഴജല് പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ. (വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 12 ആയജ
കചര്ക്കുന.)

സര്വ്വകലകാശകാല

കകകാകളജുകള്

എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ വജഭകാഗങ്ങള്

കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രങ്ങള്

കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകാര്ഷജക വജജകാന വദകാപന വജഭകാഗങ്ങള്

ഭരണ നജര്വ്വഹണ വജഭകാഗങ്ങള്

കടയജനജമഗസ കകന്ദ്രങ്ങള്

പ്രകതദക കപ്രകാജക്റ്റുകള്

മറ സ്ഥകാപനങ്ങള്
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   ഭകാഗമ 1

                     കപകാതു അവകലകാകനമ

1-1)   ധനകകാരദവമ ധനവജനജകയകാഗവമ

വജകകന്ദ്രശ്രീകൃതമകായ  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമമകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയള്ളതസ.
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ലഭദമകാകുന  എലകാ  വജധ  ഫണ്ടുകളുമ  കമപ് കടകാളറുകടെ
അക്കകൗണജകലക്കകാണസ ലഭജക്കുനതസ.  ഇങ്ങകന ലഭദമകാകുന ഫണ്ടുകള് സര്വ്വകലകാശകാലയസ
കശ്രീഴജലുള്ള 94 കകന്ദ്രങ്ങള്ക്കസ ബജറസ അകലകാകക്കഷന പ്രകകാരമ വകമകാറുന. പദ്ധതജകളുകടെ
കനരജട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തെനമ,  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജനജകയകാഗമ  എനജവ  നടെക്കുനതസ  ഈ
കകന്ദ്രങ്ങളജലകാണസ.  ഫണ്ടുകളുകടെ  വജനജകയകാഗമ  സമബനജച  മകാസകാനദ,  വര്ഷകാനദ
കണക്കുകള് സര്വ്വകലകാശകാല കമപ് കടകാളര്ക്കസ അയക്കുകയമ കചയ്യുന.

1-1-1)   ബജറസ

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സസ്വനമകായജ  ഒരു  ബജറസ  മകാനസ്വല്  നജലവജലജല.
സര്വ്വകലകാശകാല  നജയമമ  1971,  സ്റ്റകാറക്യൂടസ,  കകരള  ബജറസ  മകാനസ്വല്  എനജവകയ
അടെജസ്ഥകാനമകാക്കജയകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാല  ബജറസ  തയകാറകാക്കുനതസ.
2016-17  വര്ഷകത്തെ പുതുക്കജയ ബജറസ  27-03-2017  തശ്രീയതജയജകല  128-ാകാമ മതസ ജനറല്
കകൗണസജല് തശ്രീരുമകാനമ പ്രകകാരമ അമഗശ്രീകരജച്ചു. ബജറസ എസ്റ്റജകമറസ, പരജഷ്ക്കരജച എസ്റ്റജകമറസ
എനജവയകടെ വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

വരവസ കചലവസ

ബജറസ എസ്റ്റജകമറസ 546,63,52,100 546,63,52,100

പരജഷ്ക്കരജച എസ്റ്റജകമറസ 615,13,39,039 563,45,65,900

വകാര്ഷജക കണക്കസ 429,78,75,282 447,93,73,424

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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1-1-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല നജയമമ കസക്ഷന 47, സ്റ്റകാറക്യൂടസ SRO No  815–

/ 79 എനജവ പ്രകകാരമകാണസ സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കസ തയകാറകാക്കുനതസ.

വകാര്ഷജക കണക്കസ
സര്വകലകാശകാല അമഗശ്രീകരജച

തശ്രീയതജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ ഓഡജറജനസ
സമര്പജകക്കണ സമയപരജധജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ
ഓഡജറജനസ ലഭജച

തശ്രീയതജ

29-09-2017 31.07.17 3.10.17

വകാര്ഷജകകണക്കസ സമക്ഷജപമ   2016-17

മുനജരജപസ 149,90,00,139

വരവസ 415,43,42,823

കലകാണ & സകസ്പെനസസ 14,35,32,459

ആകക 579,68,75,421

കചലവസ 417,42,37,424

കലകാണ & സകസ്പെനസസ 30,51,36,000

ആകക 447,93,73,424

നശ്രീക്കജയജപസ 131,75,01,998

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 1 ആയജ കചര്ക്കുന
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1-1-3)   വജവജധ ധനസഹകായങ്ങളുമ വജനജകയകാഗവമ

കകരള  സര്ക്കകാരജല്  നജനള്ള  പദ്ധതജ/  പദ്ധതജകയതര  ധനസഹകായങ്ങള്,
ഐ.സജ.എ.ആര് ധനസഹകായങ്ങള്, കകന്ദ്ര  സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജനു കശ്രീഴജലുള്ള വജവജധ–
ഏജനസജകള്  നല്കുന  ഫണ്ടുകള്,  ആഭദനര  വരുമകാനമ  എനജവയകാണസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ പ്രധകാന വരവകള്.

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള
പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ 281,91,00,000 306,19,89,571

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പദ്ധതജ
ധനസഹകായമ 42,24,50,000 20,77,35,224

ഐ സജ എ ആര് ധനസഹകായമ (100%) 10,72,80,400 22,44,68,878

ഐ സജ എ ആര് കകകാ- ഓര്ഡജകനറഡസ
പ്രജക്റ്റുകള്

9,35,62,900 18,23,61,304

മറസ ഫണജമഗസ ഏജനസജകളജല് നജനളള
ധനസഹകായമ

15,82,41,300 13,32,41,017

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പ്രകതദക
പദ്ധതജ ധനസഹകായമ (ജജ.ഒ.കക)

ലഭജചജടജല 14,73,58,076

ഫണ്ടുകളുകടെ വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 2,3,4,5,6 ആയജ കചര്ക്കുന.

1-1-4)   ആഭദനര വരുമകാനമ

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  വജവജധ  ഫകാമുകളജല്  നജനമ  വസ്തുവകകളജല്
നജനമുള്ള വരുമകാനമ,  വജല്പന വഴജയള്ള വരുമകാനമ,  ഫശ്രീസസ,  വകാടെക,  മുതലകായവയകാണസ
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പ്രധകാന  വരുമകാന  കസകാതസ്സുകള്.  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകളജല്  നജനള്ള  വരവമ
സര്വ്വകലകാശകാല വരവജനത്തെജകന പ്രധകാന ഭകാഗമകാണസ.

ഇനമ വരവസ

ആഭദനര വരവസ 25,56,79,373

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണ്ടുകളജല് നജനള്ള വരവസ 29,80,28,850

1-1-5)   ഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള്

വജവജധ  കസക്ഷനുകളജല്  നജനള്ള  രജജസ്റ്ററുകള്  പരജകശകാധജചസ  ജജ.പജ.എഫസ,
എഫസ.ബജ.എസസ,  ഡബത.എഫസ.എസസ,  ഡബത.പജ.എഫസ,  ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ,
ഡബത.ഡബത.എഫസ.എസസ  എനജവയകടെ  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ  സമക്ഷജപവമ
ജജ.പജ.എഫസ, ഡബത.പജ.എഫസ, എനജവയജകലക്കസ സര്വ്വകലകാശകാലകാ കപകാതുഫണജല് നജനമ
നല്കകണ  കുടെജശജകയകടെ  വജവരവമ  ഈ  റജകപകാര്ടജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ.
എഫസ.ബജ.എസസ,  ഡബത.എഫസ.എസസ,  ഡബത.പജ.എഫസ,  ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ
എനജവയകടെ സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ അനുബനമ 7 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ

ജജ  .  പജ  .  എഫസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   2016-17

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB

അ
ക്കകൗ
ണസ

4,19,758 ഫ
ണസ

28,18,00,
000

കകകാ
ഷ
ര്

20,16,05,
490

SB
അക്കകൗ

ണസ

31,97,4
91

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

61,36,
350

ഡജ.
ഡജ,
കച
ക്കസ

1,30,58,
765

NR
A

8,27,40,
011

ടഷറജ അ
ക്കകൗ
ണസ

66,27,
258
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പലജ
ശ,
SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

10,23,689 TA 87,59,220

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

പലജശ,
ടഷറജ അക്കകൗ

ണസ
4,90,908

6556108
29,63,73,

362
29,31,04,

721

ആകക നശ്രീക്കജ
യജരജ
പസ

98,24,
749

ജജ  .  പജ  .  എഫസ  .  ഫണ്ടുകളുകടെ വതദകാസമ

വര്
ഷമ

മുനജ
രജപസ

സബ്സജ
പ്ഷന,
റശ്രീഫണസ,
കുടെജശജക,
പലജശ

കമകാ
ത്തെമ

പജനവ
ലജ

ക്കല്

നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണസ
വക
മകാറജ
യതസ

ബകാങജല്
യഥകാര്

ത്ഥ നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണ്ടു
കളുകടെ
കുറവസ

201
6
-
17

107,13,
39,
687

20,85,3
2,506

127,98,
72,193

29,31,
04,
721

98,67,
67,472

28,18,0
0,000

98,2
4,749

97,69
,42,
723

ഡബത  .  പജ  .  എഫസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

7,32,
263 ഫണസ 3,22,38,

332 കകകാഷര് 2,28,98,
281

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

23,90,958

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ടഷ
റജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

1,09,63,
453

പലജശ,
SB

അക്കകൗ
ണസ

1,68,
723

TA,കചക്കസ ബുക്കസ
ഫശ്രീ

(₹115)

78,50,
079

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ
ണസ

1,44,83,6
40

സ
ാസഥജ
ര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,55,05,
000

പലജശ,
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

35,20,
187

സ്ഥജര നജകക്ഷപമ
പജനവ
ലജക്കല്

30,00,
000

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,25,05,0
00

4,72,00,
716

3,59,27,
242

3,37,48,
360

4,93,79,5
98

2B   ഡബത  .  പജ  .  എഫസ  .  ഫണ്ടുകളുകടെ വതദകാസമ

വ
ര്

ഷമ

മുനജ
രജപസ

സബസ
സജ

പ്ഷന,
റശ്രീഫണസ,
കുടെജശജക

പലജ
ശ

കമകാ
ത്തെമ

പജനവ
ലജക്കല്

നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണസ
വക

മകാറജയതസ

ബകാങജല്
യഥകാര്

ത്ഥ
നശ്രീക്കജ
യജരജപസ

ഫണ്ടു
കളുകടെ
കുറവസ

20
16
-17

8,40,
14,
834

1,90,
94,
069

43,87
,879

10,74,
96,
782

3,07,
48,
360

7,67,
48,
422

3,24,
07,
055

4,93,
79,
598

2,73,
68,
824

എഫസ  .  ബജ  .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,69,
890.92 ഫണസ 7,56,

000 കകകാഷര് 18,11,416

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,90,
275.
92

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

സബ്സജ
പ്ഷന

1,94,
034

പുതജയ
സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

9,00,000
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

15,23
,

035

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

3,13,50,
000

പുതജയ
സ്ഥജര

നജ
കക്ഷപമ

9,00,
000

സ്ഥജര നജ
കക്ഷ
പമ

3,22,
50,
000

പലജശ
SB

അക്കകൗ
ണസ

37,
526

പലജശ,
ടഷറജ
അക്കകൗ

ണസ

32,67,
276

3,20,19,
890.92

51,54,
836

27,11,416

3,44,
63,

310.9
2

ഡബത  .  എഫസ  .   എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അ
ക്കകൗ
ണസ

6,49,
432

ഫണസ 11,80,
000

കകകാഷര് 8,33,960
SB

അക്കകൗ
ണസ

8,52,00
3

ടഷറജ
അ
ക്കകൗ

സബസ
സജപ്ഷന

96,
499

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

7,00,000 ടഷറജ
അക്കകൗ

3,93,02
7
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ണസ പമ ണസ

സ്ഥജര
നജ

കക്ഷ
പമ

79,00,
000

പുതജയ സ്ഥജര
നജകക്ഷപമ

7,00,
000

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

86,00,0
00

പലജശ
SB

അക്കകൗണസ

37,
198

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പത്തെജല്
നജനള്ള പലജശ

8,15,
861

85,49,
432

28,29,
558 15,33,960 98,45,0

30

ഡബത  .   ഡബത  .  എഫസ   .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കകൗ

ണസ

6,72,
162 ഫണസ

6,00,
000

കപയസ
കമ

നസസസ

1,54,
364

SB
അക്കകൗണസ 11,71,372

അഡജഷന
ഫശ്രീ 8,500 ടഷറജ

അക്കകൗണസ

SB
അക്കകൗണസ

പലജശ

45,
074

സ്ഥജര
നജകക്ഷപമ

6,72,
162

6,53,
574

1,54,
364

11,71,372
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ഡബത  .   എഫസ  .  ബജ  .  എസസ ഫണജകന സമക്ഷജപമ   

മുനജരജപസ വരവസ പജനവലജക്കല് നശ്രീക്കജയജരജപസ

SB
അക്കകൗ

ണസ

88,
674 ഫണസ

1,90,
000 കകകാഷര് 3,43,650

SB
അക്കകൗ

ണസ
29,711

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

20,00,
000

SB
അക്കകൗ

ണസ പലജശ
4,687

സ്ഥജര
നജകക്ഷ

പമ

20,00,00
0

സ്ഥജര നജകക്ഷ
പത്തെജല് നജനള്ള

പലജശ

90,
000 .

20,88,
674

2,84,
687 3,43,650 20,29,711

1-1-6)   വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്

2017-18 വര്ഷത്തെജല് പുറകപടുവജച വജനജകയകാഗ
സകാക്ഷദപത്രങ്ങളുകടെ എണമ തുക

117 41,27,88,259

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 8 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

1-1-7)   എകനകാവ്കമന്റുകള്

എകനകാവ്കമനസ സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ ആകക തുക 22,90,381/- രൂപയകാണസ. 
വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 9 ആയജ കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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1-1-8)   ഫകൗകണഷന ഫണസ

കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  നജയമമ  1971,  കസക്ഷന  45(2)  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാല  ഫകൗകണഷന  ഫണസ  രൂപശ്രീകരജചജട്ടുണസ.  2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ
പ്രകകാരമ  29  സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളജലകായജ  1,50,57,594/-  രൂപ  ഈ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപകായജ  നജലവജലുണസ.  ആയതജകന  വജശദകാമശങ്ങള്  അനുബനമ  11  ആയജ
കചര്ത്തെജട്ടുണസ.

1-2)   ധനകകാരദവമ ധനവജനജകയകാഗവമ   -
കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങള്

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സസ്വനമകായജ  'ഫജനകാനഷദല്  ആനസ  അക്കകൗണസ  റൂള്സസ'
നജലവജലജല. അതുകകകാണസ തകന സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ നജയമ  സ്റ്റകാറക്യൂടസ വദവസ്ഥകള്– ,
സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരജകന  അക്കകൗണജമഗസ  സമ്പ്രദകായമ  എനജവ  അനുവര്ത്തെജചകാണസ
വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  തയകാറകാകക്കണതസ  (കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  ആക്ടസ  1971,
സര്വ്വകലകാശകാല  സ്റ്റകാറക്യൂടസ  ജജ.ഒ.(എമ.എസസ.)നമ.257/79/എ.ഡജ.  തശ്രീയതജ.23-06-1979).
ഫണസ  ടകാനസ്ഫറുകള്,  കഡകപകാസജറസ  വര്ക്കുകള്  (ഡജ.പജ.പജ.)  എനജവ  വകാര്ഷജക
കണക്കുകളജകലക്കസ  ഉള്കപടുത്തുകമ്പകാള്  അപകാകതകള്  സമഭവജക്കുനണസ.  കക്രഡജറസ
കസയജല്  വഴജ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ള  ഭശ്രീമമകായ  തുകകള്
വകാര്ഷജകകണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തുനജല.  വജകകന്ദ്രശ്രീകൃതമകായ  ഒരു  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമമ
നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  കമല്  സൂചജപജച  സങശ്രീര്ണമകായ  പ്രവര്ത്തെന  കമഖലകള്
നജലനജല്ക്കുനതജനകാലുമ  സജമഗജള്  എനടജ  (കദകാഷസ  കബയ്സ്ഡസ)  അക്കകൗണജങ്ങസ  രശ്രീതജ
അവലമബജച്ചുകകകാണസ  തയകാറകാക്കുന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  അപൂര്ണമകാണസ.
സര്വ്വകലകാശകാല  നകാളജതുവകരയകായമ  അക്രൂവല്  രശ്രീതജയജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കസ
തയകാറകാക്കുനജല. അതുകകകാണസ തകന വകാര്ഷജക കണക്കസ സമഗ്രമല.

1-2-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ

1-2-1-1)    വകാര്ഷജക  ധനകകാരദപത്രജക  സമയബനജതമകായജ  സമര്പജചജടജല
കകരള കകാര്ഷജക സര്വകലകാശകാലയകടെ 2016-17 കല വകാര്ഷജക ധനകകാരദപത്രജക

03.10.2017-നകാണസ ഓഡജറജനകായജ സമര്പജചതസ. 1994-കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ
ആക്ടസ  വകുപസ  9  പ്രകകാരമ  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  അവസകാനജചസ  4  മകാസത്തെജനുള്ളജല്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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(ജൂവല 31 നകമ ) ഓഡജറജനകായജ വകാര്ഷജകകണക്കസ സമര്പജക്കണമ എന സമയപരജധജ
പകാലജചജടജല.

1-2-1-2)   ഓഫശ്രീസസ നശ്രീക്കജയജരജപസ  കതറകായജ കരഖകപടുത്തെജ–

2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
131,75,01,998/-  രൂപയകാണസ.  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  ആസ്ഥകാനത്തുമ  (100),
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  94  കകന്ദ്രങ്ങളജലുമുള്ള  അക്കകൗണ്ടുകളജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകാവസകാനമ  അവകശഷജക്കുന  നശ്രീക്കജയജരജപജകന  ആകക  തുകയകാണസ.
ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  50  അക്കകൗണ്ടുകള്  മകാത്രമ  പരജകശകാധജചകപകാള്  വകാര്ഷജകകണക്കജകന
കഷഡക്യൂളുകളജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന  അതകാതസ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക,
സര്വ്വകലകാശകാല  കകന്ദ്രങ്ങളജകല  ബുക്കസ  ഓഫസ  അക്കകൗണ്ടുകളജകല  നശ്രീക്കജയജരജപസ
തുകകയക്കകാള്  37.94  കകകാടെജ  രൂപ  അധജകമകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  കൂടെകാകത
റശ്രീക്കണസജലജകയഷന,  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകളജലുമ  ഈ  വദതദകാസമ
നജലനജല്ക്കുനണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

എ) ഓഫശ്രീസസ നശ്രീക്കജയജരജപസ തുക വദതദകാസമ

സര്വ്വകലകാശകാല സമര്പജച
വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ

അതകാതസ
കസക്ഷനുകള്
സൂക്ഷജക്കുന
രജജസ്റ്ററുകള്/
ബുക്കസ ഓഫസ

അക്കകൗണസസസ/ ബകാങസ
കസകാളുകള് പ്രകകാരമ

വദതദകാസമ

ഓഫശ്രീസസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

66,18,93,256 28,24,88,483 (+)37,94,04,773

അണ
കദകാഷ്ഡസ
കചക്കുകള്

1,21,74,095 5,55,67,521 (-)4,33,93,426

കലറസ
ക്രഡജറസ 37,37,78,107 3,50,41,946 (+)33,87,36,161
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ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ 31,55,68,413 30,78,09,061 (-)77,59,351

കമല്  സൂചജപജച  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ  ഓഫശ്രീസസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജല്
37,94,04,773/-  രൂപ,  അണ കദകാഷ്ഡസ കചക്കജനത്തെജല്  4,33,93,426/-  രൂപ,  കലറസ
കക്രഡജറസ  ഇനത്തെജല്  33,87,36,161/-  രൂപ,  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജല്
77,59,351/-  രൂപ എനജവ കതറകായകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ. 50  അക്കകൗണ്ടുകള്
മകാത്രമ പരജകശകാധജചകപകാള് കകണത്തെജയ വദതദകാസങ്ങളകാണസ ഇതസ. സര്വ്വകലകാശകാലയജല്
93 കഡകായജങസ & ഡജസ്കബഴജങസ ഓഫശ്രീസര്മകാര്ക്കസ കശ്രീഴജലകായജ 500 എണത്തെജല് കൂടുതല്
ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകള് നജലവജലുണസ.  ഈ ഒരു സകാഹചരദത്തെജല് കമല് സൂചജപജച ബകാങസ
അക്കകൗണ്ടുകളജല്  മകാത്രമകായജ  ഇത്രയമ  വദതദകാസമ  നജലനജല്ക്കുന.  ഇതസ  പരജകശകാധജചസ
ആവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-1-3) നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള് വമനസസ ബകാലനസകായജ 
കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന  ആകക
നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകയകടെ  (ഓഫശ്രീസസ  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപസ,  ബകാങസ
പകാസ്ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപസ)  കഷഡക്യൂളുകളജല്  വമനസസ  ബകാലനസകായജ
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ നമ കസ്റ്റഷന നമ അക്കകൗണസ നമ ഓഫശ്രീസസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

1 യൂണജകവഴജറജ കസനടല് CA A/C -
57069685721

(-)4288 (-)4288

2 ജജ പജ എഫസ 57006546359 (-)1,32,00,000

3 ഡബത എഫസ എസസ 57006548153 (-)50,000

4 എഫസ ബജ എസസ 67015527080 (-)63,000

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



21

5 ഇ എ പജ SB A/C -
10584374023 (-)71,39,322

6 സജ & ബജ കകകാകളജസ SB A/C -
57006549940 (-)2,39,714

7 ഐ എഫസ എസസ ആര്
എസസ, കരമന

SB A/C -
57000967815 (-)4,33,373

8 എന എ ആര് പജ എസസ
ആര്, കവള്ളകായണജ

67094473378 (-)1,23,176

FD 67326787477 (-)4,71,878

FD 67326787807 (-)4,36,726

FD 67326788562 (-)7,72,137

9 ഒ ആര് എ ആര് എസസ,
കകായമകുളമ 

SB A/C-
57025676852 (-)5,355

10 അഗ്രജ.
ഓര്ണജകത്തെകാളജജ 67112251906 (-)1,81,475

11 Nematodes സജ ഒ എ,
കവള്ളകായണജ

SB A/C -
67146253674 (-)2,24,31,764

12 ഇ ടെജ സജ, മകഞശസ്വരമ 57052124514 (-)6,957

13 ആറജക്കസ, മണ്ണുത്തെജ SB A/C
57036554933

(-)1,07,83,450

കമല് സൂചജപജച തുകകള് കതറകായകാണസ വകാര്ഷജകകണക്കുകളജലുമ, കഷഡക്യൂളുകളജലുമ
കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  ഇത്തെരത്തെജലുള്ള അപകാകതകള് മൂലമ വകാര്ഷജകകണക്കജകല
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയജല് വലജയ വദതദകാസമ നജലനജല്ക്കുനണസ.
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1-2-1-4)    വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങളജകല വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള് 
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കശ്രീഴജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  വകാര്ഷജക

കണക്കുകളജല്  അപകാകതകള്  നജലനജല്ക്കുനണസ.  ഇതസ  ചുവകടെകചര്ത്തെ  വജധമ  ഈ
റജകപകാര്ടജല് വജവജധ ഖണജകകളജലകായജ പരകാമര്ശജചജട്ടുണസ. 

ക്രമ
നമ്പര്

കകന്ദ്രത്തെജകന കപരസ ഖണജക
നമ

1 അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മണ്ണുത്തെജ 3-1-4

2 എഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന, തവനൂര് 3-4-1

3 ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-6-5

4 യൂണജകവഴജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര 3-7-2

5 കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 3-8-2

6 AICRP ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, കവള്ളകാനജക്കര 3-9-2

7 കസനടല് കടയജനജമഗസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ 3-10-1

8 ആകരകാമകാറജക്കസ & കമഡജസജനല് പകാനസസസ, ഓടെക്കകാലജ 3-11-1

9 കകകാകളജസ ഓഫസ കകകാ - ഓപകറഷന, ബകാങജമഗസ & മകാകനജ്കമനസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-12-4

10 കഹകാര്ടജക്കള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-15-5

11 അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 3-17-1

12 കകാലകാവസ്ഥ വദതജയകാന പഠന ഗകവഷണ അക്കകാഡമജ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-19-4

13 AINP ഓണ കമഡജസജനല് & ആകരകാമകാറജക്കസ പകാനസസസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-20-1
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14 കകമ്പകാസ്റ്റസ എനറജചസകമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-21-1

15 കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്ര 3-23-4

16 കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാകടെകകകാളജജ & കമകാളജക്കുലകാര്
ബകയകാളജജ, കവള്ളകാനജക്കര 3-26-1

17 കഫകാറജക്കള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജക്ടസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-28-2

18 വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ 3-29-1

19 സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 3-30-1

20 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ 3-32-1

21 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ 3-33-1

22 എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവളളകാനജക്കര 3-47-1

23 സബസ കസനര് ഓഫസ RARS(NR), മകഞശസ്വരമ 3-52-1

24 കക എ യ പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 3-54-4

25 ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്, കകകാഴജകക്കകാടെസ 3-61-2

കമല് അപകാകതകള് പരജഹരജക്കകാനകാവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-1-5) സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കുമ  ,   കകന്ദ്രങ്ങളജല് തയകാറകാക്കുന
കണക്കുമ സമകാന രശ്രീതജയജലല

സര്വ്വകലകാശകാലയസ  കശ്രീഴജലുള്ള  എലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെയമ  വരവകചലവസ
കണക്കുകളുകടെ ആകക തുകയകാണസ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വകാര്ഷജക കണക്കസ.  എനകാല്
രണസ  തലത്തെജലുള്ള  കണക്കുകളുമ  സമകാനരശ്രീതജയജലല  തയകാറകാക്കുനതസ.  ഇതസ
പരജകശകാധജകക്കണതുമ ആവശദമകായ മകാറങ്ങള് വരുകത്തെണതുമകാണസ.
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1-2-2)   ധനസഹകായവമ വജനജകയകാഗവമ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ധനസഹകായവമ  വജനജകയകാഗവമ  സമബനജച

കപകാതുപരകാമര്ശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1-2-2-1)   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണസ   -   മുനജരജപസ  ,   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളുകടെ 
ഫണസ തജരജച്ചുള്ള കണക്കുകള് ലഭദമല  .

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജകല  സര്വ്വകലകാശകാല  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ
മുനജരജപസ  തുക  149,90,00,139/-  രൂപയമ  വര്ഷകാനദ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  131,75,01,998/-
രൂപയമകാണസ.  ടെജ  തുകകളുകടെ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  മുനജരജപസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
വജശദകാമശങ്ങള്  ലഭദമല. ഇതസ  പരജകശകാധജചസ  ഫണസ  തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകള്
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

1-2-2-2)   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര് കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ നടെത്തെജപസ  - 20,59,86,882/-  രൂപ 
വകമകാറജ കചലവകാക്കജ

വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ ഐ.സജ.എ.ആര് കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ നടെത്തെജപ്പുമകായജ
ബനകപടസ  20,59,86,882/-രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാല  വകമകാറജ  കചലവകാക്കജയജട്ടുണസ.
എനകാല് ഫണസ തജരജച്ചുള്ള മുനജരജപസ നശ്രീക്കജയജരജപസ വജശദകാമശങ്ങള് ലഭദമലകാത്തെതജനകാല്
ഇത്രയമ തുക ഏതസ ഫണജല് നജനകാണസ വകമകാറജ കചലവഴജചകതനസ വദക്തമല.

1

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ വദതദകാസമ

ഐ സജ എ ആര് ധനസഹകായമ
(100%)

10,72,80,400 22,44,68,878 11,71,88,478

ഐ സജ എ ആര്
കകകാ- ഓര്ഡജകനറഡസ പ്രജക്റ്റുകള്

9,35,62,900 18,23,61,304 8,87,98,404

ആകക 200843300 406830182 205986882
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1-2-2-3)   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്   100%,   ഐ  .  സജ  .  എ  .  ആര്  .   കകകാ  -  ഓര്ഡജകനറസ 
കപ്രകാജകസ   (75%)   എനശ്രീ ഫണജനങ്ങളുകടെ വരവജനത്തെജല്   7,61,91,080/-   രൂപ 
കുറവസ

എ)  ഐ.സജ.എ.ആര്.  100%  ഫണജകന  2016-17  വര്ഷകത്തെ  ആകക  വരവസ
10,72,80,400/-  രൂപയകാണസ  വകാര്ഷജക കണക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്
ഐ.സജ.എ.ആര്.  ഗ്രകാനസ രജജസ്റ്റര്  XII  (ഫജനകാനസസ  കസക്ഷന)  പ്രകകാരവമ,  ടെജ
കപ്രകാജക്ടുകള്ക്കകായജ  സര്വ്വകലകാശകാല  തകന  നലജകജയജട്ടുള്ള  വജവജധ  വജനജകയകാഗ
സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്  പ്രകകാരവമ  ഈ  ഇനത്തെജല്  16,40,87,231/-  രൂപ  ഫണജങ്ങസ
ഏജനസജയജല് നജനമ ലഭജചതകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. വദതദകാസമ 5,68,06,831/-.രൂപ. 

ബജ)  ഐ.സജ.എ.ആര്.  കകകാ-ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്റ്റു  (75%)  കളുകടെ വകാര്ഷജക
കണക്കു  പ്രകകാരമുള്ള  ആകക  വരവസ  തുക  9,35,62,900/-  രൂപയകാണസ.  എനകാല്  കമല്
സൂചജപജച രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരവമ,  വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്ര പ്രകകാരവമ  11,29,47,149/-  രൂപ
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജചതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  വദതദകാസമ  1,93,84,249/-  രൂപ.
വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ഫണജകന കപരസ വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ
കരഖകപടുത്തെജയ വരവസ

രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാ

ലക്കസ ലഭജച
കരഖകപടുത്തെജയ വരവസ

വദതദകാസമ

ഐ.സജ.എ.
ആര്. 100%

10,72,80,400/- 16,40,87,231/- 5,68,06,831/-

ഐ.സജ.എ
.ആര് കകകാ-ഓര്

ഡജകനറസ കപ്രകാജകസ
75%

9,35,62,900 11,29,47,149 1,93,84,249

ആകക 7,61,91,080

കമല്  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  7,61,91,080/-  രൂപ  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  ഈ
ഫണജനങ്ങളുകടെ ശശ്രീര്ഷകത്തെജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജടജല. കമല് സൂചജപജച കുറവസ വന
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തുക  'സകസ്പെനസസ'  (8888)  എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജലകാണസ  ബുക്കസ  കചയജരജക്കുനതസ.
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ അവസകാനജചജട്ടുമ സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടെജ ഫണസ
'സകസ്പെനസസ'  എന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  കജടെക്കുനതസ  ഗകൗരവകമറജയ  വജഷയമകാണസ.  ഇതസ
സൂചജപജക്കുനതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  അക്കകൗണജങ്ങസ  സമ്പ്രദകായത്തെജകന  കപകാരകായ്മകളുമ,
ആഭദനര  നജയന്ത്രണ  സമവജധകാനത്തെജകന  കകാരദക്ഷമത  ഇലകായ്മയമകാണസ.

1-2-2-4)   തജരജചറജഞജടജലകാത്തെ ഫണസ   (8888)

2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകാവസകാനമ  10,35,24,100/-  രൂപ സകസ്പെനസസ ഫണസ
എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുന.  2016
ഏപ്രജല്,  കമയസ,  ജൂണ,  ജൂലകായസ  മകാസങ്ങളജലകായജടകാണസ  കമല്  സൂചജപജച
ധനസഹകായങ്ങളജല്  ഏകറയമ  ലഭജചജരജക്കുനതസ.  വജവജധ  പദ്ധതജകളുകടെ
നടെത്തെജപജനകായജ വജവജധ ഫണജങ്ങസ ഏജനസജകള് നല്കജയ ധനസഹകായമ ഇത്രയമ
കകാലമ  സകസ്പെനസസ  കഹഡജലകായജ  തജരജചറജയകാകത  നജലനജര്ത്തുനതുമ,
ആവശദമകായ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ  ഉപകയകാഗജക്കകാകത  കജടെക്കുനതുമ
ഗുരുതരമകായവശ്രീഴ്ചയകാണസ.

1-2-2-5)   പദ്ധതജ ധനസഹകായമ  -   വജനജകയകാഗമ തൃപജകരമല
2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനമ ലഭജച പദ്ധതജ

ധനസഹകായത്തെജല് നജനമ 49% മകാത്രമകാണസ കചലവഴജചജരജക്കുനതസ

ഫണജമഗസ ഏജനസജ ധനസഹകായമ വജനജകയകാഗമ

സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനളള പദ്ധതജ
ധനസഹകായമ

42,24,50,000 20,77,35,224

1-2-3)   ആഭദനര വരവസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ആഭദനര വരവസ സമബനജച കപകാതു പരകാമര്ശങ്ങള് 

ചുവകടെ കചര്ക്കുന.
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1-2-3-1)   ആഭദനര വരവസ   -10.96   കകകാടെജ രൂപ സര്വ്വകലകാശകാലകാ 
അക്കകൗണജകലക്കസ   (A/C NO.67347312827)   വകമകാറജയജടജല

2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ആഭദനര വരുമകാനമ
25,56,79,373/- രൂപയകാണസ. എനകാല് ടെജ തുകയജല് നജനമ 14,60,10,457/- രൂപ മകാത്രമകാണസ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ആഭദനര  വരുമകാനത്തെജകന  അക്കകൗണജകലക്കസ
(A/c.No.67347312827)  നജകക്ഷപജക്കകപടജട്ടുള്ളതസ.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കശ്രീഴജലുള്ള വജവജധ
കകന്ദ്രങ്ങളജലകായജ അക്കകൗണസ കചയകപട 25,56,79,373/- രൂപയജല് 10,96,68,916/- രൂപ ടെജ
അക്കകൗണജകലക്കസ (A/c.No.67347312827) ക്രഡജറസ കചയകപടജടജല.

ആകക ആഭദനര വരവസ 25,56,79,373/-

സര്വ്വകലകാശകാല ആഭദനര വരുമകാന 
അക്കകൗണജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപട തുക

14,60,10,457/-

വദതദകാസമ 10,96,68,916/-

 
2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  മുതല്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  വജവജധ

കകന്ദ്രങ്ങളജകല ആഭദനരവരുമകാന ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജകലക്കസ നജകക്ഷപജക്കകപടുന
തുകകള്  അതകാതസ  ആഴ്ചതകന  ഒരു  മജനജമമ  ബകാലനസസ  മകാത്രമ  ബകാക്കജ  നജര്ത്തെജ
"Autosweep  ” ആയജ  സര്വ്വകലകാശകാല  കസനറജലുള്ള  ആഭദനരവരുമകാനത്തെജകന
അക്കകൗണജകലക്കസ  (A/c.No.67347312827)  മകാറകപടുനണസ.  ഈ  ഒരു  സകാഹചരദമ
നജലനജല്കക്ക  10.96  കകകാടെജ  രൂപ  കസനടല്  അക്കകൗണജകലക്കസ  ക്രഡജറസ
കചയകപടെകാതജരജക്കുനതസ  ഗുരുതരമകായ  വശ്രീഴ്ചയകാണസ. ഇതസ  പരജകശകാധജചസ  എത്രയമ
കപകടനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

1-2-3-2)    റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകള്    -    വരവകള് കൃതദമകായജ കമപ് കടകാളറുകടെ
അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുനജല  .

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയസ കശ്രീഴജലകായജ ഐ.സജ.എ.ആര് റജകവകാള്വജമഗസ
ഫണസ, ഒ.ഇ.എ.പജ.  റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ, കക.എ.യ. റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ എനജങ്ങകന
മൂന തരത്തെജലുള്ള റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുകളകാണസ പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.  2016-17  വകാര്ഷജക
കണക്കസ പ്രകകാരമ സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കമകാത്തെമ ആഭദനര വരുമകാനത്തെജകന 54%  വമ
ഇതജല്  നജനള്ള  വരവകാണസ.  എനകാല്  വജവജധ  കകന്ദ്രങ്ങളജല്  ലഭജക്കുന  വരവകള്
കൃതദമകായജ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  ഒടുക്കുനജല.  റജകവകാള്വജങ്ങസ  ഫണജകന
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പ്രവര്ത്തെന  മകാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകകാരമ(ഡയറക്ടര്  ഓഫസ    റജസര്ചജകന  ഉത്തെരവസ  നമ്പര്
R2/65600/11 തശ്രീയതജ 22-11-2012) റജകവകാള്വജങ്ങസ ഫണസ ഇനത്തെജല് അതതസ കകന്ദ്രങ്ങളജല്
ലഭജക്കുന വരവസ തുകകള് പ്രതജമകാസമ കമപ് കടകാളര് അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുവകാന (Corpus
amount  ഒഴജകക)  നജര്കദ്ദേശജക്കുന.  എനകാല്  ഇതസ  കൃതദമകായജ  നടെക്കുനജല. 2016-17
വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  കമകാത്തെമ  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  വരവജകന  49%
മകാത്രമകാണസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  ലഭദമകായജട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ
പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ- അതകാതസ
കകന്ദ്രങ്ങളജല് ലഭജച വരവസ

29,80,28,850

കമപ് കടകാളര് അക്കകൗണജകലക്കസ ഒടുക്കുവന
തുക

14,60,65,891

വദതദകാസമ 15,19,62,959

1-2-3-3)   സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങള് ടഷറജ അക്കകൗണ്ടുകളജല് 
സൂക്ഷജക്കകാത്തെതജനകാല് പലജശ ഇനത്തെജല് നഷ്ടമ

2016-17 വകാര്ഷജക കണക്കസ പ്രകകാരമ 98 സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളജലകായജ 12,11,48,998/- 
രൂപ നശ്രീക്കജയജരജപകായജ നജലവജലുണസ. എനകാല് ഇതജല് ഏറജയ പങമ 
നജകക്ഷപജക്കകപടജരജക്കുനതസ കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജലകാണസ. എനകാല് സ്ഥജര 
നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ സമസ്ഥകാന ടഷറജ അക്കകൗണജല് ലഭദമകാകുന പലജശ നജരക്കജകന 
അകപക്ഷജചസ കുറഞ നജരക്കജലകാണസ കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജല് നജനമ പലജശ 
ലഭദമകാവനതസ. ഇതുമകായജ ബനകപടസ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ 3/17 മുതല് 
4/17 വകര കസ്റ്ററസ ബകാങസ ഓഫസ ഇനദയജല് നജകക്ഷപജച സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ 
വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

എഫസ.ഡജ

നമ്പര്
തുക കകാലവധജ

പലജശ
നജരക്കസ ബകാങസ

67396004904 50,00,000 18.3.17 മുതല് 6.9 എസസ.ബജ.ഐ
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18.3.18

67396016772 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67396886124 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67396883825 50,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

67397903354 75,00,000
18.3.17 മുതല്

18.3.18
6.9 എസസ.ബജ.ഐ

ആകക 2,75,00,000

ഈ കകാലയളവജല് സമസ്ഥകാന ടഷറജ അക്കകൗണജല് ലഭദമകാകുന പലജശ നജരക്കസ
8.50% ആണസ. (ജജ.ഒ.പജ നമ്പര് 25/2017/ഫജന. തശ്രീയതജ 21.02.2017). ആയതജനകാല് പലജശ
ഇനത്തെജല് നഷ്ടമ സമഭവജചജട്ടുണസ. 

തുക എസസ.ബജ.ഐ പലജശ(6.9) ടഷറജ അക്കകൗണസ പലജശ(8.5) നഷ്ടമ

2,75,00,000 18,97,500 23,37,500 4,40,400

കകവലമ  അഞസ സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളജല്  മകാത്രമകായജ  പലജശ  ഇനത്തെജല്
4,40,400/-  രൂപ  നഷ്ടമ  സമഭവജച്ചുകവങജല്  കമകാത്തെമ  സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ
കണക്കസ  പരജകശകാധജക്കുകമ്പകാള്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  ഈ  ഇനത്തെജല്  പ്രതജവര്ഷമ
ഭശ്രീമമകായ നഷ്ടമ സമഭവജക്കുനണസ. ആയതജനകാല് സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ കശ്രീഴജലുള്ള എലകാ
സ്ഥജര  നജകക്ഷപങ്ങളുമ  പരജകശകാധജചസ  സര്ക്കകാര്  ടഷറജയജലലകാത്തെ  നജകക്ഷപങ്ങള്
ആയതജകലക്കസ മകാറവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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1-2-4)   ഇയര് മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള്

മുനവര്ഷങ്ങളജകല  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ട്ടുകളജല്  ആവര്ത്തെജചസ  ആവശദകപടജട്ടുമ
വകാര്ഷജക  കണക്കജകനകാകടെകാപമ  ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ  ഫണ്ടുകളകായ  ജനറല്  കപ്രകാവജഡനസ
ഫണസ(ജജ.പജ.എഫസ), കവല്കഫയര്ഫണസ സശ്രീമ (ഡബത.എഫസ.എസസ), ഫകാമജലജ കബനജഫജറസ
സശ്രീമ  (എഫസ.ബജ.എസസ),വര്കക്കഴസ  കപ്രകാവജഡനസ  ഫണസ  (ഡബത.പജ.എഫസ),  വര്കക്കഴസ
കവല്കഫയര്ഫണസ സശ്രീമ  (  ഡബത.ഡബത.എഫസ.എസസ),  വര്കക്കഴസ ഫകാമജലജ കബനജഫജറസ
സശ്രീമ  (ഡബത.എഫസ.ബജ.എസസ),  കലകാണസസ  &  അഡസ്വകാനസസസ,  കപനഷന  ഫണസ
എനജവയകടെ വജശദകാമശങ്ങള് ഉള്പടുത്തെജയജടജല. ഇയര്മകാര്ക്കസഡസ ഫണ്ടുകള് ഉള്കപകടെ
എലകാവജഭകാഗമ ഫണ്ടുകളുകടെ വജവരങ്ങളുമ വകാര്ഷജകകണക്കജല് ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

1-2-4-1)   കലകാണ   &  സകസ്പെനസസ വജശദകാമശങ്ങള് നല്കകണതകാണസ  .

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ആകക  വരവ
കചലവകള്ക്കസ കശഷമ കലകാണ & സകസ്പെനസസ ഇനത്തെജല് 14,35,32,459/-രൂപ വരവകായമ
30,51,36,000/-രൂപ  കചലവകായമ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  ഇതജകന  കഷഡക്യൂളുകള്
പരജകശകാധജക്കുവകാനകായജ  നല്കകാന  ആവശദകപകടങജലുമ  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ
വരവജകന വജശദകാമശങ്ങള് മകാത്രകമ ലഭദമകാക്കജയജട്ടുള.  കചലവസ ഭകാഗത്തെജകന കഷഡക്യൂള്
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  ലഭദമല.  ഈ  ഇനത്തെജല്  വരവജകന  ഇരടജ  കചലവസ
കരഖകപടുത്തെജയ  സകാഹചരദത്തെജല്  ആയതസ  പരജകശകാധജക്കുവകാനുള്ള  കഷഡക്യൂളുകള്
ലഭദമലകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. 

രണ്ടുതരത്തെജലുള്ള  സകസ്പെനസസ  തുകകളകാണസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജലുള്ളതസ.
ജജ.പജ.എഫസ, ഡബ്ളത.പജ.എഫസ കപകാലുള്ള സര്വ്വകലകാശകാലക്കുള്ളജല് തകന പജടെജക്കകപടുന
തുകകളുമ  ഇനകമ  ടെകാകസ,  എല്.ഐ.സജ  കപകാകല  സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  കവളജയജല്
ഒടുകക്കണ  തുകകളുമ.  വകാര്ഷജക  കണക്കജകന  വരവ  ഭകാഗത്തെസ  കമപ് കടകാളര്ക്കസ
വകമകാകറണ  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ  ഇനത്തെജല്  ജശ്രീവനക്കകാരജല്  നജനമ  പജടെജച
തുകകളകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്  കചലവസ  ഭകാഗത്തെസ  വരവജകന
ഇരടജയകാണസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കമല്  സൂചജപജച  രണജനത്തെജലുമ
(സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഉള്ളജല് പജടെജക്കുന സകസ്പെനസസ തുകകള്, സര്വ്വകലകാശകാലയസ
കവളജയജല്  ഒടുകക്കണ  സകസ്പെനസസ  തുകകള്)  വരുന  കലകാണ  &  സകസ്പെനസസ
തുകകളകാണസ  ഇവജകടെ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളകതങജല്  ക്രമകകടുകള്ക്കുള്ള
സകാധദതകള്  നജലനജല്ക്കുനണസ. ആയതജനകാല്  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല
പരജകശകാധജകക്കണതകാണസ.
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1-2-4-2)    ജജ  .  പജ  .  എഫസ  ,    ഡബ്ളത  .  പജ  .  എഫസ  അക്കകൗണ്ടുകളജലകായജ
100,43,11,547/-  രൂപ കുറവസ

2016-17  വര്ഷകത്തെ  ജജ.പജ.എഫസ,  ഡബ്ളത.പജ.എഫസ  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമ  ഈ
അക്കകൗണ്ടുകളജല് 100,43,11,547/-രൂപ കുറവകാണസ.

ഇനമ കുറവസ തുക

ജജ.പജ.എഫസ 97,69,42,723

ഡബ്ളത.പജ.എഫസ 2,73,68,824
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LEFT BLANK
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 ഭകാഗമ-2

വരവസ കണക്കുകളജനകമലുള്ള ഓഡജറസ
നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള്

2-1)   കക്രഡജറസ കസയജല്   - 67,40,147/-   രൂപ സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ
ലഭദമകായജടജല  .

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയജല് ഉല്പകാദജപജക്കുന കചടെജകള്,  വജത്തുകള്,
മറസ  നടെശ്രീല് വസ്തുക്കള് എനജവയകടെ വജപണനത്തെജകന ഭകാഗമകായജ  സര്ക്കകാരജന വജവജധ
വകുപ്പുകള്ക്കുമ, സര്വ്വകലകാശകാലയജകല വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള് പരസ്പെരവമ ഇനകവകായ്സുകള്
(കക്രഡജറസ കസയജല്)  പ്രകകാരമുള്ള വജല്പനകള് കകാലങ്ങളകായജ നടെക്കുനണസ.  എനകാല്
ഇതജനസ നജയതമകായ നടെപടെജക്രമങ്ങകളകാ, ചടങ്ങകളകാ സര്വ്വകലകാശകാലയജല് നജലവജല. ഈ
നടെപടെജകളജകല  ക്രമരകാഹജതദകത്തെക്കുറജചസ  2015-16  വര്ഷകത്തെ  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടജല്
(ഖണജക  2-2)  പരകാമര്ശജചജട്ടുമ  സര്വ്വകലകാശകാല നകാളജതുവകര നടെപടെജ  സസ്വശ്രീകരജചജടജല.
കൂടെകാകത  പ്രസ്തുത  ഖണജകയജല്  1,18,82,016/-  രൂപ  കക്രഡജറസ  കസയജല്  ഇനത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ളതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജരുന.  ഇതജല്
തശ്രീര്പകാക്കജയതുമ കശഷജക്കുനതുമകായ തുകകളുകടെ വജവരങ്ങളുമ ലഭദമകാക്കജയജടജല. 

2016-17  വര്ഷകത്തെ  വജല്പനയജല്  67,40,147/-  രൂപയകാണസ  ഈ  ഇനത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ ലഭജക്കുവകാനുള്ളതസ. പ്രതജവര്ഷമ ഭശ്രീമമകായ തുകകളകാണസ ഇത്തെരത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാലക്കസ  ലഭജക്കുവകാനുള്ളതസ.  എനകാല്  ഇതസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്
ഉള്കപടുത്തുകകയകാ,  ലഭജക്കുവകാനുള്ള  തുകകളുകടെ  വര്ഷമ  തജരജച്ചുള്ള  സമക്ഷജപമ
സൂക്ഷജക്കുകകയകാ  കചയ്യുനജല.  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടെകാത്തെ  ടെജ  തുകകള്
ലഭദമകാക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ ഇനകവകായ്സുകളുകടെ (2016-17) വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് കകന്ദ്രത്തെജകന കപരസ ലഭജക്കകാനുള്ള
തുക

1 പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന & നഴറജ മകാകനജ്കമനസ
യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര

47,000

2 കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 19,100
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3 കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ 3,66,396

4 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ ഒകലറജക്കള്ചര്,
കവള്ളകാനജക്കര

49,120

5 റശ്രീജജയണല് അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന,
പശ്രീലജകക്കകാടെസ

5,03,996

6 അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന
കസനര്

30,945

7 കകാര്ഷജക വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 27,21,939

8 കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര 44,035

9 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ വമകക്രകാബകയകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര

2,04,787

10 കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ 3,20,225

11 കക എ യ പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 11,65,810

12 ആകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല്
പ്ളകാനസ,ഓടെക്കകാലജ

18,406

13 കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര്
എഞജനശ്രീയറജമഗസ & കടെകകകാളജജ, തവനൂര്

43,595

14 വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ 18,025

15 ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര 35,815

16 കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ 6,68,990

17 പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, 4,81,963
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അമ്പലവയല്

ആകക 67,40,147

വജശദകാമശങ്ങള് അനുബനമ 10 ആയജ കചര്ക്കുന.

2-2)   കക എ യ എകസ്റ്ററസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

2-2-1)   റബര് മരങ്ങള് പുനര്കലലമ കചയജടജല
കക.എ.യ റബര് എകസ്റ്ററജകല 11,518 റബര് മരങ്ങള് പുനര്കലലമ കചയതകായജ 

കകാണുനജല. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ കബകാ
ക്കസ

കപകാടജകന
കപരസ 

ടെകാപജമഗജനുള്ള
മരങ്ങളുകടെ

എണമ

കലലമ കചയതജകന
വജശദകാമശങ്ങള് കലല തുക

1 എ സുഹകാസജനജ 2900

14.2.14 മുതല്
14.02.16 വകര രണസ

വര്ഷകത്തെയസ

25,61,455

2 ബജ പഞവടെജ I 5600 55,00,000

3 ഡബത
2 എ

പ്രജയദര്ശജനജ 2541 33,00,000

4 - പഞവടെജ II 477 നകാളജതുവകര കലലമ
കചയജടജല

-

ആയതസ പുനര്കലലമ നടെത്തുനതജനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

2-2-2)   കുടെജശജക തുക ഈടെകാക്കുനതജനസ നടെപടെജകള് 
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ

1)  കകരള അഗ്രജകള്ചറല് യൂണജകവഴജറജ എകസ്റ്ററജകല ഗ്രൂപസ  4 (കകകാകക്കകാ ഫകാമ ഏരജയ)
കസകാടര്  ടെകാപജമഗജനസ  20.07.16  മുതല്  രണസ  വര്ഷകത്തെക്കസ  എടുത്തെജട്ടുളള  ശശ്രീ.അബ്ദുള്
ജഗ്ഫര്,  ഫകാത്തെജമ  മനസജല്,  കണയമ,  പത്തെനകാപുരമ,  കകകാലമ  3- ാകാമഗഡുവകായ
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4,71,178/-  രൂപ ഇനജയമ അടെക്കുവകാന ബകാക്കജയണസ. 25.07.2017  നസ അടെവകാകക്കണ തുക
22.01.18  (22.12.17  തശ്രീയതജയജകല കക.എസസ.എ  (എ ജജ  യ)  എ 1  966/17(601)  – നമ്പര്
ഓഡജറസ കനകാടജനസ 22.01.18 നസ നല്കജയ മറുപടെജ പ്രകകാരമ) വകര അടെവകാക്കജയജടജല.

2)  ഗ്രൂപസ  III  യജല്  ഉളള  റബര്  മരങ്ങള്  രണസ  വര്ഷകത്തെക്കസ  റഗുലര്  ടെകാപജങ്ങസ
നടെത്തുനതജനകായജ  ശശ്രീ.കതകാമസസ  കജകാര്ജസ  വമലകാറ്റൂര്  കഹകൗസസ,  പനജയകാര്കുടജ,
കപകാനമുടെജ ഇടുക്കജ, എനയകാള്ക്കസ നല്കജയജട്ടുണസ. എനകാല് 3 -ാകാമ ഗഡുവകായ 2,93,062/-
(ആകക  കലല  തുക  11,83,325/-)  രൂപ  അടെവകാക്കജയജടജല.  മൂനകാമ  ഗഡു  അടെവകാകക്കണ
തജയതജ 20.05.17 ആയജരുനകവങജലുമ 22.01.18 (22.12.17 തശ്രീയതജയജകല കക.എസസ.എ (എ
ജജ  യ)  എ 1   966/17(601)  – നമ്പര്  ഓഡജറസ  കനകാടജനസ  22.01.18 നസ  നല്കജയ  മറുപടെജ
പ്രകകാരമ) വകര തുക അടെവകാക്കജയജടജല.

കമല് തുകകള് അടെക്കുവകാന വശ്രീഴ്ച വരുത്തെജയതജനസ 18% പലജശ സഹജതമ ഈടെകാക്കജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

2-3)   കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   വവറജല

2-3-1)   രസശ്രീതുകളുകടെ ഉപകയകാഗത്തെജല് കണ അപകാകതകള് 
ഓഡജറസ കകാലയളവജകല രസശ്രീതുകളുകടെ ഉപകയകാഗത്തെജല് തകാകഴ പറയന 

അപകാകതകള് കകാണുന. 

ക്രമ
നമ.

രസശ്രീതസ
ബുക്കസ നമ. 

രസശ്രീതസ നമ.
തജയതജ തുക അപകാകത

1 63553 11/ 31.8.17 1,875 Cancelled എനസ original, duplicate
ഇവ രണജലുമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല 

2 63234 61/ 21.7.17 2,000
Original മകാത്രമ Cancelled

കചയജരജക്കുന. duplicate കദകാനസല്
കചയജടജല.

3 63552 85/ 26.8.17 620 “

4 63554 41/ 23.9.17 3,125 “

5 63555 40/ 4.10.17 600 “

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



37

6 63557 66/ 20.10.17 180 “

7 63804 3/ 23.10.17 250 “

8 63552 91/ 29.8.17 6,705 കദകാനസല് കചയതജനസ കകാരണമ
കരഖകപടുത്തെജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല

കമല്  സൂചജപജച  രസശ്രീതജകള്  കദകാനസല്  കചയതജനസ  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ
ഉത്തെരവകാദജത്തെകപടവര്  സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജടജല.  ആയതജനകാല്  ഇക്കകാരദമ  ഭകാവജയജല്
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

2-4) AINP   ഓണ അഗ്രജക്കള്ചറല് ഓര്ണജകത്തെകാളജജ  ,   സജ ഒ
എചസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

2-4-1)   കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര്   -   അപകാകതകള്
1) വജല്പനയകായജ എത്തെജക്കുന കതനജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ക്ഷമതയള്ള ഉകദദകാഗസ്ഥന 
പരജകശകാധജക്കുകകയകാ സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചയജടജല.

 2)  കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററജല് കതന ഇലകാതജരുന ദജവസങ്ങളജലുമ  16  മുതല്  22  കുപജ കതന
വജല്പന നടെത്തെജയജട്ടുണസ. ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന

ക്രമ നമ തശ്രീയതജ രസശ്രീതജ നമ കസ്റ്റകാക്കസ(കുപജ) വജല്പന(കുപജ)

1 28.10.15 34/60208 11 16

2 28.10.16 10/62268 ഇല 22

3 23.06.17 61/63168 1 4
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3) 28.06.2017  നസ ഭകൗതശ്രീക പരജകശകാധന നടെത്തെജയകപകാള്  28  കുപജ കതനകാണസ കകാണകാന
സകാധജചതസ. എനകാല് കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ ടെജ ദജവസകത്തെ കസ്റ്റകാക്കസ 35 കുപജയകാണസ.

4)  കതന ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  വകാങ്ങജക്കുന കതന കബകാടജലുകള്,  കദകാപ്പുകള്,
സ്റ്റജക്കറുകള് എനജവ കസ്റ്റകാക്കജല് കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  കതന കുപജകളജല് പതജപജക്കുന
കലബലജല്  ബകാചസ  നമ്പര്,  സശ്രീരജയല്  നമ്പര്,  ഓഫശ്രീസസ  സശ്രീല്  എനജവ
കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

5) കതനജകന കസ്റ്റകാക്കജല് നജനസ റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ വജറതജകന എണവമ കുറചസ

എഴുതജയജട്ടുണസ.

2-4-2)   രസശ്രീതസ ബുക്കസ നഷ്ടസകപട്ടു  സര്വ്വകലകാശകാല നടെപടെജ –
സസ്വശ്രീകരജചജടജല

19.10.16 ല് CCA4/8078/13 പ്രകകാരമ കഹഡസ കസ്വകാര്കടഴജല് നജനമ നല്കജയ 62667
നമ്പറജലുള്ള രസശ്രീതസ  ബുക്കസ ഓഫശ്രീസജല് നജനമ നഷ്ടകപടജട്ടുണസ  (ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണമ
നമ്പര് 4/30.06.17, 13/05.07.17 മറുപടെജ). ഇതസ സമബനജച്ചുള്ള അപകാകതകള് വജശദമകായജ
ചൂണജകകാണജച്ചുകകകാണസ  27.09.17  കല  കക.എസസ.എ(എ.ജജ.യ)  ആര്1   940/17  – നമ്പര്
പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാല  രജജസകാര്,  കമപസ  കടകാളര്  എനജവര്ക്കസ  പ്രകതദക  കത്തെസ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഗുരുതരമകായ  ഈ  വജഷയത്തെജല്  പരജകശകാധന  നടെത്തെജ  അനനര
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കണകമനസ കത്തെജല് ആവശദകപടജട്ടുമ സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല്
നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജചജടജല. ഇതു സമബനജച മറ അപകാകതകള് ചുവകടെകചര്ക്കുന.

1)  രസശ്രീതസ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കുനജല.  അതജനകാല് കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴജല്
നജനമ  ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  വകമകാറജയ  രസശ്രീതസ  ബുക്കുകളുകടെ  കൃതദത  അറജയകാന
സകാധജക്കുനജല.

2)  പ്രതജദജന  വരവസ  കരഖകപടുത്തുന  രജജസ്റ്റര്  (ആര്.ഡജ.ആര്)  ഓഫശ്രീസജല്
സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഓകരകാ  ദജവസകത്തെ  വരവമ,  ആയതജകന  ഒടുക്കു  വജശദകാമശങ്ങളുമ
എവജകടെയമ  കരഖകപടുത്തുനജല.  കദകാഷസ  ബുക്കജല്  ഓകരകാ  ദജവസകത്തെയമ  വരവസ
കരഖകപടുത്തുനകണങജലുമ  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന  അതസ  പരജകശകാധജക്കുകകയകാ
സകാക്ഷദകപടുത്തുകകയകാ കചയ്യുനജല.

3)  രസശ്രീതസ  ബുക്കസ,  പണമ  എനജവ  വകകകാരദമ  കചയകാന  ഒരകാകള  പ്രകതദകമകായജ
നജകയകാഗജചജടജല. ഒരു ദജവസമ തകന ഒനജലധജകമ വദക്തജകള് രസശ്രീതസ ബുക്കസ വകകകാരദമ
കചയതകായജ കകാണുന.
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4)  കതന  വജല്പനയജലൂകടെ  ലഭജച  തുക  രണ്ടുമകാസത്തെജലധജകമ  വകവശമ  വച കശഷമ
ബകാങജല്  ഒടുക്കജയതകായജ  കകാണുന.  (ഉദകാഹരണമ  01.04.17,  06.04.17  എനശ്രീ
തശ്രീയതജകളജകല വരവസ  1000/-  രൂപ  (രസശ്രീതജ  നമ്പര്  49/  63168  750/-  – രൂപ,  രസശ്രീതജ
നമ്പര് 50/ 63168  250/-  – രൂപ) ബകാങജല് അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ 23.06.17 കല ചലകാന
നമ്പര് 2002412 പ്രകകാരമകാണസ.)

5)  രസശ്രീതജകല  തജയതജ  തജരുത്തുകയമ  തുക  ബകാങജലടെക്കകാകത  വകവശമ
വചജരജക്കുനതകായമ  കകാണുന  (ഉദകാഹരണമ രസശ്രീതജ  ബുക്കസ  നമ്പര്  63168  കല രസശ്രീതജ
നമ്പര്  50,  51,  52,  53  എനജവയജല്  കതന  വജറ  തശ്രീയതജകളകായ  27.03.17,  06.04.17,
26.04.17,  26.04.17  എനജവ തജരുത്തെജ  23.06.17  എനകാക്കജ  മകാറജ,  ഇവയജകല തുകയകായ
2,000/- രൂപയമ 23.06.17 ല് രസശ്രീതസ കചയകപട 26,750/- രൂപയമ (107 കബകാടജല് കതന)
ഉള്കപകടെ  23.06.17  ലകാണസ  അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ.).  ഇത്തെരത്തെജല്  28,750/-രൂപ
രണ്ടുമകാസകത്തെകാളമ വകവശമ വചജട്ടുണസ.

6)  നമ്പര്  60209, 62268  എനശ്രീ രസശ്രീതസ ബുക്കുകളജല് കതനജകന അളവസ,  തുക എനജവ
തജരുത്തെജ  3,150/-  രൂപയകടെ  പണകാപഹരണമ  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 
നമ.

രസശ്രീതജ രസശ്രീതജ പ്രകകാരമ കതന 
വജറതജകന വജശദകാമശമ

തുക ബകാങജല്
അടെവകാക്കജയത്തെജകന 
വജശദകാമശമ
(രൂപയജല്)

നമ. തശ്രീയതജ തുക കബകാടജല്
(എണമ)

ആകക
തുക
(@250 
രൂപ/
കബകാ
ടജല്)

അടെവകാകക്ക
ണജയജ
രുനതസ

അടെവകാ
ക്കജയതസ

വദ
തദകാ
സമ*

1 90/
60209

05.07.16 2000 8 2,000 2,000 750 1,250

2 46/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

3 48/ 29.12.16 1000 4 1,000 1,000 100 900
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62268

4 51/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

5 52/
62268

29.12.16 500 2 500 500 150 350

6 57/
62268

29.12.16 250 1 250 250 150 100

7 58/
62268

29.12.16 500 2 500 500 150 350

ആകക
വദതദകാസമ

4,750 4,750 1,600 3,150

* വദതദകാസത്തെജനുള്ള കകാരണമ യഥകാര്ത്ഥ തുക രസശ്രീതജയജല് തജരുത്തെജ അടെച തുകയകായജ
മകാറജയതജനകാല്.

7)  രസശ്രീതസ  നല്കകാകത  കതന  വജല്പന  നടെത്തുനതകായജ  സ്ഥജരശ്രീകരജചജട്ടുണസ.വജല്പന
നടെത്തുന  വജവരങ്ങള്  കവള്ള  കപപറജല്  എഴുതജ  ഒകനകാ  രകണകാ  മകാസങ്ങള്ക്കസ
കശഷമകാണസ രസശ്രീതസ കചയ്യുനതസ.  [ഉദകാ : 01.04.17, 06.04.17 എനശ്രീ തശ്രീയതജകളജകല വരവസ
1,000/-  രൂപ  (രസശ്രീതജ  നമ  49/63168  750  രൂപ,  50/63168   250/-  – രൂപ)  ബകാങജല്
അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ 23.06.17 കല ചലകാന നമ  – 2002412 പ്രകകാരമകാണസ.]

8)  രസശ്രീതസ ബുക്കസ പരജകശകാധജചതജല് രണ്ടുമകാസത്തെജലധജകമ വജല്പന കകാണജക്കകാകത ഒറ
ദജവസമ 107 കുപജ കതന വജറതകായജ കകാണുന.

[ഉദകാ:  രസശ്രീതജ  ബുക്കസ  നമ   – 63168 കല  50,  51,  52,  53  എനജവയജല്  കതന  വജറ
തശ്രീയതജകളകായ  27.03.17,  06.04.17,  26.04.17,  26.04.17  എനജവ  തജരുത്തെജ  23.06.17
എനകാക്കജ മകാറജ,  ഇവയജകല തുകയകായ  2,000/-  രൂപയമ  23.06.17  ല് രസശ്രീതസ കചയകപട
26,750/-  രൂപയമ  (107  കുപജ കതന)  ഉള്കപകടെ  23.06.17 ലകാണസ അടെവകാക്കജയജരജക്കുനതസ.]

ഇതു  പ്രകകാരമ  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  ക്രമകപടുത്തെകാന  5  തവണകളകായജ  125  കുപജ
കസ്റ്റകാക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ. കതനജകന കസ്റ്റകാക്കസ കൃതദമകായജ പരജപകാലജക്കകാത്തെതജനകാല്
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രസശ്രീതസ  നല്കകാകത കതന വജല്പന നടെത്തെജയതജകന എണമ/തുക പരജകശകാധജക്കുവകാന
സകാധജചജടജല.

2-4-3)   കതന ഉല്പകാദനമ   -   അപകാകതകള്

1)  സര്വ്വകലകാശകാലകാ കദകാമ്പസജനുള്ളജലകായജ  5  കകകാളനജകളുമ  (കതനശ്രീച കൂടെസ)  ഇടുക്കജയജല്
ഒരു സസ്വകകാരദ വദക്തജയകടെ ഭൂമജയജലകായജ  19  കകകാളനജകളുമകാണസ കതന ഉല്പകാദനവമകായജ
ബനകപടസ നജലവജലുള്ളതസ. (ഓഡജറസ അകനസ്വഷണമ നമ്പര്  11/06-07-17  മറുപടെജ)  ഇതജല്
സസ്വകകാരദ  വദക്തജയകടെ  ഭൂമജയജലുള്ള  കതന  ഉല്പകാദനവമകായജ  ബനകപടസ  ടെജ
വദക്തജയമകായജ കരകാര് വദവസ്ഥകള് ഉണകാക്കജയജടജല.

2) കമല് സൂചജപജച കകകാളനജകളജല് നജനമ കതന കശഖരജക്കുനതജകന വജവരങ്ങള്, പ്രസ്തുത
കകകാളനജകളജല്  നജനമ  ലഭദമകായ  കതനജകന  അളവസ,  ഇതുമകായജ  ബനകപട
കജകാലജവജവരങ്ങള്,  ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  കതന  എത്തെജചതജകന  വജശദകാമശങ്ങള്,
കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  എത്തെജച  അസമസ്കൃത  കതനജകന  അളവസ,  അതജല്നജനമ  ലഭദമകായ
വജല്പനകയകാഗദമകായ  കതനജകന  അളവസ  തുടെങ്ങജയ  പ്രകാഥമജക  വജവരങ്ങള്  ലഭദമകാക്കുന
കരഖകകളകാ രജജസ്റ്ററുകകളകാ കകന്ദ്രത്തെജല് സൂക്ഷജചജടജല.

3)  കതനജകന ഗുണനജലവകാരമ ഉറപ്പുവരുത്തുനതജനുളള പരജകശകാധനകള് ടെജ  കകന്ദ്രത്തെജല്
നടെത്തുനജല. (Moisture content Test മകാത്രമകാണസ നടെത്തുനതസ).

2-5) കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്ര

2-5-1)   നകാളജകകര കലലമ – അപകാകതകള്

കശുമകാവസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജകല  കതങ്ങുകളജല്  നജനമ  2015  ഡജസമബറജല്
വജളകവടുത്തെ  8300  കതങ്ങകള്  08.01.16-നസ  കലലമ  കചയ്യുകയമ  8/-  രൂപ  അടെജസ്ഥകാന
വജലയജല് കലലമ ആരമഭജക്കുകയമ കചയ.  15  കപരകാണസ കലലത്തെജല് പകങടുത്തെജരുനതസ.
കലലത്തെജല്  പകങടുത്തെവര്  വജല  ഉയര്ത്തെകാന  തകാല്പരദമ  കകാണജചജല  എനകാണസ
ഫയലജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  കലലമ  ഉകപക്ഷജക്കുകയമ  പജനശ്രീടെസ  കക.എ.യ.
കസനടല് നഴറജക്കസ കവടജത്തൂക്കമ രശ്രീതജയജല് (split & dewatered) 2650 കജകലകാ, കജകലകാക്കസ
16.45  രൂപ നജരക്കജല് നല്കുകയമ  13.04.16-കല  100159802  രസശ്രീതജ  പ്രകകാരമ  43,593/-
രൂപ  ലഭജക്കുകയമ  കചയ.  ഒരു  കതങ്ങക്കസ  5.25  രൂപ  നജരക്കജലകാണസ  ലഭജചജരജക്കുനതസ.
അടെജസ്ഥകാന വജല 4/- രൂപയകാക്കണകമനസ കലലത്തെജല് പകങടുത്തെവര് ആവശദകപടതകായജ
ഓഡജറസ  ഒബ്ജക്ഷനുള്ള  മറുപടെജയജല്  പറകഞങജലുമ  ഇക്കകാരദമ  ഫയലജല്
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കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  അടെജസ്ഥകാനവജലയജല്  മകാറമ  വരുത്തെജ  പുനര്കലലമ  നടെത്തെകാന
ശമജചജടജല.  കതങ്ങയസ കമചകപട വജല ലഭജക്കുവകാന കവണ നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജചജടജല എന
കകാരദമ ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന. (ഫയല് നമ്പര് - CRM 762/2015).

2-6) ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ,
കവള്ളകാനജക്കര

2-6-1)   കസ്വകാളജറജ കണകടകാള് ലകാബസ  പരജകശകാധന ഫശ്രീസുകള് –
ഈടെകാക്കുനതജകല അപകാകതകള് 

 സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  26.04.14  കല  ഉത്തെരവസ  നമ.ആര്.8/63788/12  പ്രകകാരമ
കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  കകകാകളജസ,  കവള്ളകാനജക്കരയജലുമ  കകളപജജ  കകകാകളജസ  ഓഫസ
അഗ്രജകള്ചര് & എഞജനജയറജമഗസ കടെകകകാളജജ,  തവനൂരജലുമ “Establishment of Centre of
Excellence  in  Post  Harvest  Technology  and  Allied  Scheme  ” എന  പദ്ധതജ
നടെപജലകാക്കുനതജനസ  ഭരണകാനുമതജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ
പഴങ്ങളുകടെയമ കപ്രകാസസസ കചയ കഹകാര്ടജകള്ചര് ഉല്പനങ്ങളുകടെയമ വജവജധ കസ്വകാളജറജ
പരകാമശ്രീററുകള്  അളക്കുനതജനസ  നജരക്കുകള്  നജശ്ചയജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  വജവജധ
ഇനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഫശ്രീസുകള്  പരജകശകാധനയ  കശഷമ  ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമകാണസ
സസ്വശ്രീകരജക്കുനതസ. ഇനകവകായ്സസ രജജസ്റ്റര് പരജകശകാധജചതജല്, പരജകശകാധന കഴജഞ ചജല
സകാമ്പജളുകളുകടെ തുക ഇനജയമ ലഭജചജടജല.  ആയതജനകാല് പരജകശകാധന ഫശ്രീസുകള് രശശ്രീതജ
(ടെജ.ആര്.5)  മുകഖന  മുനകൂറകായജ  ഈടെകാക്കുനതജനു  കവണ  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

2-7) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്
2-7-1)   വരവസ ഒടുക്കജയജടജല

(1) 29.01.17 തശ്രീയതജയജകല തകാകഴ പറയന രശശ്രീതജ പ്രകകാരമുള്ള വരവസ ഒടുക്കജയജടജല.

ക്രമ നമ.
രശശ്രീതജ

റജമകാര്ക്കസസസ
നമ്പര് തുക

1 5/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

2 6/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017
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3 7/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

4 8/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017

5 9/61825 4,000 Rent for Open Space poopoli 2017

6 10/61825 2,000 EMD for stall no.40 poopoli 2017

7 11/61825 2,500 Advance rent for stall no.40 poopoli 2017

8 12/61825 1,000 EMD for Open Space poopoli 2017

9 13/61825 5,000 Rent for Open Space poopoli 2017

ആകക 26,500/-

അക്കകൗണസ കചയകാത്തെ കമല് തുകകള് ഉത്തെരവകാദജയകായ ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജനമ 
ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ. 

(2) USAIM day end report (ഒരു ദജവസകത്തെ കമ്പക്യൂടര് രസശ്രീതജകളുകടെ കമകാത്തെമ തുക) ല്
നജനമ  മകാനസ്വല് രസശ്രീതജയജകലക്കസ  കചര്ക്കുകയമ,  ആയതസ  ആര്  ഡജ  ആറജല്  കചര്ത്തെസ
ബകാങജല് അടെവകാക്കുകയമകാണസ കചയ്യുനതസ. 3.3.17  കല  USAIM day end report  പ്രകകാരമ
67,935/- രൂപ വരവണസ. എനകാല് ഈ തുക രശശ്രീതജയജല് (രശശ്രീതജ നമ.74/61824, തശ്രീയതജ
3.3.17) കവടജതജരുത്തെജ 43,432/- എനകാക്കജ ആര്.ഡജ.ആറജല് കരഖകപടുത്തെജ അക്കകൗണജല്
അടെവകാക്കജയതകായജ കകാണുന.  ഇതുമൂലമ  24,503/-  രൂപ വരവജല്  (അക്കകൗണജല്)  കുറവസ
വനജട്ടുണസ.  ഇപ്രകകാരമ അക്കകൗണജല് കുറവസ വനജട്ടുള്ള  24,503/-  രൂപ ഉത്തെരവകാദജയകായ
ഉകദദകാഗസ്ഥനജല് നജനമ ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

2-7-2)   രശശ്രീതജ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കുനജല

രശശ്രീതജ  ബുക്കജകന  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര് സ്ഥകാപനത്തെജല്  സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഇതുമൂലമ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനമ  ലഭജചജട്ടുള്ള  രശശ്രീതജ  ബുക്കുകളുകടെ  ബുക്കസ  നമ്പര്/എണമ,
ഉപകയകാഗജച രശശ്രീതജ ബുക്കുകളുകടെ ബുക്കസ നമ്പര്/എണമ, ബകാക്കജയള്ള രശശ്രീതജ ബുക്കുകളുകടെ
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ബുക്കസ നമ്പര്/എണമ എനജവയകടെ കൃതദത പരജകശകാധജചസ ഉറപ്പുവരുത്തുവകാന സകാധജചജടജല.
രശശ്രീതജ ബുക്കജകന കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് സൂക്ഷജക്കകാത്തെതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. 

2-7-3)   കമ്പക്യൂടര് രശശ്രീതജകളുകടെ കദകാനസകലഷന   -   രശശ്രീതജകള് 
സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജക്കുനജല 

കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന  കസ്റ്ററസകമനസ  പരജകശകാധജചതജല്,
കദകാനസല്  കചയജട്ടുള്ള  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനലജലുമ  കകാര്ബണ  കകകാപജയജലുമ
(ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ നല്കുനതസ)  കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ കരഖകപടുത്തെജ
ആയതസ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ  സൂക്ഷജക്കുനജല.  ഇതുമൂലമ  രശശ്രീതജകള്
കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ എനകാകണനസ പരജകശകാധജചസ  ഉറപസ  വരുത്തുവകാന
സകാധജചജടജല.  ഇതു സമബനജചസ  നല്കജയ ഓഡജറസ  റജകസ്വസജഷനുമ,  ഓഡജറസ  കനകാടജനുമ
മറുപടെജ  ലഭദമകായജടജല.  കദകാനസല്  കചയ  രസശ്രീതജകള്  ഇപ്രകകാരമ  സൂക്ഷജക്കകാത്തെ
സമവജധകാനത്തെജല്  സകാമ്പത്തെജക  ക്രമകക്കടുകള്ക്കുള്ള  സകാധദത  നജലനജല്ക്കുനണസ.
അതുകകകാണ്ടുതകന ഇതസ ഗുരുതരമകായ വശ്രീഴ്ചയകാണസ. വദകാപകമകായ രശ്രീതജയജല് വജല്പനകള്
നടെക്കുന  ഒരു  കകന്ദ്രകമന  നജലയജല്  ഇതസ  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്
പരജകശകാധജക്കകപകടെണതകാണസ.

2-7-4)    കപ്രകാസസജങ്ങസ  ലകാബസ  ,    സമൃദ്ധജ  കവജസ  മകാര്ക്കറസ
എനജവജടെങ്ങളജകല  ഉല്പനങ്ങളുകടെ  വജപണനമ    -
ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ രശശ്രീതജ നല്കുനജല  .

കപ്രകാസസജങ്ങസ  ലകാബസ,  സമൃദ്ധജ  കവജസ  മകാര്ക്കറസ  എനജവജടെങ്ങളജകല  വജല്പന
കകൗണറുകളജല് നജനമ ഉല്പനങ്ങള് വകാങ്ങുന ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ പ്രകതദകമ രശശ്രീതസ
നല്കകാകത  ഒരു  ദജവസകത്തെ  കമകാത്തെമ  ഉല്പനങ്ങളുകടെ  വജറസ  വരവകാണസ  രശശ്രീതജ
കചയകപടുനതസ.  ഉല്പനങ്ങള്  വകാങ്ങുന  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  പ്രകതദകമ  രസശ്രീതസ
നല്കകാത്തെതു മൂലമ ഓകരകാ ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കുമ നല്കുന ഉല്പനമ,  അളവസ,  നജരക്കസ
എനജവയകടെ  കൃതദത  പരജകശകാധജചസ  ഉറപ്പുവരുത്തുവകാന  സകാധജചജടജല.  ഈ  അപകാകത
2015-16  ഓഡജറസ  റജകപകാര്ടജല്  സൂചജപജചജട്ടുമ  ഇകപകാഴുമ  ഈ  അപകാകത  തുടെരുനതസ
ശരജയകായ  നടെപടെജയല.  ഇത്തെരമ  കതറകായ  പ്രവണതകള്  ഗുരുതരമകായ  സകാമ്പത്തെജക
ക്രമകക്കടുകള്ക്കുള്ള  സകാധദത  നജലനജര്ത്തുനണസ.  ഈ  സകാഹചരദത്തെജല്
സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല് അടെജയനജര നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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2-8) കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചറല്
എഞജനശ്രീയറശ്രീമഗസ & കടെകകകാളജജ, തവനൂര്

2-8-1)    കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന    -    ഒറജജജനല്  ,
കകാര്ബണ കകകാപജ എനജവ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജക്കുനജല  .

കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകളുകടെ  കദകാനസകലഷന  കസ്റ്ററസകമനസ  പരജകശകാധജചതജല്,
കദകാനസല് കചയജട്ടുള്ള രശശ്രീതജകളുകടെ ഒറജജജനലജലുമ കകാര്ബണ കകകാപജയജലുമ കദകാനസല്
കചയ്യുവകാനുള്ള  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ആയതസ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ
സൂക്ഷജക്കുനജല. ഇതുമൂലമ രശശ്രീതജകള് കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുള്ള കകാരണമ എനകാകണനസ
വദക്തമല.  ആയതജനകാല്  കദകാനസല്  കചയ്യുന  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനല്,  കകാര്ബണ
കകകാപജ  എനജവയജല്  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുള്ള  കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ആയതസ
ഓഫശ്രീസസ കമധകാവജ സകാക്ഷദകപടുത്തെജ സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.

2-9) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര്

2-9-1)   കമ്പക്യൂടര് രശശ്രീതജകളുകടെ കദകാനസകലഷന   -   ഡക്യൂപജകക്കറസ 
രശശ്രീതജ സൂക്ഷജക്കുനജല

2016-17  വര്ഷമ  കദകാനസല്  കചയ  രശശ്രീതജകളുകടെ  കമ്പക്യൂടര്  കസ്റ്ററസകമനസ
പരജകശകാധജചതജല്,  കദകാനസല്  കചയ  രശശ്രീതജകളുകടെ  ഒറജജജനല്  സൂക്ഷജചജട്ടുകണങജലുമ
ആയതജകന  ഡക്യൂപജകക്കറസ  രശശ്രീതജ  (ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  നല്കുനതസ)  സൂക്ഷജക്കുനജല.
ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  നല്കുന  ഡക്യൂപജകക്കറസ  രശശ്രീതജ,  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുണകായ
കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ,  സൂക്ഷജക്കകാത്തെതു  മൂലമ
രശശ്രീതജകള്  കദകാനസല്  കചയ്യുവകാനുണകായ  സകാഹചരദത്തെജകന  നജജസ്ഥജതജ
പരജകശകാധജക്കുവകാന  സകാധജചജടജല.  ഭകാവജയജല്  കമ്പക്യൂടര്  രശശ്രീതജകള്  കദകാനസല്
കചയ്യുകമ്പകാള്,  ആയതജകന ഒറജജജനലജലുമ,  ഡക്യൂപജകക്കറജലുമ കദകാനസല് കചയ്യുവകാനുണകായ
കകാരണമ  കരഖകപടുത്തെജ,  ഓഫശ്രീസസ  കമധകാവജ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജ,  പ്രകതദകമ  ഫയലകായജ
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.
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ഭകാഗമ - 3

കചലവസ കണക്കുകളജനകമലുള്ള ഓഡജറസ നജരശ്രീക്ഷണങ്ങള്

3-1) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മണ്ണുത്തെജ

3-1-1)   ഇലക്ട്രേജസജറജ കണക്ഷന   -   പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല

കകന്ദ്രത്തെജകല കതക്കജനകുണസ കപകാടജകലക്കസ പുതജയ ഇലക്ട്രേജസജറജ കണക്ഷന
എടുക്കുനതജകലക്കസ  ബജല്നമ്പര്  11/2-17  (കചക്കസനമ്പര്  052114/03-02-17)പ്രകകാരമ
അസജ.എ    ഞജനശ്രീയര്,  ഇലക്ട്രേജക്കല്  കസക്ഷന,  കകരളകാ  കസ്റ്ററസ  ഇലക്ട്രേജസജറജ  കബകാര്ഡസ
മണ്ണുത്തെജക്കസ  1,13,490/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  നകാളജതുവകരയകായജ  ഇതജകന
പ്രവര്ത്തെനമ  ആരമഭജചജടജല.  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  കവററജനറജ
സര്വ്വകലകാശകാലയമ തമജല് അതജര്ത്തെജതര്ക്കമ നജലനജല്ക്കുന പ്രകദശത്തെജലൂകടെയകാണസ
ഇലക്ട്രേജസജറജ  വലന  കടെനകപകാകകണതസ.  ആയതജനകാല്  ഈ  സ്ഥലത്തെസ  ഇലക്ട്രേജക്കസ
കപകാസ്റ്റസ  സ്ഥകാപജക്കുനതജല്  തര്ക്കമ  നജലനജല്ക്കുനതജനകാലകാണസ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കകാത്തെകതനസ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  മറുപടെജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഈ  വജഷയമ
സര്വ്വകലകാശകാല തലത്തെജല് പരജഹരജചസ കമല് പ്രവ വൃത്തെജ ആരമഭജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള്
എത്രയമ  കപകടനസ  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  പ്രവ വൃത്തെജ  ആരമഭജചജടജലകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 1,13,490/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-1-2)    ഒരു  ലക്ഷമ  രൂപയജല്  കവജഞ്ഞുള്ള  വകാങ്ങലുകളജല്    /
നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളജല് കടെണറജനസ പകരമ കസ്വകടഷന ക്ഷണജച്ചു

കപകാതുമരകാമത്തെസ  ചടമ  8  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപയജല്  കവജഞ്ഞുവരുന
നജര്മകാണപ്രവൃത്തെജകളുമ,  കസ്റ്റകാര്  പര്കചസസ  മകാനസ്വല്  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപയജല്
കവജഞ്ഞുവരുന  വകാങ്ങലുകളുമ  കടെണര്  മുകഖനയകാണസ  കചകയണതസ.  എനകാല്  തകാകഴ
പറയന വകാങ്ങലുകളജല്/നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളജല് കടെനഡറജനസ പകരമ കസ്വകടഷനകാണസ
ക്ഷണജചജരജക്കുനതസ.
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ക്രമ
നമ്പര്

ബജല് നമ്പര്/കചക്കസ
നമ്പര്                ഇനമ തുക

1 40/6-
16/760166/18.06.16 ചുറമതജല് പുനരുദ്ധകാരണമ 1,37,487/-

2 60/10-
16/640460/26.10.16 ചുറമതജല് പുനരുദ്ധകാരണമ 1,03,615/-

3 32/11-
16/640483/11.11.16

കതകാഴജലകാളജകള്ക്കുള്ള
കവയ്റജമഗസ കഷഡസ

നജര്മകാണമ
1,76,270/-

4 57/9-
16/8625508/30.09.16

പജ.വജ.സജ വകാടര് ടെകാങസ
വകാങ്ങജയതസ

1,16,000/-

ഇത്തെരമ  വകാങ്ങലുകളജല്/നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളജല്  നജലവജലുള്ള  നജയമങ്ങളുമ
മകാനദണങ്ങളുമ കൃതദമകായജ പകാലജകക്കണതകാണസ.

3-1-3)   ഫണസ വകമകാറജ കചലവഴജച്ചു   

'2251'  എന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  സശ്രീഡസ&കനഴറജ  കപ്രകാഗ്രകാമ  എന

കകരള  സര്ക്കകാര്  പദ്ധതജ  ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ  മറസ  കപ്രകാജക്ടുകളുകടെ
ആവശദത്തെജകലക്കസ  ഫണസ  വകമകാറജ  കചലവഴജചജട്ടുണസ.  വജശദകാമശങ്ങള്  ചുവകടെ
കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പ

ര്

ബജല് നമ്പര്
,കചക്കസ
നമ്പര്

വജശദകാമ
ശങ്ങള്

കപ്രകാജക്ടജകന
കപരസ തുക

1

31-5/16,

760134/
11-5-16

കപകാളജകനഷന
കചയ്യുനതജനസ
കതങ്ങുകയറ

കതകാഴജലകാളജക്കസ കൂലജ
നല്കജയതസ

'ലകാര്ജസ കസയജല്
കപ്രകാഡക്ഷന ഓഫസ

വഹബ്രജഡസ കകകാക്കനടസ
സശ്രീഡസ ലജമഗ്സസ '--9358

2,26,800/-
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2
17-1/16,

962723/
6-1-17

ടെജഷതകള്ചര് ലകാബസ
കടയജനജകള്ക്കസ
കഹകാണകററജയമ

നല്കജയതസ.

ടെജഷതകള്ചര്ലകാബസ--
റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ---6362

29,700/-

3
26-2/16,
052122/
6-2-17

ടെജഷതകള്ചര് ലകാബസ
കടയജനജകള്ക്കസ
കഹകാണകററജയമ

നല്കജയതസ.

ടെജഷതകള്ചര്ലകാബസ--
റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ---6362

34,625/-

ആകക 2,91,125/-

വകമകാറജ കചലവഴജചജട്ടുള്ള 2,91,125/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-1-4)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്

1) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–

UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക  6,29,75,555/-  രൂപയകാണസ.  എനകാല്  UFAST  ല് തകന തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  Annual
Bank  &  Cash  A/c  Summary  പ്രകകാരമ  ആകക  പജനവലജച  തുക  9,97,83,491.20/-
രൂപയകാണസ.

UFAST Annual Abstract
പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank & Cash
Summary വദതദകാസമ

6,29,75,555 9,97,83,491.20 3,68,07,936.20

UFAST  പ്രകകാരമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള ടെജ  കസ്റ്ററസകമന്റുകളജല് കകാണുന പജനവലജച
തുകയജലുള്ള വദതദകാസമ പരജകശകാധജചസ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

2) റശ്രീകണസജലജകയഷന - ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപസ കരഖകപടുത്തെജയതജല് വദതദകാസമ

2016-17  വര്ഷകത്തെ  UFAST  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പ്രകകാരമ  ആര്.എഫസ
അക്കകൗണകായ  നമ്പര്  57036603256  കന  ബകാങസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക  30,52,639.4
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എനകാണസ  റശ്രീകണസജലജകയഷന  കസ്റ്ററസകമനജല്  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  എനകാല്
ഈ  അക്കകൗണസ  പകാസസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പു  തുക  42,61,695.45/-
രൂപയകാണസ.  വദതദകാസമ  12,09,056/-  രൂപ.  വകാര്ഷജക  കണക്കജകല  അപകാകതകള്
പരജഹരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-1-5)     വപപസ വലന സ്ഥകാപജക്കല്     -     പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല  .

31.03.2017 കല സജ.ബജ.വജ. നമ. 239/3-17 (കചക്കസ നമ. 366725/31.03.2017) പ്രകകാരമ
കക.എ.യ.  പ്രസജകല കുഴല് കജണറജല് നജനമ  എ.ആര്.എസജകല ജജ.എല്.ടെകാങജകലക്കസ
പുതജയ  വപപസ  വലന  സ്ഥകാപജക്കുനതജകലക്കകായജ  12,00,000/-  രൂപ  ഡജ.പജ.പജ.  യസ
വകമകാറജയജട്ടുണസ (ശശ്രീര്ഷകമ 9550-921). എനകാല് പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല. ആയതജനകാല്
പ്രവൃത്തെജ നടെപജലകാക്കുനതജനസ ആവശദമകായ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-1-6)   കനകാണ  പകാന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ വജവജധ –
പദ്ധതജകളജകല ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ കവതനമ അനുവദജച്ചു

'0034-142 കകാഷസ്വല്/തകാല്ക്കകാലജക കതകാഴജലകാളജകള്ക്കുള്ള കവതനമ' എന കനകാണ
-  പകാന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ വജവജധ പദ്ധതജകളജകല സജല്ഡസ അസജസ്റ്റനസ,  റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ,  ഫകാമ  കടെകജക്കല്  സര്വ്വശ്രീസസ  എകജകതടശ്രീവസ  എനജവര്ക്കസ  കവതനമ
നല്കജയതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

കപ്രകാജക്ടജകന
കപരസ തസജക കപരസ

സജ.ബജ.
വജ. കവതന

ത്തെജനസ
അര്ഹമകാ
യ മകാസമ

നമ്പര്,
തശ്രീയതജ,

തുക

1 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1. ധനദ.
പജ.എസസ.

2. ഷജമജ.
ടെജ.കക.

15/9-16,
5.9.16,
20400

8/2016

2 Plan
Project

കടെകജക്കല്
സജല്ഡസ

കജനസജ 16/9-16,
5.9.16,

8/2016
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On
going

research project
 Breeding“

for 

rice
varieties

and standa
rdization of

manag
ment

practices under
KAU  ”

അസജസ്റ്റനസ കജകായസ 9000

3

Plan 

15-16 Kole Land
Productivity

research center
at Muriyad
(Centre of

excelle
nce on
Rice)

റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ

സുധശ്രീഷസ
.വജ.കക.

17/9-16,
5.9.16,
12995

8/2016

4 Exaccum
Project

കടെകജക്കല്
സജല്ഡസ

അസജസ്റ്റനസ

ഡജനസജ.
ടെജ.എ.

21/9-16,
6.9.16,
13000

8/2016

5

Annual Plan
2013-14 Project

 Pest and“
disease surveilla
nce and manag

ment in
Kole Lands”

Crop Security
Intelligence
Wing Officer

കകകാണടകാക്ടസ
സ്റ്റകാഫസ

46/9-16,
9.9.16,
38932

6/2016

6 Plan Project കടെകജക്കല് കജനസജ 15/11-16, 10/2016
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On going
research project

 Breeding“
for rice varieties

and standa
rdization of
managment

practices under
KAU  ”

സജല്ഡസ
അസജസ്റ്റനസ കജകായസ

3.11.16,
9000

7
MANASSM

Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1. ധനദ.പജ
.എസസ.

2. ഷജമജ
.ടെജ.കക.

17/11-16,
3.11.16,
18400

10/2016

8

KAU Project
Up gradation“

of tissue culture
facilities for large
scale production

of quality
planting

materials”

സജല്ഡസ
വര്ക്കര്

1.അഞ
കറകാസസ
സണജ.

2.ഫകൗസജയ
.കക.എ.

23/11-16,
5.11.16,
13050

10/2016

9 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

ഷജമജ.ടെജ.കക.
14/1-17,
6.1.17,
10,800

12/2016

10 Exaccum
Project

സജല്ഡസ
അസജസ്റ്റനസ

ഡജനസജ.
ടെജ.എ.

15/3-17,
4.3.17,
11,500

1/2017

11 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.സജത.

22/3-17,
7.3.17,
11,200

2/2017
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സജ.എമ.

12
MANASSM

Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.ധനദ.
പജ.എസസ.

37/8-16,
16.8.16,
18,000

7/2016

13 MANASSM
Project

ഫകാമ
കടെകജക്കല്
സര്വ്വശ്രീസസ

എകജകതടശ്രീവസ

1.ഷജമജ.
ടെജ.കക.

2.ധനദ.
പജ.എസസ.

16/10-16,
4.10.16,
15,200

9/2016

ആകക 2,01,477

ഇങ്ങകന വജവജധ പദ്ധതജകളജലുള്കപട ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ '0034-142' എന കനകാണ –
പകാന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  കവതനമ  അനുവദജചതസ  ഫണജകന  വകമകാറജയള്ള
കചലവകാണസ.  ആയതജനസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അനുമതജ  ലഭജചജടജല.  കമപ് കടകാളറുകടെ
അനുമതജയജലകാകത  '0034-142'  എന  കനകാണ   പകാന  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  കമല്–
പദ്ധതജകളജലുള്കപട  ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ  കവതനമകായജ  അനുവദജച  2,01,477/-  രൂപയകടെ
കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-2) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ

3-2-1)    മജഷന  കഫകാര്  ഇനകഗ്രറഡസ  കഡവലപ്കമനസ  ഓഫസ
കഹകാര്ടജക്കള്ചര് പദ്ധതജയജല് തുക കചലവഴജചതസ 

കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  സമഗ്രവജകസനമ  ലക്ഷദമജടുന  പദ്ധതജയജല്  2016-17
വര്ഷത്തെജകല  വകൗചറുകള്  പരജകശകാധജചകപകാള്  2,69,690/-  രൂപ  തകാകഴ  പറയമ  വജധമ
കചലവഴജചജട്ടുണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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1)

ഇനമ തുക
വജവജധ കണക്ഷനുകളുകടെ വവദതതജ ചകാര്ജസ 90381

സജല്ഡസ അസജസ്റ്റനജകന ശമ്പളമ 117892

യകാത്രകാബത്തെ 21563

ഓഫശ്രീസസ കടെലജകഫകാണ ചകാര്ജസ 3880

ഹകാര്ഡസ ഡജസസ, കകാടജഡ്ജസ 3985

ഇനന കചലവസ 21656
ആകക 2,59,357

2)

കറകാക്കസ കഫകാകസ്ഫറസ,കകാര്ബജസശ്രീനജയമ,രകാജ്കഫകാസസ
തുടെങ്ങജയവക്കുമ വശ്രീഡസ കടജങ്ങസ,ടകാക്ടര് ചകാര്ജസ

ഇനത്തെജലുമ കചലവകായ തുക
10,333

ആകക 1+2 2,59,357+10,333=2,69,6
90

എനകാല് പദ്ധതജയകടെ  2016-17  വകാര്ഷജക  പുകരകാഗതജ  റജകപകാര്ടസ  തകാകഴ  പറയമ
വജധമകാണസ തയകാറകാക്കജയജരജക്കുനതസ. (ഫയല് നമ. സജ.എ./655/13 എന.എചസ.എമ.)

3)

ഇനമ
ഉല്പകാദനമ

യൂണജറസ
കകകാസ്റ്റസ വരുന ചജലവസ

ലക്ഷദമ പൂര്ത്തെശ്രീകരജച
തസ

പനജയൂര്  1  കുരുമുളകസ
വതകള് (എണമ)

25000 23690 6 1,42,140

ഇഞജ വജത്തെസ (ടെണ) 1 0.250 30,000 7,500
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മഞള് വജത്തെസ (ടെണ) 2 0.50 25000 12,500

മുളകസ വജത്തെസ (കജകലകാ) 10 - - -

ടെമരജനസ  ഗകാര്സശ്രീനജയ
ഗ്രകാഫസ (എണമ)

3000 3000 20 60,000

കറുവകപട,കറജകവപജല
വതകള് (എണമ)

10000 9510 5 47,550

ആകക 2,69,690

വകാര്ഷജക കണക്കജല് ടെജ കപ്രകാജക്ടസ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് കമല് സൂചജപജച തരത്തെജലുള്ള
കചലവകളല  ഉള്കപടജരജക്കുനതസ.  ഇതജല്  ക്രമ  നമ്പര്  2  ല്  ഉള്കപട  10,333/-  രൂപ
മകാത്രമകാണസ  കകാര്ഷജകകകാത്പകാദനവമകായജ  ബനകപടജരജക്കുനതസ  എനജരജകക്ക  വകാര്ഷജക
പുകരകാഗതജ  റജകപകാര്ടജല്  പ്രതജപകാദജചജരജക്കുന  കചലവകള്  യഥകാര്ത്ഥ  കചലവകളുമകായജ
കപരുത്തെമജലകാത്തെതകാണസ.

3-2-2)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല  .

സജബജവജനമ - 33/01-17
കചക്കസനമ. 964511 തജയതജ 30.01.17
തുക  – 3,00,000/- രൂപ 

അകഗ്രകാ ടൂറജസമ പദ്ധതജയകടെ ഭകാഗമകായജ നജലവജലുള്ള കുളങ്ങള്ക്കസ ചുറമ നടെപകാത
ഒരുക്കുനതജനുമ  വക്യൂ  കപകായജനജകന നജര്മകാണത്തെജനുമകായജ  കക എ യ എഞജനശ്രീയറജമഗസ
ഡജവജഷന  തവനൂര്  എകജകക്യൂടശ്രീവസ  എഞജനശ്രീയര്ക്കസ  മുനവര്ഷങ്ങളജല്  11,78,900/-  രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  2016-17  ല്  കമല്  പ്രകകാരമ  3,00,000/-  രൂപ  നല്കുകയമ,  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കുകയമ കചയജട്ടുണസ.  ഈ തുകകളുകടെ വജനജകയകാഗ  /  പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.
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3-2-3)   മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജ സര്ക്കകാരജകലക്കസ അടെവകാക്കജയജടജല  .

കസ്റ്റഷനജകല  വകാറസ  അക്കകൗണസ  (അക്കകൗണസ  നമ.67102733388,  എസസ.ബജ.കഎ.,
മ കഞരജ)  പ്രകകാരമ  25.02.2010  മുതല്  31.08.2017  വകരയള്ള  ആകക  നശ്രീക്കജയജരജപസ
1,21,656/-  രൂപയകാണസ.  കമല്  കകാലയളവജല്  വജവജധ  ഇനങ്ങളജല്  നജനമ  ലഭജചജട്ടുള്ള
മൂലദവര്ദ്ധജത നജകുതജകളുകടെ തുകയകാണസ വകാറസ അക്കകൗണജല് നജകക്ഷപജക്കുനതസ. എനകാല്
ഈടെകാക്കജയ  മൂലദവര്ദ്ധജത  നജകുതജ  ഇനത്തെജകല  തുകകള്  സര്ക്കകാരജകലക്കസ
അടെവകാക്കജയജടജല. ആയതസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ അടെവകാകക്കണതകാണസ.

3-2-4)   സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ സര്ക്കകാരജകലക്കസ ഒടുക്കജയജടജല  .

ഉനത  വജദദകാഭദകാസത്തെജകന  ഭകാഗമകായജ  ഈ  കകാരദകാലയത്തെജല്  വനസ  കപ്രകാജക്ടസ
വര്ക്കുകള്  കചയ്യുന  മറസ  സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  വജദദകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനമ  കപ്രകാജക്ടസ
ഫശ്രീസസ, സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ എനജവ ഈടെകാക്കജയതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

രശശ്രീതജ ഈടെകാക്കജയ

വജദദകാര്ത്ഥജ
യകടെ കപരസ

റജമകാര്ക്കസ
സസ

നമ്പര്
തശ്രീയ
തജ തുക

കപ്രകാജ
ക്ടസ

ഫശ്രീസസ

സര്വ്വശ്രീ
സസ ടെകാകസ

(14%)

1
99/6009

0 26.4.16 6270 5500 770 വകറുനശ്രീസ. പജ.പജ

ആദദ
മകാസമ

2 20/6149
2 28.5.16 6270 5500 770 വസനബസ

സകാലജഹസ. ടെജ.പജ

ആദദ
മകാസമ

3 31/6149
2

11.8.16 16530 5500 770 ഷറശ്രീഫ. ടെജ.കക ആദദ
മകാസമ

4500 630 രണകാമ
മകാസമ
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4500 630 മൂനകാമ
മകാസമ

ആകക സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ 3,570

കമല്  പ്രകകാരമ  2016-17  ല്  ഈടെകാക്കജയ  സര്വ്വശ്രീസസ  ടെകാകസ  കപകാതു  വരുമകാന
അക്കകൗണജല്  (നമ.  57069410223)  നജകക്ഷപജക്കുകയമ  ആയതസ  ഓടസ്വകാസസ്വശ്രീപസ  വഴജ
കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജകലക്കസ  മകാറുകയമകാണസ  കചയ്യുനതസ.  എനകാല്  ഈടെകാക്കജയ
സര്വ്വശ്രീസസ  ടെകാകസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  അടെവകാക്കജയജടജല.  ആയതസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ
അടെവകാകക്കണതകാണസ.

3-3)പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന & കനഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-3-1)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ   -   കവററജനറജ യൂണജറസ പ്രവര്ത്തെനമ   - 
വരവജല് കൂടുതല് കചലവസ

കകന്ദ്രത്തെജകല  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുന  കവററജനറജ  യണജറജകന
2016-17  വര്ഷകത്തെ  വരവസ  കചലവസ  പരജകശകാധജചകപകാള്  വരവജല്  കൂടുതല്  കചലവസ
വരുനതകായജ കകാണുന. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

വരവസ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനമ വജല്പന വരവസ

1 ആടുകളുകടെ വജല്പന ഇനത്തെജല്
വരവസ

4,33,550

2 പകാല് വജല്പന ഇനത്തെജല് വരവസ 1,81,807

3 മുയല് വജല്പന ഇനത്തെജല് വരവസ 18,200
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4 കകാലജവളമ (ചകാണകമ, മറള്ളവ) 1,51,475

ആകക 7,85,032

കചലവസ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനമ കചലവസ

1 ഉദയമ സസ്വയമ സഹകായസമഘമ 3,90,272

2 ധനമ സസ്വയമ സഹകായസമഘമ 3,94,267

3 ശശ്രീ. രവശ്രീന്ദ്രനസ നല്കജയ കവതനമ 1,46,000

4

ശശ്രീമതജ ലളജതകാമക്കസ  (ഫകാമ അസജസ്റ്റനസ)
കവറജനറജ  മരുനകള്,
അനുബനകചലവകള്ക്കസ  മുനകൂറകായജ
നല്കജയതസ

1,28,360

ആകക 10,58,899

വരവജല് കൂടുതല് കചലവസ - 2,73,867/- രൂപ

കവററജനറജ  ഫകാമ  അസജസ്റ്റനജനസ  ശമ്പളമ  ഇനത്തെജല്  നല്കജയജരജക്കുന
കചലവകള്,  ഇതുമകായജ  ബനകപട  മറസ  കചലവകള്  എനജവക്കസ  പുറകമയകാണസ  ഈ
വദതദകാസമ.  ഇതസ  സമബനജചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  മറുപടെജയകായജ  ഈ
പ്രവര്ത്തെനമ  സമജശകൃഷജയകടെ  കഡകമകാണകസഷന  യൂണജറകായകാണസ
പ്രവര്ത്തെജക്കുനകതനമ,  വരുമ  വര്ഷങ്ങളജല്  നഷ്ടമ  നജകത്തെകാകമനമ  അറജയജചജട്ടുണസ.
ഇതജനകായള്ള  പദ്ധതജകള്  എത്രയമ  കപകടനസ  ആവജഷ്കരജചസ  നടെപജലകാക്കുവകാനുള്ള
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-3-2)   കസവനപുസകമ പരജകശകാധന

ശശ്രീ. അനൂപസ കക സജ. യസ 01.06.2014 ല് ഫകാമ മകാകനജര് കഗ്രഡസ II തസജകയജകലക്കസ
കപ്രകാകമകാഷന ലഭജചതജകന തുടെര്നസ 01.06.2014 ല് 18,740  33,680 – രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല്
18,740/-  രൂപ  അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  നജര്ണയജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ.  തുടെര്നസ  01.11.2014 നസ
കക.എസസ.ആര്. റൂള് 28A(b) പ്രകകാരമ 19,740/- രൂപ ശമ്പളമ നജര്ണയജച്ചു നല്കജയജരുന.
എനകാല്  01.07.2014  കല  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  അനുസരജചസ  01.07.2014  ല്
35,700  -  75,600  രൂപ  ശമ്പളനജരക്കജല്  36,600/-  രൂപയകായജ  ശമ്പളമ
നജര്ണയജച്ചുനല്കജയതജനു കശഷമ  ശമ്പള പരജഷ്കരണ ഉത്തെരവസ  ഖണജക 44  പ്രകകാരമ
01.11.2014  നസ  35,700  -  75,600  രൂപ  ശമ്പളനജരക്കജല്  39,500/-  രൂപയകായജ  ശമ്പളമ
പുനര്നജര്ണയജചസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  ക്രമപ്രകകാരമല.  ആകദ്ദേഹത്തെജനസ  ശമ്പള
പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  ഖണജക 44  പ്രകകാരമ  01.11.2014 നസ  35,700  -  75,600  രൂപ
ശമ്പളനജരക്കജല്  38,500/-  രൂപ  ശമ്പളത്തെജനുമകാത്രകമ  അര്ഹതയള.  വജശദ  വജവരമ
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

കപ്രകാകമകാഷന ലഭജച  ശമ്പളനജരക്കജല്  (35700  -  75600)  വകാങ്ങജകക്കകാണജരുന ശമ്പളമ
36,600/- രൂപ.

 കൂട്ടുക  ഒരു ഇനക്രജകമനസ –  - 900/-  രൂപ

37,500/- രൂപ
5700 - 75600 രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല് അടുത്തെ കസ്റ്റജസ 38,500/- രൂപ

01.11.2014 ല് 35700 - 75600 രൂപ ശമ്പളനജരക്കജല് നജര്ണയജക്കകാവന ശമ്പളമ 38,500/-
രൂപ

കമല്  സൂചജപജച  രശ്രീതജയജല്  ശമ്പളമ  നജര്ണയജചസ  തുടെര്നളള  ശമ്പളമ
പുനര്ക്രമശ്രീകരജകക്കണതുമ  കൂടുതല്  നല്കജയ  ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങള്  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.

3-4) എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന, തവനൂര് 

3-4-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്

18.04.17 മുതല് 13.10.17 വകരയളള തജയതജകളജകല രശശ്രീതജകള് (രശശ്രീതസ ബുക്കസ നമ. 49678
ക്രമ  നമ.66  മുതല്  74  വകര  )  പരജകശകാധജചതജല്  ഡബജള്  വസഡസ  കകാര്ബണ
ഉപകയകാഗജക്കകാത്തെതകായജ കകാണുന. കമല് രശശ്രീതുകള് പ്രകകാരമ 493/- രൂപ വരവകണങജലുമ
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ആയതസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.  രശശ്രീതസ  പ്രകകാരമുളള  തുക
അടെവകാക്കുന  അക്കകൗണസ  (നമ.57052693309,  എസസ.ബജ.ഐ.,കുറജപ്പുറമ)  പ്രകകാരമുളള
നശ്രീക്കജയജരജപസ  1000/-  രൂപയമ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.  അപകാകതകള്
പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-4-2)    കതകാഴജലകാളജ  കക്ഷമനജധജ  വജഹജതമ  അടെചതസ   രശശ്രീതജ–
ലഭദമകായജടജല

തനവര്ഷമ നടെപകാക്കജയ വജവജധ കപകാതുമരകാമത്തെസ പ്രവൃത്തെജകളജല് നജനമ കകടജടെ
നജര്മകാണ  കതകാഴജലകാളജ  കക്ഷമനജധജ  വജഹജതമ  ഈടെകാക്കജ  മുഴുവന  തുകയമ  ഡജമകാനസ
ഡകാഫ്റ്റുകളകായജ  കക്ഷമനജധജ  കബകാര്ഡജകലക്കസ  അയച്ചുകകകാടുത്തെജട്ടുണസ,  എങജലുമ  തുക
വകപറജയതജനസ കക്ഷമനജധജ കബകാര്ഡജകന രശശ്രീതജ ലഭദമകായജടജല. കക്ഷമനജധജകബകാര്ഡജല്
നജനമ വകപറസ രശശ്രീതജ ലഭദമകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-4-3)   കരകാറജല് ഏര്കപടുനതജനസ കകാലതകാമസമ

തകാകഴപറയന  പ്രവ വൃത്തെജകള്  പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  വഫനല്  കപയ്കമനസ  നടെത്തെജയ
തജയതജകളജല്  മകാത്രമകാണസ  കരകാറുകകാരനുമകായജ  കരകാറജല്  ഏര്കപടജട്ടുള്ളതസ.
അളവപുസകങ്ങളജകല  കരഖകപടുത്തെലുകള്  പ്രകകാരമ  2015  ല്  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെജയകാക്കജയതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നമ.

പ്രവ വൃത്തെജ
യകടെ കപരസ,
കസ്വകടഷന
തജയതജ

എസ്റ്റജകമറസ
തുക

കരകാര് നമ,
തജയതജ

അളവ
പുസകമ,

കമഷര്കമനസ
തജയതജ

കപയ്കമനസ
തജയതജ

1

Const
ruction of drying
yard for seed,
RARS അമ്പല

വയല്,
26.03.15

1,70,000 30/16-17,
31.03.17

4427,
09.06.15 31.03.17

2 Const
ruction of

80,000 29/16-17, 4984, 31.03.17
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cafeteria
and sales
counter,

RARS അമ്പല
വയല്,
26.03.15

31.03.17 09.06.15

3

Const
ruction of

pooppoli gate,
RARS അമ്പല

വയല്,
26.03.15

2,50,000 31/16-17,
31.03.17

5347, 09.06.15 31.03.17

മറ അപകാകതകള്:

1. ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ മുകളജലുള്ള പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ കടെണര് ക്ഷണജക്കകാകത കസ്വകടഷന
നല്കജയതജനകാല് കടെണര് കഫകാമ വജലയജനത്തെജല് ലഭജകക്കണ തുക നഷ്ടമകായജ. 

2. വസറസ ഹകാനഡസ ഓവര് കചയ്യുന കഫകാമജല് കരകാറുകകാരന ഒപസ കവചസ വസറസ
ഏകറടുത്തെതകായജ കകാണുനജല. 

3. കമപശ്രീഷന സര്ടജഫജക്കറസ ഫയലജല് ഇല.

ഇത്തെരത്തെജലുള്ള അപകാകതകള് ഒഴജവകാക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-4-4)   പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജട്ടുമ തുക ലഭദമകായജല
പ്രവൃത്തെജയകടെ കപരസ - Improvement to existing road and related works at COA, 
Padannakkad
T.S.No. - 2/2016-17 dt.06.04.16
Agt.No. -4/2016-17 dt.08.05.16

10,00,000/-  രൂപ  എസ്റ്റജകമറള്ള  കമല്  പ്രവൃത്തെജക്കു  കവണജ  ആകക  കചലവകായ
9,32,306.00/-  രൂപ  (ആയതജല്  9,04,490.00  രൂപ കചക്കസ നമ.324053/ 31.12.16 പ്രകകാരമ
കരകാറുകകാരനസ  നലജയജട്ടുണസ)  പടെനക്കകാടെസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്  കകകാകളജസ  ഡശ്രീനജല്  നജനമ
തജരജകക ലഭജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



62

3-5) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര് 

3-5-1)   എഫസ  .  എല്  .  ഡജ  .   ഓണ വഹകഡകാകപകാണജകസ കഫകാഡര് 
കഫകാര് ഡയറജ കകാറജല്   -   കകാലജത്തെശ്രീറ വകാങ്ങജയതജകല അപകാകതകള്
സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 203/ 03/16-17

കചക്കസ നമ്പര് - 664361 തശ്രീയതജ. 31.03.07

തുക  – 48,375/- രൂപ

മരജയ  കകാറജല്  ഫശ്രീഡസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  കകാലജത്തെശ്രീറ  വകാങ്ങകാന
കമല്പ്രകകാരമ  തുക  കചലവഴജചജട്ടുണസ.  ഇതുമകായജ  ബനകപട  അപകാകതകള്
തകാകഴപറയന.

1. മരജയ കകാറജല് ഫശ്രീഡ്സജകന ബജലജല് വകാങ്ങജയ ഇനമ "Maize bran  ” എനമ തുക
അനുവദജക്കുന  KVK/10/16  തശ്രീയതജ  31.03.17  നടെപടെജക്രമത്തെജല്  Maize  seed
എനമകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.

2. കസ്റ്റകാക്കസ എനടജ വരുത്തെജയജരജക്കുന  OFT/  FLD  കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് കപജസ  51  ല്
വകാങ്ങജയ ഇനമ കരഖകപടുത്തെജയജടജല.

3. കസ്റ്റകാക്കജകലടുത്തെ കകാലജത്തെശ്രീറ ഇഷക്യൂ കചയതകായജ കകാണജചജടജല.

കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററുകള് പരജപകാലജക്കുനതജല് ജകാഗ്രത പുലര്കത്തെണതകാണസ.

3-6) ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-6-1)    കഡകപകാസജറസ  പ്രവൃത്തെജ    -    കഡകപകാസജറസ  തുകകയക്കകാള്
അധജകമ തുക കചലവഴജച്ചു  .
പ്രവ വൃത്തെജയകടെ കപരസ :- Construction of Advanced Work for Horticultural Research with 
Lab facilities at RARS, Ambalavayal

ഫയല് നമ.  A4/2104/15–

അളവ പുസകമ  – 5165, 5919
എഗ്രജകമനസ നമ.  57/15-16 dt. 29.10.15–

എസ്റ്റജകമറസ തുക  – 1,50,00,000/- രൂപ (ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന പ്രവൃത്തെജയകടെ 15,00,000/- രൂപ 
ഉള്കപകടെ)
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സകാകങതജകകാനുമതജ നമ.- 66/15-16
കരകാറുകകാരന  ശശ്രീ– .മകനഷസ.കക.

2012  കഷഡക്യൂള് ഓഫസ കററസ പ്രകകാരമ കരകാറജകലര്കപട പ്രവൃത്തെജക്കസ നകാലസ
പകാര്ടസ ബജല്ലുകളജലകായജ കമകാത്തെമ 1,01,34,686/- രൂപ കചലവഴജച്ചു. നകാളജതു വകര വഫനല്
ബജല്  തയകാറകാക്കുകകയകാ  പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന
പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ  15,00,000/-  രൂപയകടെ  എസ്റ്റജകമറസ  തയകാറകാക്കജകയങജലുമ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജചജടജല.  ആര്.എ.ആര്.എസസ.അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ
95,50,000/- രൂപയകാണസ കഡകപകാസജറകായജ ലഭജചജട്ടുളളതസ. കഡകപകാസജറസ കഹഡജല് നജനമ
അധജകമകായജ കചലവഴജച തുക അമ്പലവയല് പ്രകാകദശജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജല് നജനമ
ലഭജക്കുനതജനസ  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  29.10.15  നസ  കരകാറജകലര്കപട  ടെജ
പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  കകാലകാവധജ  15  മകാസമകാണസ.  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാത്തെതജനകാല് പദ്ധതജയകടെ ലക്ഷദമ വകവരജചജടജല.

3-6-2)  CPWD    നജര്വ്വഹണമ  ഏകറടുത്തെ  കപകാതുമരകാമത്തെസ
പ്രവൃത്തെജകളുകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

നൂറസ  കകകാടെജ  കപ്രകാജകജല്  ഉള്കപടുത്തെജ  2012-13  മുതല്  2017-18  വകര  ICAR ല്
നജനമ 21,53,45,000/-  രൂപ ലഭജക്കുകയമ ടെജ തുക CPWD ക്കസ വകമകാറുകയമ കചയജട്ടുണസ .
CPWD  കയ  ഏല്പജച  കപകാതുമരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദകാമശങ്ങള്  തകാകഴ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ. പ്രവൃത്തെജ

ബജറസ
പ്രകകാരമ

വകയജരുത്തെജ
യ തുക
(ലക്ഷമ)

ഫണജങ്ങസ
ഏജനസജ

എസ്റ്റജകമറസ തുക
(ലക്ഷമ)

1

Construction of
Academic Block

College of Forestry
at KAU

550 ICAR 640.24

2 Research &Academic
Mngt

1,500 ,, 1274.75

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



64

3

Construction of
students aminities,

indoor stadium,pavilion,
swimming

pool,&placement cell
at KAU

1,000 ,, 917.12

4

Construction of
a building

for visiting scientist
Home at KAU

200 ,,

ക്രമ നമ. 4 മുതല്
8 വകരയളള 

കപ്രകാജക്റ്റുകളുകടെ
ആകക

എസ്റ്റജകമറസ 

തുക 737.65

5

Constructing PG

&Research scholar
Hostel at

KAU

200 ,,

6
Construction
of UG Hostel

ay KAU
200 ,,

7

Construction of

UG Mens
Hostel

at KAU

200 ,,

ഏഴസ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കകായജ  ഐ.സജ.എ.ആറജല് നജനസ  അനുവദജച  21,53,45,000/-
രൂപയമ കസ്റ്ററസ പകാന ഫണസ 1,52,00,000 രൂപയമ സജ.പജ.ഡബജയ -വജനസ വകമകാറജയജട്ടുണസ.
ഐ.സജ.എ.ആറജല്  നജനസ  രണകാമ  ഘടത്തെജല്  അകലകാടസകമനസ  ലഭജക്കകാത്തെതജനകാല്
കപ്രകാകപകാസല് പ്രകകാരമുളള മുഴുവന പ്രവൃത്തെജകളുമ കചയജടജകലനമ ക്രമ നമ 3 പ്രകകാരമുളള
നജര്മകാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ആരമഭജചജടജകലനമ  ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജ  നമ.11,13
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എനജവക്കസ  മറുപടെജ  ലഭജചജട്ടുണസ.  നകാളജതു  വകരയളള  നജര്മകാണ  പ്രവ ര്ത്തെനങ്ങളുകടെ
വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രങ്ങളുമ  പരജകശകാധനക്കസ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-6-3)   പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

എ) കണസക്ഷന ഓഫസ കടയശ്രീസസ കഹകാസ്റ്റല് കമ ഗസ്റ്റസ ഹകൗസസ , കകകാകളജസ ഓഫസ 
അഗ്രജകള്ചര്, കവളളകായണജ
ഫയല് നമ.  A4/2246/12–

എമ.ബുക്കസ നമ.  5364–

കകകാണടകാക്ടര് ശശ്രീ കക– .വജ. അബ്ദുളള

കമല്  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  എഗ്രജകമനസ  നമ.38/13-14  തജയതജ  03.08.13  പ്രകകാരമ  21
മകാസത്തെജനകമ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജകക്കണതകായജരുന.  എനകാല് ടെജ പ്രവൃത്തെജക്കസ കവണജ
ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന  ഒഴജകക  2,00,00,000/-  രൂപ  വകയജരുത്തെജയജരുന.  നകാളജതു  വകര
89,52,019/- രൂപയകടെ പ്രവൃത്തെജകള് മകാത്രമകാണസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജട്ടുളളതസ. കതര്ഡസ & പകാര്ടസ
ബജല് പ്രകകാരമ അതു വകര പൂര്ത്തെശ്രീകരജച പ്രവൃത്തെജകളുകടെ അളകവടുത്തെജട്ടുളളതസ 16.03.2017
ല് മകാത്രമകാണസ.  എനകാല് എഗ്രജകമനസ പ്രകകാരമുളള 21  മകാസകത്തെ കകാലകാവധജ  06.02.2016
ല് അവസകാനജചജട്ടുളളതകാണസ. സമയപരജധജ ദശ്രീര്ഘജപജക്കുനതജനസ കകകാണടകാക്ടര് ശശ്രീ. കക.
വജ.  അബ്ദുളള അകപക്ഷജകചങജലുമ നകാളജതു വകര സപജകമനറജ എഗ്രജകമനസ സമര്പജചജടജല.
പകാര്ടസ  ബജല്ലുകളജല്  നജനമ  റജകടെനഷന  തുകയമ  കുറവസ  കചയതകായജ  കകാണുനജല.
സമയപരജധജക്കുളളജല് പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല. പ്രവൃത്തെജ പുനരകാരമഭജക്കുനതജനസ കകരള
അഗ്രജകള്ചറല്  യൂണജകവഴജറജ  എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  സബസ  ഡജവജഷന  അസജസ്റ്റനസ
എഞജനശ്രീയര്,  കകകാണടകാക്ടര്ക്കസ  കത്തെസ  നല്കജകയങജലുമ  പ്രവൃത്തെജ  പുനരകാരമഭജചതജകന
വജവരമ  ലഭദമല.  കകാരപറമ്പസ  വജജയ  ബകാങജകന  ബകാങസ  ഗദകാരനജയകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  പ്രവൃത്തെജ  ആരമഭജചകതങജലുമ  ബകാങസ  ഗദകാരനജയകടെ  കകാലകാവധജ
10.10.2017  ല്  അവസകാനജക്കുനതകാണസ.  ബകാങസ  ഗദകാരനജ  കകാലകാവധജക്കുളളജല്  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാന സകാധദമലകാത്തെതജനകാല് ഗദകാരനജ  പജരശ്രീഡസ  എക്സ്റ്റനസ  കചയ്യുകകയകാ
കസകക്യൂരജറജ  കഡകപകാസജറസ  സസ്വശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയ്യുനതജനസ  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

ബജ) കദശശ്രീയ കതന ഗുണ നജര്ണയ ലകാബസ
ഫയല് നമ - A4/1190/15
എമ.ബുക്കസ നമ  – 5383
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കകകാണടകാക്ടര്  ശശ്രീ കക– .വജ. അബ്ദുളള
എഗ്രജകമനസ നമ. 43/15-16 തശ്രീയതജ 05.10.15

കമല്  പ്രവൃത്തെജയകടെ  എഗ്രജകകമനസ  പ്രകകാരമ  05.01.17  ല്  (16  മകാസത്തെജനുളളജല്)
പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജകക്കണതകായജരുന.  ഇലക്ട്രേജഫജകക്കഷന  ഒഴജകക  180  ലക്ഷമ  രൂപ
വകയജരുത്തെജയജട്ടുകണങജലുമ  First & part bill  പ്രകകാരമ  12,19,943/-  രൂപയകടെ പ്രവൃത്തെജകള്
മകാത്രമകാണസ കചയജട്ടുളളതസ. അളവകള് കരഖകപടുത്തെജയ 5888, 5893 നമ്പര് എമ.ബുക്കുകള്
ഓഡജറജനസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  പ്രവൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനുളള  സമയ  പരജധജ
ദശ്രീര്ഘജപജക്കുനതജനസ  സപജകമനറജ  എഗ്രജകമനസ  കവചജടജല.  ഫയല്  പരജകശകാധജചതജല്
19.07.17  കല  A4/1190/15  നമ്പര്  ഡജപജപജയകടെ  കത്തെസ  പ്രകകാരമ  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ  കകകാണടകാക്ടകറകാടെസ  ആവശദകപടജരുന.  അതജനസ  ലഭജച
28.07.17 കല മറുപടെജയജല് 07.08.17 നസ മുനപസ പ്രവൃത്തെജ പുനരകാരമഭജക്കകാകമനമ ജൂണ 2018
നസ മുനപസ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാകമനമ പറഞജട്ടുകണങജലുമ പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല.
കരകാര് പ്രകകാരമുള്ള സമയ പരജധജക്കുള്ളജല് കമല് രണസ പ്രവൃത്തെജകളുമ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.
എനജട്ടുമ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജല് നജനമ തുടെര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല.
ഈ പ്രവൃത്തെജകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാത്തെതജനകാല് കകരള കപകാതുമരകാമത്തെസ വകുപസ  മകാനസ്വല്
2012 കല  ഖണജക  2112-1  പ്രകകാരമ  കരകാര്  ഉടെമ്പടെജ  ലമഘജച  കരകാറുകകാരനജല്  നജനമ
അവകശഷജക്കുന  പണജയകടെ  30%  തുക  തജരജകക  ഈടെകാകക്കണതുമ  കരകാറുകകാരകന
നകഷ്ടകാത്തെരവകാദജത്തെത്തെജല് റശ്രീകടെനര് ക്ഷണജകക്കണതുമകാണസ.

3-6-4)   കകടജടെ നജകുതജ അടെവകാക്കലുമകായജ ബനകപടസ 
നജരശ്രീക്ഷജക്കകപട അപകാകതകള്

സര്വ്വകലകാശകാലയജകല  ഫജസജക്കല്  പകാനസ  ഡയറക്ടറുകടെ  എ 6-  265/17  നമ്പര്
ഫയലുമ  അനുബനകരഖകളുമ  പരജകശകാധജചതജല്  തകാകഴപറയന  വസ്തുതകള്
നജരശ്രീക്ഷജക്കകപട്ടു.

(എ)  2015-16  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  നജകുതജ  68,165/-  രൂപ  5.10.16  തശ്രീയതജയജകല
325242 നമ്പര് കചക്കു പ്രകകാരമ അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ. 

(ബജ)  പ്രസ്തുത തുക കുറവസ കചയ കശഷമ 2015-16  വര്ഷകത്തെ നജകുതജ കുടെജശജക 1,89,411/-
രൂപയമ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ ഡജമകാനസ  2,37,247/-  രൂപയമ കൂടെജ  കമകാത്തെമ
4,26,658/-  രൂപ  അടെവകാകക്കണതകാകണനസ  മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെസ
കസക്രടറജയകടെതകായജ  25.1.17  തശ്രീയതജയജകല  എ 4-8622/15  നമ്പര്  കത്തെസ  ലഭജച്ചു
കകാണുനണസ. 
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(സജ)  17.3.17  തജയതജയജകല  766400  നമ്പര് കചക്കസ  മുകഖന  1,26,706/-  രൂപ  (431/16-17
നമ്പര്  വകൗചര്),  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  നജകുതജ  ഒടുക്കുനതജനകായജ
പജനവലജചജട്ടുണസ.  എനകാല്,  മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജകന  11602500281  മുതല്
11602500287  വകരയമ  11602500290  മുതല് 11602500391  വകരയമ നമ്പര് രശശ്രീതജകളുകടെ
ആകക തുക  1,25,049/-  രൂപ മകാത്രമകാണസ.  അതകായതസ  1,657/-  രൂപ  (126706  125049)–

കുറവകാണസ  വരവകവച്ചുകകാണുനതസ.  രസശ്രീതജകളജല്  പ്രസ്തുത  തുക  2015-16  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷകത്തെ നജകുതജയകായകാണസ കരഖപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.

ചുരുക്കജപറഞകാല്, 2015-16  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ കുടെജശജക ആയജ ഡജമകാനസ
കചയ തുക  (1,89,417/-  രൂപ)  അടെവകാക്കജയജടജല. 2016-17  കല ഡജമകാനസ  (2,37,247/-  രൂപ)
തുകയമ അടെവകാക്കജയ തുക  (1,26,706/-  രൂപ)യമ രസശ്രീതജകള് പ്രകകാരമ വരവകവച തുക
(1,25,049/-  രൂപ)യമ വദതദകാസകപടജരജക്കുന. 2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെക്കുകവണജ
അടെവകാക്കജയ  പ്രസ്തുത  തുക,  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജകന  രസശ്രീതജകള്  പ്രകകാരമ  2015-16
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെക്കകാണസ വരവകവചജരജക്കുനതസ. 

ഈ  വജഷയത്തെജല്  19.8.17  തജയതജയജല്  ഡജ.പജ.പജ  ക്കു  നലജയ  12ാകാമ  നമ്പര്
ഓഡജറസ അകനസ്വഷണത്തെജനസ ഫജനകാനഷദല് അസജസ്റ്റനസ ലഭദമകാക്കജയ മറുപടെജയജല് (നമ്പര്
എ 6-  265/17  (ii)  തജയതജ  22.08.17)  ഈ  അപകാകതകള്  പഞകായത്തെസ  കസക്രടറജകയ
അറജയജചജട്ടുള്ളതകായജപറയന.  22.08.17  തശ്രീയതജയജല്  എ 6-  265/17  (i)  നമ്പറകായജ
മകാടെക്കത്തെറ  ഗ്രകാമപഞകായത്തെസ  കസക്രടറജയസ  ഡജ.പജ.പജ  അയച  കത്തെജകന  പകര്പ്പുമ
ഫജനകാനഷദല്  അസജസ്റ്റനസ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുണസ.  ബഹ.  വഹകക്കകാടെതജ  വജധജയകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  ചജല  കകടജടെങ്ങകള  ഒഴജവകാക്കജയജരജക്കുനകതന
വജശദശ്രീകരണമകാണസ  പ്രസ്തുത  കത്തെജലുള്ളതസ.  പരകാമര്ശജത  വജധജ
നദകായകത്തെക്കുറജചകാരകാഞകപകാള്,  കഡകാക്ടര്  ജസ്റ്റജസസ  ടെജ.  കകകാച്ചുകതകാമന  O  P  No:
1854/78-D  നമ്പര്  വദവഹകാരത്തെജല്  1980  ഒകകകടെകാബര്  30ാകാമ  തജയതജ  പുറകപടുവജച
ഉത്തെരവകാണസ ലഭദമകായതസ. 1960 കല  Kerala Panchayat Act കല കസക്ഷന  72  പ്രകകാരമ
കകടജടെനജകുതജയജല് നജനമ ചജല കകടജടെങ്ങകള ഒഴജവകാക്കജയജരുന. ഇത്തെരമ കകടജടെങ്ങളുകടെ
പടജകയജകല (d) ഇനമ ആയജ " Buildings used for educational purposes including hostels”
എനസ കചര്ത്തെജട്ടുള്ളതജകനയമ  27.5.1977  തജയതജയജകല  15469/C1/77/LA & SWD  നമ്പര്
സര്ക്കകാര്  സര്ക്കുലറജകനയമ  അടെജസ്ഥകാനത്തെജലകാണസ  ബഹ.  കകകാടെതജ  വജധജനദകായമ
പുറകപടുവജചജട്ടുള്ളതസ.  ആയതസ  അനുസരജക്കുവകാന  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  പ ഞകായത്തുമ
ബകാധദസ്ഥരുമകാണസ. 

എനകാല്  1994  ല്  കകരള  നജയമസഭ,  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  നജയമമ
പകാസകാക്കജയകപകാള്  1960  കല  നജയമമ  കകാലഹരണകപട്ടു.  നജലവജലുള്ള  നജയമങ്ങകളയമ
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ചടങ്ങകളയമ  വദകാഖദകാനജക്കുകകയന  ദകൗതദമകാണസ  ബഹ.  നശ്രീതജനദകായ  കകകാടെതജകളജല്
നജക്ഷജപമകായജട്ടുള്ളതസ.  1994  ല്  നജലവജല്  വന  നജയമത്തെജനുമ  അനുബന
ചടങ്ങള്ക്കുമകാണസ  തുടെര്നസ  പ്രകാബലദമുള്ളതസ.  2011  ല് വശ്രീണ്ടുമ  കകടജടെ  നജകുതജ  ചടങ്ങള്
പരജഷ്കരജചജട്ടുണസ.  നജലവജലുള്ള  നജയമവമ  ചടങ്ങളുമ  അനുശകാസജക്കുമ  വജധമ  നജകുതജ
ഒടുക്കുവകാന കകടജടെ ഉടെമകള് ബകാധദസ്ഥരകാണസ. 

ചജല  കകടജടെങ്ങകള  വസ്തു  നജകുതജ  കകടജടെ  നജകുതജയജല്  നജനസ  ഒഴജവകാക്കുവകാന
ഡജ.പജ.പജ നല്കജയ അകപക്ഷ  7.10.2017  ല് കചര്ന ഗ്രകാമ പഞകായത്തെസ ഭരണ സമജതജ
കയകാഗമ  പരജകശകാധജക്കുകയമ  2011  കല  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  നജയമമ  203,  207
വകുപ്പുകള്  പ്രകകാരമ  ഡജ. പജ.പജ  യകടെ  ആവശദങ്ങള്  നജരസജക്കുകയമുണകായജ.  കുടെജശജക
അടെവകാക്കജയജകലങജല്  2011  കല  കകരള  പഞകായത്തെസ  രകാജസ  (  നജകുതജ  നജര്ണയവമ
ഈടെകാക്കലുമ  അപശ്രീലുമ)  ചടങ്ങളജകല  ചടമ  15  പ്രകകാരമ  കപ്രകാസജകക്യൂഷന  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജക്കുകമനസ  3.11.2017  തജയതജയജകല  എ 4/7107/17  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  ഗ്രകാമ
പഞകായത്തെസ കസക്രടറജ അറജയജചജട്ടുണസ. 

ഈ സകാഹചരദത്തെജല് തകാകഴപറയന കരഖകള് ഓ ഡജറജനസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

(1)  2011  കല കകരള പഞകായത്തെസ രകാജസ  ചടങ്ങളജകല നജബനനകള് പ്രകകാരമ നജകുതജ
വജകധയമകായ കകടജടെങ്ങളുകടെ പടജക.

(2)  പ്രസ്തുത  പടജകയജകല  ഏകതലകാമ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  2015-16  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജല് അടെവകാക്കജ എനതജകന വജശദകാമശങ്ങള്.

(3)  പ്രസ്തുത  പടജകയജകല  ഏകതലകാമ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജല് അടെവകാക്കജ എനതജകന വജശദകാമശങ്ങള്.

(4) ചടപ്രകകാരമ നജകുതജ നജര്ണയത്തെജല് നജനസ ഒഴജവകാക്കകാവന കകടജടെങ്ങളുകടെ പടജക.

(5) കമല് ഖണജക (d) യജല് പരകാമര്ശജചതു പ്രകകാരമ നജകുതജ രസശ്രീതജയജല് വര്ഷമ, തുക
എനജവ വദതദകാസകപട്ടു കകാണുനതജനുള്ള വജശദശ്രീകരണമ.

(6)  കവററജനറജ  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  വകമകാറജയ  ഏകതങജലുമ  കകടജടെത്തെജകന  നജകുതജ,
കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കമല് ചുമത്തെജയജട്ടുകണകാകയന വജവരമ. 

മുകളജല്  സൂചജപജച  സകാഹചരദങ്ങള്  പരജഗണജക്കുകമ്പകാള്  2011  കല  ചടങ്ങളുകടെ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  നജകുതജ  വജകധയമകായ  കകടജടെങ്ങളുകടെ  നജകുതജ  യഥകാക്രമമ
അടെവകാക്കജയജകലങജല്  പജഴ  പലജശ  സഹജതമ  അടെവകാകക്കണതകായജ  വരുനതുമ  ആയതസ
സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സകാമ്പത്തെജക  നഷ്ടത്തെജനസ  ഇടെയകാക്കുനതുമകാണസ.  നജകുതജ
അടെവകാക്കജയകശഷമ  അപശ്രീല്  നല്കകാവനതുമ  ആയതജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്
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നജകുതജയജല്  കജഴജവസ  അനുവദജക്കുനകവങജല്,  കൂടുതലകായജ  അടെവകാക്കജയ  തുക
തുടെര്വര്ഷങ്ങളജകലയസ ക്രമശ്രീകരജക്കകാവനതുമകാണസ.

3-6-5)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്

1) UFAST ല് തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കസ (Annual Bank transaction summary,
2016-17),  ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് തമജല് വദതദകാസമ
കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ
നമ.

Closing balance
as per bank

book (UFAST)

Closing balance
as per bank
pass book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

FD.No.

6712737906
5 

1,03,14,941 0.00 -1,03,14,941

FD രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ
ഈ FD 21/03/2012 ല്
പജനവലജചജട്ടുള്ളതകായജ

കകാണുന.

672240698
80

(Sales Tax)

27,79,216 0.00 -27,79,216
അക്കകൗണജല് ഇത്രയമ

തുക
അവകശഷജയനജല.

2)  Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ

1 Cash in Chest 4,339.91

2 Establishment 27,165

എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  ഈ  തുകകള്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ
കകാണുനജല.കമല്  സൂചജപജച  വദതദകാസങ്ങള്ക്കുള്ള  കകാരണമ  പരജകശകാധജയ്കക്കണതുമ
വകാര്ഷജക കണക്കജകല നക്യൂനതകള് പരജഹരജകക്കണതുമകാണസ.
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3-6-6)   കലല പരസദമ   -  സ്ഥകാപനത്തെജനസ ധനനഷ്ടമ

വകൗചര് നമ. സജ.ബജ.വജ. 73/6-16 

കചക്കസ നമ. 325199/ 28.6.16

ഫയല് നമ. എ 5/156/16

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്,  5  വകാഹനങ്ങളുകടെ  കലല  പരസദത്തെജനകായജ
44,695/-  രൂപ  കടെകാമയകാസസ  അഡസ്വര്വടെസജങ്ങസ  സര്വ്വശ്രീസസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഈ  വകാഹനങ്ങളുകടെ  അസസ്ഡസ  വകാലത  കകവലമ  45,250/-
രൂപയകാകണനജരജകക്ക  44,695/-  രൂപ കചലവഴജചസ പരസദമ നലജയതസ അനുചജതമകാണസ  .
മകാത്രമല ടെജ വകാഹനങ്ങള് നകാളജതുവകര ആരുമ കലലമ കകകാണജടജല. ആയതജനകാല് പരസദമ
നല്കുനതജനസ  കവണജ  കചലവഴജച  തുക  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  സമഭവജച  നഷ്ടമകായജ
കണക്കകാക്കുന.  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ധനനഷ്ടമ  സമഭവജക്കകാകത  പുനര്കലല  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-7) യൂണജകവഴജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-7-1)   വജവജധ വകാങ്ങലുകള്   -   കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല്   - 
നടെപടെജക്രമങ്ങള് പകാലജചജടജല

2016-17  വര്ഷമ  കമ്പക്യൂടറുകള്,  കസര്വര്,  സകാനര്  മുതലകായ  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ
കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമുള്ള നജബനനകള് പകാലജചജടജല. വകാങ്ങജയ ഇനങ്ങള്,
വജശദകാമശങ്ങള് എനജവ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്, തജയതജ കചക്കസ നമപര് തുക വകാങ്ങജയ ഇനങ്ങള്

38/3/16-17, 31.3.17 082591 7,65,000

കസര്വര് - 1

സകാനര് - 1

ലകാപ് കടെകാപസ -1 

കമകാണജറര് - 4 

കഡസസകടെകാപസ 12 

18/3/16-17, 31.3.17 082606 2,25,932 LED TV, CCTV Camera
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1)  കടെണര് ക്ഷണജചജടജല   പുതുക്കജയ കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ  മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ  ഒരു ലക്ഷമ–
രൂപയസ മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ, കടെണര് നടെപടെജകളുമ അഞസ ലക്ഷത്തെജനസ മുകളജലുള്ള
വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  ഇ-കടെണര്  നടെപടെജകളുമ  പകാലജകക്കണതകാണസ.  (സ.ഉ.(MS)13/2015/ITD,
തജയതജ.12.5.15)  എനകാല്  ഇപ്രകകാരമ  കടെണര്  ക്ഷണജചജടജല.  6,00,000/-  രൂപയകടെ
എസ്റ്റജകമറസ അനുസരജചസ കസ്വകടഷന ക്ഷണജചകാണസ വകാങ്ങല് നടെത്തെജയതസ. 

2)  പത്രപരസദമ നല്കജയജടജല  -  കൂടുതല് പ്രചകാരമുള്ള ഇമഗശ്രീഷസ,  മലയകാളമ പത്രങ്ങളജല്
പത്രപരസദമ നജശ്ചജത ദജവസത്തെജനസ മുമ്പസ നല്കജ മത്സരസസ്വഭകാവത്തെജലുള്ള കടെണറുകള്
ക്ഷണജകക്കണതകാണസ. എനകാല് കസ്വകടഷന ക്ഷണജചതജനുമ പത്രപരസദമ നല്കജയജടജല. 

3)  കടെണര് കഫകാറ വജലയജല് സ്ഥകാപനത്തെജനസ നഷ്ടമ -  ഒരു ലക്ഷകമകാ അതജല് കൂടുതകലകാ
തുകയള്ള  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  നജശ്ചജത  കഫകാര്മകാറജലുള്ള  കടെണര്  കഫകാറങ്ങള്  സര്ക്കകാര്
നജര്കദ്ദേശജക്കുന  വജലയസ  വജതരണമ  കചയണമ.  കഫകാറത്തെജകന  വജലയമ
നജശ്ചജതനജരക്കജലുള്ള മുലദവര്ദ്ധജതനജകുതജയമ ഈടെകാകക്കണതകായജരുന. എനകാല് കടെണര്
ക്ഷണജക്കകാത്തെതജനകാല്  ഈയജനത്തെജല്  ലഭദമകാകുമകായജരുന  തുക  നഷ്ടമകായതകായജ
കകാണുന.

കസ്റ്റകാര്  പര്കചസസ  മകാനസ്വലജനസ  വജരുദ്ധമകായജ  നടെത്തെജയ  വകാങ്ങലുകള്
ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ. ഇത്തെരമ നടെപടെജകള് ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജകക്കണതകാണസ.

3-7-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്
1) കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ കപകാരുത്തെകപടുനജല.

എ)  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ  പരജകശകാധനയജല്,
തകാകഴ പറയന അക്കകൗണ്ടുകളുകടെ ബകാങജകലയമ  UFAST കലയമ കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ
വദതദസമകാണസ. 

അക്കകൗണസ നമ്പര്
കകകാസജമഗസ ബകാലനസസ

വദതദകാസമ
ബകാങസ യഫകാസ്റ്റസ

57006542967 6034091.50 5947674 86417.50

57006550740 1000 223079 222079
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കകകാസജമഗസ ബകാലനസുകള് കപകാരുത്തെകപടുകത്തെണതകാണസ.

ബജ)  ആനസ്വല്  ബകാങസ  ടകാനസകാക്ഷന  സമറജ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  4,83,096/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല് ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ സമറജ പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ
5,54,018/-  രൂപയകാണസ. വദതദകാസമ 70,922/-  രൂപ. ഓഫശ്രീസസ അക്കകൗണസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള്
തമജലുള്ള ഈ വദതദകാസമ വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

2) 67225567502(ഇ എ പജ), 67225567502(എന ഐ പജ) എനശ്രീ അക്കകൗണ്ടുകളജല് 2016-
17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  പണമജടെപകാടുകള്  നടെത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  കമല്
അക്കകൗണ്ടുകള് കകകാസസ കചയസ UFAST ല് നജനമ നശ്രീക്കമ കചകയണതകാണസ.

3-8) കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര് 

3-8-1)   കുളത്തെജകന നവശ്രീകരണമ   -   പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജചജടജല

കകന്ദ്രത്തെജകല  ജല  ദകൗര്ലഭദത്തെജകന  പരജഹകാരത്തെജനകായജ  നജലവജലുള്ള
കുളത്തെജകന  പുനരുദ്ധകാരണത്തെജനകായജ  സമസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരജകന  പ്രകതദക  പദ്ധതജ
ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ  18,00,000/-  രൂപയമ,  ICAR  ധനസഹകായത്തെജല്  നജനമ
5,00,000/- രുപയമ ഡജ.പജ.പജ യസ നല്കജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

വര്ഷമ നല്കജയ തുക

2009-10 5,00,000/-

2012-13 7,00,000/-

2013-14 6,00,000/-

2015-16 5,00,000/-

ആകക 23,00,000/

ഇത്രയമ തുക വകമകാറജ  നകാളജതുവകര പ്രവൃത്തെജ ആരമഭജക്കകാത്തെതസ  ഗുരുതരമകായ
വശ്രീഴ്ചയകാണസ. ആയതസ നടെപജലകാക്കകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-8-2)    വകാര്ഷജക  കണക്കസ    -    മുനജരജപസ  ,    നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകളജല്
വദതദകാസമ

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  '  cash  ‘ഇനത്തെജല്  42,309/-  രൂപ  മുനജരജപസ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഇനങ്ങളജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കസ പ്രകകാരമ ഈ
ഇനങ്ങളജലകായജ  കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  അപകാകത പരജഹരജചസ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-9) AICRP ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, സജ ഒ എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-9-1)   കപ്രകാകമകാഷന   -   ശമ്പള പുനര് നജര്ണയത്തെജകല അപകാകത 

ശശ്രീ.കക.ഐ.നകൗഷകാദസ  ,  സശ്രീനജയര്  കഗ്രഡസ  അസജസ്റ്റനസ  നസ  01.12.2016-നസ
അസജസ്റ്റനസ  കസക്ഷന  ഓഫശ്രീസറകായജ  കപ്രകാകമകാഷന  ലഭജചതജകന  ശമ്പള  നജര്ണയമ
നടെത്തെജയതസ തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമകാണസ.

കക.എസസ.ആര്. പകാര്ടസ 1 റൂള് 37 (എ) പ്രകകാരമ, 

കപ്രകാകമകാഷന തശ്രീയതജ - 01.12.2016

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 33,900/- രൂപ

കനകാ. ഇനക്രജകമനസ  - 900/- രൂപ

   -----------

    34,800/- രൂപ

ഹയര് കസ്റ്റജജകല അടുത്തെ ഘടമ - 35,700/- രൂപ

അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ - 29.12.2016 ല് 36,600/- രൂപ

(കനകാര്മല് ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജയജല്)

ശമ്പള നജര്ണയത്തെജകല അപകാകതകള് തകാകഴ കചര്ക്കുന

1. ശമ്പള  നജര്ണയമ  നടെത്തെജയജരജക്കുനതസ  കക.എസസ.ആര്.  റൂള്  37  (എ)
പ്രകകാരമകാണസ.  ടെജയകാനസ  ഇതസ  അനുവദനശ്രീയമല.  റൂള്  28  (എ)  പ്രകകാരമകാണസ
ഫജക്കസഷന നടെകത്തെണതസ.
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2. ശശ്രീ.കക.ഐ.നകൗഷകാദസ  10.10.2006  മുതല്  06.11.2016  വകര  LWA (under appendix
12 A)  ആയജരുന.  അവസകാന ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ.  01.12.2005.  07.11.2016-ല്
തജരജകക  കജകാലജയജല്  പ്രകവശജച  കശഷമ  2009,  2014  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ
പ്രകകാരമുള്ള  ഫജക്കസഷന  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  2014  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ
അനകചര്  II  17  പ്രകകാരമ  01.07.2014-ല്  LWA-യജല്  തുടെരുന  ഉകദദകാഗസ്ഥന
തജരജകക  കജകാലജയജല്  പ്രകവശജക്കുന  തശ്രീയതജയജല്  മകാത്രകമ  റജവവസ്ഡസ
കസയജലജല്  ഫജക്കസഷനസ  അര്ഹതയള.  ഇതജന  പ്രകകാരമ  2014  ശമ്പള
പരജഷ്കരണ പ്രകകാരമുള്ള ഫജക്കസഷന 07.11.2016-നസ നടെകത്തെണതകാണസ.

3. 01.12.2016-കല ശമ്പളമ കപ്രകാകമകാഷനസ കശഷമ 35,700/-  ആയജ പുനര് നജര്ണയജച്ചു.
അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  29.12.2016-ല്  നല്കജ  ശമ്പളമ  36,600/-  ആയജ  പുനര്
നജര്ണയജച്ചു.  കക.എസസ.ആര്  പകാര്ടസ  1,  റൂള്  33(എ)  അനുസരജചസ  ടെജയകാകന
കനകാര്മല് ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ.01.11.2017 ല് ആണസ.

കപ്രകാകമകാഷന ഫജക്കസഷന   28   എ പ്രകകാരമ തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

പ്രകമകാഷന തശ്രീയതജ - 01.12.2016

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 33,900/- രൂപ

കനകാ. ഇനക്രജകമനസ - 900/- രൂപ
                        -------------

                       34,800/- രൂപ

ഹയര് കസ്റ്റജജകല അടുത്തെ ഘടമ - 35,700/- രൂപ

01.12.2016 കല ശമ്പളമ - 35,700/- രൂപ
അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ - 01.11.2017 ല് (ശൂനദകവതനകാവധജകയ തുടെര്നസ തജരജകക 
കജകാലജയജല് പ്രകവശജചസ ഒരു വര്ഷമ തജകയന ദജവസമ)

As per Rule 33(A) KSR PART I (റശ്രീ ഫജക്കസഷന അനുവദനശ്രീയമല)
അടുത്തെ ഇനക്രജകമനസ തശ്രീയതജ - 01.11.2017
01.11.2017 ല് ശമ്പളമ - 36,600/- രൂപ

ശരജയകായ രശ്രീതജയജല് ഫജക്കസഷന നടെത്തെജ കസവനപുസകത്തെജല് കരഖകപടുത്തെജ,
29.12.2016 മുതല് അധജകമ വകാങ്ങജയ തുക തജരജകക അടെയ്കക്കണതകാണസ.
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3-9-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുക വദതദകാസമ

2016-17 സകാമ്പത്തെജകവര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കസ പരജകശകാധജചതജല്, SB A/C –
57006543030  എന  അക്കകൗണജകന  UFAST കലയമ  (2,00,302/-  രൂപ),  ബകാങസ
പകാസ്ബുക്കജകലയമ  (5,07,900.94/-  രൂപ)  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസസ  കപകാരുത്തെകപടുനജല.
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-10) കസനടല് കടയജനജമഗസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ 

3-10-1)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ അക്കകൗണസ  വകാര്ഷജക കണക്കജല് –
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

കണക്ടഡസ ടൂര് എന റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ നടെത്തെജപ്പുമകായജ ബനകപടസ കസ്റ്ററസ 
ബകാങസ ഒല്ലൂക്കര ബ്രകാഞജല് 9.10.15 മുതല് ഒരു അക്കകൗണസ ആരമഭജചജട്ടുണസ (നമ 
677338972090). ഈ അക്കകൗണജല് 31.03.2017 നസ 1,05,080/- രൂപ നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉണസ. 
എനകാല് ഈ അക്കകൗണസ സമബനജച വജവരങ്ങള് 2016-17 വകാര്ഷജകകണക്കജല് 
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. ഇതസ വകാര്ഷജകകണക്കജല് ഉള്കപടുത്തുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് 
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-10-2)   മുനകൂറുകള് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ മുനകൂറുകളുകടെ വജശദവജവരമ തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ

നമ
ശശ്രീര്ഷകമ സജ ബജ നമ തജയതജ തുക (രൂപയജല്)

1 9092 229/15-16 14.01.16 1,06,540

2 203/16-17 21.11.16 5,833

3 204/16-17 16.1.17 1,04,167

4 228/16-17 3.2.17 1,27,500

മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-11) അകരകാമകാറജക്കസ & കമഡജസജനല് പകാനസസസ, ഓടെക്കകാലജ 

3-11-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല വദതദകാസമ

2016-17  കല  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്  പരജകശകാധജചതജല്,  ആനസ്വല്  ബകാങസ
ടകാനസകാക്ഷന സമറജ  പ്രകകാരമ  ഓഫശ്രീസസ  ബുക്കസ  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസസ  16,84,300/-
രൂപയമ ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസസസ & കപകമനസസസ സമറജ പ്രകകാരമ 22,07,771/-  രൂപയമകാണസ.
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12) കകകാകളജസ ഓഫസ കകകാ - ഓപകറഷന, ബകാങജമഗസ &
മകാകനജ്കമനസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-12-1)   ഡജ  .  പജ  .  പജ  .  ക്കസ വജവജധ പ്രവൃത്തെജകള് നജര്വ്വഹജക്കുനതജനകായജ 
തുക നല്കജകയങജലുമ പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ  വജവജധ  പ്രവൃത്തെജകള് നജര്വ്വഹജക്കുനതജനകായജ  നല്കജയ തുകയകടെ
വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് കചലവജനമ തുക

1

111/3-17
തശ്രീ.31.03.17

കചക്കസ നമ്പര്
147959

140 KVA ജനകറററുമ 30 KVA UPS-
ഉമ സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ സ്റ്റകാറക്യൂടറജ

ഫശ്രീ ഉള്കപകടെയള്ള തുക
19,00,000/-

2

116/3-17
തശ്രീ.31.03.17

കചക്കസ നമ്പര്
147963

ഫര്ണജചര്, കുക്കജമഗസ യകടെനസജല്
ഇവ വകാങ്ങുനതജനസ (കമനസസ

കഹകാസ്റ്റലജനു കവണജ) നല്കജയ
തുക

5,86,340/-

ആകക 24,86,340/-
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കമല് പറയമ വജധമ ഡജ.പജ.പജ.ക്കസ തുക നല്കജകയങജലുമ ജനകററര്,  യ.പജ.എസസ.
എനജവ  സ്ഥകാപജക്കുകകയകാ  ഫര്ണജചര്  വകാങ്ങജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ആയതസ  എത്രയമ
കപകടനസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12-2)   അഗ്രജകള്ചറല് ലകാബസ നജര്മകാണമ  ആരമഭജചജടജല–

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 88/3-17, തശ്രീയതജ. 31.03.17
കചക്കസ നമ്പര് 10393/31.03.17, തുക  – 4,68,360/- രൂപ

കമല്  പ്രകകാരമ,  4,68,360/-  രൂപ  അഗ്രജകള്ചറല്  ലകാകബകാറടറജ  സ്ഥകാപജച
ഇനത്തെജല് ഡവലപസകമനസ ഗ്രകാനജകന (5200) കചലവകായജ ഉള്കപടുത്തെജയജട്ടുണസ. എനകാല്
ഈ പ്രവര്ത്തെനമ നകാളജതുവകരയകായജ ആരമഭജക്കുകകയകാ, തുക വകമകാറുകകയകാ കചയജടജല.
ഇതസ നജലവജല് പണമകാക്കകാത്തെ കചക്കകായജ തുടെരുകയകാണസ. കകകാകളജജകല അഗ്രജക്കള്ചറല്
കകകാഴ്സുകളുകടെ  സജലബസസ  പരജഷ്കരണമ  പൂര്ത്തെജയകാകകാത്തെതജനകാലകാണസ  ഈ  പ്രവൃത്തെജ
ആരമഭജക്കുവകാന  കഴജയകാത്തെകതനസ  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ  (3/10.8.17)  മറുപടെജ
നല്കജയജട്ടുണസ.  ഒരു നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജയകടെ പ്രകാരമഭപ്രവൃത്തെജകള് കപകാലുമ  (വജശദമകായ
എസ്റ്റജകമറസ,  ആക്ഷന  പകാന)  തയകാറകാക്കകാകത  ഇത്തെരത്തെജല്  തുകകള്  കചലവകായജ
കകാണജക്കുനതസ  ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ഈ  പ്രവ വൃത്തെജ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള  അടെജയനജര
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-12-3)   വകാര്ഷജക കണക്കസ  നശ്രീക്കജയജരജപസ കപകാരുത്തെകപടുനജല–

1)  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷകത്തെ അക്കകൗണസസസ പരജകശകാധനയജല് തകാകഴ പറയന
അക്കകൗണ്ടുകളുകടെ നശ്രീക്കജയജരജപസ കപകാരുത്തെകപടുനജല.

അക്കകൗണസ നമ്പര്
നശ്രീക്കജയജരജപസ

വദതദകാസമ
UFAST Bank Scroll

67064958790

MBA RF A/c
11,96,641 11,97,641 1,000

57006542854 78,24,267.49 77,19,032.49 1,05,235
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CA A/c

57006549940

SB A/c
-2,39,714 1,000 -2,38,714

2) UFAST Annual  bank  & cash  Account  സമക്ഷജപമ പ്രകകാരമ  3,89,390/-  രൂപ കദകാഷസ
ഇനത്തെജല് നശ്രീക്കജയജരജപകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കജല് ഈ തുക
നശ്രീക്കജരജപകായജ നജലനജല്ക്കുനമജല. ആയതസ അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

3-13) കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ 

3-13-1)   കപകാതുമരകാമത്തെസ പ്രവൃത്തെജകള്  അപകാകതകള്–

2012-കല  കപകാതുമരകാമത്തെസ  മകാനസ്വല്  പ്രകകാരമ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറജകന
അടെജസ്ഥകാനമകാക്കജ  കസ്വകടഷന/കടെണര്  ക്ഷണജചതജനസ  കശഷമ  മകാത്രമകാണസ  പ്രവൃത്തെജ
ഏലജകക്കണതസ.  എനകാല്  ഇത്തെരമ  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജക്കകാകത  പ്രവൃത്തെജ
ഏലജച്ചുകകകാടുക്കുകയമ,  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ,  കമകാണജററജങ്ങസ  എനജവ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  വഴജ  നജരശ്രീക്ഷജക്കുകയമ  കചയ്യുനതകായജ  കകാണുനജല.
വജശദവജവരമ തകാകഴകചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

കഹഡസ
ഓഫസ

അക്കകൗണസ
ഉകദ്ദേശദമ കരകാറുകകാരന

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര് തുക

1 2047

ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജകലക്കുള്ള
അകപ്രകാചസ കറകാ ഡസ

നജര്മകാണമ.

--------
100/11-16

107/11-16

65,340/-

12,300/-

2 2047 ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജകലക്കുള്ള

കഗയ്റസ
നജര്മകാണമ

യൂണജകവഴല്
എഞജനശ്രീയറജമഗസ

വര്ക്കസസസ

0034/12-16

0035/12-16

14,936/-

14,900/-
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3 2047

ഗസ്റ്റസ
ഹകൗസജനുമുനപജകല

ചുറമതജല്
നജര്മകാണമ.

പജ.വജജയന
0131/12-16

0053/12-16

15,000/-

14,760/-

4 5200

കലഡശ്രീസസ
കഹകാസ്റ്റലജകല

തകര്ന ചുറമതജല്
പുനര് നജര്മകാണമ.

റകാഫജ. സജ.എ. 0100/12-16 1,05,000/-

5 5200

കലഡശ്രീസസ
കഹകാസ്റ്റലജകല

തകര്ന ചുറമതജല്
പുനര് നജര്മകാണമ.

ശശ്രീരകാജസ കക.

കക.പ ദ്മനകാഭന

നരസജമഹ
കടകഡഴസ

0051/02-17

0030/02-17

0032/02-17

63,650/-

43,550/-

21,400/-

കപകാതുമരകാമത്തെസ മകാനസ്വലജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-13-2)   പകാവസ ഗ്രകാഫസ   -   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ

ബജല് നമ്പര്  79/08-16 (കചക്കസ നമ്പര്  118868/16-8-16)  പ്രകകാരമ ഇനസക്ഷണല്
ഫകാമ  കവള്ളകായണജയജല്  നജനമ  1000  പകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  25.05.2016  ല്
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ. കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 8 കപജസ നമ്പര് 117
ല് 04.06.2016 നസ ഇതസ കസ്റ്റകാക്കജകലടുത്തെജട്ടുമുണസ. ഈ കസ്റ്റകാക്കജല് നജനമ 07.06.2016 നസ ടെജ
ഗ്രകാഫസ വതകള് കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 13 കപജസ നമ്പര്
101 കലക്കസ നല്കജയതകായജ കരഖകപടുത്തെജ ഇത്രയമ കസ്റ്റകാക്കസ കുറവസ കചയജട്ടുണസ.  എനകാല്
കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്റര് ഓഫസ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 13 കപജസ നമ്പര് 101 ല് 07.06.2016
നസ  ഇത്രയമ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  കസ്റ്റകാക്കജല്  വനജടജല.  ഇതസ  സമബനജച്ചുള്ള  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള (3/9.11.2017) മറുപടെജയജല് 11.02.2016 മുതല് ആയതസ ഫകാമജലൂകടെ വജല്പന
നടെത്തെജയതകായജ അറജയജചജട്ടുണസ. 25.05.2016 നസ ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ കവള്ളകായണജയജല്
നജനമ  വകാങ്ങജയ  പകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  11.02.2016  മുതല്  ഫകാമജലൂകടെ  വജല്പന
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നടെത്തെജകയനസ  പറയനതസ  യക്തജ  ഭദ്രമല.  തൃപജകരമകായ  മറുപടെജ  ലഭജക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 71,250/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-13-3)   കുമകായത്തെജകന   (Lime stone powder)   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ

ബജല്  നമ്പര്  64/06-16 പ്രകകാരമ  (കചക്കസനമ്പര്  104026/15.06.16)  നശ്രീകലശസ്വരമ
സര്വ്വശ്രീസസ  സഹകരണ  ബകാങജല്  നജനമ  16000 കജ.ഗ്രകാമ  (16 എമ.ടെജ)  കുമകായമ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  S.R.F  VOL-VIII  കപജസ  നമ്പര്  229  ല്  19.02.2016  നസ
കസ്റ്റകാക്കജകലടുക്കുകയമ 31/3, 28/5, 30/5, 31/5, 2/6, 4/6, 6/6, 7/6, 9/6, 23/6, 24/6, 25/6, 5/7
തശ്രീയതജകളജല്  കതങ്ങുകള്ക്കസ  ഇടെകാനകായജ  ഡജ.എമ.എസസ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകകാരമ
നല്കജയതകായജ കകാണജചസ മുഴുവന കസ്റ്റകാക്കുമ കുറവസ കചയജട്ടുണസ.  എനകാല് ഡജ.എമ.എസസ
രജജസ്റ്റര് വകാളദമ 32, 33 പ്രകകാരമ 500 കജ.ഗ്രകാമ കുമകായമ വശ്രീതമ മകാത്രമകാണസ കമല് സൂചജപജച
ദജവസങ്ങളജല് നല്കജയജരജക്കുനതസ.  അതകായതസ  6500  കജ.ഗ്രകാമ  കുമകായമ  (500 x  13  =
6500) മകാത്രകമ നല്കജകകാണുനള. 9500 കജ.ഗ്രകാമ കുമകായമ ഇനജയമ കസ്റ്റകാക്കജല് ബകാക്കജ
കകാകണണതകാണസ.  എനകാല്  ടെജ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകകാരമ  05.07.2016  ല്  ടെജ  കസ്റ്റകാക്കജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ  അവകശഷജക്കുനജല.  ഇതസ  സമബനജച  ഓഡജറസ  റജകസ്വജസജഷനസ
(9/09.11.2017)  നല്കജയ  മറുപടെജയജല്  8/2016  നസ  അയര്  നജര്മകാണത്തെജനസ  2.5  ടെണ
ഉപകയകാഗജകചനമ വജവജധവജളകളജലകായജ 28/6, 12/7, 13/7, 14/7, 27/7, 8/8, 13/8, 27/8, 31/8,
1/9,  2/9,  6/9,  7/9  എനശ്രീ  തശ്രീയതജകളജല്  നല്കജകയനമ  അറജയജചജട്ടുണസ  (ആയതസ
ഓഡജറജനസ കശഷമ ടെജ രജജസ്റ്ററജല് എഴുതജ കചര്ത്തെജട്ടുള്ളതകാണസ). കമല് സൂചജപജച കസ്റ്റകാക്കസ
രജജസ്റ്ററജകല  കമല്  കപജസ  നമ്പര്  പ്രകകാരമ  05.07.2016  കലക്കസ  കസ്റ്റകാക്കജല്  കുമകായമ
ബകാക്കജയജല.  അതുകകകാണസ തകന അതജനസ കശഷമുള്ള ദജവസങ്ങളജല് കുമകായമ വജവജധ
ആവശദങ്ങള്ക്കസ ഉപകയകാഗജച്ചു എനസ പറയനതസ യക്തജരഹജതമകാണസ.  കൂടെകാകത ഓഡജറസ
സമയത്തെസ തകന പരജകശകാധജച ഡജ.എമ.എസസ. രജജസ്റ്ററജകല 12/7, 13/7, 14/7, 27/7 എനശ്രീ
ദജവസങ്ങളജകല  കപജുകളജല്  കുമകായമ  നല്കജയതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജടജല.  ഓഡജറസ
കനകാടജനസ  നല്കജയ  മറുപടെജയജലുമ  ഇതസ  ഉപകയകാഗജച്ചു  എന  കതളജയജക്കുന  കരഖകള്
ലഭദമകാക്കകാത്തെ  സകാഹചരദത്തെജല്  കസ്റ്റകാക്കജല്  കുറവകായജ  കകാണുന  9500  കജ.ഗ്രകാമ
കുമകായത്തെജകന വജലയകായ 47,500/- രൂപ (9500x5/1k.g)യകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-13-4)   കവങ്ങജന വതകള്   (  ശശ്രീമമഗള  )-   കസ്റ്റകാക്കജല് കുറവസ  .

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ സശ്രീഡസ കനഴറജ നജരശ്രീക്ഷണ രജജസ്റ്റര് കപജസ നമ്പര് 31 പ്രകകാരമ
20.06.2016  നസ  5000  കവങ്ങജന  വതകള്  (ശശ്രീമമഗള)  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്റര്  ഓഫസ
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റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ വകാളദമ 8 കപജസ നമ്പര് 291 കലക്കസ വകമകാറജയജട്ടുണസ. 01.08.2016 ല്
ഇത്രയമ  വതകള്  വദക്തമകാകകാത്തെ  വജധത്തെജല്  കുറവസ  കചയജട്ടുണസ.  ഈ  വതകള്
വജല്പന  നടെത്തെജയതകായമ  കകാണുനജല.  ഇതസ  സമബനജചസ  ലഭജച  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള  (4/9.11.2016)  മറുപടെജയജല്  5000  വതകള്  വജല്പന  നടെത്തെകാകത
കസ്റ്റകാക്കജല് അവകശഷജക്കുനതകായജ അറജയജചജട്ടുണസ.  കൂടെകാകത ഈ കസ്റ്റകാക്കസ രജജസ്റ്ററജകന
കപജസ നമ്പര് 291 ല് ഈ കവങ്ങജന വതകള് നശ്രീക്കജയജരജപകായജ അവകശഷജക്കുനകവനസ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥന  11.11.2017  നസ  പരജകശകാധജചസ  സകാക്ഷദകപടുത്തെജയജട്ടുമുണസ
(ആയതജകന കകകാപജ ഓഡജറജനസ നല്കജയജട്ടുണസ). എനകാല് ഇതസ സമബനജച്ചു നല്കജയ
ഓഡജറസ കനകാടജനസ മറുപടെജയകായജ കവങ്ങജന വതകള് 31.01.17 മുതല് 04.07.17 വകരയള്ള
ദജവസങ്ങളജല്  വജല്പന  നടെത്തെജയതകായകാണസ  അറജയജചജട്ടുള്ളതസ.  

1,25,000/-  രൂപ  (5000*25)  കസ്റ്റകാക്കസ  മൂലദമ  വരുന  ഈ  വജഷയത്തെജനകമല്
ഓഡജറജനസ  ലഭദമകായ  മറുപടെജ  സസ്വശ്രീകകാരദകയകാഗദമല.  പരസ്പെര  വജരുദ്ധമകായ  ഈ  രണസ
മറുപടെജകള്  സൂചജപജക്കുനതസ  ഫകാമ  കസ്റ്റകാക്കസ,  വജല്പന  എനജവയജലുള്ള  ഗുരുതരമകായ
കപകാരകായ്മകളകാണസ.  ഈ  വജഷയത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്  വജശദമകായ
അകനസ്വഷണമ നടെകത്തെണതകാണസ.

3-13-5)   കഗ്രകാബകാഗസ വകാങ്ങല്  കസ്റ്റകാക്കജകല അപകാകതകള്–

ബജല്  നമ്പര്  89/2-17  പ്രകകാരമ  (കചക്കസനമ്പര്  147603/28.02.17)  16,000
കഗ്രകാബകാഗുകള്, 2,10,000/- രുപ കചലവഴജച്ചു നശ്രീകലശസ്വരമ സര്വ്വശ്രീസസ സഹകരണ ബകാങജല്
നജനമ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  ആയതജകന  കസ്റ്റകാക്കുമകായജ  ബനകപട  അപകാകതകള്  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

R.F  VOL.10  കപജസ  നമ്പര്  19  പ്രകകാരമ  23.01.2017  നസ  ഈ  കഗ്രകാബകാഗുകള്
കസ്റ്റകാക്കജകലടുക്കുകയമ അത്രയമ എണമ അനതകന transfer/sale എനസ കകാണജചസ കുറവസ
കചയജട്ടുമുണസ.  എനകാല് ആയതസ ഉപകയകാഗജചതജകനകയകാ വജല്പന നടെത്തെജയതജകനകയകാ
കരഖകപടുത്തെലുകള്  അനുബനരജജസ്റ്ററുകളജല.  ഇതസ  സമബനജച  ഓഡജറസ
റജകസ്വസജഷനുള്ള (8/9.11.2017) മറുപടെജയജല് 11250 കഗ്രകാബകാഗുകള് 20.10.2017 നസ തൃക്കരജപ്പൂര്
കൃഷജഭവനസ  നല്കജകയനമ ബകാക്കജ  2750  എണമ ഫകാമജലൂകടെ വജല്പന നടെത്തെജകയനമ
അറജയജചജട്ടുണസ.  20.10.2017  നസ  വജല്പന  നടെത്തെജയ  കസ്റ്റകാക്കസ  23.01.2017  നസ  തകന
transfer/sale എനസ കകാണജചസ കുറവസ കചയജരജക്കുനതസ യക്തജഭദ്രമല.

കമല് സൂചജപജച കകാരണങ്ങളകാല് 2,10,000/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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3-14) കഫകാറസജ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-14-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല
1)  അക്കകാദമജകസ  കബകാക്കജകന  നജര്മകാണവമകായജ  ബനകപടസ  തകാകഴ  പറയന
വകൗചറുകള് പ്രകകാരമ 35,00,000/- രൂപ   ഡജ.പജ.പജ., യസ വകമകാറജയജട്ടുണസ. എനകാല്
തുകയകടെ വജനജകയകാഗ വജവരമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രമ നമ. വകൗചര് നമ. കചക്കസ നമ./തശ്രീയതജ തുക

1.

2.

3.

74-7/16

62-8/16

235-3/17

280278/23.7.16

280293/26.8.16

37185/31.317

20,00,000/-

10,00,000/-

5,00,000/-

ആകക 35,00,000/-

2)  തകാകഴ  കചര്ത്തെജട്ടുള്ള  വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  ഡജ.പജ.പജക്കസ  വജവജധ  പ്രവൃത്തെജകള്
നടെത്തുനതജനകായജ തുകകള് വകമകാറജയജട്ടുണസ. 

ക്രമ
നമ.

സജ.
ബജ.വജ.നമ. ശശ്രീര്ഷകമ തുക പ്രവൃത്തെജയകടെ വജവരമ

1 352/16 9804 6,00,000 Work  shop  building  for
wood science Dept.

2 428/16 9804 2,00,000 CDB  project  for  wood
science Dept.

3 470/17 5200 2,59,164

4 650/17 5200 75,000 Waste pit for hostel
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5 734/17 9326 5,00,000 Sheet  roofing  for  new
block

3)  സജ.ബജ.വജ.നമ.  303/3-17  കചക്കസ നമ.  399658 (കഹഡസ  6621)  തജ.  31.03.17  പ്രകകാരമ
വപപ്പുമ  മറ  അനുബന  വസ്തുക്കളുമ  സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ  കപ്രകാകഫകാര്മ  ഇനകവകായ്സസ
പ്രകകാരമ  (PRF. ARTC/04/16-17 dt. 29.03.17) 165190/-  രൂപ കക.എ.യ.  അഗ്രജകള്ചറല്
എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  റജസര്ചസ  ആനസ  കടയജങ്ങസ  കസനറജനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  കമല്
പ്രവൃത്തെജകളുകടെ വജനജകയകാഗ/ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-14-2)   മകാര്ഗ്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ വജരുദ്ധമകായജ ഫണസ കചലവഴജച്ചു

1)  ഐ.സജ.എ.ആര്   ഡവലപ്കമനസ  ഗ്രകാനജകന  859  കഹഡജകല  കചലവകള്
പരജകശകാധജചതജല്, F.no.(edn) /12 (21)/12 EP&D dated 28/07/16 പ്രകകാരമ 1,00,000/- രൂപ
കബസ്റ്റസ  ടെശ്രീചര്,  ഗസ്റ്റസ  ലക്ചറര്,  ഫകാക്കല്റജ  അവകാര്ഡസ  എനജവക്കസ  കവണജ
വകയജരുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഈ  കഹഡജല്  വകാങ്ങലുകള്,  ടെജ.എ  അഡസ്വകാനസസ
എനജവയകടെ കചലവകള് ബുക്കസ കചയജരജക്കുന. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

സജ.ബജ.വജ.നമ. തുക/കചക്കസ
നമ. തജ.

വജശദവജവരമ ഉകദ്ദേശദമ

49/3-17

25,000/-

206148/07.03
.17

കഡകാ.എ.വജ.
സകനകാഷജനസ 

അഡസ്വകാനസസ
നല്കജയതസ

To  attend  accreditation
board meeting of  ICFRE on
13.03.17 at Dehradun

119/3-17

39,300/-

226870/27.03
.17

കക.എ.യ.  പ്രസസ
മകാകനജര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2015-16  കല  COF
കവളളകാനജക്കരയകടെ
റജകപകാര്ടസ അടെജക്കുനതജനസ

150/3-17

14,856/-

310686/31.03.
17

കചയര്കസകാണ
എറണകാമകുളമ  എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയതസ

അക്കകാദമജകസ  കസല്
കകാസജകലക്കസ  ഓഫശ്രീസസ
കടെബജള് വകാങ്ങജയതസ
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227/3-17

2,363/-

371197/03.03.
17

കമകസഴസ  കമ്പക്യൂടര്
ഗകാലറജ,തൃശ്ശൂരജനസ 

നല്കജയതസ

കമ്പയൂടര് ലകാബജകല 

റജകമകാടസ കണകടകാള്

സജസ്റ്റമ സര്വ്വശ്രീസസ 

ചകാര്ജസ

116/3-17

13,239/-

226867/22.03
.17

M/S.sportex  city
centre thrissur -നസ 

നല്കജയതസ

കസ്പെകാര്ട്സസ  ഐറമ
വകാങ്ങജയതസ

250/3-17

5,242/-

371195/31.03.1
7

കസ്റ്റലകാര് ഡജജജ കടെകസ
എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ
നല്കജയതസ

സജല്വജ കള്ചര് 

കഫകാകടകാകകകാപജയര് റജപയര്

2)സകാലറജ കഹഡസ 121 ല് വകാങ്ങലുകളുകടെ കചലവകള്, ടെജ.എ അഡസ്വകാനസസ എനജവ ബുക്കസ
കചയജരജക്കുന.

സജ.
ബജ.വജ.നമ.

തുക/കചക്കസ
നമ. തജ.

വജശദവജവരമ ഉകദ്ദേശദമ

116/3-17

35,474/-

226867/22.03.
17

M/S.sportex city
centre thrissur -നസ 

നല്കജയതസ

കസ്പെകാര്ട്സസ ഐറമ
വകാങ്ങജയതസ

66/3-17
49,256/-

226834/08.03.
17

കചയര് കസകാണ
എറണകാമകുളത്തെജനസ

നല്കജയതസ

സ്റ്റുഡനസസസ ഡസസ 

വകാങ്ങജയതസ

75/3-17
15,000/-

111112/17.02.17

കഡകാ.എസസ.
കഗകാപകുമകാറജനസ TA

അഡസ്വകാനസസ നല്കജയതസ

GI Registry of India
,chennai on 28.02.17
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ഐ.സജ.എ.ആര്.  മകാര്ഗ്ഗ നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ വജരുദ്ധമകായജ കചലവകള് കചയതജനസ
വജശദശ്രീകരണമ നല്കകണതകാണസ.

3-15) കഹകാര്ടജക്കള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-15-1)   ജൂനജയര്  ,   സശ്രീനജയര് കഫകലകാഷജപസ തുകകള് വജതരണമ 
കചയതജകന കരഖകള് ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴപറയന  ജൂനജയര്,  സശ്രീനജയര്  കഫകലകാഷജപസ  തുകകള്  ഓകരകാരുത്തെരുമ
വകപറജയതജകന  കരഖകള്  ഹകാജരകാക്കജയജടജല.  ബകാങസ  വഴജയകാണസ  തുക
നല്കജയകതങജല് ഓകരകാ അക്കകൗണജലുമ കക്രഡജറസ കചയ എനസ ഉറപകാക്കുന കരഖകള്
ഹകാജരകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ
നമ.

CBV നമ, തജയതജ തുക കചലവസ വജശദകാമശങ്ങള്

1 100/11-16, 7.11.16 18,000/- SRF PhD student

2 103/11-16, 7.11.16 5,04,000/- JF Msc 42 students

3 104/11-16, 7.11.16 30,000/- JRF 2 students

4 105/11-16, 7.11.16 1,80,000/- SF 10 PhD student

5 123/12-16, 15.12.16 7,08,000/- JRF 59 Msc students

6 160/1-17, 27.1.17 12,000/- JRF 1 student

7 242/3-17, 31.3.17 3,72,000/- JF 31 Msc students

8 243/3-17, 31.3.17 4,56,000/- JF 38 Msc students

9 264/3-17, 31.3.17 1,98,000/- SF 11 PhD students
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10 265/3-17, 31.3.17 2,04,000/- SF 10 PhD students &JF 2
Msc students

11 122/12-16, 15.12.16 7,32,942/- RAWE Stipend 63 students

12 257/3-17, 31.3.17 10,09,121/- RAWE Stipend 63 students

തുകയകടെ വജതരണമ സമബനജച കരഖകള് ഹകാജരകാക്കുനതു വകര  44,24,063/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-15-2)   ഓണമ അഡസ്വകാനസസ നലജയതസ തജരജകക ഈടെകാക്കജയജല 

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ - AICRP on STCR
ശശ്രീര്ഷകമ 206-3-6676-120

കമല് കപ്രകാജക്ടജല് CBV No. 38-9/16 /8.9.16 പ്രകകാരമ ലകാബസ അസജസ്റ്റനസ കഗ്രഡസ -3 
(കസല.കഗ്രഡസ), ശശ്രീ കക.എ.വജകനകാദജനസ ഓണമ അഡസ്വകാനസസ ഇനത്തെജല് 15000/- രൂപ 
നലജയജട്ടുണസ. എനകാല് ആയതസ ഓഡജറസ കകാലയളവസ വകര തജരജകക ഈടെകാക്കജയജടജല . 
തുക തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-15-3)  മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജയജടജല
തകാകഴ പറയന മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജയജടജല.

ക്രമ

നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ. തജയതജ ശശ്രീര്ഷകമ പകാര്ടജ തുക

1 595/16-17 5-12-16 2208 കഡകാ.
കക.അജജത്തെസകുമകാര് 2,03,000/-

2 598/16-17 3-12-16 9090 കഡകാ.വസനകാകമകാള്
കുരദന 5,000/-

3 626/16-17 9-12-16 2014 കഡകാ
.കജസജ.കക.കതകാമസസ 10,000/-
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4 922/16-17 20-2-17 2014 കഡകാ.ജജജജ കജകാസഫസ 20,000/-

5 998/16-17 8-3-17 5200
അസജസ്റ്റനസ

കമറശ്രീരജകയകാളജജസ്റ്റസ
,പൂകണ

2,370/-

6 1179/16-17 31-03-17 2208 കഡകാ.ജജജു.പജ.അലകസ 25,000/-

7 1255/16-17 31-03-17 2208 കഡകാ.സുകരഷസ
കുമകാര്.പജ.കക

57,000/-

8 1340/16-17 31-03-17 2208

കഡകാ.സുകരഷസ
കുമകാര്.പജ.കക

കഡകാ.രശജ
വജജയരകാഘവന

കഡകാ.മജനജ ശങര്

കഡകാ.സജജ കഗകാമസസ

10,000/-

10,000/-

10,000/-

10,000/-

9 1370/16-17 31-03-17 2014 കഡകാ.കബസ്റ്റജ
ബകാസ്റ്റജന 6,500/-

10 61/17-18 24-5-17 2208 കഡകാ.ജജജു.പജ.അലകസ 1,50,000/-

11 101/17-18 14-6-17 9550 കഡകാ.മജനജ കറകായസ 10,000/-

മുനകൂറുകള് തശ്രീര്പകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-15-4)    വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകള്    -    യകാത്രകാബത്തെ  നലജയതസ  ആകക
കചലവജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

2016-17  വര്ഷത്തെജല്  പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജട്ടുള്ള  വജവജധ  കപ്രകാജക്ടുകള്
പരജകശകാധജചതജല് യകാത്രകാബത്തെ നലജയതസ ആകക കചലവജല് ഉള്കപടുത്തെജ കകാണുനജല.
വജശദ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ ശശ്രീര്ഷകമ
വകൗചര്
നമ./തശ്രീയതജ

കചക്കസ
നമ./തശ്രീയ
തജ

തുക

Development of Technologies
including  alternatives  for
banned  pesticides  for  the
management  of  pests  and
diseases of of major crops in
kerala.

9090 135-
3/17/27.3.17

310662/27
.3.17 8,250/-

KSCSTE-Standardisation  and
Documentation  of  Traditional
foods  on  Indigenous  Food
sources

8072 143-
3/17/27.3.17

310662/27
.3.17

750/-

,, ,, ,, ,, 250/-

KSCSTE-Value  addition  and
diversification  of  matured
coconut water

8231
131-
3/17/27.3.17 ,, 2,750/-

KSCSTE-Process
optimization  and
popularization  of  fruit  based
products  using  fruit  pulp
concentrator

8011
138-
3/17/27.3.17 ,, 250/-

കമല്  കചലവകള്  ആകക  കചലവജല്  ഉള്കപടുത്തുകയമ  വകാര്ഷജക  കണക്കസ
പുന:പരജകശകാധജകക്കണതുമകാണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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3-15-5)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്

1. UFAST  ല്  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  (Annual  Bank  transaction
summary  2016-17),  ബകാങസ  പകാസസ  ബുക്കസ  എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
തമജല് വദതദകാസമ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.
Closing balance as

per bank book
(UFAST)

Closing
balance
as per

Actual bank pass
book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

67219141415 (EAP
എക്കകൗണസ ) 1,57,77,958 1,56,03,458 -1,74,500

NSS എക്കകൗണസ 0.00 78,000 78,000

67158906563 77,333 0.00 -77,333

67251319874 3,02,573 3,68,076 65,503

FD-006728
9020510 15,00,000 0.00 -15,00,000

ഈ FD
22/09/
2014 നസ
പജനവലജ

ചജ
ട്ടുള്ളതകാ

യജ
കകാണുന

.

FD-671988
14041 9,56,038 11,71,598 2,15,560

2. Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ.

1 Cash Book MAIN 64,50,187.88

2 EAP Cash Book 34,850

3 Station cash Book 7,53,414

എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ  കകാണുനജല.  കമല്
സൂചജപജച വദതദകാസങ്ങള്ക്കുള്ള കകാരണമ പരജകശകാധജചസ മറുപടെജ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-15-6)   കചലവസ തുക   UFAST   കചലവസ പത്രജകയജല് 
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

തകാകഴപറയന  വകൗചര്  പ്രകകാരമുള്ള  കചലവകള്  UFAST  കചലവസ  പത്രജകയജല്
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. 

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.വജ.നമ., തജയതജ തുക ശശ്രീര്ഷകമ

1 134/3-17, 27.3.17 3,000 9017

2 168/3-17, 30.3.17 10,000 9515 (9028)

3 164/3-17, 24.3.17 27,934 2014

4 220/3-17, 31.3.17 38,507 “

5 211/3-17, 30.3.17 4,248 “

6 205/3-17, 30.3.17 5,763 “

7 203/3-17, 30.3.17 153 “

8 204/3-17, 30.3.17 74 “

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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9 206/3-17, 30.3.17 116 “

10 208/3-17, 30.3.17 100 “

11 218/3-17, 31.3.17 1,500 “

12 221/3-17, 31.3.17 54 “

13 219/3-17, 31.3.17 25,000 “

14 159/3-17, 24.3.17 900 “

15 142/1-17, 17.1.17 620 “

16 124/7-16, 21.7.16 nil “

17 123/7-16, 21.7.16 nil “

18 122/7-16, 21.7.16 nil “

19 139/6-16, 13.6.16 nil “

20 141/6-16, 13.6.16 nil “

21 140/6-16, 13.6.16 nil “

22 142/6-16, 13.6.16 nil “

23 158/6-16, 17.6.16 nil “

24 147/11-16, 11.11.16 nil “

25 117/11-16, 7.11.16 nil “

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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സ്ഥകാപനത്തെജകന  വകാര്ഷജകകണക്കജല്  കമല്പറഞ  കചലവകള്
ഉള്പടുത്തെകാത്തെതജനസ വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-16) വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ 

3-16-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജല

തകാകഴ  പറയമ  വജധമ  തുക  കപകാതുമരകാമത്തെസ  പ്രവൃത്തെജക്കകായജ  ഫജസജക്കല്  പകാനസ
ഡയറക്ടര്ക്കസ അനുവദജചജട്ടുണസ.

വകൗചര് നമ തുക ശശ്രീര്ഷകമ റജമകാര്കസ

179/3-17 1,44,414 9550 ഓഫശ്രീസസ കകടജടെമ നവശ്രീകരണമ

ആയതജകനറ  വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ,  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രവമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-17) അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനഫര്കമഷന കസനര്,
മണ്ണുത്തെജ 

3-17-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്

UFAST ആനസ്വല് ബകാങസ ടകാനസകാക്ഷന സമറജ 2016-17 പ്രകകാരമുള്ള നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ
ബകാങസ  പകാസസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ  തമജല്  തകാകഴ  പറയമ  വജധമ
വദതദകാസമുണസ.

അക്കകൗണസ
നമ.

ഓഫശ്രീസസ ബുക്കസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

UFAST പ്രകകാരമ

ബകാങസ ബുക്കസ
നശ്രീക്കജയജരുപസ

UFAST പ്രകകാരമ

ബകാങസ പകാസസ
പ്രകകാരമുള്ള
നശ്രീക്കജയജരജപസ

57036554933 9,11,254.13 (-)1,07,83,449 16,00,406.13

57036603314 28,88,694 43,24,614 23,89,862
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UFAST പ്രകകാരമ കദകാഷസ അക്കകൗണസ കസ്റ്റഷന നശ്രീക്കജയജരജപസ 1,36,984/- രൂപയകാണസ.
എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  67,206/-  രൂപയകാണസ.  വജശദശ്രീകരണമ
ലഭദമകാകക്കണതുമ കണക്കുകള് കൃതദമകാകക്കണതുമകാണസ.

3-17-2)  2014    ശമ്പള  പരജഷ്കരണമ   അലവനസുകള്  അധജക–
നജരക്കജല് അനുവദജചതസ 

G.O.(P)  നമ.10/2016  തജയതജ.  21.1.2016  കല നജര്കദ്ദേശമനുസരജചസ  2/2016  മകാസമ
മുതല്  പരജഷ്കരജച  നജരക്കജലുള്ള  അലവനസുകള്ക്കസ  അര്ഹതയണസ.  എനകാല്  ATIC
ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കസ  7/2014  മുതല്  പരജഷ്കരജച  നജരക്കജലുള്ള  അലവനസുകള്  കണക്കകാക്കജ
കമകാത്തെമ കുടെജശജകയകടെ നകാലജകലകാന ഭകാഗമ 5/2017 കല ശമ്പള ബജലജകനകാപമ അഡ്ജസ്റ്റസ
കചയസ GPF ല് വരവസ കവചജട്ടുണസ. HRA, CCA ഇനത്തെജല് അധജകമകായജ അനുവദജച തുക
ജശ്രീവനക്കകാരജല്  നജനമ  തജരജകക  ഈടെകാക്കജ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജല്
അടെവകാകക്കണതകാണസ.  തുടെര്ന വരുന തവണകളജകല കുടെജശജക കക്രഡജറസ കചയ്യുകമ്പകാള്
കമല് സൂചജപജച സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവജകല നജര്കദ്ദേശമ പകാലജകക്കണതകാണസ. 

3-17-3)    കമഡജക്കല്  അഡസ്വകാനസസ  ക്രമശ്രീകരജചതജകന  വകൗചര്
ലഭദമകാക്കജയജടജല

എല്.ഡജ.വജ വഡവര് ശശ്രീ.കക.വജ.അജജത്തെസ കുമകാറജനസ സജ.ബജ.വജ.നമ. 22-12/16-17,
തശ്രീയതജ  30.12.16  പ്രകകാരമ  2,00,000/-  രൂപ കമഡജക്കല് അഡസ്വകാനസകായജ നല്കജയതജല്
കചലവകാകകാത്തെ  തുക  13,538/-  രൂപ  യൂണജകവഴജറജയജകലക്കസ  തജരജചടെചജട്ടുണസ.  എനകാല്
കമഡജക്കല് അഡസ്വകാനസസ ക്രമശ്രീകരജചതജകന വകൗചര് ലഭദമകാക്കജയജടജല. വകൗചര് ഓഡജറജനസ
ലഭദമകാക്കുനതസ വകര 1,86,462 രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-17-4)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  തുകകളുകടെ  വജനജകയകാഗ  വജവരങ്ങളുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ
സകാക്ഷദപത്രവമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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ക്ര
മ

നമ

ശശ്രീര്ഷ
കമ തുക സജ.

ബജ.വജ.നമ.
തുക വകപറജയ

ഉകദദകാഗസ്ഥന/ആവശദമ

1 2121 8,50,000/-
23-1/16-17

25.1.17

ഡയറക്ടര്,ഫജസജക്കല്
പകാനസ

63 KVA ജനകററര്
വകാങ്ങല്, സ്ഥകാപജക്കല്

2 2069 10,000/-
22-7/16-17

18.7.16

ഡയറക്ടര്,

ഫജസജക്കല് പകാനസ

ATIC-CTI കള്വര്ടസ
അധജകകചലവസ

3-17-5)     ഇനകവകായ്സസ കസറജല്കമനജനസ പണമ നല്കജയതജനസ 
രസശ്രീതജ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങജയ  സകാധനങ്ങള്ക്കസ  പണമ  നല്കജയതജനസ
തകാകഴപറയന സ്ഥകാപനങ്ങളജല് നജനമ രസശ്രീതജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

ക്രമ
നമ്പര്

RFB നമ്പര് സ്ഥകാപനമ കചക്കസ നമ്പര് തുക

1 01/16-17 COH
കവള്ളകാനജക്കര

990648/13.04.16 6,891

2 02/16-17 IF കവള്ളകാനജക്കര 990649/13.04.16 31,188

3 20/16-17 COA, കവള്ളകായണജ 964858/12.05.16 3,520

4 19/16-17 NARP(SR) 964857/12.05.16 3,278

5 16/16-17 KCAET തവനൂര് 964778/26.04.1 18,288
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6

6 13/16-17 PRS പനജയൂര് 964775/26.04.1
6

17,480

7 12/16-17 IF കവള്ളകാനജക്കര 990663/23.04.1
6

12,282

8 24/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274481/19.05.16 29,412

9 26/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274483/19.05.16 3,562

10 27/16-17

Plant
Pathology വകു

പസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274484/19.05.16 24,767

11 32/16-17 AMPRS ഓടെക്കകാലജ 964896/24.05.1
6

1,817

12 29/16-17 PRS പനജയൂര് 964893/24.05.1
6

2,668

13 35/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 964899/24.05.1
6

13,133

14 36/16-17 Coconut Mission
പശ്രീലജകക്കകാടെസ

969502/13.06.16 3,41,087

15 38/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274507/15.06.16 6,583
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16 40/16-17
PlantPathology വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274509/15.06.16 13,799

17 39/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

274508/15.06.16 17,940

18 41/16-17 Seed ProjectCOH,
കവള്ളകാനജക്കര

274510/15.06.16 5,520

19 45/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274514/18.06.16 41,382

20 55/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര 274543/18.07.16 16,560

21 63/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 969888/26.07.1
6 33,811

22 64/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 969691/26.07.16 1,13,160

23 65/16-17 AMPRS ഓടെക്കകാലജ 969687/26.07.1
6

18,952

24 66/16-17 KCAET തവനൂര് 969688/26.07.1
6

38,000

25 67/16-17 PRS പനജയൂര് 969689/26.07.1
6

1,966

26 68/16-17 NARP(SR) 969690/26.07.1
6

40,945

27 71/16-17 CPBMB 274555/28.07.1
6

10,350
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28 72/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

274556/28.07.1
6 23,667

29 79/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274563/28.07.1
6 5,575

30 80/16-17 Agronomy,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

274564/28.07.1
6

26,363

31 82/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274566/28.07.1
6 1,573

32 83/16-17
Plant

Pathology വകുപസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

274567/28.07.1
6 14,963

33 86/16-17 CPBMB 622840/22.08.1
6 49,910

34 94/16-17 CCRP,കവള്ളകാനജക്ക
ര

622848/22.08.1
6 4,140

35 95/16-17
Plant

Pathology വകുപസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

622849/22.08.1
6 2,636

36 99/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622853/22.08.1
6 23,142

37 100/16-17 KVK അമ്പലവയല് 969912/05.09.16 27,600

38 105/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478019/29.09.16 1,22,788
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39 106/16-17 RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ 478016/29.09.16 7,23,591

40 107/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478017/29.09.16 1,71,450

41 109/16-17 Agri.Microbiology 622883/27.09.1
6 11,333

42 110/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

622884/27.09.1
6 37,681

43 111/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622885/27.09.1
6 39,777

44 116/16-17

Plant
Pathology വകു

പസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622890/27.09.1
6 7,082

45 118/16-17 CCRP,കവള്ളകാനജക്ക
ര

622892/27.09.1
6

4,462

46 124/16-17 CPBMB 622897/27.09.1
6

15,847

47 123/16-17 KVK അമ്പലവയല് 478018/29.09.16 14,969

48 126/16-17 ARS മണ്ണുത്തെജ 622919/28.10.16 88,514

49 128/16-17
AICRP

onBCCP,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622921/28.10.16 29,212

50 129/16-17 Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,

622922/28.1016 2,912
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COH,കവള്ളകാനജക്കര

51 130/16-17 COF,RF 
,കവള്ളകാനജക്കര

622923/28.10.16 9,200

52 135/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

622928/28.10.16 10,070

53 136/16-17 Pomology 622929/28.10.16 61,410

54 142/16-17 COA പടെനക്കകാടെസ 478190/08.11.16 54,050

55 150/16-17 RARS പടകാമ്പജ 478187/8.11.16 1,44,095

56 152/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

743845/19.11.16 50,987

57 156/16-17 AICRP onBCCP 743849/19.11.16 71,249

58 157/16-17 CPBMB 743850/19.11.16 35,848

59 163/16-17 Agronomy,COH 743856/19.11.16 3,420

60 164/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

743857/19.11.16 4,614

61 170/16-17 KVK കണ്ണുര് 478071/30.11.16 19,950

62 172/16-17 KVK അമ്പലവയല് 478073/30.11.16 88,633

63 178/16-17 ARS Mannuthy 743878/2012.16 2,26,154

64 183/16-17 Processing 743883/20.12.16 66,643
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teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

65 192/16-17 AICRP onBCCP 743892/20.12.16 8,550

66 213/16-17 ,, 743926/25.01.17 31,187

67 217/16-17 Agronomy,COH 743930/25.01.17 29,735

68 223/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

179953/20.02.17 5,520

69 224/16-17 Agronomy,COH 179954/20.02.17 4,845

70 227/16-17 CPBMB 179957/20.02.17 23,000

71 234/16-17 Agri.Microbiology,
COH

129978/17.03.17 7,481

72 235/16-17
Processing

teh.വകുപസ,COH,
കവള്ളകാനജക്കര

129979/17.03.17 17,936

73 237/16-17 AICRP onBCCP 129981/17.03.17 35,267

74 238/16-17 PPNMU 129982/17.03.17 21,518

75 240/16-17 Soil Science,COH 129984/17.03.17 24,510

76 241/16-17

Plantation
Crops&Spices വകു

പസ,
COH,കവള്ളകാനജക്കര

129985/17.03.17 5,391

77 243/16-17 Agronomy,COH 129987/17.03.17 9,861
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78 251/16-17 KCAET, Thavanur 478704/21.03.17 85,500

79 252/16-17 RARS ,Pilikode 478705/21.03.17 4,750

80 254/16-17 PRS Panniyur 478685/21.03.17 19,950

രസശ്രീതുകള് ബനകപട കസ്റ്റഷനുകളജല് നജനമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

3-18) കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചറല്
എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ & കടെകകകാളജജ,തവനൂര്

3-18-1)   റജ എ ബജല്ലുകള്   -   സമയ പരജധജ പകാലജചജടജല

കകരള ഫജനകാനഷദല് കകകാഡസ ആര്ടജക്കജള് 56(b) (ii) പ്രകകാരമ റജ എ ബജല്ലുകള്, റജ
എ due ആയ തജയതജ മുതല് ഒരു വര്ഷത്തെജനുള്ളജല് claim സമര്പജകക്കണതുമ, റജ എ due
ആയ തജയതജ മുതല് രണസ വര്ഷത്തെജനുള്ളജല് payment നടെകത്തെണതുമ ആണസ. എനകാല്
തകാകഴപറയന  ബജല്ലുകള്  payment  നടെത്തെജയതജല്  ഈ  സമയപരജധജ  ലമഘജചതകായജ
കകാണുന.

ക്രമ
നമ്പര് CBV No, date തുക

യകാത്ര
കചയ
മകാസമ

യകാത്ര കചയ
വദക്തജ

1 74/12-16,
21.12.16

1,894 2/2014 ശശ്രീമതജ പ്രജയ.ജജ.നകായര്,
അസജ.കപ്രകാഫസര്

2 75/12-16,
21.12.16 250 07/2011

കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 

ഡശ്രീന. 

3 76/12-16,
21.12.16

1,250 06/2011 കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 
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ഡശ്രീന. 

4 77/12-16, 24.6.16 1,895 01/2011
കഡകാ.എമ.ശജവസസ്വകാമജ. 

ഡശ്രീന. 

5 78/12-16,
21.12.16 1,782.50 12/2010 ശശ്രീമതജ പ്രജയ.ജജ.നകായര്,

അസജ.കപ്രകാഫസര് 

6
91/12-16,
30.12.16 1,873 04/2012

 കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

7 90/12-16,
30.12.16 125 03/2012

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

8
92/12-16,

30.12.2106 125 08/2012
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

9 93/12-16
30.12.2016 125 02/2013

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

10
94/12-16,

30.12.2016 1,250 05/2013
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

11 95/12-16,
30.12.16 125 10/2012

കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

12
97/12-16,

30.12.2016 2,596 02/2014
കഡകാ.സതദന കക.കക.

അകസകാ.കപ്രകാഫസര് 

13 96/12-16, 24.6.16 2,290 10/2013&11/ ശശ്രീ ഹകാരജസസ.കക
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2013 റഫറനസസ
അസജസ്ററനറസ

ഇപ്രകകാരമ  കകാലഹരണകപട  റജ  എ ബജല്ലുകള്  മകാറുനതജനസ  പ്രകതദക  അനുമതജ
ആവശദമകായതജനകാല് ആയതസ ലഭദമകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-18-2)   കസ്വകാര്കടഴജല് കൂടകായ തകാമസ വദവസ്ഥയജല് തകാമസജയന 
ജശ്രീവനക്കകാരജല് നജനമ വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ ഈടെകാക്കുനജല

കസ്വകാര്കടഴജല് കൂടകായ തകാമസ വദവസ്ഥയജല് തകാമസജയന സ്ഥജരമ ജശ്രീവനക്കകാരജല്
നജനസ വകാടെക ഈടെകാകക്കണതജല എനമ കവള്ളക്കരമ  50/-  രൂപ മകാത്രമ ഈടെകാക്കജയകാല്
മതജകയനമ  അവര്ക്കസ  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെയസ  അര് ഹതയണകാകജല  എനമ  DPP  യകടെ
14/12/2015 കല എ.6/402/2001 പരജപത്രത്തെജല് വദക്തമകാക്കജയജട്ടുണസ. എനകാല് കക.വജ.കക
VI  കസ്വകാര്കടഴജല്  കൂടകായ  തകാമസ  വദവസ്ഥയജല്  തകാമസജയന  ലകാബസ  അസജസ്റ്റനസ
ശശ്രീ.എമ.വജ.രകാധകാകൃഷ്ണനജല് നജനമ  2016-17  വര്ഷത്തെജകല ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങളജല് നജനസ
വകാടെകയകായജ  200/-  രൂപകാ  ഈടെകാക്കുനണസ.  എനകാല്  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ  കുറവ
കചയ്യുനതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജനകാല്  ശശ്രീ.എമ.വജ.രകാധകാകൃഷ്ണനജല്  നജനമ
ഈടെകാകക്കണ  വശ്രീട്ടുവകാടെകബത്തെ  ഈടെകാകക്കണതുമ  കൂടുതല്  ഈടെകാക്കജയ  വകാടെക
ക്രമശ്രീകരജയ്കക്കണതുമകാണസ.വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമ.

സജ.
ബജ.വജ.നമ./

തജയതജ.

കചക്കസ
നമ.

വശ്രീടെസ വകാടെക
ബത്തെ

(HRA)

ഈടെകാക്കജയ
തുക (വകാടെക)

തജരജകക
ഈടെകാകക്കണ തുക

1
01/04-16

04/04/2016
192468 1500 150 1,350

2
26/5-16

03/05/2016
231906 1500 150 1,350

3 68/5-16 (SEL) 231925 1500 --- 1,500
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25/05/2016

4
7/06-16

01/06/2016
299186 1500 150 1,350

5
02/07-16

04/07/2106
299235 1500 150 1,350

6
03/08-16

01/08/2016
299270 1500 150 1,350

7
05/09-16

01/09/2016
397624 1500 150 1,350

8
18/10-16

01/10/2016
397674 1500 150 1,350

9
24/11-16

01/11/2016
500721 1500 150 1,350

10
22/12-16

01/12/2016
500761 1500 150 1,350

11
02/01-17

03/01/2017
500784 1500 150 1,350

12
03/02-17

01/02/2017
548414 1500 150 1,350

13 29/03-17 688614 1500 150 1,350
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02/03/2017

ആകക തജരജകക ഈടെകാകക്കണ തുക 17,700

കമല് സൂചജപജച തുക ഈടെകാക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-18-3)   ഇ  -  ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജകല ബകാലനസസ തുക 

ഇ-ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജല്  (അക്കകൗണസ നമ.30844171892, SBI  കപകാനകാനജ) 31-3-
2017  ല്  4,89,076.50/-  രൂപ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉണസ.  വജദദകാര്ത്ഥജകളുകടെ  വജവജധ
ആവശദങ്ങള്ക്കുകവണജ  ലഭജക്കുന  തുകയകായതജനകാലുമ  അവര്ക്കസ  വജതരണമ
കചകയണതജനകാലുമ ഇ-ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണജല് നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉണകാകുവകാന പകാടുള്ളതല.
ആയതജനകാല് ഇക്കകാരദത്തെജല് വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതുമ വജതരണമ കചയകാത്തെ തുക
സര്ക്കകാരജകലക്കസ തജരജചടെകക്കണതുമകാണസ. 

3-18-4)   കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങലുകള് 

സജ.ബജ.വജ.നമ. 22/8-16, തശ്രീയതജ 4.8.16, തുക 3,99,789/- രൂപ

ഡജഎചസഎമ  കപ്രകാജക്ടജകന  ഭകാഗമകായജ  പജ  കബകാക്കജകല  രണകാമകത്തെ  കുളത്തെജനസ
വലനജമഗജനകായള്ള ഷശ്രീറസ വജരജക്കുനതജനസ കമല്പറഞ വകൗചര് പ്രകകാരമ 3,99,789/- രൂപ
കചലവണസ.  എനകാല്  കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയകാണസ  വകാങ്ങലുകള്
നടെത്തെജയതസ. 2013  കല കകരള കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ
മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകത  വകാങ്ങലുകള്  നടെത്തെജയതജനകാല്  കടെണര്
കഫകാമജകന വജല ഇനത്തെജല് ലഭജകക്കണ തുക നഷ്ടമകായജട്ടുണസ. ആയതജനകാല് ഇപ്രകകാരമുള്ള
വകാങ്ങലുകള് നടെത്തുകമ്പകാള് കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-18-5)    കപ്രകാകമകാഷന  -    ഉത്തെരവസ  തജയതജയസ  ഒരു  വര്ഷമ  മുമ്പുള്ള
ശമ്പളകുടെജശജകകള് അനുവ  ദജച്ചു

കക.എസസ.ആര്  (പകാര്ടസ  1)  റൂള്  23 സജ,  23 ഡജ  എനജവ  പ്രകകാരമ  (സര്ക്കകാര്
ഉത്തെരവസ.(പജ)നമ.629/2010/ഫജന  തജ.  25.11.2017  പ്രകകാരമ  കൂടജകചര്ത്തെതസ)  ഡക്യൂടജയജല്
മകാറമ  വരകാത്തെ  തസജകകളജകലക്കുള്ള  സ്ഥകാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ  ഉത്തെരവസ  തജയതജ  മുതല്
പുറകജകലയസ ഒരു വര്ഷമ വകര മകാത്രകമ ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജയകാവ. എനകാല് തകാകഴ
സൂചജപജച  സ്ഥകാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ  കപ്രകാകമകാഷന  തജയതജ  മുതല്  ശമ്പളകുടെജശജക
അനുവദജചതകായജ കകാണുന.

എ)  യൂണജകവഴജറജ  ഉത്തെരവസ  നമ.GA/B1/13008/11  തജ.25.10.2014  പ്രകകാരമ  ഫകാമ
ഒകാഫശ്രീസര്(കസ.കഗ്ര)  തസജകയജല്  നജനമ  ഫകാമ  മകാകനജര്  കഗ്രഡസ  II  തസജകയജകലയസ
കപ്രകാകമകാഷന ലഭജച ശശ്രീ.അലജക്കുടജ, ശശ്രീ അബൂബക്കര് എനജവര്ക്കസ കപ്രകാകമകാഷന തജയതജ
മുതല് ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.

നമ.,
തജയതജ

കചക്കസ നമ./
തജയതജ

ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ
കപരസ

കുടെജശജക
കകാലയളവസ തുക

1

130/6-16,

29.06.201
6

29927/29.06.
2016

ശശ്രീ.അബൂബക്കര്
ടെജ.പജ.

01.04.2011
മുതല്

25.10.2013
വകര

57,475

2

131/6-16,

29.06.201
6

29927/29.06.
2016

ശശ്രീ.അലജക്കുടജ.
സജ.പജ.

01.07.2012
മുതല്

25.10.2013
വകര

25,635

ബജ)  യൂണജകവഴജറജ  ഉത്തെരവസ  നമ.GA/B1/13007/11  തജ.07.11.2014  പ്രകകാരമ  ഫകാമ  അസജ.
(കവറജ)  (കസ.കഗ്ര)  തസജകയജല്  നജനമ  ഫകാമ  സൂപര്വവസര്  (കവറജ)  കഗ്രഡസ  II
തസജകയജകലയസ  01.05.2011  മുതല്  കപ്രകാകമകാഷന  ലഭജച  ശശ്രീമതജ.ലകജ.എന.ടെജ  യസ
കപ്രകാകമകാഷന തജയതജ മുതല് ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ. ശമ്പളനജര്ണയമ
നടെത്തെജയ  17.12.2014  കല  A2/6474/14  നമ്പര്  ഉത്തെരവജല്  07.11.2013  മുതല്  മകാത്രകമ
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ശമ്പളകുടെജശജക അനുവദജയകാവ  എനസ പ്രകതദകമ  സൂചജപജചജരുന.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.

നമ., തജയതജ

കചക്കസ നമ. /
തജയതജ

അനുവദജച
കുടെജശജക

അനുവദജയകാവ
ന കുടെജശജക

കൂടുതല്
അനുവദജച
തുക

1
03/9-16,

01.09.2016

397623 /

01.09.2016

1,14,130

(40,382+73,7
48 ) 

(01.05.2011
മുതല്
30.11.2014
വകര)

44,159

(07.11.2013
മുതല്
30.11.2014
വകര)

69,971

ഇപ്രകകാരമ  ശമ്പളകുടെജശജക  അനുവദജക്കുവകാനുണകായ  സകാഹചരദമ
വജശദമകാകക്കണതുമ കൂടുതല് നല്കജയ ആനുകൂലദങ്ങള് തജരജകക ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.

3-18-6)    വകപറസ  രശശ്രീതജ  ,    പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ  എനജവ
ലഭദമകാക്കജയജല

ശശ്രീര്ഷകമ -5200 -കഡവലപ്കമനസ ഗ്രകാനസ
കമല്  ശശ്രീര്ഷകത്തെജകല  തകാകഴ  കചര്ത്തെജരജക്കുന  കചലവകളുമകായജ  ബനകപട

വകപറസ രശശ്രീതജ, പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ എനജവ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ .

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ./തശ്രീയ

തജ

കചക്കസ
നമ./തശ്രീയതജ തുക റജമകാര്കസ

1.
21-2/17 /
6.2.17 671897/6.2.17 7,95,000/-

കമനസസ കഹകാസ്റ്റല്
റജകനകാകവഷനസ ഡജ.പജ.പജ,

കവള്ളകാനജക്കരയസ നലജയതസ

2. 32-1/17 /
10.1.17 397789/10.1.17 4,75,000/

-

എകജകക്യൂടശ്രീവസ എഞജനശ്രീയര്,
എഞജനശ്രീയറജമഗസ ഡജവജഷന,

തവനൂര്
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3-19) കകാലകാവസ്ഥ വദതജയകാന പഠന, ഗകവഷണ അക്കകാഡമജ,
കവള്ളകാനജക്കര

3-19-1)   ഇ   -   ഗ്രകാനസസസ അക്കകൗണസ   -   നശ്രീക്കജയജരജപസ അവകശഷജക്കുന

അക്കകാദമജയജകല  വജദദകാര്ത്ഥജകള്ക്കുള്ള  കസകാളര്ഷജപസ  (എസസ.സജ./എസസ.ടെജ.  ഇ-
ഗ്രകാനസസസ)  തുക  വകകകാരദമ  കചയ്യുനതജനകായജ  എസസ.ബജ.   33151970255  – എന
കസവജങ്ങസസസ  ബകാങസ  അക്കകൗണസ  സൂക്ഷജചജട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  അക്കകൗണജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്  13,89,043/-  രൂപ വരവസ  വനജട്ടുണസ.  ഈ തുകയജല്  ഫശ്രീസസ
ഇനത്തെജലുള്ള തുക സര്വ്വകലകാശകാല അക്കകൗണജല്  അടെവകാക്കജയമ,  കസകാളര്ഷജപസ  തുക
അര്ഹരകായ  വജദദകാര്ത്ഥജകള്ക്കസ  വജതരണമ  കചയമ  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ
അവസകാനജക്കുകമ്പകാള്  അക്കകൗണജല്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുക  അവകശഷജക്കകാകത
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  എനകാല്  2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല് കമല് അക്കകൗണജല്
70,632.50/-  രൂപ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുണസ.  ഗ്രകാനസ  തുക  മുഴുവനകായമ  വജതരണമ  കചയ്യുനതജനസ
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-19-2)   പജ  .  ഡജ  .   അക്കകൗണസ സൂക്ഷജചജടജല

ഗ്രകാജുകവറസ  &  കപകാസ്റ്റസഗ്രകാജുകവറസ  വജദദകാര്ത്ഥജകളജല്  നജനസ  കസ്പെഷദല്  ഫശ്രീ
ഇനത്തെജല്  8  തരമ  ഫശ്രീസുകള്  വകാങ്ങുനണസ.  ഈ  തുക  പജ.ഡജ.  അക്കകൗണജല്
നജകക്ഷപജകക്കണതുമ ഒരു വര്ഷമ ഈടെകാക്കുന തുക അതകാതസ വര്ഷകത്തെ ആവശദങ്ങള്ക്കു
കവണജ  കചലവഴജകക്കണതുമകാണസ.  25.07.2012-കല  രജജസകാറുകടെ  നടെപടെജക്രമമ  നമ്പര്
Acad/B2/38920/2011  അനുസരജചസ  ഓകരകാ  കകകാകളജജകലയമ  ഡശ്രീന  /  അകസകാസജകയറസ
ഡശ്രീന  എനജവരുകടെ  കപരജല്  ഉള്ള  പജ.ഡജ.  അക്കകൗണജകലക്കസ  കസ്പെഷദല്  ഫശ്രീ
അടെകക്കണതകാണസ എനസ നജര്കദ്ദേശജചജരജക്കുന. എനകാല് ഈ അക്കകാദമജയജല് കസ്പെഷദല്
ഫശ്രീസുകള്  റജകവകാള്വജങ്ങസ  ഫണസ  അക്കകൗണജല്  നജകക്ഷപജചസ  കചലവ  കചയ  വരുന.
കസ്പെഷദല് ഫശ്രീ ഇനത്തെജല് വകാങ്ങുന തുകകള് പജ.  ഡജ. അക്കകൗണസ ആരമഭജചസ അതജകലക്കസ
മകാകറണതകാണസ.
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3-19-3)   കനകാണ  പകാന കഹഡജല് കചലവകള് ബുക്കസ –
കചയജരജക്കുന

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  ഏസറജകല  കപയ്കമനസ  സമറജ
പരജകശകാധജചതജല് 1/17  മുതല് ശമ്പള ഇനത്തെജകല കചലവകള് (110, 120, 130, 910 എനശ്രീ
കഹഡുകള്) കനകാണപകാന 001 - അക്കകാഡമജകസ കപ്രകാഗ്രകാമ എന കമയജന കഹഡജല് ബുക്കസ
കചയജരജക്കുന.  (കചലവസ  -  17,25,338/-  രൂപ).  കസല്ഫസ  ഫജനകാനസജങ്ങസ  രശ്രീതജയജല്
പ്രവര്ത്തെജക്കുന  ഈ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  കമപ് കടകാളറുകടെ  അക്കകൗണജല്  നജനമ  തുകകള്
ഒനമ നല്കജവരുനജല.  കസ്പെഷദല് ഓഫശ്രീസര്,  വസനജഫജകസ  ഓഫശ്രീസര് എനജവരുകടെ
ശമ്പളമ ഉള്കപകടെ കനകാണ  പകാന വജഭകാഗത്തെജല് നജനസ നല്കുനതകായകാണസ കപയ്കമനസ–
സമറജയജല് കകാണജചജരജക്കുനതസ. എനകാല്, ആര്.എഫസ. കമകാഡസ അക്കകൗണസ നമ്പര് 6977
ല് നജനസ കമപ് കടകാളറുകടെ അക്കകൗണജകലക്കസ (വജദദകാര്ത്ഥജകളുകടെ ഫശ്രീസജനത്തെജല് ലഭജക്കുന)
തുക  വകമകാറജ  ഈ  തുക  തകന  കറനസ  അക്കകൗണകായ  7052  കലക്കസ  റജലശ്രീസസ
കചയ്യുകയകാണസ കചയ്യുനതസ.  ആയതജനകാല് കനകാണ  പകാന കഹഡജല് കചലവസ  ബുക്കസ–
കചയ്യുനതസ ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ആയതസ ഇതജകന തകന ശശ്രീര്ഷകമകായ  6154  ല് ബുക്കസ
കചകയണതകാണസ. 

3-19-4)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   കകകാസജങ്ങസ ബകാലനസസ 
കപകാരുത്തെകപടുനജല

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പരജകശകാധജചതജല്
UFAST കല ആനസ്വല് ബകാങസ ടകാനസകാക്ഷന സമറജയജകല ഓഫശ്രീസസ ബുക്കസ പ്രകകാരമുള്ള
ആകക  കകകാസജങ്ങസ  ബകാലനസുമ  റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ  സമറജയജകല  കകകാസജങ്ങസ
ബകാലനസുമ തമജല് വദതദകാസമ കകാണുന.

ബകാങസ
ടകാനസകാക്ഷന

സമറജ

റസശ്രീപ്റസ &
കപയ്കമനസ സമറജ വദതദകാസമ

കദകാഷസ
ബകാലനസസ

1,10,01,198.75 1,12,23,259.75 2,22,061

നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള് തമജലുള്ള വദതദകാസമ കപകാരുത്തെകപടുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-20) AINP ഓണ കമഡജസജനല് & അകരകാമകാറജക്കസ പകാനസസസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-20-1)  UFAST   Annual  Bank  Transaction  Summary  -–

കകാലജകമകാക്കജയജടജല
വകാര്ഷജക  കണക്കുമകായജ  ബനകപട  UFAST   Annual  Bank  Transaction–

സമക്ഷജപമ  കകാലജകമകാക്കജയജടജല.  ആയതസ  എത്രയമ  കപകടനസ  കകാലജകമകാക്കജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-21) കകമ്പകാസ്റ്റസ എനറജചസകമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-21-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകത

2016-17 വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കസ ഓഡജറജനസ ഹകാജരകാക്കജയതജല് UFAST ല്
തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  (Annual  Bank  transaction  summary  2016-17),
ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് വദതദകാസമുണസ. വജശദവജവരമ
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.
Closing balance as

per bank book
(UFAST)

Closing balance as
per Actual bank

pass book
വദതദകാസമ

21690
(കവള്ളകാനജക്കര
സര്വ്വശ്രീസസ കകകാ.

ബകാങസ)

5,51,117 5,46,697 4,420

21936
(കവള്ളകാനജക്കര
സര്വ്വശ്രീസസ കകകാ.

ബകാങസ)

1,89,512 1,89,442 70

കമല്  വദതദകാസമ  പരജകശകാധജചസ  ആവശദമകായ  മകാറങ്ങള്  വരുത്തെജ
അറജയജകക്കണതകാണസ.
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3-22) ബകയകാളജജക്കല് കണകടകാള് ഓഫസ കക്രകാപസ കപസ്റ്റസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-22-1)   ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര് കചയകപകാള് കസ്പെഷദല് 
അലവനസുകള് അനുവദജച്ചു

സജ.ബജ.വജ.  നമ.  1/  9-16  പ്രകകാരമ  എല്.ഡജ.വജ.  വഡവര്  സശ്രീ.കഗ്ര.  (22,200  –
48,000)  ശശ്രീ.പ്രദശ്രീപസ.എമ.ജജ.യസ  2016-17  വര്ഷകത്തെ  ഏണഡസ  ലശ്രീവസ  സറണര്
നല്കജയജരജക്കുന.  കക.എ.യ.  വഡകവഴജനസ അനുവദജചജട്ടുള്ള കസ്പെഷദല് കപ 150/-  രൂപ
ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര് കചയ്യുകമ്പകാള് നല്കജയതകായജ കകാണുന. ജജ.ഒ.(പജ)932/86 (114)
ഫജന. തശ്രീയതജ. 22.12.06 പ്രകകാരമ കക.എസസ.ആര്. പകാര്ടസ 1  അപനജകസ IV  കകാസസ 1 (ബജ)
പ്രകകാരമ  വഡവര്മകാര്ക്കസ  നല്കജ  വരുന  കസ്പെഷദല്  കപ  ഏണഡസ  ലശ്രീവസ  സറണര്
കചയ്യുകമ്പകാള് നല്കുവകാന പകാടുള്ളതല.

കമല്  തുക  കക.എ.യ.  കല  വഡവര്  തസജകയജലുള്ളവര്ക്കസ  നല്കജ
വരുനകണങജല് കമലധജകകാരജകള് ആയതസ വരുമ വര്ഷങ്ങളജല് ഏണഡസ ലശ്രീവസ സറണര്
തുകയജല് നജനസ ഒഴജവകാക്കകാനുള്ള നജര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കകണതകാണസ.

3-22-2)   യൂണജകഫകാമ അലവനസസ  നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുനജല–

സജ.ബജ.വജ.  നമ.  10/9-16  പ്രകകാരമ  എല്.ഡജ.വജ.  വഡവര്  ശശ്രീ.പ്രദശ്രീപസ.എമ.ജജ.യസ
2,400/-  രൂപ  യൂണജകഫകാമ  അലവനസസ  അനുവദജചജരജക്കുന.  എനകാല്  യൂണജകഫകാമ
വകാങ്ങജയ ബജല് വകൗചറജകനകാകടെകാപമ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  അലവനസസ വകപറന വദക്തജ
നജര്ബനമകായമ  ഡക്യൂടജ  സമയത്തെസ യൂണജകഫകാമ  ധരജകക്കണതകാണസ.  GO(P)  no.  7/16/fin,
dated 20.1.16 കല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുനകണനസ ഉറപ്പുവരുകത്തെണതകാണസ.

3-23)കശുമകാവസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകാടെക്കത്തെറ 

3-23-1) F.D   അക്കകൗണസ   UFAST   ല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

അക്കകൗണസ നമ. 67336224398  ആയജ എസസ.ബജ.ടെജ ഒല്ലൂക്കരയജല് ഉള്ള എഫസ.ഡജ
2016-2017 വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷജക കണക്കജല് ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ
നല്കുന. 
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കകാലയളവസ പലജശ തുക നജകക്ഷപജച തജയതജ കമചക്യൂരജറജ തജയതജ

ഒരു വര്ഷമ 6.75% 6,38,220 11.9.2016 11.9.2017

എഫസ.ഡജ തുക 6,38,220/- രൂപ, 2015-16 വര്ഷകത്തെ പലജശ 26,233/- രൂപ, 2016-17
വര്ഷകത്തെ പലജശ 21,497/- രൂപ എനജവ UFAST ല് ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

3-23-2)    വടബല്  സബസ  പകാന   –  14,000/-    രൂപ  കചലവജല്
ഉള്കപടുത്തെജയജടജല

വടബല്  സബസ  പകാന  സശ്രീമജകന  ഭകാഗമകായജ  ഏരജയ  എക്സ്പെകാനഷന
നടെത്തുനതജനസ  ആര്.എഫജല്  നജനമ  350  കശുമകാവസ  ഗ്രകാഫസ  വതകള്  വകാങ്ങജയ
ഇനത്തെജല് സജ.ബജ.വജ.നമ. 19/3/16-17 പ്രകകാരമ 14,000/- രൂപ (കചക്കസ നമ. 864684/8.3.17)
ടെജ.എസസ.പജ അക്കകൗണസ നമ. 0471  ല് നജനമ റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ അക്കകൗണസ നമ. 1793
കലക്കസ ടകാനസ്ഫര് കചയജട്ടുണസ. എനകാല് ഈ തുക ടെജ കപ്രകാജക്ടജകന കചലവസ പത്രജകയജകലകാ
വകാര്ഷജക  കണക്കജകലകാ  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല. വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ആവശദമകായ
മകാറങ്ങള് വരുത്തെജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-23-3)    പമ്പസ  കസറസ  സ്ഥകാപജക്കുവകാന തുക നല്കജയതസ    -    പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല
പദ്ധതജ 9550  – കക.എ.യ. - കസ്റ്ററസ പകാന കപ്രകാജക്ടസ 2013-14

Statewise funding ongoing projects and micro infrastructure support during 2013-14

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 76/ 3-16-17  40,300/- – രൂപ 

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര് - 77/3-16-17  1,24,700/- – രൂപ 

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

                                ആകക 1,65,000/- രൂപ 

കചക്കസ നമ്പര് - 867421, തശ്രീയതജ. 31.03.2017

കശുമകാവസ  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  പുതജയതകായജ  കുഴജച  കുഴല്കജണറജല്  പമ്പസ
കസറസ സ്ഥകാപജക്കുനതജനകായജ ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജനസ കമല്പ്രകകാരമ തുക
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നല്കജകയങജലുമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രമ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  പ്രവൃത്തെജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാന അടെജയനജര നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-23-4)   റജകവകാള്വജമഗസ ഫണജകന വരവസ   -   വകാര്ഷജകകണക്കജല് 
വദതദകാസമ

ആനസ്വല്  റജകപകാര്ടസ  (11.4.2017  കല  CRM  449/16)  പ്രകകാരമ  വരവസ  36,55,192/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല്  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമ  വരവസ  38,15,572/-  രൂപയകാണസ.
വദതദകാസമ 1,60,380/- രൂപ.

കകാഷക്യൂ ഗ്രകാഫസ ആകക ഉത്പകാദനമ 97162 എണമ

വജല്പന രസശ്രീതസ പ്രകകാരമ (97162 എണമ*40 രൂപ ) 38,86,480/- രൂപ

ആനുവല് കസ്റ്ററസകമനസ പ്രകകാരമ 29,27,544/- രൂപ

വദതദകാസമ 9,58,936/- രൂപ

കമല് സൂചജപജച വദതദകാസത്തെജനുള്ള കകാരണമ വദക്തമകാകക്കണതകാണസ.

3-23-5)   തുക വകമകാറജ   - "  സശ്രീലര് കമ ഹശ്രീലര്   "   ലഭദമകായജല

സജ.ബജ.വജ. നമ.10 -9/16 -17 പ്രകകാരമ എ.കഎ.സജ.ആര്.പജ. (ശശ്രീര്ഷകമ 6631) കലക്കസ
"സശ്രീലര് കമ ഹശ്രീലര്  "  വകാങ്ങുനതജനസ കപ്രകാകഫകാര്മ ഇനകവകായ്സസ നമ  .  (ഇല)  തജയതജ
11.8.16  പ്രകകാരമ  4,100/-  രൂപ  (കചക്കസ നമ. 869247/7.9.16) ICAR Unit -IIHR, Banglore  നസ
ഡജമകാനഡസ  ഡകാഫസ  ആയജ  അയചജട്ടുണസ.  എനകാല്  നകാളജതുവകര  ഇതസ  ലഭദമകായജടജല.
ആയതജനകാല് 4,100/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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                3-24) ഏലമ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ,പകാമ്പകാടുമപകാറ 
3-24-1)   കരകാറുകകാരജല് നജനസ ആദകായനജകുതജ ഈടെകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  സശ്രീമുകളുമകായജ  ബനകപട  കരകാര്  കജകാലജക്കകാരജല്  നജനമ
ആദകായനജകുതജ ഈടെകാക്കജയജടജല. വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ

നമ
സശ്രീമജകന കപരസ

സജ.ബജ.വജ.
നമ. &

തജയതജ
പകാര്ടജ തുക

ഈടെകാകക്ക
ണ

ആദകായ
നജകുതജ.

1

9336-
കസങ്കതനജങ്ങസ ഓഫസ
എകജസ്റ്റജങസ കപകാണസസസ

ഇന ദജ കസ്റ്റഷന

178/3-17 &

31-3-17

ചക്കകാലയജല്
എര്ത്തെസ
മൂകവര്സസ

1,39,560 1,396

2

9550-കക എ യ
കസ്റ്ററസ പകാന
കപ്രകാജകസ-

കസ്റ്റഷനവവസസ
ഫണജങസഓണ

കഗകായജങസ
റജകസര്ചസ കപ്രകാജകസസസ

&വമനര്
ഇനഫകാസക്ചര്

സകപകാര്ടസ

42/2-17

22-2-17

മധുസൂദനന
പജള്ള 36,260 363

3

9338-കനറസ
വര്ക്കസ കസനര്

പകാനജങസ
കമറശ്രീരജയല്

കപ്രകാഡക്ഷന

27/1-17

4-1-17

മധുസൂദനന
പജള്ള 33,152 331

4

9338-കനറസ
വര്ക്കസ കസനര്

പകാനജങസ
കമറശ്രീരജയല്

കപ്രകാഡക്ഷന

36/12-16 മധുസൂദനന
പജള്ള 34,965 350
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ആകക 2,440

ആദകായ നജകുതജ നജയമമ കസക്ഷന 194(c) പ്രകകാരമ കകകാണടകാക്ടസ, വകാടെക, പലജശ,
കമശ്രീഷന എനജ ഇനങ്ങളജല് നജനമ 1% നജരക്കജല് ആദകായ നജകുതജ ഈടെകാകക്കണതകാണസ.
പകാന നമ്പര് കരഖകപടുത്തെജയജടജകലങജല് 20% നജരക്കജല് നജകുതജ ഈടെകാകക്കണതകാണസ.

3-24-2)    ഓകടകാമകാറജക്കസ  ലജകസ്വജഡസ  കബകാടജലജമഗസ  യൂണജറസ  ഇനസ്റ്റകാള്
കചയജടജല.

ബകയകാകണകടകാള് ലകാബജകന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ ബജല് നമ്പര്  163,  164/3-
2017  (കചക്കസ  നമ്പര്  580831/31.3.2017)  പ്രകകാരമ  3,95,813/-  രൂപ  കചലവഴജച്ചുകകകാണസ
ഓകടകാമകാറജക്കസ  ലജകസ്വജഡസ  കബകാടജലജമഗസ  യൂണജറസ  ഈ  കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  നകാളജതുവകര  ആയതസ  ഇനസ്റ്റകാള്  കചയജടജല.  ഇതസ  അടെജയനജരമകായജ
ഇനസ്റ്റകാള് കചയ്യുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-24-3)    കസവനപുസകമ  പരജകശകാധന   രതശ്രീഷസ–  .  എസസ  ,
എല്  .  ഡജ  .  വജ  .   വഡവര്   (  സശ്രീനജയര് കഗ്രഡസ  )

ശശ്രീ.  രതശ്രീഷസ.എസസ  നസ,  എല്.ഡജ.വജ  വഡവര്  (സശ്രീനജയര്  കഗ്രഡസ)
തസജകയജകലക്കസ കപ്രകാകമകാഷന ലഭജചതജകന തുടെര്നസ 03.06.2013 ല് 11620  20240 – രൂപ
ശമ്പളനജരക്കജല്  11,620/-രൂപ  അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  നജര്ണയജച്ചുനല്കജയജട്ടുണസ.
01.04.2014 നസ  അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയജകല  ശമ്പളമ  11,920/-  രൂപയകായജ
നജര്ണയജചജട്ടുണസ.  ഇതസ  ക്രമപ്രകകാരമല.  കപ്രകാകമകാഷനസ  കശഷമ  01.06.2014 നസ  മകാത്രകമ
അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയജകല  ശമ്പളമ  11,920/-രുപ  അനുവദജക്കകാവ.  തുടെര്നസ
01.07.2014 കല  ശമ്പള  പരജഷ്കരണ  ഉത്തെരവസ  അനുസരജച്ചുള്ള  ശമ്പളനജര്ണയത്തെജനസ
കശഷമ  പ്രശ്രീ  റജവവസ്ഡസ  ശമ്പളനജരക്കജകല  ഇനക്രജകമനസ  തശ്രീയതജയകായ  01.06.2015 നസ
മകാത്രകമ  അടുത്തെ  ഇനക്രജകമനസ  അനുവദജക്കകാവ.  എനകാല്  01.04.2015  നസ  പുതുക്കജയ
ശമ്പളനജരക്കജല്  ഇനക്രജകമനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ഇതസ  01.06.2015  കലയസ
പുന:ക്രമശ്രീകരജകക്കണതുമ  കൂടുതല്  നല്കജയ  ശമ്പളകാനുകൂലദങ്ങള്  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതുമകാണസ.
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3-25) കക എ യ എകസ്റ്ററസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-25-1)   വകപറസ രശശ്രീതജ ഹകാജരകാക്കജയജടജല

തകാകഴ വജവരജക്കുന കചലവകളുമകായജ ബനകപട വകപറസ രശശ്രീതജകള് ഓഡജറജനസ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ നമ. വകൗചര്
നമ./തശ്രീ.

തുക/കചക്കസ
നമ.

കചലവ വജവരമ

1. 5-
10/16/10.12.16

500/-

734718/10.1
2.16

യകാത്രകാ ബത്തെ-ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.
പജ.എസസ,
വഡവര്

2. 3-11/16/1.11.16

16,600/-

734729/1.11.
16

1. 9000/--ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.
പജ.എസസ,

വഡവര്-കവജസസ

2. 7600/-സജനജ.പജ.പജ,
കമപക്യൂടര് അസജസ്റ്റസനസ-

കവജസസ

3. 5-11/16/1.11.16

600/-

734729/1.11.
16

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

4. 4-
12/16/3.12.16

9,900/-

977929/3.12
.16

കവജസസ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

5. 5-
12/16/2.12.16

800/-

977728/2.12
.16

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

6. 4-1/17/3.1.17 12,150/- കവജസസ-
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977743/3.1.1
7

ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,
വഡവര്

7 5-1/17/4.1.17

1,400/-

977744/4.1.1
7

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

8 3-2/17/1.2.17

15,400/-

977754/1.2.1
7

കവജസസ -സജനജ പജ.പജ,കമപക്യൂടര്
അസജസ്റ്റസനസ-

9 4-2/17/1.2.17

13,650/-

977755/1.2.1
7

കവജസസ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

10 12-
2/17/20.2.17

600/-

977763/20.
2.17

യകാത്രകാ ബത്തെ-
ശശശ്രീന്ദ്രനകാഥന.പജ.എസസ,

വഡവര്

3-25-2)   വവദതതജ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് അധജകമ തുക അടെവകാക്കുന

എകസ്റ്ററസ  ഓഫശ്രീസസ  ബജല്ഡജങ്ങജകന  വവദതതജ  ചകാര്ജജനത്തെജല്  2016-17
സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  (കണസക്യൂമര്  നമ്പര്  57)  1,19,172/-  രൂപ  അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.
വദകാവസകായജക  തകാരശ്രീഫജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  വവദതതജ  ചകാര്ജസ
കണക്കകാക്കജയതജനകാലകാണസ ഇത്രയമ തുക ഒടുകക്കണജവനതസ. ഇകത ബജല്ഡജങ്ങജല് തകന
മുന വര്ഷങ്ങളജല് എകസ്റ്ററസ ഫകാക്ടറജ പ്രവര്ത്തെജചതുകകകാണകാണസ വദകാവസകായജക തകാരശ്രീഫസ
അടെജസ്ഥകാനത്തെജല് കറനസ  ചകാര്ജസ  അടെവകാക്കജയജരുനതസ.  എനകാല്  19.11.2002  മുതല്
എകസ്റ്ററസ  ഫകാക്ടറജയജകല  കമഷശ്രീനുകള്  പ്രവര്ത്തെനരഹജതമകായതജനകാല്  ഫകാക്ടറജ
നജര്ത്തെലകാക്കജയജട്ടുള്ളതകാണസ.  എനകാല്  2002  നവമ്പര്  മുതല്  നകാളജതു  വകര
പ്രവര്ത്തെജക്കകാത്തെ  ഫകാക്ടറജയകടെ  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  കൂടെജ  വദകാവസകായജക  തകാരശ്രീഫജല്
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ഉള്കപടുത്തെജ പ്രതജമകാസമ അടെച്ചുവരുനണസ.  തനവര്ഷമ തകാകഴ കചര്ക്കുമ പ്രകകാരമ  തുക
(1,19,172/-രൂപ) കചലവഴജചജട്ടുണസ.

സജബജവജ നമ. തജയതജ തുക

10/4/16-17 11.04.16 7,100

11/5/16-17 10.05.16 7,100

12/6/16-17 09.06.16 7,921

13/7/16-17 19.07.16 12,161

16/08/16-17 12.08.16 13,187

09/10/16-17 05.10.16 9,373

14/10/16-17 21.10.16 12,734

12/11/16-17 08.11.16 11,197

14/12/16-17 13.12.16 8,494

11/1/16-17 11.01.17 27,322

09/03/16-17 06.03.17 2,583

ആകക 1,19,172

ഈ  ഇനത്തെജല്  കക.എസസ.ഇ.ബജ  യസ  പ്രതജമകാസമ  ഒടുക്കജകക്കകാണജരജക്കുന
അധജകചകാര്ജസ ക്രമശ്രീകരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 
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3-26) കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാകടെകകകാളജജ &
കമകാളജക്കുലകാര് ബകയകാളജജ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-26-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്

1)  Annual  receipt  &  payments  summary  2015-16  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  16,68,217/-
രൂപയമ  auunal  receipts  &  payments  summary  2016-17  പ്രകകാരമ  മുനജരജപസ
83,79,96,962.71/-  രൂപയമ,  annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ
മുനജരജപസ  16,68,217/-  രൂപയമകാണസ.  കമല് സൂചജപജച മുനജരജപസ  /  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
തമജല് കപകാരുത്തെകപടുനജല.

2) annual bank & cash account summary 2016-17 പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ  13,39,794.25/-
രൂപയമ annual bank transaction summary 2016-17  പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ  12,40,148.25/-
രൂപയമ  annual  receipts  &  payments  summary  2016-17  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ
71,94,59,783.41/-  രൂപയമകാണസ.  കമല്  സൂചജപജച  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്  തമജല്
കപകാരുത്തെകപടുനജല.  ആയതജനസ വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാകക്കണതുമ വകാര്ഷജകകണക്കജകല
അപകാകതകള് പരജഹരജകക്കണതുമകാണസ. 

3-26-2)   വവദതതജ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജകല കുടെജശജക

സജ. ബജ. വജ. നമ. 73/1/2016-17 പ്രകകാരമ 4 ലക്ഷമ രൂപ (കചക്കസ നമ 942391 തശ്രീയതജ
18/1/17)  കക എ യ പ്രധകാന കദകാമ്പസജകല  HT  കണക്ഷകന  (കകകാഡസ  135675000364)
ഇലക്ട്രേജസജറജ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കമപ് കടകാളര്ക്കസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  17.4.15  കല
രജജസകാറുകടെ GA/B2/25444/14 നമ്പര് നടെപടെജക്രമമനുസരജചസ വവദതതജ ചകാര്ജജനത്തെജല്
ഐ.ടെജ.ബജ.ടെജ  കകകാമപകസ  4  ലക്ഷമ രൂപയമ,  കസനര് കഫകാര് ഇ-കലര്ണജമഗസ  1.5  ലക്ഷമ
രൂപയമ കമപ് കടകാളര്ക്കസ നല്കണകമനമ,  ബകാക്കജ തുക കമപ് കടകാളര് അടെവകാക്കുമ എനമ
നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  25.09.17  കല ഡജ പജ പജ യകടെ നമ എ 6/4637/17(iv)  കത്തെസ
പ്രകകാരമ  15.09.17  വകരയള്ള  കുടെജശജക  16,03,438/-  രൂപ  അടെവകാക്കണകമനകാണസ
അറജയജചജരജക്കുനതസ.  കമപ് കടകാളര്ക്കു വകമകാറജയ  4  ലക്ഷമ രൂപ കുടെജശജകയജല് നജനമ
കുറവസ  കചയതകായജ  കകാണുനജല.  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  കമപ് കടകാളര്ക്കു
വകമകാറജയ  4  ലക്ഷമ  രൂപ  കുടെജശജകയജല്  നജനമ  കുറവസ  കചയകാത്തെതജനസ  കകാരണമ
വജശദമകാകക്കണതുമ,  ഉപകഭകാഗത്തെജനസ  അനുസൃതമകായ  വവദതതജ  ചകാര്ജസ  മകാത്രമ
അടെവകാക്കുനതജനസ കവണ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതുമകാണസ. 
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3-26-3)   കുഴല്കജണര് നജര്മകാണ പ്രവ വൃത്തെജകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല
സജ ബജ  വജ  നമ  12/03/16-17  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ സജ പജ  ബജ എമ ബജയകടെ

കഡകമകാണകസഷന  കപകാടജല്  കുഴല്  കജണര്  കുഴജക്കുനതജനുമ,  കടെകായ് ലറസ
നജര്മജക്കുനതജനുമ ഡജ പജ  പജയ വകമകാറജയജട്ടുണസ  (9338  – സശ്രീഡസ  &  നഴറജ കപ്രകാഗ്രകാമ,
കചക്കസ നമ  - 131292  തജയതജ  03.03.17).  എനകാല് പ്രവൃത്തെജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.  ആയതസ
എത്രയമ കപകടനസ പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

3-27) കസനര് കഫകാര് ഇനഫര്കമഷന കടെകകകാളജജ &
ഇനസ്ട്രുകമകനഷന, കവള്ളകാനജക്കര 

3-27-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല
വകൗചര്  നമ.സജ.ബജ.വജ  34/16-17,  തശ്രീയതജ  31.3.17  പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ

കടയജനജമഗസ  റൂമജകന  നജര്മകാണത്തെജനകായജ  ഫജസജക്കല്  പകാനസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ  മുനകൂര്
നല്കജയതകായജ  കകാണുന.  എനകാല്  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ  സകാക്ഷദപത്രമ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.
വജനജകയകാഗവജവരങ്ങള് / പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

3-28) കഫകാറജക്കള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജകസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-28-1)   അനജയന്ത്രജതമകായജ മുനകൂര് പണമ പജനവലജയന

സമസ്ഥകാനകാവജഷത പദ്ധതജ  – “Introduction,  evaluation  and  large  scale  production  of
exotic cut flower and foliage.”

2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  കമല്  സൂചജപജച  കപ്രകാജക്ടജകന  നടെത്തെജപജനകായജ
അഡസ്വകാനസസ രജജസ്റ്റര് അനുസരജചസ  3,22,000/-  രൂപ വജവജധ വകൗചറുകളജലകായജ മുനകൂര്
അനുവദജചജട്ടുണസ.  ഈ മുനകൂര് തുകകകളലകാമ  2016-17  വര്ഷമ തകന ക്രമശ്രീകരജചതകായമ
കകാണുന.  എനകാല്  ഇത്രയമ  തുക  മുനകൂര്  വകപറജ,  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  കനരജടസ
പണമകായജ  നല്കുകയകാണസ  കചയ്യുനതസ.  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ  കനരജടസ  പണമകായജ
നല്കുനതജനു  പകരമ,  ബകാങസ  അക്കകൗണസ  ടകാനസ്ഫര്  മുകഖന  പണമ  നല്കജയകാല്
അനജയന്ത്രജതമകായജ  മുനകൂര്  വകപറനതസ  ഒഴജവകാക്കകാവനതകാണസ.  പദ്ധതജ  പണമ
കകാരദക്ഷമമകായജ  കചലവഴജയനതജനസ  മുനകൂര്  തുക  വകപറനതസ  പരമകാവധജ
ഒഴജവകാകക്കണതുമ, ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കസ ഇ  ടകാനസ്ഫര് മുകഖന പണമ നല്കകണതുമകാണസ– .
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3-28-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകത
2016-17  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജകകണക്കുകള്  പ്രകകാരമ,  കവള്ളകാനജക്കര  സര്വ്വശ്രീസസ

സഹകരണ ബകാങജകല (എസസ.ബജ.  അക്കകൗണസ നമ. 1792)  അക്കകൗണജല് 1,60,366/-  രൂപ
മുനജരജപ്പുമ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമ  ഉള്ളതകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഇപ്രകകാരമ  ഒരു
അക്കകൗണസ  നജലവജലജല.  11.05.2015  ല്  ഈ  അക്കകൗണസ  കകകാസസ  കചയ്യുകയമ
അക്കകൗണജലുണകായജരുന  1,84,449/-  രൂപ  കക.എ.യ.  കദകാമ്പസജകല  എസസ.ബജ.ടെജ
ബകാങജകലയസ  ടകാനസ്ഫര്  കചയജട്ടുമുണസ  (അക്കകൗണസ  നമ.  67320980929).  ആയതജനകാല്
നജലവജലജലകാത്തെ  അക്കകൗണസ  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  നജനമ  ഒഴജവകാക്കുനതജനുള്ള
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-28-3)   യകാത്രകാബത്തെ ബജല്ലുകളജല് വകാഹന വകാടെക ഉള്കപടുത്തുന

ക്രമ നമ. വകൗചര് നമ്പര്, തശ്രീയതജ തുക കചക്കസ  നമ്പര്/
തശ്രീയതജ

1 സജ.ബജ.വജ.  നമ.  48/  9-16-17,
30/09/2016

7,425/-

580441/30.09.
16

2 സജ.ബജ.വജ. നമ. 49/ 9-16-17,
30/09/2016

4,300/-

3 സജ.ബജ.വജ. നമ. 50/ 09-16-17,
30/09/2016

4,375/-

പദ്ധതജ : GOK Plan Project  Introduction, evaluation and large scale production of exotic–

cut flower and foliage.

കമല്  സൂചജപജച  യകാത്രകാബത്തെ  ബജല്ലുകളജല്,  വജവജധ  സ്ഥലങ്ങളജകലയകായജ
നടെത്തെജയ യകാത്രകള്ക്കകായജ വകാഹനമ വകാടെകയ വജളജച തുകകള് ഉള്കപടുത്തെജയജരജയന.
എനകാല് കകരളത്തെജനു പുറത്തെസ വനനഗരങ്ങളജല് മകാത്രമകാണസ കഗ്രഡസ 1 ഓഫശ്രീസര്മകാര്ക്കസ
വകാഹനമ  വകാടെകയ  വജളജയകാവനതസ.  പദ്ധതജകളുകടെ  ഭകാഗമകായജ  നടെത്തുന  ഫശ്രീല്ഡസ
സനര്ശനങ്ങള്ക്കുള്ള വകാഹന വകാടെക ഉള്കപടുത്തുനതജനകായജ ഈ കപ്രകാജക്ടജല് 319-31-
9313-330  എന  ശശ്രീര്ഷകമ  അനുവദജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  ഈ  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്
വകാഹനവകാടെക ഉള്കപടുത്തെകാകത,  യകാത്രകാബത്തെയള്ള ശശ്രീര്ഷകമകായ  319-31-9313-300  ല്
ആണസ  ഉള്കപടുത്തുനതസ.  ആയതജനകാല് പദ്ധതജയകടെ  നടെത്തെജപജകന യഥകാര്ത്ഥ ഇനമ
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തജരജച്ചുള്ള  കണക്കുകളജല്  കപകാരുത്തെകക്കടെസ  സമഭവജയന.  കചലവജനങ്ങളുകടെ  ഓകരകാ
ശശ്രീര്ഷകത്തെജലുമ ബജറസ വജഹജതമ ഉള്ളതജനകാല് ഓകരകാ കചലവമ അതതസ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്
കൃതദമകായജ ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

3-29) വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ 

3-29-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ  അപകാകതകള്–

1) മുനജരജപസ /നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളജകല വദതദകാസമ

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കജല് ‘cash  ’ ഇനത്തെജല്  5,03,698/-  രൂപ
മുനജരജപസ,  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഇനത്തെജലകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ
പ്രകകാരമ ടെജ ഇനങ്ങളജലകായജ കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുനജല. അപകാകതകള്
അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

2) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–

UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക  44,03,287/-  രൂപയകാണസ എനകാല്  Annual  Bank  &  Cash  A/c  Summary  പ്രകകാരമ
ആകക പജനവലജച തുക 57,09,488/- രൂപയകാണസ.

UFAST Annual
Abstract പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank & Cash
Summary പ്രകകാരമ വദതദകാസമ

44,03,287 57,09,488 13,06,201

UFAST  പ്രകകാരമ  തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള ടെജ  കസ്റ്ററസകമന്റുകളജല് കകാണുന പജനവലജച
തുകയജലുള്ള വദതദകാസമ പരജകശകാധജചസ ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3) കഡകപകാസജറസ, പജനവലജക്കല് തുകകള് - അപകാകതകള്

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക കണക്കജല്  'cash  ’ ഇനത്തെജല്  11,40,637/-  രൂപ
deposit,  withdrawals  ഇനത്തെജലകായജ  കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കദകാഷസ  ബുക്കസ
പ്രകകാരമ ടെജ ഇനങ്ങളജലകായജ കമല് തുക കരഖകപടുത്തെജയതകായജ കകാണുനജല. അപകാകതകള്
അടെജയനജരമകായജ പരജഹരജകക്കണതകാണസ.

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



123

3-30) സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, സജ. ഒ. എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര 

3-30-1)   യഥകാര്ത്ഥ നശ്രീക്കജയജരജപ്പു തുക  ,   വകാര്ഷജകകണക്കജകല 
നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയമകായജ കപകാരുത്തെകപടുനജല

2016-17  വകാര്ഷജകകണക്കസ  പ്രകകാരമുള്ള  ബകാങകളജകല  നശ്രീക്കജയജരജപസ  തുകകള്
ബകാങജകല  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ  കപകാരുത്തെകപടുനജല.  വജശദവജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 

നമ
അക്കകൗണസ നമ. യഥകാര്ത്ഥ നശ്രീക്കജയജരജപസ

യ ഫകാസ്റ്റസ വകാര്ഷജക കണക്കജകല 

നശ്രീക്കജയജരുപസ

1 67218420331 3,04,913 12,60,361

2 67250895087 25,16,705 24,93,347

വകാര്ഷജക  കണക്കജകല  നശ്രീക്കജയജരുപ്പുമ  യഥകാര്ത്ഥ  നശ്രീക്കജയജരുപ്പുമ  തമജലുള്ള  ഈ
വദതദകാസമ ക്രമശ്രീകരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-31) ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്,
കകകാഴജകക്കകാടെസ 

3-31-1)   ടജപസ ഷശ്രീറകള് കശഖരജചസ സൂക്ഷജക്കുനജല

വജപണന  കകന്ദ്രത്തെജല്  വജല്പനയകായജ  നടെശ്രീല്  വസ്തുക്കളുമ  മൂലദവര്ദ്ധജത
ഉത്പനങ്ങളുമ  കശഖരജക്കുനതജനുകവണജ  യൂണജകവഴജറജയകടെ  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജകലക്കസ
യകാത്രകള്  നടെത്തെജയജട്ടുണസ.  വകാടെകയസ  എടുത്തെ  വകാഹനങ്ങളജലകാണസ  പ്രസ്തുത  യകാത്രകള്
നജര്വ്വഹജചജട്ടുള്ളതസ.  എനകാല്  ഇത്തെരമ  യകാത്രകളുകടെ  കതളജവജനകായജ  ടജപസ  ഷശ്രീറകള്
കശഖരജചസ  സൂക്ഷജചസ  കകാണുനജല.  ഇക്കകാരദത്തെജല്  വജശദശ്രീകരണമ  ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.
അതുകപകാകലതകന  ഓകരകാ  യകാത്രയജലുമ  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജല്  നജനസ  വകാങ്ങജയ
വസ്തുക്കളുകടെ  ഒരു  സമക്ഷജപമ  തയകാറകാക്കജ  യകാത്രകാ  കചലവസ  സമബനജച  ബജലജകനകാപമ
സൂക്ഷജകക്കണതകാണസ.  (നജലവജല്,  വജവജധ  കസ്റ്റഷനുകളജകലക്കുള്ള  കചലവസ
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ബജല്ലുകള്കക്കകാപമ  സൂക്ഷജക്കുന  ഇനകവകായ്സുകളജല്  മകാത്രമകാണസ  ഇക്കകാരദമ
കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുള്ളതസ.  ഓകരകാ  യകാത്രയമകായജ  ബനകപട വരവമ  കചലവമ  തകാരതമദമ
കചയ്യുനതജനസ കമല് പറഞവജധത്തെജലുള്ള സമക്ഷജപമ സഹകായകമകാണസ.)

3-31-2)   വകാര്ഷജക കണക്കസ സൂക്ഷജക്കുനതജകല അപകാകതകള്

സ്ഥകാപനത്തെജകന  പ്രവര്ത്തെനമ  റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  രശ്രീതജയജലകാണസ
തുടെ  ര്നവരുനതസ.  സ്ഥകാപനത്തെജകന യഥകാ ര്ത്ഥ വരവകചലവ കണക്കുകള് തകാകഴപറയമ
പ്രകകാരമകാണസ.

മുനബകാക്കജ 2,27,787

വരവസ

പലജശ

ഫണസ ടകാനസ്ഫര്

രസശ്രീറസ

27,974

1,30,000

13,56,056

ആകക 17,41,817

കചലവസ

ജനറല് കപയ്കമനസ

ഇകനണല് കപയ്കമനസ

ഫണസ ടകാനസ്ഫര്

1,37,513

13,02,640

1,50,000

നശ്രീക്കജയജരുപസ 1,51,664

2016-17  വ ര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷജകകണക്കുസ  പ്രകകാരമ  ആകക  കചലവകായജ
കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുളളതസ  ജനറല്  കപയ്കമനസ  തുകയകായ  1,37,513/-  രൂപ  മകാത്രമകാണസ.
റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണസ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  യൂണജകവഴജറജയകടെ മറസ  സ്ഥകാപനങ്ങളജല്
നജനമ  വകാങ്ങുന  ഉല്പനങ്ങള്ക്കകായജ  കചലവഴജച  13,02,640/-  രൂപ  (ഇകനണല്
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കപയ്കമനസ)  സ്ഥകാപനത്തെജകന  കമകാത്തെമ  കചലവജല്  ഉള്കപടുത്തെജയജടജല.
സ്ഥകാപനത്തെജകന  വകാര്ഷജക  കണക്കുകള്,  യഥകാ ര്ത്ഥ  വരവകചലവകള്  പ്രതജഫലജയമ
വജധമ തയകാറകാകക്കണതകാണസ. 

3-32) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ 

3-32-1)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപസ  ,   യഥകാര്ത്ഥ 
ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ കപകാരുത്തെകപടുനജല

വകാര്ഷജകകണക്കജകനകാകടെകാപമുള്ള annual bank transaction summary യജല് വജവജധ
ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജകല വര്ഷകാനദ നശ്രീക്കജയജരജപസ യഥകാര്ത്ഥ ബകാങസ നശ്രീക്കജയജരജപ്പുമകായജ
കപകാരുത്തെകപടുനജല. ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴകകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ബകാങസ അക്കകൗണസ
നമ്പര്

annual bank transaction 

summary 

യജകല ബകാങസ
നശ്രീക്കജയജരജപസ

യഥകാര്ത്ഥ
ബകാങസ

നശ്രീക്കജയജരജപസ

1 57061805446,
കസ്റ്റഷനകമയജന 63,69,741 48,49,332

2
67170405981,

Diploma RF
26,77,783 17,48,510

3

67218634569,

EAP 65,06,558 31,47,825

4
67237673436,

100 crore grant
1,88,649 1,95,321
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5
67338042021,

RF-NSP BSP
6,74,324 1,000

കമല് സൂചജപജച അപകാകതകള് പരജഹരജകക്കണതകാണസ. 

3-32-2)   കനല് വജത്തെസ ലഭദമകായജല 

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ  – ICAR സശ്രീഡസ കപ്രകാജക്ടസ -സശ്രീഡസ കപ്രകാഡക്ഷന ഇന അഗ്രജകള്ചറല്
കക്രകാപസ & ഫജഷറശ്രീസസ ,
ശശ്രീര്ഷകമ -[5006]-6521

കമല് കപ്രകാജക്ടജല് സജ.ബജ.വജ.നമ. 398-3/17/31.3.17  പ്രകകാരമ  15,232/-  രൂപ (കചക്കസ
നമ.562195/31.3.17) സശ്രീനജയര് അഗ്രജകള്ചറല് ഓഫശ്രീസര്, കസ്റ്ററസ സശ്രീഡസ ഫകാമ, പുതുപകാടെജ
എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  കനല്  വജത്തെസ  വകാങ്ങുനതജനസ  നലജയജട്ടുണസ.  എനകാല്
നകാളജതുവകരയകായജ കനല്വജത്തെസ ലഭദമകായജടജല. ആയതജനകാല് 15,232/- രൂപയകടെ കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന .

3-32-3)   ബകാര്കകകാഡസ ലഭദമകായജല

കപ്രകാജക്ടജകന കപരസ  – ICAR Seed Project  Seed Production in Agricultural Crops &–

Fisheries 

ശശ്രീര്ഷകമ  – 5006  / 6521 

സജ.ബജ.വജ.നമ. 414-3/17 /31.3.17

കമല്  വകൗചര്  പ്രകകാരമ,  കപ്രകാകഫകാര്മ  ഇനകവകായ്സസ  നമ  .DSS/16-17  /
139/31.3.17 അനുസരജചസ 53,583 /-രൂപ (കചക്കസ നമ. 562206/31.3.17) M/S Dynamic
Sales  and  Services  Matrukrupa,  Gat  No.102/2A,  Plot-21  ,Dangat  Mala  MIDC,
Ahamednagar  എന  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ബകാര്  കകകാഡസ  പ്രജനര്,  ബകാര്  കകകാഡസ
കലബല്,  ബകാര്  കകകാഡസ  റജബണ  എനജവ  വകാങ്ങുനതജനസ  തുക  നലജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  നകാളജതുവകര  സകാധനങ്ങള്  ലഭദമകായജടജല.  ആയതജനകാല്  53,583/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 
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3-33) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ,
പശ്രീലജകക്കകാടെസ 

3-33-1)   വകാര്ഷജക കണക്കുകളജകല അപകാകതകള്
2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കസ  പരജകശകാധജചതജല് തകാകഴ  പറയന അപകാകതകള്

കകാണുന. ആയതസ പരജഹരജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജ സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. 

ക്ര
മ

നമ.
ഇനമ യഥകാര്ത്ഥ

നശ്രീക്കജയജരജപസ (രൂപ)

UFAST Annual
Bank & cash

Account summary
(രൂപ)

1 SB a/c - 101 ഇല 5.95

2 Permanent
Advance Register

2,000 ഇല

3 Cash Book ഇല 5,81,312

3-34) കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മകങകാമ്പസ 

3-34-1)    കകറസസ  കബകാടസ  അറകുറപണജ  സമയബനജതമകായജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

കപ്രകാഫസര് & കഹഡജകന 11.05.2015 കല ബജ/1713/2007 നമ്പര് ഉത്തെരവസ പ്രകകാരമ
സുഷമ എഞജനജയറജമഗസ  വര്കസ,  ആലപ്പുഴ എന സ്ഥകാപനത്തെജനസ  12,49,200/-  രൂപയസ
വര്ക്കസ  ഒകാര്ഡര്  നല്കുകയണകായജ.  1,45,700/-  രൂപ  പകാര്ടസ  ബജല്  ആയജ
അനുവദജക്കുകയമ  കചയ.  കകറസസ  കബകാടജകന  അറകുറപണജ  നകാളജതുവകര
പൂര്ത്തെജയകാക്കജയജടജല.  എത്രയമ  കവഗമ  കബകാടസ  അറകുറപണജകള്  അടെജയനജരമകായജ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുവകാനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-35) എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ 

3-35-1)   കമഡജക്കല് റശ്രീ ഇമകബഴസകമനസ   -   ചടങ്ങള് പകാലജക്കകാകത തുക
അനുവദജച്ചു

15.02.2007  കല  ജജ.ഒ(പജ)നമ.60/2007/ഫജന  ഉത്തെരവസ  പ്രകകാരമ  കകരള
ഗവണകമനസ  സര്വനസസസ  അറനഡനസസ  റൂള്സസ,  യൂണജകവഴജറജ  ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കുമ
ബകാധകമകാക്കജയജട്ടുണസ.  സജ.ബജ.വജ.നമ.11/5-16,  15/6-16  എനജവ  പ്രകകാരമ  യഥകാക്രമമ
58,528/-, 28,551/- രൂപ ശശ്രീ.സലജമ പജ.എചസ, അസജസ്റ്റനസ എഞജനജയര്ക്കസ കമഡജക്കല് റശ്രീ-
ഇമകബഴസകമനകായജ  അനുവദജചജട്ടുണസ.  കകകാഴജകക്കകാടെസ  കബബജ  കമകമകാറജയല് കഹകാസ്പെജറല്
എന സസ്വകകാരദ  ആശുപത്രജയജലകാണസ  ചജകജത്സ  നടെത്തെജയജട്ടുളളതസ.  കകരള  ഗവണകമനസ
സര്വനസസസ കമഡജക്കല് സര്വ്വശ്രീസസ റൂള്സസ പ്രകകാരമ സസ്വകകാരദ ആശുപത്രജയജകലക്കസ റഫര്
കചയകകകാണ്ടുളള  ഗവണകമനസ  കഡകാക്ടറുകടെ  കത്തെസ  ആവശദമകാണസ.  സസ്വകകാരദ
ആശുപത്രജയജകല ചജകജത്സക്കകായജ  ഗവണകമനസ  കഡകാക്ടറുകടെ  റഫറനസസ  ലഭദമകാക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 87,079/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-36) കക്രകാപജമഗസ സജസ്റ്റമ റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, കരമന 

3-36-1)    വജപണന  കകന്ദ്രമ  /  കൂണ  ഉല്പകാദന  കകന്ദ്രമ    -    നജര്മകാണമ
ഫലപ്രദമകായജ പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല

2016-17  ല്  നല്കജയ  20,00,000/-  രൂപ  ഉള്പകടെ  40,00,000/-  രൂപ  വജപണന
കകന്ദ്ര നജര്മകാണത്തെജനകായജ  കുമരകമ ഡജവജഷണല് എഞജനജയര്ക്കസ കകകമകാറജയജട്ടുണസ.
2013  ല്  ആരമഭജച  പ്രവൃത്തെജ  നകാളജതുവകര  പൂര്ത്തെശ്രീകരജചജടജല.  വജപണനകകന്ദ്രത്തെജല്
സൂക്ഷജചജട്ടുളള  ഡശ്രീപസ  ഫശ്രീസര്,  റഫജജകററര് എനജവയജല് പരജമജത  എണമ നശ്രീര  സജപസ
അപസ  മകാത്രമ  സൂക്ഷജക്കുവകാനകാണസ  ഉപകയകാഗജക്കുനതസ.  കൂണ  നജര്മകാണ  യൂണജറജനകായജ
കകടജടെനജര്മകാണമ പൂര്ത്തെജയകാകയങജലുമ പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജചജടജല.

നജര്മകാണ  പദ്ധതജകള്  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള്  യഥകാസമയമ  പൂര്ത്തെശ്രീകരജചസ
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാകുന  എനമ  പ്രകയകാജനപ്രദമകാകണനമ  ഉറപ്പു  വരുത്തെകാന
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 
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3-36-2)    ബകാങസ  ചകാര്ജസ  ഇനത്തെജല്  എസസ  .  ബജ  .  റജ  .    ഈടെകാക്കജയ
തുകകള് തജരജച്ചു വകാങ്ങജയജടജല 

എസസ.ബജ.റജ.  യമകായജ  26.02.2015  ല്  ഏര്കപട  കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ
അണര്സ്റ്റകാനജമഗസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  അതജകന  വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കുമ
കൂടെജ  നല്കുന എലകാ കസവനങ്ങള്ക്കുമ ചകാര്ജസ ഈടെകാക്കുനതല എനസ എസസ.ബജ.റജ.
സമതജചജട്ടുണസ.  എനകാല് ഇതജനസ വജരുദ്ധമകായജ എസസ.ബജ.റജ. (കരമന ബ്രകാഞസ)  ബകാങസ
ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് ആകക  1,076/-  രൂപ ഈടെകാക്കജയജട്ടുണസ.  വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.  ബകാങസ അക്കകൗണസ നമ്പര് തുക (രൂപ)

1. 57000867742(CA) 972

2. 67365167026 104

ആകക 1,076

1,076/-  രൂപ  എസസ. ബജ.കഎ.  യജല്  നജനമ  റശ്രീഫണസ  കചയസ  വകാകങ്ങണതകാണസ.
(01.04.2017 മുതല് എസസ.ബജ.റജ. കയ എസസ. ബജ.കഎ. യജല് ലയജപജചജട്ടുണസ)

3-36-3)    സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവകള്ക്കസ  വജരുദ്ധമകായജ  കസ്പെഷദല്
അലവനസുകള് അനുവദജച്ചു 

സ.ഉ.(അചടെജചതസ)  നമ.10/2016/  ധന  തജയതജ  21.01.2016  പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച
സര്വ്വകലകാശകാല ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ ശമ്പള പരജഷ്കരണ ഉത്തെരവസ  (ഖണജക  17)  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നല്കജവരുന  വജവജധ  അലവനസുകള്,  സ.ഉ.(അചടെജചതസ)
നമ.7/2016/ധന തജയതജ  20.01.2016  നസ  അനുസൃതമകായജ  (ഇതജല് അര്ഹതയളളവരുകടെ
തസജകകള്  പ്രകതദകമ  പ്രസകാവജചജട്ടുണസ)  നല്കകണതകാകണനമ,  അതജനകായജ
സര്വ്വകലകാശകാല  പ്രകതദകമ  ഉത്തെരവകള്  പുറകപടുവജകക്കണതകാകണനമ  സര് ക്കകാര്
നജഷ്കര്ഷജചജട്ടുണസ.  എനകാല്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലത്തെജല്  അപ്രകകാരമ  പ്രകതദകമ
ഉത്തെരവകള്  പുറകപടുവജചജടജല.  എനകാല്  കമല്  സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവജല്  (സ.ഉ.
(അചടെജചതസ)  നമ.7/2016/ധന  തജയതജ  20.01.2016)  പ്രകതദക  അലവനസജനസ
അര്ഹതയളളതകായജ  പ്രസകാവജക്കകപട  തസജകകളജലകാകത  കജകാലജ  കചയ്യുനവര്ക്കുമ
കസ്പെഷദല് അലവനസസ എന ഇനത്തെജല് 150/- രൂപ വശ്രീതമ നല്കജ വരുന.
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ഇപ്രകകാരമ  പ്രകതദക  അലവനസുകള്  നല്കുനതസ  കമല്  പ്രസകാവജക്കകപട
സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവകള്ക്കസ വജരുദ്ധമകാകയകാല്,  ഈ നടെപടെജ ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജക്കുവകാന
ശദ്ധജകക്കണതകാണസ. 

3-37) ECF യൂണജറസ, തജരുവല 

3-37-1)   കമഡജക്കല് റശ്രീ  -  ഇമകബഴസകമനസ അനുവദജചതജകല 
അപകാകതകള്

സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ  ജജ.ഒ.(എമ.എസസ)  നമ.378/2012/H&FWD  തജയതജ  07.11.2012
പ്രകകാരമ  10,000/-  രൂപ മുതല്  1,00,000/-  രൂപ വകരയളള കമഡജക്കല് കകയജമുകള്ക്കസ
ജജലകാ കമഡജക്കല് ഒകാഫശ്രീസറുകടെ പരജകശകാധനകാ റജകപകാര്ടസ ആവശദമകാണസ. എനകാല് തകാകഴ
സൂചജപജചജട്ടുളള കകയജമുകള്ക്കസ ഡജ.എമ.ഒ യകടെ പരജകശകാധന ഇലകാകത തുക അനുവദജച്ചു
നല്കജയതകായജ കകാണുന.

സജ.ബജ.വജ.നമ. കപരസ, ഉകദദകാഗകപരസ ചജകജല്സജച
ആശുപത്രജ തുക

18-1/16-17 കഡകാ.കതകാമസസ മകാതത,
കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ

St.Gregorious
Medical Mission 43,189

19-1/16-17 മകാതത കതകാമസസ.സജ,
ഫകാമ മകാകനജര്

Welfast Medical
Centre 23,826

20-1/16-17 കഡകാ.കതകാമസസ മകാതത,
കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ ലഭദമല 16,445

ഉത്തെരവജകല  നജര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമകായജ  കമഡജക്കല്  റശ്രീ-ഇകമ്പഴസകമനസ
അനുവദജകക്കണതകാണസ.
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3-38) ഫകാമജമഗസ സജസ്റ്റമ റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന, സദകാനനപുരമ 

3-38-1)   ബകാങസ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല് എസസ  .  ബജ  .  റജ  .   ഈടെകാക്കജയ 
തുകകള് തജരജകക വകാങ്ങജയജടജല

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല 26.02.2015 ല് എസസ.ബജ.റജ. യമകായജ ഏര്കപട
കമകമകാറകാണമ  ഓഫസ  അണര്സ്റ്റകാനനജമഗസ  പ്രകകാരമ  സര്വ്വകലകാശകാലയമ  അതജകന
വജവജധ  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കുമ  കൂടെജ  നല്കുന  എലകാ  കസവനങ്ങള്ക്കുമ  ചകാര്ജസ
ഈടെകാക്കുവകാന പകാടുള്ളതല.  എനകാല് ഇതജനസ വജരുദ്ധമകായജ ബകാങസ ചകാര്ജസ ഇനത്തെജല്
തകാകഴ പറയമ പ്രകകാരമ തുക ഈടെകാക്കജയജരജക്കുന. 

ക്രമ നമ.  ബകാങസ അക്കകൗണസ നമ്പര് തുക (രൂപ)

1. 57022876504 2,012.50

2. 570228 977.50

ആകക 2,990.00

01.04.2017  മുതല്  എസസ.ബജ.റജ.  കയ  എസസ. ബജ.കഎ.  യജല്  ലയജപജചജട്ടുണസ.
ആയതജനകാല് എസസ. ബജ.കഎ. യജല് നജനമ 2,990/- രൂപ റശ്രീഫണസ കചകയണതകാണസ.

3-38-2)   റബര് ഷശ്രീറകള് നജര്മജചസ യഥകാവജധജ പരജപകാലജക്കകാകത 
വജല്പന നടെത്തെജ 

സ്ഥകാപനത്തെജകന ഉടെമസ്ഥതയജലുളള  5  ഏക്കര് റബര് കതകാടത്തെജല് ആകക  960
റബര് മരങ്ങള് ഉണസ. ഇവയജല് നജനമ തനവര്ഷമ ആകക 2282 കജ.ഗ്രകാമ റബര് ഷശ്രീറകള്
ലഭജചജട്ടുണസ.  ഇവകയലകാമ  V  കഗ്രഡസ  ഷശ്രീറകളകായജടകാണസ  നജര്മജചജട്ടുളളതസ  1321  കജ.ഗ്രകാമ
ഷശ്രീറകള്  കഗ്ര ഡസ  ഇലകാത്തെ  വജലയസ  വജല്കക്കണജ  വനതജലൂകടെ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ  നഷ്ടമ
സമഭവജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

വജല്പന
നടെത്തെജയ
ഷശ്രീറകളുകടെ
നജലവകാരമ

ആകക തൂക്കമ
(കജ.ഗ്രകാമ)

വജല (പ്രതജ
കജ.ഗ്രകാമജനസ) ലഭജച വജല (രൂപ)

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



132

1. V കഗ്രഡസ 961 136.50 1,31,176.50

2. ലൂസസ 1321 129.50 1,71,069.50

ആകക 3,02,246

കമല് പടജകയജകല ക്രമ നമ. 2 പ്രകകാരമ 1321 കജ.ഗ്രകാമ റബര് ഷശ്രീറജനസ കജ.ഗ്രകാമജനസ 7
രൂപ വശ്രീതമ കുറചകാണസ വജല ലഭജചജരജക്കുനതസ. (ആകക  9247  1321  – കജ.ഗ്രകാമ  x 7  രൂപ)
ഷശ്രീറകള് കഗ്രഡസ V  നജലവകാരത്തെജല് തയകാറകാക്കജയജരുനകവങജല് കജ.ഗ്രകാമജനസ 3 രൂപകയകാ
അതജലധജകകമകാ  കൂടെജ  വജല  ലഭജക്കുമകായജരുന.  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  റബറജല്
നജനളള  അറകാദകായമ  1,07,328/-  രൂപ  മകാത്രമകായജരുന.  ഇതസ  സമബനജച  നല്കജയ
ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജകള്ക്കസ  (നമ.1/2016-17)  മറുപടെജയകായജ  റബര്  ഷശ്രീറകള്  സമഭരജചസ
വയവകാനുളള  കശഷജ  സമഭരണ  കകന്ദ്രത്തെജല്  ഇലകായജരുനകവനമ  ആയതജനകാല്
വര്ഷത്തെജകല ആദദ മകാസങ്ങളജല് കുകറ ഷശ്രീറകള് പൂപല് പജടെജചസ ഗുണനജലവകാരമ കുറഞ്ഞു
കപകായജ എനമ ആകയകാല് വജല്പന നടെത്തുനതസ ഒഴജവകാക്കജ  3-4  മകാസത്തെജകലകാരജയല്
വജല്പന  നടെത്തുവകാന  തശ്രീരുമകാനജച്ചുകവനമ  മജകച  നജലവകാരത്തെജലുളള  ഷശ്രീറകള്
നജര്മജക്കുവകാനകാണസ ശമജക്കുനകതനമ, ലകാറകസ ഉത്പകാദനമ കുറവകായതജനകാലുമ 27 വര്ഷമ
പ്രകായമകായ  മരങ്ങളകായതജനകാലുമ  അവകയ  കടുമകവടജനസ  നല്കജ  മുറജച്ചു  മകാറജയ  കശഷമ
ഫലവൃക്ഷകകതകളുകടെ  മകാതൃ  വൃക്ഷകത്തെകാടമ  നജര്മജയവകാന  തശ്രീരുമകാനജചജട്ടുകണനമ
കപ്രകാഫസര്  &  കഹഡസ  മറുപടെജ  നല്കജ.  അനകാസ്ഥ/കകാരദക്ഷമതയജലകായ്മ  ഒഴജവകാക്കജ
സര്വ്വകലകാശകാലയസ ഉണകാകുന ഇതുകപകാലുളള നഷ്ടമ ഒഴജവകാകക്കണതകാണസ. 

3-39) NARP(SR), കവള്ളകായണജ  

3-39-1)   ഖരമകാലജനദ സമസരണ പകാനജകന പ്രവര്ത്തെനമ   -   മകാലജനദ 
സമസരണമ കശഷജകയക്കകാള് വളകര കുറവസ

ഖരമകാലജനദ  സമസരണ  പകാനസ  സ്ഥകാപജക്കുനതജകലക്കകായജ  കകടജടെ
നജര്മകാണത്തെജനുമ കമഷജനറജക്കുമ ഉള്കപകടെ ആകക 62.69 ലക്ഷമ രൂപ കചലവഴജചജട്ടുണസ.
ഒരു ദജവസമ 1000 കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ സമസരജക്കുനതജനുളള കശഷജ പകാനജനുണസ. 2017
കഫബ്രുവരജ  മുതല് പകാനസ  പ്രവര്ത്തെനമ ആരമഭജകചങജലുമ  2017  നവമബര് വകര ആകക
2822 കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ മകാത്രമകാണസ സമസരജചതസ. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.
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കകാലയളവസ
സമസരജച

മകാലജനദത്തെജകന അളവസ
(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

ലഭജച വളമ
(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

കപകാടജമഗസ
മജക്സ്ചര്

(കജകലകാ ഗ്രകാമ)

2017 കഫബ്രുവരജ
മുതല് 2017

നവമബര് വകര
2822 639 580

ഒരു  ദജവസമ  1000  കജകലകാ  ഗ്രകാമ  മകാലജനദമ  സമസരജക്കകാവന  പകാനജല്  2017
കഫബ്രുവരജ മുതല് നവമബര് വകര ശരകാശരജ ഒരു ദജവസമ  9.40  കജകലകാ ഗ്രകാമ മകാലജനദമ
മകാത്രമകാണസ  സമസരജചജട്ടുളളതസ.  മകാലജനദമ  കദകാമ്പസജല്  നജനമ  മകാത്രകമ  എടുക്കുനളളു
എനതുകകകാണകാണസ മകാലജനദത്തെജകന ലഭദതക്കനുസരജചസ പ്രവര് ത്തെനമ നജജകപടുകത്തെണജ
വനതസ  എനസ  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണത്തെജനസ  മറുപടെജയകായജ  അറജയജക്കുകയണകായജ.  ദജനമ
പ്രതജ  1000  കജകലകാ  ഗ്രകാമ  മകാലജനദമ  സമസരജക്കുവകാനുളള ഖരമകാ ലജനദ  സമസരണ പകാനസ
62.69  ലക്ഷമ  രൂപ  കചലവകാക്കജ  നജര്മജക്കുകമ്പകാള്  മകാലജനദത്തെജകന  ലഭദത,  പകാനജകന
പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകാവശദമകായ  മനുഷദ  വജഭവകശഷജ  എനജവകയക്കുറജചസ  കവണത്ര  പഠനമ
നടെത്തെകാകതയകാണസ  പദ്ധതജ  നടെപകാക്കജയതസ.  വനതുക  കചലവഴജചസ  പകാന്റുമ  കകടജടെവമ
നജര്മജചജട്ടുളള  സകാഹചരദത്തെജല്  പകാനസ  ഉപകയകാഗ  ശൂനദമകാകകാതജരജക്കുവകാന  കൂടുതല്
മകാലജനദമ  കശഖരജചസ  സമസരജക്കുനതജനകായള്ള  പദ്ധതജകള്  അടെജയനജരമകായജ
ആവജഷ്കരജകക്കണതകാണസ.

3-39-2)   കര്ഷക സകാനസ്വനമ   -   ഒരു മകാതൃകകാ കപ്രകാജക്ടസ

കകാര്ഷജക  രമഗകത്തെ  വജവജധ  പ്രശ്നങ്ങളകാല്  വലയന  കര്ഷകര്ക്കസ  കപകടനസ
ആശസ്വകാസകമത്തെജക്കുനതജനകായജ  കകരള  കകാര്ഷജക  സര്വ്വകലകാശകാല  വജഭകാവനമ  കചയസ
നടെപജലകാക്കജയ  പദ്ധതജയകാണസ  'കര്ഷക  സകാനസ്വനമ'.  കകന്ദ്ര   സമസ്ഥകാന–
സര്ക്കകാരുകളുകടെ സമകയകാജജത സകാമ്പത്തെജക സഹകായമ  (ആര്.കജ.വജ.കകവ. &  പകാനജമഗസ
കബകാര്ഡസ)  ടെജ  കപ്രകാജക്ടജനകായജ  ലഭദമകാക്കജയജട്ടുണസ.  കൃഷജയമകായജ  ബനകപട  ഏതു
പ്രശ്നത്തെജനുമ  പരജഹകാരമ  നജര്കദ്ദേശജക്കുനതജനസ  2008  -2009  മുതല്  9  വര്ഷമകായജ
നടെത്തെജവരുന പദ്ധതജക്കസ കഴജയന എനളളതസ മകാദ്ധദമ ശദ്ധയമ പജടെജച്ചു പറജയജട്ടുണസ.

പ്രസ്തുത കപ്രകാജക്ടജകന നടെത്തെജപജനകായജ  2008-2009  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ രകാഷശ്രീയ
കൃഷജ വജകകാസസ കയകാജനയജല് നജനമ  12.5  ലക്ഷമ രൂപ ലഭജചജരുന. 2011-2012  വകര ടെജ
തുക കപ്രകാജക്ടജനകായജ വജനജകയകാഗജക്കകപട്ടു . 2011-2012 ല് ആര്.കക.വജ.കകവ. യജല് നജനമ
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ലഭജച  15  ലക്ഷമ  രൂപയജല്  8  ലക്ഷമ  രൂപ  കചലവഴജചസ  പദ്ധതജയകടെ  സുഗമമകായ
പ്രവര്ത്തെനമ കകാരദക്ഷമമകാക്കുനതജനസ കവണജ ഒരു വകാഹനമ വകാങ്ങജ. കശഷജക്കുന 7 ലക്ഷമ
രൂപയമ  സമസ്ഥകാന  വജഹജതമകായജ  ലഭജച  (പകാനജമങസ  കബകാര്ഡജല്  നജനമ)  5  ലക്ഷമ
രൂപയമ ഉള്കപകടെയള്ള തുകയകാണസ 2016-17 വകര കപ്രകാജക്ടജനകായജ കചലവഴജചജട്ടുള്ളതസ .

തജരുവനനപുരമ,  കകകാലമ,  പത്തെനമതജട എനശ്രീ മൂന ജജലകളജകല കര്ഷകരകാണസ
ഈ  പദ്ധതജയകടെ  കനരജട്ടുളള  പരജധജയജല്  വരുനതസ.  ഈ  ജജലകളജകല  കര്ഷകരുകടെ
കകാര്ഷജക പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ കഫകാണജലൂകടെ പ്രകാകയകാഗജക പരജഹകാരമ നജര്കദ്ദേശജക്കുനകതകാകടെകാപമ
ആവശദകമങജല് കര്ഷകരുകടെ കൃഷജയജടെങ്ങളജല് സനര്ശനവമ നടെത്തുന. കകന്ദ്രകാവജഷത
ഫണജമഗസ ഏജനസജയകായ രകാഷശ്രീയ കൃഷജവജകകാസസ കയകാജനയകടെ ഫണ്ടുപകയകാഗജചസ ഒരു
വകാഹനവമ കര്ഷക സകാനസ്വനമ കപ്രകാജക്ടജനകായജ നല്കജയജട്ടുണസ. 

തജരുവനനപുരമ,  കകകാലമ,  പത്തെനമതജട  ജജലകളജകല  കര്ഷകരുകടെ
കൃഷജയജടെങ്ങളജല്  സനര്ശനമ  നടെത്തുനണസ.  ഇതജനസ  പുറത്തുളള  ജജലകളജല്  പ്രകതദക
സകാഹചരദങ്ങളജല് കമലധജകകാരജകളുകടെ മുനകൂര് അനുമതജകയകാടുകൂടെജ മകാത്രകമ സനര്ശനമ
നടെത്തെകാന അനുവകാദമുളള.  എനകാല് മറ ജജലകളജകല കര്ഷകര്ക്കസ  കടെലജകഫകാണജലൂകടെ
പരജഹകാരമ നജര്കദ്ദേശജക്കുനതജനസ തടെസമജല. കഴജഞ 9 വര്ഷമകായജ ഒകാകരകാ മകാസങ്ങളജലുമ
കുറഞതസ  200  കര്ഷകര്കക്കങജലുമ  കര്ഷക  സകാനസ്വനമ  പദ്ധതജയജലൂകടെ  കകാര്ഷജക
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ പരജഹകാരമ നജകദ്ദേശജച്ചു വരുന.  കുരുമുളകജകന കപകാളളുകരകാഗമ,  പത്തെനമതജട
ജജലയജകല  വജവജധ  പഞകായത്തുകളജകല  ഒച്ചുശലദമ  എനജവ  തകദ്ദേശ  സസ്വയമ
ഭരണസ്ഥകാപനങ്ങളുകടെയമ കൃഷജ വകുപജകനയമ സഹകായകത്തെകാകടെ  90%  നജര്മകാര്ജനമ
കചയകാന കര്ഷക സകാനസ്വനത്തെജനസ കഴജഞജട്ടുണസ.

3-40) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കുമരകമ 

3-40-1)   ഡയറജ ഫകാമജകന പ്രവര്ത്തെനമ കമചകപടുത്തെണമ

ഇനകഗ്രറഡസ ഫകാമജമഗസ  സജസ്റ്റത്തെജകന ഭകാഗമകായജ കസ്റ്റഷനജല് ഒരു ഡയറജ ഫകാമ
പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ.  നജലവജല്  34  പശുക്കള്  (കജടെകാവകള്  ഉള്കപകടെ  )  ഫകാമജലുണസ.
പശുക്കകള  പരജപകാലജക്കുനതജനകായജ  ഒരു  കവററജനറജ  അസജസ്റ്റനജകനയമ  നകാലസ
കതകാഴജലകാളജകകളയമ ചുമതലകപടുത്തെജയജട്ടുണസ. 2016-17 വര്ഷമ  ഫകാമജല് നജനളള വരവസ
കചലവസ കണക്കുകള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന

വരവസ രൂപ

കൂപണ 2,39,100
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മജല്മ 42,634

കദകാഷസ കസയജല് 4,49,310

കക.റജ.ഡജ.സജ 5,05,793

കജടെകാവകള്ക്കസ നല്കുനതസ 96,809

കളളജമഗസ വരവസ 20,350

ചകാണക വജല 1,76,000

കകാലജചകാക്കസ വജല 1,956

കകജവ ഇനനമ 3,600

ആകക 15,35,552

കചലവസ രൂപ

കകാലജത്തെശ്രീറ 6,33,900

കറവസ കൂലജ 1,76,520

കതകാഴജലകാളജ കവതനമ 6,58,420

ഫകാമ അസജസ്റ്റനസ 5,43,497

ആകക 20,12,337

ഫകാമജകല  കചലവസ  വരവജകനക്കകാള്  കൂടുതലകാണസ.  ആകക  34  പശുക്കളജല്  14
എണത്തെജനസ മകാത്രമകാണസ കറവയള്ളതസ. കറവയജലകാത്തെ പശുക്കകള കലലമ കചയ്യുനതജനുമ,
കറവയള്ള പശുക്കകള വകാങ്ങജ  ഫകാമ  വജപുലശ്രീകരജക്കുനതജനുമ,  ഫകാമജല് നജനള്ള വജവ
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അവശജഷ്ടങ്ങള്  മറസ  കകാര്ഷജക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  ഉപകയകാഗകപടുത്തെജ  ഫകാമജകന
പ്രവര്ത്തെനമ കമചകപടുത്തുനതജനുമ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ

3-41) കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, തജരുവല 

3-41-1)   യന്ത്രങ്ങളുകടെ ഇനനക്ഷമത പരജകശകാധജചജടജല  

സ്ഥകാപനത്തെജല്  ഉപകയകാഗത്തെജലുളള  യന്ത്രങ്ങളകായ  വശ്രീഡ്കടര്,  ടകാക്ടര്,  പവര്
ടെജലര്,  പവര്  വശ്രീഡര്,  മകാസ്റ്റര്  വശ്രീഡര്  എനജവയകടെ  ഇനനക്ഷമത  പരജകശകാധജചജടജല.
ഇതുകൂടെകാകത സ്ഥകാപനത്തെജകല കബകാകലകറകാ കകാറജകന (KL 08 AT 7621) ഇനനക്ഷമതകാ
പരജകശകാധനകാ  സകാക്ഷദപത്രത്തെജകന  കകാലകാവധജ  07.01.2017  ല്  അവസകാനജച്ചുകവങജലുമ,
അടുത്തെ  പരജകശകാധന  നകാളജതുവകരയമ  നടെത്തെജയജടജല. ഇനനക്ഷമതകാ  പരജകശകാധന
യഥകാസമയമ നടെത്തുനകണനസ ഉറപ്പുവരുകത്തെണതകാണസ.

3-42) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 

3-42-1)    കസ്വകടഷന    /    കടെണര്  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള
വകാങ്ങലുകള്

റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണ്ടുമകായജ  ബനകപട  തകാകഴ  സൂചജപജച  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  /
പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ കസ്വകടഷന / കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല.

ക്രമ നമ. ബജല്
നമ്പര് തുക റജമകാര്കസ

1

94/3-17

949382/ 28-
3-17

58,996/-
Payment  to  Deepam  steel,
Sultanbatheri  towards  the  cost  of
Gipipe Angler.

3

25/7-16

107951/  12-
7-16

25,934/-
Payment to Mr. Ms Praneesh towards
the cost of Hiring Charge of JCB.
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4

34/5-16

983303/
20.5.16

45,666/-
Payment  to  Brothers  Earthmovers
towards the cost of Hiring Charges of
Hitachi.

5

32/5-16

983301/
20.5.16

45,307/- Payment to Super star Marg towards
the cost of Hiring charge of tipper

ആകക 1,75,903/
-

കസ്വകടഷന/  കടെണറുകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള  കമല്  സൂചജപജച  വകാങ്ങലുകള്  /
പ്രവൃത്തെജകളുമകായജ ബനകപട 1,75,903/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-43) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, പകാലക്കകാടെസ 

3-43-1)   പജനവലജച തുകയള്ള സകാധനങ്ങള്   /   കസവനങ്ങള് 
ലഭദമകായജടജല 

കസവനങ്ങളുമ  സകാധനങ്ങളുമ  ലഭദമകാക്കുനതജനസ  പണമ  പജനവലജചജട്ടുകണങജലുമ
നകാളജതുവകര ആയതസ ലഭദമകായജടജല. വജശദ വജവരമ തകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ്പര്,
തശ്രീയതജ

നല്കജയ
തുക

ആര്ക്കസ
നല്കജ വജശദ വജവരമ 

1 99-3/17,
31.03.17

20,000/-
കപ്രകാഗ്രകാമ

കകകാ-
ഓര്ഡജകനറര്

എകജബജറസ കപകാസ്റ്റര്
വകാങ്ങുനതജനസ

കക.എ.യ. പടകാമ്പജയകടെ
ഇനകവകായ്സസ

നമ.64/16-17 തശ്രീ.30.03.17
പ്രകകാരമ

2 104/3-17, 1,85,000/- പവര് ഓണ ഇനകവകായ്സസ നമ.
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31.03.17
കസകാഫസ
മശ്രീഡജയ,
മുണ്ടൂര്

001/0317/ 29.03.17
പ്രകകാരമ പുതജയ കസകാഫസ

കവയര്
സ്ഥകാപജക്കുനതജനസ.

കസവനങ്ങളുമ സകാധനങ്ങളുമ ലഭദമകാക്കുനതജനസ നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

 

3-44) AINP ഓണ അഗ്രജക്കള്ചറല് ഓര്ണജകത്തെകാളജജ, സജ ഒ
എചസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-44-1)   സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അമഗശ്രീകകാരമ കൂടെകാകത 
പ്രവര്ത്തെജക്കുന റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ യൂണജറസ

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അമഗശ്രീകകാരമ കൂടെകാകത ഒരു റജഫക്ടശ്രീവസ റജബണ യൂണജറസ ഈ
കകന്ദ്രത്തെജല്  പ്രവര്ത്തെജക്കുനണസ.  ഗകവഷണ  വജഭകാഗമ  കമധകാവജയകടെ  അമഗശ്രീകകാരകമകാ,
കമപ് കടകാളറുകടെ  സകാമ്പത്തെജക  അമഗശ്രീകകാരകമകാ,  കചലവസ  വരവസ  ബുക്കസ  കചയകാനുള്ള
പ്രകതദക ശശ്രീര്ഷകകമകാ ഇലകാകത നജയമ വജരുദ്ധമകായകാണസ ഈ യൂണജറസ പ്രവര്ത്തെജക്കുനതസ.
ആയതജനകാല് ഇതജകന വരവകചലവ കണക്കുകള് പരജകശകാധജചജടജല. 

3-45) കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, കവള്ളകായണജ 

3-45-1)   മുനകൂറുകള് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

04.10.2011  കല ജജ.ഒ.(പജ.)  നമ. 419/11  ഫജന പ്രകകാരമ  (Article 99 of KFC Vol.1) 3
മകാസത്തെജനകമ  ക്രമശ്രീകരജക്കകാത്തെ  മുനകൂറുകള്  18%  പജഴപലജശ  സഹജതമ  തജരജകക
ഈടെകാകക്കണതകാണസ.  ആയതജനകാല്  ക്രമശ്രീകരജക്കകാത്തെ  മുനകൂറുകള്  പജഴപലജശ  സഹജതമ
തജരജകക ഈടെകാക്കജ  യൂണജകവഴജറജ  ഫണജകലക്കസ  അടെവകാകക്കണതകാണസ.  വജശദവജവരങ്ങള്
തകാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.നമ അഡസ്വകാനസസ
തുക അനുവദജച തജയതജ

1. 210/16-17 10,000 06.06.16
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2. 270/16-17 4,000 08.06.16

3. 282/16-17 400 10.06.16

4. 310/16-17 8,450 17.06.16

5. 843/16-17 5,670 21.07.16

6. 877/16-17 10,000 26.10.16

7. 1015/16-17 5,000 03.11.16

8. 1068/16-17 5,635 05.11.16

9. 1670/16-17 1,700 05.11.16

10. 1121/16-17 4,267 15.11.16

11. 1122/16-17 4,267 15.11.16

12. 1212/16-17 5,483 01.12.16

13. 1397/16-17 7,743 11.01.17

14. 1468/16-17 4,000 20.01.17

15. 1487/16-17 3,500 21.01.17

16. 1518/16-17 5,000 30.01.17

17. 1546/16-17 25,000 03.02.17

18. 1558/16-17 1,00,000 09.02.17

19. 1599/16-17 8,108 13.02.17
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20. 1603/16-17 6,092 14.02.17

21. 1608/16-17 24,000 14.02.17

22. 1621/16-17 6,532 16.02.17

23. 1661/16-17 1,000 23.02.17

24. 1693/16-17 4,719 31.03.17

25. 1761/16-17 11,172 13.03.17

26. 1775/16-17 1,51,200 16.03.17

27. 1795/16-17 50,000 18.03.17

28. 1829/16-17 1,50,000 24.03.17

29. 1838/16-17 10,000 27.03.17

30. 1839/16-17 10,000 27.03.17

31. 1840/16-17 15,000 27.03.17

32. 1885/16-17 1,00,000 30.03.17

33. 1886/16-17 50,000 30.03.17

34. 1907/16-17 20,000 31.03.17

35. 1917/16-17 5,385 31.03.17

36. 1936/16-17 4,780 31.03.17

37. 1937/16-17 2,876 31.03.17
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38. 1930/16-17 98,650 31.03.17

39 2116/16-17 3,00,000 31.03.17

3-46) കഹഡസ കസ്വകാര്കടഴസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-46-1)   കകരള സര്ക്കകാരജകന പകാന ഫണസ വകമകാറജ കചലവഴജച്ചു

തകാകഴ  പറയന  വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  മറസ  പദ്ധതജകളുകടെ  ഭകാഗമകായള്ള
കചലവകള്ക്കസ  കകരള  സര്ക്കകാരജകന  പകാന  ഫണസ  പദ്ധതജയകായ  'Strengthening  of
monitoring cell  at Directorate of Research'  ല് നജനമ തുക അനുവദജചജട്ടുണസ.  ഇങ്ങകന
പദ്ധതജയമകായജ  ബനമജലകാത്തെ കചലവകള്ക്കകായജ  കകരള  സര്ക്കകാരജകന പകാന ഫണസ
പദ്ധതജയകടെ  കചലവസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  നജനമ  തുക  അനുവദജചതസ  ഫണജകന
വകമകാറജയള്ള  കചലവകാണസ.  ആയതജനകാല്  78,060/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന. 

ക്രമ
നമ.

ബജല്
നമ.

സജ.ബജ.വജ. 
ശശ്രീര്
ഷകമ

തുക അനുവദജച
ആവശദമ

തുക
വകപറജയ

ആള് നമ. തശ്രീയ
തജ തുക

1 2445/
16-17

286/
1-17

31.1.17 25,000 9336-
561

Hospitality charges
in connection

with the National
Group
Meeting

Rabi 2016
of AICRP

on Forage Crops
& utilization
from 5.9.16

to 6.9.16 at COA,
Vellayani.

Dr. Mareena
Abraham,
Professor

2 1931/
16-17

156/ 31. 25,000 9336- TA in connection
with Network

Dr.V.S.
Devadas, ADR
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(TA
Advan

ce)

2632/
16-17
(TA

Advan
ce

adjust
ment)

11-16

215/
2-17

10.16

10.
2.17

5,376 300

Centre for Planting
Material Production

7th Indian
Horticulture
Congress

2016 from 15.11.16
to 18.11.16 at IARI,

Pusa campus,
New Delhi.

(seed)

3 3109/
16-17

426/
3-17

31.
3.17

22,684 9336-
300

TA in connection
with AICRP
on Fruits

permission
to visit ICAR for
discussion with
Asst. Director

General
(Fruits), Asst.

Director General
(EP&H) from

18.8.16 to 20.8.16
at ICAR, Pusa,

New Delhi.

Dr. Sajan
Kurien, DR

ആകക 78,060

3-46-2)    പമ്പജമങസ  കജകാലജ    -    പൂര്ത്തെജയകായ  കജകാലജക്കസ  വശ്രീണ്ടുമ  തുക
കചലവഴജച്ചു

കവള്ളകാനജക്കര കമയജന കദകാമ്പസജകല കവകാളജകബകാള്കകകാര്ടസ,  ഫുട്കബകാള്കകകാര്ടസ,
ബകാസറസകബകാള്കകകാര്ടസ  എനജവജടെങ്ങളജല്  കുടെജകവള്ള  സകൗകരദമ  ഒരുക്കുനതജനകായള്ള
പമ്പജമങസ  കജകാലജകള്  ശശ്രീ  വജ.എന  മുഹമദസ  വലജയകത്തെസ  ഹകൗസജകന  ഏല്പജച്ചു
(proceedings of director students welfare no:DSW(1)/180518/2016 (i) &(ii) dated 13.3.17).
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കഎ.സജ.എ.ആര് കഡവലപ്കമനസ ഗ്രകാനജല് നജനമ സജ.ബജ.വജ നമ  276/3/16-17  പ്രകകാരമ
4,331/-രൂപയകടെ പമ്പജമങസ  കമറശ്രീരജയല്സസ  (Shahil  electricals  &hardwares thottappady)
വകാങ്ങജക്കുകയമ,  സജ.ബജ.വജ  നമ  286/3/16-17  പ്രകകാരമ  2,800/-രൂപ,  കമയജന  പമ്പജമഗസ
വലനജല്  നജനമ  കണക്ഷന  വലജചസ  മൂനസ  കകകാര്ട്ടുകളജല്  കുടെജകവള്ള  ടെകാപ്പുകള്
സ്ഥകാപജക്കുകയമ കചയതജകനറ പണജക്കൂലജ ഇനത്തെജല് നല്കുകയമ കചയതജട്ടുണസ.

എനകാല് 17.3.17 ല് കവള്ളകാനജക്കര കമയജന കദകാമ്പസജകല കവകാളജകബകാള്കകകാര്ടസ,
ഫുട്കബകാള്കകകാര്ടസ,  ബകാസറസകബകാള്കകകാര്ടസ  എനജവജടെങ്ങളജല്  കുടെജകവള്ള  സകൗകരദമ
ഒരുക്കുനതജനകായജ  20,000/-  രൂപ  ഡജ.പജ.പജ  യസ  വകമകാറജയജട്ടുണസ  (സജ.ബജ.വജ
നമ.306/3/16-17 കചക്കസ നമ 346705/28.03.17).

തകാകഴപറയന അപകാകതകള് കകാണുന.

1) 07.03.17 നസ പൂര്ത്തെജയകായ ഒരു പമ്പജമങസ വര്ക്കസ വശ്രീണ്ടുമ കചയകാന 17.03.17 നസ  ഡജ.പജ.പജ
യസ തുക വകമകാറജയജരജക്കുനതജകന കകാരണമ വദക്തമല.

2) ഡജ.പജ.പജ യജല് നജനമ 20,000/- രൂപ യകടെ വകപറസ രസശ്രീതസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

3) ഈ പ്രവൃത്തെജകളുകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ പരജകശകാധനയകായജ ലഭദമകാക്കജയജടജല.

അപകാകതകള്ക്കസ വജശദശ്രീകരണമ നല്കകണതകാണസ

3-46-3)   ശശ്രീര്ഷകമ മകാറജ കചലവസ കരഖകപടുത്തെജ

തകാകഴ പറയന വകൗചറുകള് പ്രകകാരമ നല്കജയ തുകകളുകടെ ശശ്രീര്ഷകങ്ങള് UFAST
ല് കതറകായജ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്ര
മ

നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് ബജല് രജജസ്റ്റര് /
വകൗചര് പ്രകകാരമ

ശശ്രീര്ഷകമ

കചലവസ പത്രജക
(UFAST) പ്രകകാരമ

ശശ്രീര്ഷകമനമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 396/16-
17 06.05.16 11,700 6521-214 6140-600

2 1763/16-
17 22.10.16 4,876 9338-300 9336-300

3 3131/16-
17

31.03.17 21,825 9338-300 9336-300
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4 1678/16-
17 14.10.16 430 9336-300 കരഖകപടുത്തെജയജടജ

ല.

ഇതുമൂലമ കചലവസ പത്രജകയജല് (UFAST) കമല് ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജകല ആകക കചലവസ
തുകയജല് വദതദകാസമ വനജട്ടുണസ. ആയതസ ക്രമശ്രീകരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-46-4) Network pro ject on seed & nursery programme (9338) 
മകാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജചജടജല

G.O.(Rt)  no.1677/15/AD  dated  29.9.15  of  Agri(F)  department  പ്രകകാരമ  ഈ
കപ്രകാജകസ  നടെപജലകാക്കുനതജനസ  ഭരണകാനുമതജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ആയതജല്  പദ്ധതജ
നജര്വ്വഹണവമകായജ  ബനകപടസ  ശമ്പളമ,  യകാത്രകാബത്തെ  എനജവയള്ള  കചലവസ  ഈ
ഫണജല് നജനമ നല്കുവകാന പകാടുള്ളതല എനസ നജബനന വചജട്ടുണസ.  എനകാല് കഡകാ
വജ.എസസ കദവദകാസസ,  കപ്രകാഫസര് & എ.  ഡജ.  ആറജനസ ടെജ.  എ.  ഇനത്തെജല് 14,085/-  രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  അതജല്തകന  10,838/-  രൂപ  ICAR,  NSP-BSP  കപ്രകാജക്റ്റുകളുമകായജ
ബനകപട  കചലവകള്ക്കസ  നല്കജയജട്ടുള്ളതകാണസ.  ആയതജനകാല്  സര്ക്കകാര്
നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കകാകതയള്ള 10,838/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 

പദ്ധതജകള്ക്കകായജ  ബഡ്ജറസ  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള് സര്ക്കകാര് മകാര്ഗ്ഗനജര്കദ്ദേശങ്ങള്
പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

3-47) എ ഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര 

3-47-1)   വകാര്ഷജക കണക്കസ   -   അപകാകതകള്
1) മുനജരജപസ /നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകളജകല വദതദകാസമ

2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  '  cash  ‘ഇനത്തെജല്  94,778/-  രൂപ  മുനജരജപസ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഇനത്തെജലകായജ കരഖകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.  എനകാല് കദകാഷസ ബുക്കസ പ്രകകാരമ ടെജ
ഇനങ്ങളജലകായജ  കമല്  തുക  കരഖകപടുത്തെജയതകായജ  കകാണുനജല.  അപകാകതകള്
പരജഹരജചസ അറജയജകക്കണതകാണസ.

2) പജനവലജച തുക  വദതദകാസമ–
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UFAST  വകാര്ഷജക സമക്ഷജപമ  പ്രകകാരമ  2016-17  വര്ഷകത്തെ ആകക പജനവലജച
തുക 82,37,906/- ആണസ, എനകാല് Annual Bank & Cash A/c Summary പ്രകകാരമ ആകക
പജനവലജച തുക 96,22,567.50/- രൂപയകാണസ.

UFAST Annual Abstract
പ്രകകാരമ

UFAST Annual Bank &
Cash Summary പ്രകകാരമ

വദതദകാസമ

82,37,906/- 96,22,567.50/- 13,84,661.50/
-

വദതദകാസത്തെജകന കകാരണമ വദക്തമകാകക്കണതകാണസ.

3-48) എഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷന, മണ്ണുത്തെജ 

3-48-1)    യകാത്രകാബത്തെ   അധജകമ  നല്കജയതസ   വമകലജസ– –
അലവനസജനുപുറകമ ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ കൂടെജ അനുവദജച്ചു

മണ്ണുത്തെജ എ  ഞജനശ്രീയറജമഗസ സബസ ഡജവജഷനജകല അസജ. എ  ഞജനശ്രീയര്മകാരകായ ശശ്രീ.
ടെജ.  എന.  സുകരഷസ ബകാബു (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ  38,840/-  രൂപ),  ശശ്രീമതജ.  സകാലജ.  സജ  .
വഎ.  (അടെജസ്ഥകാന  ശമ്പളമ  38,840/-  രൂപ)  എനജവര്ക്കസ  വജവജധ  മകാസങ്ങളജലകായജ
ആനക്കയമ കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകലക്കസ നടെത്തെജയ യകാത്രകള്ക്കസ തകാകഴപറയമ
വജധമ തുക അനുവദജചജട്ടുണസ.

യകാത്രകാ വജവരമ ദൂരമ
വമ

കലജസ അല
വനസസ

ഇനസജ
ഡനല് ചകാര്ജസ

ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.

ആ
കക

മണ്ണുത്തെജ
-ആനക്കയമ

ആനക്കയമ-
മണ്ണുത്തെജ 

194 കജ.മശ്രീ.

(97*2)

291

(1.50
/കജ.മശ്രീ.)

125

(ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.)

125

(ഹകാള്ടസ
ഡജ.എ.)

541
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എനകാല് കക.എസസ.ആര്.  പകാര്ടസ  II,  റൂള് 20(a), 110  എനജവ പ്രകകാരമ വമകലജസ
അലവനസജല് ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ കൂടെജ ഉള്കപടതജനകാല് വമകലജസ അലവനസജനസ
പുറകമ ഇനസജഡനല് ചകാര്ജസ അനുവദനശ്രീയമല.  ആയതജനകാല് ഓകരകാ യകാത്രയജലുമ  125
രൂപ വശ്രീതമ അധജകമ അനുവദജചതകായജ കകാണുന. വജശദ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1. ശശ്രീ. ടെജ. എന. സുകരഷസ ബകാബു (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 38,840/- രൂപ)

(കചക്കസ നമ.755596/14.07.2016)

ക്രമ. നമ. വകൗചര് നമ.,
തജയതജ

ബജല് തുക യകാത്രകാ
തജയതജ

നല്
കജയ
തുക

നല്
കകാവന

തുക

അധജ
കമ

നല്
കജയതസ

1
23-7/16-17,
14.07.2016 3,621

09.04.2015

13.04.2015

15.04.2015

20.04.2015

22.04.2015

28.04.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

2 24-7/16-17,
14.07.2016 3,787

05.05.2015

11.05.2015

18.05.2015

19.05.2015

22.05.2015

25.05.2015

28.05.2015

541

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

125

3 25-7/16-17, 2,164 04.06.2015 541 416 125
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14.07.2016
11.06.2015

16.06.2015

22.06.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

4 26-7/16-17,
14.07.2016 3,246

01.07.2015

03.07.2015

08.07.2015

16.07.2015

21.07.2015

27.07.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

5
27-7/16-17,
14.07.2016 3,496

01.08.2015

06.08.2015

12.08.2015

18.08.2015

24.08.2015

26.08.2015

541

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125

125

6 28-7/16-17,
14.07.2016 2,955

04.09.2015

10.09.2015

15.09.2015

25.09.2015

30.09.2015

541

541

541

541

541

416

416

416

416

416

125

125

125

125

125
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7
29-7/16-17,
14.07.2016 1,332

09.10.2015

12.10.2015

541

541

416

416

125

125

8 30-7/16-17,
14.07.2016 2,123

03.11.2015

19.11.2015

23.11.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

9
31-7/16-17,
14.07.2016 3,539

01.12.2015

14.12.2015

17.12.2015

29.12.2015

541

541

541

541

416

416

416

416

125

125

125

125

10 32-7/16-17,
14.07.2016 3,164

04.01.2016

11.01.2016

19.01.2016

25.01.2016

541

541

541.

541

416

416

416

416

125

125

125

125

ആകക 5,875 

2. ശശ്രീമതജ. സകാലജ. സജ . വഎ. (അടെജസ്ഥകാന ശമ്പളമ 38,840/- രൂപ)

(കചക്കസ നമ.755596/14.07.2016) 

ക്രമ. നമ. വകൗചര്  നമ./
തജയതജ

ബജല്
തുക

യകാത്രകാ
തജയതജ

നല്
കജയ തുക

നല്
കകാവന
തുക

അധജ
കമ
നല്കജ
യതസ
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1
33-7/16-17,
14.07.2016 3,498

25.04.2015

30.04.2015

541

541

416

416

125

125

2 37-7/16-17,
14.07.2016 3,238

05.08.2015

12.08.2015

541

541

416

416

125

125

3 40-7/16-17,
14.07.2016 3,248

03.11.2015

12.11.2015

19.11.2015

541

541

541

416

416

416

125

125

125

ആകക 875
രൂപ

അധജകമ  നല്കജയ  6,750/-  രൂപ  തജരജകക  ഈടെകാക്കുനതജനുള്ള  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

 3-49) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാലമ

3-49-1)    അടെജസ്ഥകാന സകൗകരദങ്ങള് ഒരുക്കകാകത കഫര്കമനര്  ,    സശ്രീമ
ജനകററര്  ,    മജകജമഗസ  കമഷശ്രീന  എനജവ  വകാങ്ങജ    -    ഉപകരണങ്ങള്
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമല  .

കകകാലമ കൃഷജവജജകാന കകന്ദ്രത്തെജകന ഉപകയകാഗത്തെജകലക്കകായജ  9,00,000/-  രൂപ
കചലവസ  കചയസ  കഫര്കമനര്,  സശ്രീമ  ജനകററര്,  മജകജമഗസ  കമഷശ്രീന എനജവ കമകാണകാര്ക്കസ
സയനജഫജക്കസ  വര്ക്കസസസ  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  (വകൗചര്  നമ.237/03-17)
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  20.03.17  നസ  സകകപ  ഒകാര്ഡര്  നല്കുകയമ  കചയ  ഉപകരണങ്ങള്
ലഭദമകായതസ  16.05.17  നകായജരുന.  എനകാല്  പദ്ധതജപ്രകകാരമുളള  കകടജടെമ
നജര്മജക്കുവകാനുളള  അനുമതജകപകാലുമ  നകാളജതുവകര  കവടജക്കവല  ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല്
നജനമ  ലഭദമകായജടജല.  ആയതജനകാല്  പ്രസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥകാപജചസ
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമകാക്കകാകത  സൂക്ഷജചജരജക്കുകയകാണസ.  ഉപകരണങ്ങളുകടെ  വകാറനജ
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കകാലയളവസ  ഒരു  വര്ഷമകാണസ.  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥകാപജക്കുവകാനുളള  അടെജസ്ഥകാന
സകൗകരദങ്ങള് കപകാലുമ ഒരുക്കകാകത വന തുക കചലവ  സ കചയസ വകാങ്ങജയ ഉപകരണങ്ങള്
ഉപകയകാഗജക്കകാകത സൂക്ഷജക്കുനതസ ക്രമരഹജതമകാണസ.

3-50) പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

3-50-1)   ടകാനസ്ഫര് ടെജ  .   എ  കറകാ ഡസ വ ഴജയളള യകാത്രകള്ക്കസ –
കയറജറക്കുസ കൂലജ അനുവദജച്ചു

ടകാനസ്ഫര്  ടെജ.  എ അനുവദജയകമ്പകാള്,  കക.എസസ.ആര്.  പകാര്ടസ  II  റൂള്  67(a)II(iii)
പ്രകകാരമ  കറകാ ഡസ  വ ഴജയളള  യകാത്രകള്ക്കസ  കയറജറക്കുകൂലജ  അനുവദനശ്രീയമല.  എനകാല്
തകാകഴ  പറയന  ടകാനസ്ഫര്  ടെജ.എ  ബജല്ലുകളജല്  കയറജറക്കുകൂലജ  അനുവദജചജരജയന.
വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമ.

സജ.ബജ.വജ.
നമ.

കചക്കസ
ന മ
/തജയതജ

ബജല് തുക ഉകദദകാഗസ്ഥ
കന കപരസ.

നടെത്തെജയ
യകാത്രയകടെ
വജവരമ.

കയറജ
റ
ക്കുകൂലജ
.

1 39/4-16
083789/
22.4.16 16,499

ശശ്രീ
എ.കവണുകഗകാ
പകാലന

(ക്ളകാസസ IV)

സദകാനനപുരമ
-
അമ്പലവയ
ല്

500

2 39/4-16 083789/
22.4.16 16,499

ശശ്രീ  എമ.എസസ.
സുബ്രഹ്മണദന

(ക്ളകാസസ IV)

കണകാറ-
അമ്പലവയ
ല്

500

3 39/4-16 083789/
22.4.16

16,499
ശശ്രീ
ദജല്സകാദസ.സജ.
(ലകാബസ.അസജ.)

കവള്ളകാനജക്ക
ര-
അമ്പലവയ
ല്

500

4 39/4-16 083789/
22.4.16

16,499 ശശ്രീ കണകാറ-
അമ്പലവയ

500
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എമ.പജ.ചന്ദ്രന

(ക്ളകാസസ IV)
ല്

5 104/8-16 404895/
31.8.16 5,300

ശശ്രീ
സജ.ടെജ.കജക്കബസ.

(ഫകാമ സൂപ്രണസ)

പകാമ്പകാടുമപകാറ
-
അമ്പലവയ
ല്

1,600

6 86/11-16 456442/
25-11-16 10,276

ശശ്രീ
ടെജ.
പജ
.നകാരകായണന

(ക്ളകാസസ IV)

കണ്ണൂര്-
അമ്പലവയ
ല്

500

7 86/11-16
456442/
25-11-16 10,276

ശശ്രീ
ടെജ.ടെജ.കജക്കബസ.

(ഫകാമ
മകാകനജര്)

മകങകാമ്പസ-
അമ്പലവയ
ല്

1,600

ആകക 5,700

കമല്  സൂചജപജച  പ്രകകാരമ  കറകാ ഡസ  വ ഴജയളള  യകാത്രകള്ക്കസ  നല്കജയ
കയറജറക്കുകൂലജ തജരജകക ഈടെകാക്കുനതജനുളള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതകാണസ.

3-50-2)   സശ്രീഡസ   &   കനഴറജ കപ്രകാഗ്രകാമ   (  പകാന  -2251)   കചലവസ 
പരജകശകാധനയജല് കണ അപകാകതകള്

6  ബജല്ലുകള്/വകൗചറുകള്  പ്രകകാരമ  കകാഷസ്വല്  കതകാഴജലകാളജകളുകടെ  വജവജധ
മകാസങ്ങളജകല  കവതനമ  പൂര്ണമകാകയകാ  ഭകാഗജകമകാകയകാ  വജതരണമ  കചയ്യുവകാനകാണസ  ഈ
ശശ്രീര്ഷകത്തെജനു കശ്രീഴജകല  ഫണസ  വജനജകയകാഗജചജരജക്കുനതസ.  പദ്ധതജകയതര ഫണസ  (033)
ഉള്കപകടെ മറസ ഫണ്ടുകളജല് നജനമ ഈ ഇനത്തെജല് പണമ കചലവഴജചജട്ടുണസ.
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എ)  ഈ സശ്രീമജനു കവണജ ലഭദമകായ  94  ലക്ഷകത്തെകാളമ രൂപ കകാഷസ്വല് കതകാഴജലകാളജകളുകടെ
കവതനമ  നല്കുവകാന  മകാത്രമകായജ വജനജകയകാഗജചതജകന  സകാഹചരദമ
വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

ബജ)  ചജല  ബജല്ലുകളജകല തുകയമ  ബജല് രജജസ്റ്ററജകല തുകയമ  യഫകാസ്റ്റസ  അക്കകൗണജകല
തുകയമ വദതദസമകായജ  കകാണകപടുന.  ഉദകാഹരണമ ബജ.ആര്.നമ.  472,  484,  571.  ഇതു
കപകാകല തകന ചജല മകാസങ്ങളജല് പജ.എഫസ.  വജഹജതമ ഉള്കപകടെയള്ള തുകയമ മറസ ചജല
മകാസങ്ങളജല് ആയതസ  ഒഴജകകയള്ള തുകയമകാണസ  കചലവസ  കരഖകപടുത്തെജ കകാണുനതസ.
മറസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനസ  ഈ ഇനത്തെജനുകവണജയള്ള കചലവകള് കൂടെജയകാകുകമ്പകാള്
കകാഷസ്വല്  കതകാഴജലകാളജകളുകടെ  കവതന  വജതരണ  കചലവകള്  സമബനജചസ
അവദക്തതകള് നജലനജല്ക്കുന.  ആയതജനകാല്,  കകാഷസ്വല് കതകാഴജലകാളജകള്ക്കസ  2016-17
വര്ഷത്തെജല്  കവതന  ഇനത്തെജല്  വജതരണമ  കചയ  തുകയകടെ  വജശദകാമശങ്ങള്
സമബനജച ഒരു സമക്ഷജപമ തയകാറകാക്കജ നല്കകണതകാണസ.  ഒരു മകാസത്തെജല് കകാഷസ്വല്
കതകാഴജലകാളജകള്ക്കസ  വജതരണമ  കചയ  ആകക  കവതനമ,  പജ.എഫസ.  വജഹജതമ,  സശ്രീമജകന
ശശ്രീര്ഷകമ,  ബജല്/വകൗചര്  നമ.,  കചക്കസ  നമ.,  തശ്രീയതജ,  തുക  എനശ്രീ  വജവരങ്ങള്
ഉള്കപടുകത്തെണതകാണസ.

സജ)  ബജ.ആര്.നമ.  484/16-17  പ്രകകാരമ ശശ്രീ ഷകാബജന പകൗകലകാസസ എന കതകാഴജലകാളജക്കസ
673/- രൂപ കുടെജശജക നല്കജ കകാണുന. ഇതജകന സകാഹചരദമ വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-50-3)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

തകാകഴ  പറയന  സശ്രീമുകളുമകായജ  ബനകപട  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണ
സകാക്ഷദപത്രമ / വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ 

നമ

ബജ
.ആര്.നമ.

തജയതജ

സശ്രീമജകന കപരസ
തുക

വകമകാറജയ
തസ

തുക

1

1009/16-17

30.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

5,00,000/-
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2
1008/16-17

30.12.16

8287-NHM ഓണ
വസ്പെസസസആനസ

അകരകാമകാറജകസ പകാനസസസ

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

5,00,000/-

3

1534/16-17

29.03.17

2093-റജനകവഷന ആനസ
ഇമപ്രൂവജങസ കഫസജലജറശ്രീസസ ഓഫസ

കടയജനശ്രീസസ കഹകാസ്റ്റല്

എകജകക്യൂടജവസ
എഞജനശ്രീയര്

,
തവനൂര്

10,00,000/-

4

1690/16-17

31.03.17

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ
പജ

,കവള്ളകാനജ
ക്കര

34,69,000/-

5

338/16-17

04.07.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
70,50,000/-

6

1010/16-17

30.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
35,00,000/-

7

905/16-17

01.12.16

9253-കടെകകകാളജജ
ഇനര്കവനഷന
ആനസ പശ്രീപജള്സസ
പകാര്ടജസജകപഷന

ഇമപജകമകനഷന

ഡജ പജ പജ,
കവള്ളകാനജക്ക

ര
29,81,000/-

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



154

3-50-4)   കകടജടെ നജകുതജ അടെവകാക്കജയതജകല അപകാകതകള്

ബജല് നമ.1

സജ ബജ.വജ.ന മ., തജയതജ 14/7-16, 05.07.16

തുക 92,073/- രൂപ

കമല് സൂചജപജച ബജല് പ്രകകാരമ കസ്റ്റഷകന കശ്രീ ഴജലുളള  56  കകടജടെങ്ങളുകടെ  2013-14
മുതല്  2015-16  വകരയളള കകടജടെനജകുതജ അടെയനതജനകായജ  92,703/-  രൂപ അടെചജട്ടുണസ.
ഇതുകൂടെകാകത തകാകഴ കകാണുന ബജല് പ്രകകാരമ ബകാലനസസ തുകയകായജ  30  കകടജടെങ്ങളുകടെ
2013-14 മുതല് 2016-17 വകരയളള നജകുതജയകായജ 46,832/- രൂപ അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.

 ബജല് നമ.2

സജ ബജ.വജ.ന മ., തജയതജ 41/7-16, 13.07.16

തുക 46,832/- രൂപ

എനകാല് രണകാമകത്തെ ബജല് പ്രകകാരമ അടെച  30  കകടജടെങ്ങളുകടെ  2013-14  മുതല്
2015-16  വകരയളള നജകുതജ ആദദകത്തെ ബജല് പ്രകകാരമ അടെചജട്ടുളളതകായജ ബജലജകനകാപമ
സമര്പജചജട്ടുളള  കകടജടെങ്ങളുകടെ  പടജകയജല്  നജനമ  വദക്തമകാകുന.  ഇതസ  കൃതദമകായജ
പരജകശകാധജയ്കക്കണതുമ  കൂടുതല്  അടെച  നജകുതജ  ക്രമശ്രീകരജയനതജനുളള  നടെപടെജകള്
സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതുമകാണസ.

3-50-5)   ഒരു ലക്ഷമ രൂപയസ മുകളജലുള്ള വകാങ്ങലുകള്ക്കസ കടെണര് 
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജചജടജല

2013-കല കകരള കസ്റ്റകാര് പര്കചയ്സസ മകാനസ്വല് ഖണജക  7-7  പ്രകകാരമ  1,00,000/-
രൂപയസ  മുകളജലുള്ള എലകാ വകാങ്ങലുകള്ക്കുമ കടെണര് ബകാധകമകാണസ.  എനകാല് ഇത്തെരമ
നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജക്കകാകതയകാണസ  സ്ഥകാപനത്തെജകല  ഭൂരജഭകാഗമ  വകാങ്ങലുകളുമ
നടെത്തെജയജട്ടുളളതസ. ചജല ഉദകാഹരണങ്ങള് തകാകഴ കചര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ.

സജ..ബജ..വജ.
നമ.

തജയതജ
തുക സ്ഥകാപനമ ഉകദ്ദേശദമ

1
47/2-17

06.02.17
2,66,850

കഗ്രയ്സസ
ഒകാര്ക്കജഡ്സസ,

തജരുവനനപുരമ .

ഒകാര്ക്കജഡുകള്
വകാങ്ങുനതജനസ.

2
26/2-17

02.02.2017
1,99,745

ബ്രജകഗഡസ കഹകാണ

മകാനനവകാടെജ.

ജനകററര്
വകാങ്ങുനതജനസ.

3 67/03-17
10.03.2017

22,90,77
5

കക.പജ.ആര്.വലറസ
ആനറസ കസ    കൗണസ

കകകായജലകാണജ.

പൂകപകാലജ –
2016- ശബ

കവളജച
സമവജധകാനമ

4
231/2-17

28.02.2017 2,98,920
മലബകാര് മശ്രീഡജയ,

കകകാഴജകക്കകാടെസ.

കറഡജകയകാ
പരസദമ-

പൂകപകാലജ- 2016

കടെണര്  നടെപടെജകള്  പകാലജക്കകാകത  വകാങ്ങല്  നടെത്തെജയതസ,  ഇപ്രകകാരമ  വകാങ്ങല്
നടെത്തെജയതസ  മൂലമ  കടെണര്  കഫകാമജകന  ഇനത്തെജല്  ലഭജകക്കണ  തുകയമ  നജകുതജയമ
നഷ്ടകപടുത്തെജയജട്ടുണസ.

3-50-6)    പൂകപകാലജ    2017-    വജകനകാദനജകുതജ    -    പഞകായത്തെജല്  അടെച
കഡകപകാസജറസ തുക തജരജകക ലഭജചജല

സജ.ബജ.വജ.നമ., തജയതജ 76/02-17, 09.02.2017

കചക്കസ നമ./തജയതജ 645966/09.02.2017

തുക 1,00,000/-
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സ.ഉ.(സകാധകാ) നമ.204/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ, തജയതജ. 24/01/2017 പ്രകകാരമ പൂകപകാലജ -
2017-  കന  വജകനകാദനജകുതജയജല്  നജനമ  ഒഴജവകാക്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കമല്  സൂചജപജച
വകൗചര് പ്രകകാരമ  1,00,000/-  രൂപ വജകനകാദനജകുതജ ഇനത്തെജല് കഡകപകാസജറസ  തുകയകായജ
അമ്പലവയല് ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല് അടെവകാക്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല് നകാളജതുവകരയകായജട്ടുമ
ഗ്രകാമപഞകായത്തെജല് അടെചജട്ടുളള കഡകപകാസജറസ തുക തജരജകക ലഭജചജടജല.  കഡകപകാസജറസ
തുക തജരജകക ലഭജക്കുനതജനുളള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജയ്കക്കണതകാണസ.

3-50-7)    സജമനസ  വകാങ്ങല്    -    കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല
വദവസ്ഥകള് പകാലജചജടജല 

കസ്റ്റഷനജകല വജവജധ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ പല ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനകായജ
ശശ്രീകൃഷ്ണ  ഏജനസശ്രീസസ,  അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  സജകമനസ
വകാങ്ങജയത്തെജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് സജകമനസ ചകാക്കജകന
എണമ 

(1 ചകാക്കസ = 50 kg) 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 133/16-17 20.05.16 5,352 12 2071-214

2 134/16-17 20.05.16 4,460 10 2071-214

3 135/16-17 20.05.16 13,380 30 2071-214

4 136/16-17 20.05.16 15,610 35 8287-214

5 137/16-17 20.05.16 8,920 20 8287-214

6 138/16-17 20.05.16 13,380 30 6126-600

7 164/16-17 27.05.16 17,840 40 8287-214

8 172/16-17 30.05.16 15,610 35 9338-214

9 173/16-17 30.05.16 13,380 30 8010-921
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10 174/16-17 30.05.16 17,840 40 6126-600

11 182/16-17 31.05.16 13,380 30 2071-214

12 219/16-17 04.06.16 26,760 60 8010-921

13 305/16-17 25.06.16 24,530 55 8010-921

14 351/16-17 05.07.16 13,706 31 6126-600

15 401/16-17 22.07.16 7,978 18 6126-600

16 464/16-17 04.08.16 16,993 38 6126-600

17 530/16-17 22.08.16 4,480 10 6126-600

18 531/16-17 22.08.16 4,480 10 6126-600

19 532/16-17 22.08.16 18,480 41 6126-600

20 557/16-17 03.09.16 6,720 15 6126-600

21 593/16-17 07.09.16 6,720 15 6126-600

22 660/16-17 23.09.16 6,668 15 8287-214

23 688/16-17 27.09.16 2,688 6 8010-921

24 689/16-17 27.09.16 13,474 30 8010-921

25 772/16-17 07.10.16 14,486 32 6126-600

26 827/16-17 03.11.16 5,376 12 6126-600
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27 899/16-17 23.11.16 4,480 10 6126-600

28 901/16-17 01.12.16 6,720 15 6126-600

29 924/16-17 07.12.16 9,120 20 6126-600

30 1014/16-17 30.12.16 9,856 22 9338-214

31 1024/16-
17 03.01.17 9,028 20 9332-921

32 1055/16-
17 16.01.17 6,720 15 8287-214

33 1067/16-
17 18.01.17 4,480 10 0033-840

34 1203/16-
15 09.02.17 11,340 25 2146-214

35 1204/16-
17 09.02.17 6,720 15 0033-840

36 1205/16-
17 09.02.17 7,131 16 0033-410

37 1209/16-
17 09.02.17 8,175 17 6126-600

38 1210/16-17 09.02.17 9,856 22 6126-600

39 1247/16-
17

20.02.17 2,240 5 8287-214

40 1310/16-17 23.02.17 2,240 5 0033-840

41 1311/16-17 23.02.17 33,600 75 0033-840
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42 1453/16-
17

15.03.17 5,944 13 6126-600

43 1475/16-
17

21.03.17 7,307 16 0033-410

44 1639/16-
17

31.03.17 5,376 12 8287-214

ആകക 4,63,024 1033

വജവജധ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കകാവശദമകായ  സജകമനജകന  ഒരു  വര്ഷകത്തെ
ആകക അളവസ മുനകൂടജ നജശ്ചയജക്കകാകത ഒകര മകാസമ തകന വജവജധ ഇനകവകായ്സുകള്
പ്രകകാരമ സജകമനസ വകാങ്ങുകയകാണസ കചയജരജക്കുനതസ. 2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ വജവജധ
ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  നജനകായജ  ആകക  1033  ചകാക്കസ  സജകമനസ  (516.5  ടെണ)  സജകമനസ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല  വദവസ്ഥകള്
പ്രകകാരമുള്ള  കസ്വകടഷന  /  കടെണര്  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജചജടജല.  വകാങ്ങജയ  സജകമനസ
കകകാണസ നടെത്തെജയ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകളുകടെ വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറകള്,  ഉപകയകാഗജച
സജകമനജകന  അളവസ,  ഏതസ  ആവശദത്തെജനകായകാണസ  പ്രവൃത്തെജ  നടെത്തെജയകതനതജകന
വജവരമ,  നജര്വ്വഹണമ/കമല്കനകാടമ  നടെത്തെജയ  ഉകദദകാഗസ്ഥന  തുടെങ്ങജ  പ്രവൃത്തെജയമകായജ
ബനകപട  വജശദകാമശങ്ങള്  ലഭദമകാക്കുവകാന  ഓഡജറസ  റജകസ്വസജഷന,  ഓഡജറസ  കനകാടസ
പ്രകകാരമ  ആവശദകപട്ടുകവങജലുമ  മറുപടെജ  ലഭദമകായജടജല.  ഇത്രയമ  അളവസ  സജമനസ
ഉപകയകാഗജചതജകന  ആവശദകത  വദക്തമകാക്കകാത്തെ  സകാഹചരദത്തെജല്,  ഇതജനകായജ
കചലവഴജച 4,63,024/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-50-8) '  പൂകപകാലജ    - 2017'    സമഗ്രമകായ വരവസ കചലവസ കണക്കുകള്
ലഭദമല

പ്രകാകദശജക  കകാര്ഷജക  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ,  അമ്പലവയലജല്  നടെനവരുന
പൂകപകാലജ  യകായജ “ ” 2016-17 സകാമ്പത്തെജക വര്ഷമ '0033-551 (എകജബജഷന/കജസകാനകമള)'

എന  കനകാണ-  പകാന  ശശ്രീര്ഷകമ  അനുവദജചജട്ടുകണങജലുമ  ഇകപകാഴുമ  പൂകപകാലജയമകായജ
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ബനകപട  വജവജധ  കചലവകള്  കസ്റ്റഷനജകല  തകന  മറസ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്  ബുക്കസ
കചയ്യുനതജനകാല്  പൂകപകാലജക്കസ  മകാത്രമകായള്ള  കചലവജകന  ആവശദകത,  കൃതദത,
ആധജകകാരജകത എനജവ പരജകശകാധജക്കുവകാന സകാധജചജടജല. മകാത്രമല, 2016-17 വര്ഷകത്തെ
'പൂകപകാലജ'യകടെ  വരവസ  കചലവകള്  സമബനജച  വജശദകാമശങ്ങള്  നല്കകാന
ആവശദകപകടങജലുമ  ആയതസ  ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ആയതജനകാല്  ടെജ  വര്ഷകത്തെ
'പൂകപകാലജ'യകടെ  കണക്കുകള്  പ്രകതദകമ  പരജകശകാധജക്കുവകാകനകാ  സമഗ്രമകായജ
വജലയജരുത്തുവകാകനകാ സകാധജചജടജല.

3-50-9)   വകാര്ഷജക കണക്കജകല അപകാകതകള്
1) UFAST ല് തയകാറകാക്കജയജട്ടുള്ള വകാര്ഷജക കണക്കസ (Annual Bank transaction summary
2016-17),  ബകാങസ പകാസസ ബുക്കസ എനജവയജകല നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകകള് തമജല് വദതദകാസമ
കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

അക്കകൗണസ നമ.

Closing
balance as per
bank book
(UFAST)

Closing
balance as per

Actual bank
pass book

വദതദകാസമ റജമകാര്കസ

6564 (KAU-RF
എക്കകൗണസ ) 18,00,698 0.00 (-)18,00,69

8

Account closed
on 01.01.2016

67074341426
(NAIP) 87,254 -- ---

പകാസസ ബുക്കസ
പരജകശകാധനയസ
ലഭദമകാക്കജയജല.

2)  Annual  bank  &  cash  account  summary  2016-17  പ്രകകാരമ,  കദകാഷസ  ഇനത്തെജല്
നശ്രീക്കജയജരജപസ ഉള്ളതകായജ കകാണുന. വജശദവജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ.നമ. ഇനമ നശ്രീക്കജയജരുപസ.

1 Cash (Any other) 1,19,80,626

2 Station cash Book 49,13,058
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എനകാല്  നശ്രീക്കജയജരജപസ  ഉള്ളതകായജ  കകാണുനജല.  (കദകാഷ്ബുക്കസ  പരജകശകാധനയസ
ലഭദമകാക്കജയജടജല)

കമല് സൂചജപജച വദതദകാസത്തെജനസ കകാരണമ പരജകശകാധജചസ മറുപടെജ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ. 

3-50-10)   കനറസ വര്ക്കസ കസനര് കഫകാര് പകാനജങ്ങസ കമറശ്രീരജയല്സസ   - 
പദ്ധതജ നടെത്തെജപജകല അപകാകതകള്
1) വജവജധ കബകാക്കുകളജകല ഇറജകഗഷന പണജകളുകടെ ഭകാഗമകായജ പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകള് 
വകാങ്ങജയതജകന വജശദകാമശമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് 
ശശ്രീര്ഷ

കമ
ഇനകവകായ്സസ
നമ., തശ്രീയതജ.

സ്ഥകാപനമ.
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 1457/16-
17

20.03.17 8,262 9338-
214

1064, 07.01.17 M.A Hardwares,
Ambalavayal.

2 1458/16-
17

20.03.17 14,490 “ 1066, 09.01.17 “

3 1459/16-
17

20.03.17 8,411 “ 1063, 06.01.17 “

4 1460/16-
17

20.03.17 14,869 “ 1072, 12.01.17 “

5 1461/16-
17

20.03.17 5,116 “ 1061, 05.01.17 “

6 1576/16-
17 31.03.17 11,440 “

M8B2244,
M8B2245,
M8B2264,
23.01.17 

T.P Plywoods,
Ambalavayal.

ആകക 62,588
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കമല് ബജല്ലുകള് പ്രകകാരമ പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകള് വകാങ്ങജയതസ ഒരു മകാസമ തകന
പല ഇനകവകായ്സുകള് പ്രകകാരമകാണസ.  വജവജധ കബകാക്കുകളജകല ഇറജകഗഷന പണജകളുകടെ
ഭകാഗമകായജ കവണജവരുന പബജമങസ കമറശ്രീരജയലുകളുകടെ അളവസ മുനകൂടജ നജശ്ചയജക്കുകകയകാ,
ആയതജനനുസരജച്ചുള്ള  കസ്വകടഷന  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജക്കുകകയകാ  കചയജടജല.  ഇങ്ങകന
കസ്വകടഷന  സസ്വശ്രീകരജക്കകാകത  ഒകര  മകാസമ  തകന  വജവജധ  ഇനകവകായ്സുകള്  പ്രകകാരമ
പബജമങസ  കമറശ്രീരജയലുകള് വകാങ്ങജയതസ  ശരജയകായ നടെപടെജയല. ഇത്തെരമ അപകാകതകള്
ആവര്ത്തെജക്കകാതജരജക്കകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.

2)  ഈ പദ്ധതജയകടെ ഭകാഗമലകാത്തെ യകാത്രകള്ക്കസ ടെജ.എ. ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ തുകകള്
അനുവദജചതജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന. ( 9339 - 300 ‘ ടെജ.എ.  ’ ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് ബജറസ
വജഹജതമകായജ 33,800/- രൂപ വകയജരജത്തെജയജട്ടുണസ.)

ക്ര
മ
നമ.

ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ ആവശദമ
പണമ
വകപറജയ
ഉകദദകാഗസ്ഥനനമ്പര് തശ്രീയ

തജ
തുക

1 1494/1
6-17

22.3.1
7

1) 100

2) 100

9338-300

“

1)  Attending  Poopoli
meeting  at  HQ.  On
9.11.15

2)  Attending  Soil  day
meeting  at  HQ.  On
12.11.15

3)  Attending  Entomos
meet  and  one  day
work  shop  on
nanotechnology  on
13.11.15

Smt.  Smitha
Revi,  Asst.
Professor

“
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3)
1,794 

“

“

2 1495/1
6-17

22.3.1
7

1) 970

2) 200

3)

2,331

“

“

“

1)  Attending  AICRP
work  shop  ai  IISR,
Calicut.

2) Attending Recording
at AIR, Calicut.

3)  Attending  ATMA
Researchable  issues
project presentation at
SAMETI,  Anayara,
Tvpm.

“

“

“

ആകക 5,492
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ഈ ഇനത്തെജല് വക മകാറജ കചലവഴജച 5,492/- രൂപ തടെസകപടുത്തുന. 

3)  31.03.17  കല ബജല് നമ.1608/16-17  (കചക്കസ നമ.077120/31.03.17)  പ്രകകാരമ  അലങകാര
കചടെജകളുകടെ കമകാത്തെത്തെജലുള്ള വകാങ്ങലജനകായജ M/s Expettag Ecommerce LLP, Pune എന
സ്ഥകാപനത്തെജനസ മുനകൂറകായജ  3,984/-  രൂപ ‘9338 -  214  ’ എന ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ
അനുവദജചജട്ടുണസ.  ആയതസ  നകാളജതുവകര  ക്രമശ്രീകരജചതകാകയകാ  മുനകൂര്  രജജസ്റ്ററജല്
കചര്ത്തെതകാകയകാ  കകാണുനജല.  ജജ.ഒ.(പജ)  നമ.419/11/ധനമ  തശ്രീയതജ  04.10.11  പ്രകകാരമ
മുനകൂറുകള്  മൂനമകാസത്തെജനുള്ളജല്  ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.  അലകാത്തെപക്ഷമ  നല്കജയ
തുക 18% പലജശ സഹജതമ തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

4) തകാകഴ പറയന വകൗചറുകള് പരജകശകാധനയസ നല്കജയജടജല.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 128/16-17 19.05.16 1,121 9338-214

2 129/16-17 19.05.16 1,903 “

3 130/16-17 19.05.16 5,160 “

4 741/16-17 04.10.16 4,582 “

5 1701/16-17 31.03.17 118 “

6 1703/16-17 31.03.17 27,992 9338-300

ആകക 40,876

കമല്  പ്രകകാരമുള്ള  ഒറജജജനല്  വകൗചറുകള്  പരജകശകാധനയസ  ലഭദമകാക്കുനതുവകര
40,876/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

5)  ബജല് രജജസ്റ്റര് പരജകശകാധജചതജല്  31.03.17  കല ബജല് നമ.1627(എ)/16-17  പ്രകകാരമ
9338-214  ശശ്രീര്ഷകത്തെജല്  നജനമ  23,236/-  രൂപയകാണസ  പജനവലജചജട്ടുള്ളതസ.  എനകാല്
UFAST  കചലവസ  പത്രജകയജല്  23,468/-  എനസ  കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുന.  ആയതസ
ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-50-11)   കടെണര് നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജക്കകാകതയള്ള വകാങ്ങലുകള്

കസ്റ്റഷനജകല വജവജധ നജര്മകാണ പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ പല ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല് നജനകായജ
ജജ.കഎ.  വപപസ  ദശ്രീപമ  സ്റ്റശ്രീല്സസ,  അമ്പലവയല്  എന  സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ
വകാങ്ങജയത്തെജകന വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 356/16-17 07.07.16 42,600 8010-420

2 369/16-17 13.07.16 9,330 6126-300

3 465/16-17 04.08.16 24,830 6126-600

4 466/16-17 04.08.16 13,820 6126-600

5 1063/16-17 23.01.17 18,920 2146-214

6 1106/16-17 23.01.17 1,85,000 2146-214

7 1466/16-17 20.03.17 1,32,620 0033-551

8 1467/16-17 20.03.17 47,630 2178-214

9 1467A/16-17 20.03.16 89,920 2178-921

10 1504/16-17 23.03.17 1,22,300 8287-214

11 1572/16-17 31.03.17 17,250 2071-214

12 1571/16-17 31.03.17 99,050 2146-214
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13 1575/16-17 31.03.17 55,330 9338-214

14 1635/16-17 31.03.17 1,22,300 8287-214

15 1676/16-17 31.03.17 1,31,780 2178-921

16 1677/16-17 31.03.17 78,300 2178-921

ആകക 11,90,980

വജവജധ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകള്ക്കസ  ആവശദമകായ  ജജ.കഎ.  വപപജകന  ഒരു
വര്ഷകത്തെ  ആകക  അളവസ  മുനകൂടജ  നജശ്ചയജക്കകാകത  ഒകര  മകാസമ  തകന  വജവജധ
ഇനകവകായ്സുകള്  പ്രകകാരമ  വകാങ്ങുകയകാണസ  കചയജരജക്കുനതസ.  2016-17  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷമ വജവജധ ശശ്രീര്ഷകളജല് നജനകായജ ആകക  11,90,980/-  രൂപയകടെ ജജ.കഎ.  വപപസ
വകാങ്ങജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  വകാങ്ങലുകള്ക്കസ  കസ്റ്റകാര്  പര്കചഴസ  മകാനസ്വലജകല  വദവസ്ഥകള്
പ്രകകാരമുള്ള  കടെണര്  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പകാലജചജടജല.  ഇതുമൂലമ  കടെണര്  കഫകാറങ്ങളുകടെ
വജലന ഇനത്തെജല് ലഭജക്കുമകായജരുന തുക ലഭജചജടജല. വകാങ്ങജയ ജജ.കഎ. വപപസ കകകാണസ
നടെത്തെജയ  നജര്മകാണ  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറകള്,  ഏതസ
ആവശദത്തെജനകായകാണസ പ്രവൃത്തെജ നടെത്തെജയകതനതജകന വജവരമ, നജര്വ്വഹണമ/കമല്കനകാടമ
നടെത്തെജയ  ഉകദദകാഗസ്ഥന  തുടെങ്ങജ  പ്രവൃത്തെജയമകായജ  ബനകപട  വജശദകാമശങ്ങള്
ലഭദമകാക്കജയജടജല. കമല് കകാരണങ്ങളകാല് 11,90,980/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-50-12)   കകാലഹരണകപട കചക്കുകള് മുതല്ക്കൂടജയജടജല

പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജകന വജവജധ ബകാങസ അക്കകൗണ്ടുകളജല്
നജനമ  നല്കജയ  കചക്കുകളജല്  പലതുമ  പണമകാക്കജയജടജല.  പല  കചക്കുകളുമ
കകാലഹരണകപടതകായജ  കകാണുന.  കകാലഹരണകപട  കചക്കുകള്  സ്ഥകാപനത്തെജകന
അക്കകൗണജകലക്കസ  മുതല്  കൂട്ടുനതജനുള്ള  നടെപടെജകള്  സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.
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3-50-13)    വഡയജങസ യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ വജരജചതസ    -
വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറസ തയകാറകാക്കകാകത കസ്വകടഷന വഴജ ഏല്പജച്ചു

സ്ഥകാപനത്തെജകല കബകാക്കസ നമ.8 ല് വഡയജങസ യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ
വജരജക്കുനതജനുള്ള  കചലവസ  പരജകശകാധജചതജല്  പ്രവൃത്തെജകളുകടെ  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറസ
തയകാറകാക്കകാകത ഏലജച്ചു കകകാടുത്തെതകായജ കകാണുന. 2012-കല മരകാമത്തെസ മകാനസ്വല് പ്രകകാരമ
വജശദമകായ എസ്റ്റജകമറജകന അടെജസ്ഥകാനത്തെജല് കസ്വകടഷന/കടെണര് വജളജചസ പ്രവൃത്തെജ ഏലജച്ചു
കകകാടുകക്കണതകാണസ.  എനകാല് ഇത്തെരമ നടെപടെജക്രമങ്ങള് പകാലജക്കകാകതയകാണസ പ്രവൃത്തെജ
ഏലജച്ചുകകകാടുത്തെജട്ടുള്ളതസ.  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ,  കമകാണജററജങ്ങസ  എനജവ
ക്ഷമതയള്ള  ഉകദദകാഗസ്ഥര്  വഴജ  നജരശ്രീക്ഷജക്കകപടുനതകായമ  കകാണുനജല.  വഡയജങസ
യകാഡസ ഇനര് കലകാക്കസ വടെല്സസ വജരജക്കുനതജനുള്ള കചലവസ വജവരമ ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ.
ബജല് രജജസ്റ്റര് 

ശശ്രീര്ഷകമ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക

1 349/16-17 05.07.16 4,200 214

2 1193/16-17 08.02.17 1,46,270 910

3 1193/16-17 08.02.17 1,69,400 921

4 1194/16-17 08.02.17 23,130 921

5 1303/16-17 22.02.17 5,584 551

6 1511/16-17 24.03.17 1,32,797 214

7 1512/16-17 24.03.17 84,700 214

8 1559/16-17 31.03.17 28,737 214

9 1569/16-17 31.03.17 23,050 214

ആകക 6,17,868
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കമല്  പ്രവൃത്തെജക്കകായജ  2016-17  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷമ  വജവജധ  ശശ്രീര്ഷകങ്ങളജല്
നജനകായജ  ആകക  6,17,868/-  രൂപയകടെ  കചലവസ  കചയജട്ടുണസ.  വജശദമകായ  എസ്റ്റജകമറസ
തയകാറകാക്കകാകത  കസ്വകടഷന  വഴജ  പ്രവ വൃത്തെജ  ഏല്പജചതജനുള്ള  കകാരണമ
വജശദശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-50-14)    കകാരകാപ്പുഴ  ഡകാമജകല  കറകാസസ  പകാര്ക്കസ  നജര്മകാണമ    -
പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

കറകാസസ  പകാര്ക്കസ  നജര്മകാണത്തെജനസ  സകാകങതജക  സഹകായമ  നല്കുകയമ
ആയതജകന പരജപകാലനവമ ഈ സ്ഥകാപനത്തെജകന ചുമതലയകാണസ. 2016-17  വര്ഷത്തെജല്
കചലവകായ തുകയകടെ വജശദവജവരമ തകാകഴ കചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നമ്പര്

സജ.ബജ.വജ. നമ,
തജയതജ

തുക തുക വകപറജയതസ

1 21/11-16, 02.11.16 3,06,900 കസക്രടറജ, വഹകടെക്കസ
കകാര്ഷജക കര്മകസന

2 26/1-17, 07.01.17 2,79,000 എ. ഡജ.ആര്, RARS,
അമ്പലവയല്

3 333/3-17, 31.03.17 15,00,000 RF അകക്കകൗണജകലക്കസ
മകാറജയതസ

ആകക 20,85,900

കമല് സൂചജപജച കപ്രകാജക്ടസ പൂര്ത്തെജയകായജട്ടുകണകാ, ടെജ കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ ഈ
സ്ഥകാപനത്തെജനസ  ആകക  ലഭജച  തുക,  കരകാര്  പ്രകകാരമ  ഈ  സ്ഥകാപനത്തെജനസ
ലഭജകക്കണതുക,  ടെജ  കപ്രകാജക്ടുമകായജ ബനകപടസ ഈ സ്ഥകാപനത്തെജനസ ആകക കചലവകായ
തുക,  വഹകടെക്കസ  കകാര്ഷജക  കര്മകസനക്കസ  ഇതുവകര  നല്കജയ  തുക  എനജവയകടെ
വജശദകാമശങ്ങള് പരജകശകാധനയസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  ആയതജനകാല്  20,85,900/-  രൂപയകടെ
കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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3-50-15)   കരഖകള് ലഭദമകാക്കജയജടജല

Production and distribution of planting materials and value added products എന
റജകവകാള്വജമഗസ  ഫണജല്  നജനമ  തകാകഴപറയന  വകാങ്ങലുകള്ക്കകായജ  തുക
കചലവഴജചതകായജ കകാണുന.

ക്രമ നമ. സജ.ബജ.വജ.നമ.,
തജയതജ

തുക വകാങ്ങജയതസ

1 32/2-16, 03.02.17 2,27,000 Rose varieties for nursery
purpose

2 70/1-17, 12.01.17 10,000 Cost of flower seeds

3 28/12-16, 08.12.16 15,640 Mary gold seed, aster seed,
jowar seed etc

ആകക 2,52,640

കചലവമകായജ  ബനകപട  കസ്റ്റകാക്കസ  രജജസ്റ്ററുകള്,  വജല്പന  രജജസ്റ്ററുകള്,
ആയതജകന ഫയലുകള് എനജവ ലഭദമകാക്കകാത്തെതജനകാല്  2,52,640/-  രൂപയകടെ കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.

3-50-16)    മലജനശ്രീകരണ  നജയന്ത്രണ  കബകാര്ഡജനസ  നല്കജയ  തുക    -
വകപറസ രശശ്രീതസ  ,  സര്ടജഫജക്കറസ എനജവ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ബജ.ആര്.നമ.542/16-17, 65000/- രൂപ, ശശ്രീര്ഷകമ 6126

കമല്  വകൗചര്  പ്രകകാരമ  ബകയകാകണകടകാള്  ഏജനസസജകന  നജര്മകാണവമകായജ
ബനകപടസ  മലജനശ്രീകരണ  നജയന്ത്രണ  കബകാര്ഡജനസ  65,000/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.
എനകാല്  തുക  വകപറജയതജകന  കരഖകകളകാ  കപകാലക്യൂഷന  കണകടകാള്  കബകാര്ഡജല്
നജനളള  സര്ടജഫജക്കകറകാ  ലഭജചതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജകന  വകപറസ  രശശ്രീതസ,
സര്ടജഫജക്കറസ  എനജവ  ലഭദമകാക്കുനതുവകര  65,000/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.  
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3-50-17)   മുനകൂര് ക്രമശ്രീകരജചജടജല

അഡസ്വകാനസസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരമ തകാകഴപറയന മുനകൂറുകള് നകാളജതുവകര ക്രമശ്രീകരജചജടജല. 

ക്രമ
നമ.

ബജ.ആര്.നമ., തജയതജ തുക അഡസ്വകാനസസ വകപറജയ വദക്തജ

1 95/16-17, 10.5.16 41,667 ശശ്രീമതജ സജത രവജ, അസജ.കപ്രകാഫസര്

2 493/16-17, 9.8.16 2,000 ശശ്രീമതജ സജത രവജ, അസജ.കപ്രകാഫസര്

3 1059/16-17, 17.1.17 3,000 ശശ്രീമതജ  അമ്പജളജ.പജ.സജ,  റജസര്ചസ
അസജസ്റ്റനസ 

4 1533/16-17, 29.3.17 20,000 ശശ്രീമതജ ശകുനള, ഫകാമ സൂപ്രണസ

5 880/16-17, 21.11.16 9,500 ശശ്രീ റജ.റജ.കജക്കബസ, ഫകാമ മകാകനജര്

6 889/16-17, 25.11.16 5,000 ശശ്രീ ജകയഷസ എന.കജ, ലകാബസ അസജസ്റ്റനസ

7 1049/16-17, 10.1.17 9,500 ശശ്രീ റജ.റജ.കജക്കബസ, ഫകാമ മകാകനജര്

8 1104/16-17, 21.1.17 1,000 ശശ്രീ രകാകഗഷസ.പജ.ആര്, കസക്ഷന ഓഫശ്രീസര്

9 1112/16-17, 25.1.17 3,000 ശശ്രീ രകാകഗഷസ.പജ.ആര്, കസക്ഷന ഓഫശ്രീസര്

10 1125/16-17, 30.1.17 10,000 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

11 1358/16-17, 27.2.17 5,000 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

12 1445/16-17, 13.3.17 7,280 ശശ്രീ രകാജശ്രീസസ.പജ.സജ, ഫകാമ മകാകനജര്

13 1533/16-17, 29.3.17 20,000 ശശ്രീമതജ ശകുനള, ഫകാമ സൂപ്രണസ

ജജ.ഒ.(പജ)നമ്പര് 419/11 ധനമ തശ്രീയതജ 04.10.11 പ്രകകാരമ, മുനകൂറുകള് വകപറജ മൂന 
മകാസത്തെജനുള്ളജല് ക്രമശ്രീകരജകക്കണതകാണസ. അലകാത്തെപക്ഷമ നല്കജയ തുക 18% പലജശ 
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സഹജതമ തജരജകക ഈടെകാക്കജ അറജയജകക്കണതകാണസ.

3-50-18) 2014   കല ഇനകവകായ്സസ പ്രകകാരമുള്ള കചലവസ   - 
വജശദശ്രീകരണമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ബജ.ആര്.നമ.1447/16-17, തുക 2,71,413/- രൂപ, ശശ്രീര്ഷകമ 6126

ഇനസക്ഷണല്  വലവസ  കസ്റ്റകാക്കസ  ഫകാമ  കകകാമപ്ളകസ,  പൂകക്കകാടെസ  എന
സ്ഥകാപനത്തെജല്  നജനമ  29.12.14  കല  ഇനകവകായ്സസ  പ്രകകാരമ  9.12.14,  10.12.14
തജയതജകളജല്  217130  കജകലകാഗ്രകാമ  ചകാണകമ വകാങ്ങജയതകായജ  കകാണുന.  എനകാല് ഇവ
കസ്റ്റകാക്കജല് എടുത്തെതജകന കരഖകള് ഓഡജറജനസ ലഭദമകാക്കജയജടജല.  മകാത്രമല മൂന വര്ഷമ
മുമ്പകത്തെ ഇനകവകായ്സസ പ്രകകാരമുള്ള കചലവസ തനവര്ഷമ നല്കജയതജനസ വജശദശ്രീകരണമ
ലഭദമകാക്കജയജടജല. ആയതജനകാല് കചലവഴജച തുക തടെസകപടുത്തുന.

3-50-19)    ഭരണ  -  സകാകങതജകകാനുമതജ  ,    ബജറസ  അകലകാകക്കഷന
എനജവ ഇലകാകത കചലവസ നടെത്തെജ 

കമറജകയകാകറകാളജജ  വകുപജകന  (ഭകാരത  സര്ക്കകാര്)  അകഗ്രകാകമറസ  അഡ് വവസറജ
സര്വ്വശ്രീസസ  (ശശ്രീര്ഷകമ 340-31-9966)  എന പദ്ധതജയകടെ പ്രവര്ത്തെനവമകായജ ബനകപടസ
2016-17  വര്ഷത്തെജല്  8,39,677/-  രൂപ കസ്റ്റഷനജകല കനകാണ പകാന ഫണജല്  (ശശ്രീര്ഷകമ
340-31-0033)  നജനമ  വകമകാറജ  കചലവസ  കചയജട്ടുണസ.  ടെജ  പദ്ധതജയസ  ഈ  സകാമ്പത്തെജക
വര്ഷത്തെജകല  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനത്തെജനുള്ള  ഭരണ-സകാകങതജകകാനുമതജ,  ബജറസ
അകലകാകക്കഷന എനജവ ലഭജചജടജല. കചലവജകന വജശദകാമശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ. ശശ്രീര്ഷകമ തുക (രൂപയജല്) റജമകാര്ക്കസസസ

1 340-31-0033-110 3,74,200 ടെശ്രീചജമഗസ അസജസ്റ്റനജകന കവതനമ

2 340-31-0033-120 4,65,477 ലകാബസ അസജസ്റ്റനജകന കവതനമ

ആകക 8,39,677*
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(*കസ്റ്റഷനജല് നജനമ  23.09.2017  ല് ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ചജനസ  അയച കത്തെസ നമ.
ഡജ/1084/96 പ്രകകാരമ)

ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജസര്ചജല് നജനള്ള ഭരണ-സകാകങതജകകാനുമതജ, കമപ് കടകാളറജല്
നജനള്ള  ബജറസ  അകലകാകക്കഷന  എനജവ  ഇലകാകത  കസ്റ്റഷനജകല  കനകാണ  പകാന
ശശ്രീര്ഷകത്തെജല് നജനമ ഈ കപ്രകാജക്ടജകന പ്രവര്ത്തെനത്തെജനകായജ  കചലവസ  നടെത്തെജയതസ
ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ.  ആയതജനകാല്  ഭരണ-സകാകങതജക-സകാമ്പത്തെജക
അമഗശ്രീകകാരമജലകാകതയമ,  ഈ  ഇനത്തെജല്  കനകാണ  പകാന  ഫണജല്  നജനമ  വകമകാറജ
കചലവഴജചതുമകായ 8,39,677/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-51) കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, തൃശ്ശൂര് 

3-51-1)   കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രത്തെജകല തകാല്ക്കകാലജക 
അദ്ധദകാപകര്ക്കസ   (  ടെശ്രീചജമഗസ അസജസ്റ്റനസ  )   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജല് 
നജനമ കവതനമ അനുവദജചതസ 

ഇനദന  കകൗണസജല്  ഓഫസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്  റജകസര്ചജകന  31.03.2017  കല
വഫനല് റജവവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമറസ 2016-17 കല നജബനനയനുസരജചസ കൃഷജ വജജകാന
കകന്ദ്രങ്ങളജകല സ്ഥജരമ അദ്ധദകാപകര്ക്കസ മകാത്രമകാണസ ഐ.സജ.എ.ആര്.  ഗ്രകാനജല് നജനമ
ശമ്പളമ അനുവദനശ്രീയമകായജട്ടുള്ളതസ.  2016-17  കകാലയളവജല് സ്റ്റകാഫസ പകാകറണ പ്രകകാരമ  7
അദ്ധദകാപകരുകണങജലുമ  5  തസജകകള്  ഒഴജവണസ.  ടെജ  തസജകകളജകലക്കസ
നമ.GA/C3/9636/2016  തശ്രീയതജ.08.11.2016  പ്രകകാരമ  5  തകാല്ക്കകാലജക  അദ്ധദകാപകകര
നജയമജചജട്ടുണസ. ഇതുമൂലമ സര്വ്വകലകാശകാലയസ 13,01,500/- രൂപയകടെ നഷ്ടമ സമഭവജചജട്ടുണസ.
കചലവമകായജ ബനകപട വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴകചര്ക്കുന.

വകൗചര് നമ്പര് തുക

ബജ.ആര്.നമ.2/ 04.04.16 33,600/-

 “ 8/ 04.04.16 30,800/-

 “ 14/ 02.05.16 35,000/-

 “ 20/ 02.05.16 29,400/-
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 “ 35/ 01.06.16 33,600/-

 “ 36/ 01.06.16 33,600/-

 “ 68/ 01.07.16 75,600/-

 “ 104/ 01.08.16 1,07,800/-

 “ 146/ 01.09.16 91,000/-

 “ 166/ 07.09.16 7,200/-

 “ 187/ 03.09.16 78,400/-

 “ 233/ 01.11.16 1,01,500/-

 “ 278/ 01.12.16 1,21,800/-

 “ 317/ 03.01.17 1,72,200/-

 “ 351/ 01.02.17 1,75,000/-

 “ 384/ 01.03.17 1,75,000/-

ആകക 13,01,500/-

കമല്  വജഷയത്തെജല്  സര്വ്വകലകാശകാലയസ  സമഭവജക്കുന  സകാമ്പത്തെജക  നഷ്ടമ
ഒഴജവകാക്കുനതജനുമ  അദ്ധദകാപകരുകടെ  ഒഴജവകള്  നജകത്തുനതജനുമ  ആവശദമകായ
നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-51-2)   കകാരദക്ഷമമലകാത്തെ പദ്ധതജ നജര്വ്വഹണമ

പദ്ധതജ  :-  കര്ഷക  പങകാളജത്തെത്തെജലൂകടെ  തൃശൂര്  ജജലയജല്  പചക്കറജ  വജത്തുലകാദനമ
തസ്വരജതകപടുത്തുക. (കകരള സമസ്ഥകാന പദ്ധതജ - 2014-15).
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പദ്ധതജ അടെങല് :- 29.296 ലക്ഷമ

കചലവ തുക :- 9,86,420 (2015-16)

 3,52,532 (2016-17)

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

ആകക      13,38,952/-

ഗുണകമന്മേയള്ള പചക്കറജ വജത്തുകളുകടെ ഉലകാദനവമ വജതരണവമ ലക്ഷദമജടസ, 2014-15
വര്ഷത്തെജല് കകരള സമസ്ഥകാന പദ്ധതജയജലുള്കപടുത്തെജ വജഭകാവനമ കചയ ഈ കപ്രകാജക്ടസ
2015-16  വര്ഷത്തെജലകാണസ  ആരമഭജചതസ.  പദ്ധതജ  ആരമഭജചസ  രണ്ടു  വര്ഷമ
പൂര്ത്തെജയകാകയങജലുമ  പദ്ധതജയകടെ  ഉകദ്ദേശദങ്ങളജകലകാനകായ  വജത്തുലകാദനമ  ഇതുവകര
ആരമഭജചതകായജ കകാണുനജല.  പദ്ധതജ നടെത്തെജപ്പുമകായജ ബനകപട പ്രധകാന കപകാരകായ്മകള്
ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

1. 2015-16  വര്ഷത്തെജല്  വജത്തുലകാദന  പ്രക്രജയയകാവശദമകായ  യന്ത്രസകാമഗ്രജകള്,
കകരളകാ  അകഗ്രകാ  ഇനഡസശ്രീസജല്  നജനസ  പര്കചസസ  നടെത്തെജകയങജലുമ,
നകാളജതുവകരയകായജ ഈ യന്ത്രങ്ങകളകാനമ തകന ഉപകയകാഗജചജടജല.

2. 2015-16  വര്ഷമ,  സശ്രീഡസ  കപ്രകാസസജങ്ങസ  യൂണജറജകന  നവശ്രീകരണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കകായജ  ഡജ.പജ.പജ.യസ  ഒരു  ലക്ഷമ  രൂപ  വകമകാറജകയങജലുമ,
നവശ്രീകരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനമ നടെത്തെജയജടജല.

3. കര്ഷകരുകടെ  പങകാളജത്തെമ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതജനുമ,  അവര്ക്കസ  പരജശശ്രീലനമ
നല്കുനതജനുമുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നകാളജതുവകരയകായജ ആരമഭജചജടജല.

2017-18  സകാമ്പത്തെജക  വര്ഷത്തെജല്  സ്പെജല്  ഓവറകായജ  ഈ  പദ്ധതജ
തുടെരുനകവങജലുമ,  പദ്ധതജയകടെ  ലക്ഷദങ്ങള്  വകവരജയന  തലത്തെജകലയ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  പുകരകാഗമജചതകായജ  കകാണുനജല.  ആയതജനകാല്  ഈ  പദ്ധതജ
കകാരദക്ഷമമകായജ  നടെപജലകാക്കുവകാനുമ,  അതജലൂകടെ  വജഭകാവനമ  കചയ  ലക്ഷദങ്ങള്
വകവരജയനതജനുമുള്ള  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  അടെജയനജരമകായജ  ആവജഷ്കരജചസ
നടെപജലകാകക്കണതകാണസ. 
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3-52) സബസ കസനര് ഓഫസ RARS(NR), മകഞശസ്വരമ 

3-52-1)   നശ്രീക്കജയജരജപസ തുകയജല് വദതദകാസമ

കകന്ദ്രത്തെജകന  2016-17  വകാര്ഷജക  കണക്കജല്  ആഭദനര  വരുമകാനത്തെജകന
അക്കകൗണജല് ആകക വരവസ  4,928.52/-രൂപ,  കചലവസ  (ഫണസ  ടകാനസ്ഫര്) 11,558/-രൂപ,
നശ്രീക്കജയജരജപസ  -6,629.48/-  രൂപ എനകാണസ കരഖകപടുത്തെജയജരജക്കുനതസ.  വരവജല് കൂടുതല്
കചലവസ  കരഖകപടുത്തെജയതുമ,  നശ്രീക്കജയജരജപസ  (-)  balance  ആയജ  നജല്ക്കുനതുമ
പരജകശകാധജചസ, അപകാകത പരജഹരജകക്കണതകാണസ. 

3-53) കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ 

3-53-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

1.  തകാകഴ  പറയന  പ്രവൃത്തെജയകടെ  പൂര്ത്തെശ്രീകരണമ  /  വജനജകയകാഗ  സകാക്ഷദപത്രമ
ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ നമ. ശശ്രീര്ഷകമ പ്രവൃത്തെജ

തുക
വക
പറജയ
ഉകദദകാ
ഗ
സ്ഥന

സജ.ബജ.
വജ.നമ.,
തശ്രീയതജ

കചക്കസ
നമ. തുക

1
2115-Strength
ening  extension
and  outreach
activities

മുറജകളുകടെ
പുനര്
നജര്
മകാണവമ,
മറസ
സജവജല്
വര്ക്കുകളുമ

ഡജ.
പജ.
പജ.

79/3/
16-17,
21.03.17

131408 32,00,000
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3-54) കക.എ.യ. പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ 

3-54-1)   വടെപജസ്റ്റസ തസജകയജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണസ കജകാലജ കചയ്യുന

കക എ യ പ്രസസ മണ്ണുത്തെജയജല് അനുവദജക്കകപട സ്റ്റകാഫസ പകാകറണ പ്രകകാരമ ഒരു
വടെപജസ്റ്റസ തസജകയകാണസ നജലവജലുള്ളതസ (ഓഡജറസ റജകസ്വസജഷന 2/25.02.17 നുള്ള മറുപടെജ
പ്രകകാരമ).  എനകാല്  2016-17  വര്ഷകത്തെ കചലവസ  പരജകശകാധജചകപകാള്,  ഈ വടെപജസ്റ്റസ
തസജകയജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണകാണസ കജകാലജ കചയ്യുനതസ. 2016-17 വര്ഷത്തെജല് 11,44,148/-
രൂപ ശമ്പളമ ഇനത്തെജല് നല്കജട്ടുണസ. തസജക ഇലകാകത പ്രസജല് ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണജകന
നജയമജചതസ ക്രമവജരുദ്ധമകാണസ. വടെപജസ്റ്റജനസ പകരമ ഓഫശ്രീസസ സൂപ്രണജകന നജയമജക്കുനതു
പ്രസജനസ  അധജക  ബകാധദത  വരുത്തുനണസ.  ശമ്പളമ  ഇനത്തെജല്  നല്കജയ  11,44,148/-
രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.

3-54-2)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല

ഡയറക്ടര് ഓഫസ ഫജസജക്കല് പകാനജനസ  വകമകാറജയ തകാകഴപറയന തുകകളുകടെ
പൂര്ത്തെശ്രീകരണസകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ക്രമ
നമ്പ
ര് 

സജ.ബജ.വജ. നമ്പര്,

കചക്കസ  നമ്പര്,
തജയതജ 

പ്രവൃത്തെജ തുക

1 08/09/16-17,141107,
09.09.16

പ്രസസ
മകാകനജരുകടെ മുറജയകടെ നവശ്രീകരണമ 2,00,000

2
35/03/16-
17,722439,
30.03.17

പ്രസസ  ബജല്ഡജമഗസ  നവശ്രീകരണമ,പ്രസസ
മകാകനജരുകടെ മുറജയകടെ നവശ്രീകരണമ 3,00,000
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3-54-3)   നശ്രീക്കജയജരജപജല് വദതദകാസമ

ആനസ്വല്  ബകാങസ  ടകാനസകാക്ഷന  സമറജ  പ്രകകാരമ  നശ്രീക്കജയജരജപസ  4,78,591.31/-
രൂപയകാണസ.  എനകാല് ആനസ്വല് റസശ്രീപ്റസ  &  കപയ്കമനസ സമറജ പ്രകകാരമ നശ്രീക്കജയജരജപസ
4,78,772.31/-  രൂപയകാണസ.  നശ്രീക്കജയജരജപ്പുകള്  തമജലുള്ള  വദതദകാസമ  181/-  രൂപ
കപകാരുത്തെകപടുകത്തെണതകാണസ.

 

3-54-4)   വര്ക്കുകള് പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ കകാലതകാമസമ 

2016  വര്ഷകത്തെ  കജകാബസ  രജജസ്ടര്  പ്രകകാരമ  269  വര്ക്കസ  ഓര്ഡറുകള്
എടുത്തെതകായജ  കകാണുന.  എനകാല്  പൂര്ണമകായജ  വര്ക്കസ  പൂര്ത്തെജയകാക്കജ  കസറജല്
കചയജടജല.  91  വര്ക്കുകള്ക്കുള്ള തുക മുനകൂറകായജ അടെചസ  ഇനകവകായ്സസ ക്രമശ്രീകരജചജടജല
എനകാണസ ഓഡജറസ  എനകസ്വയറജക്കസ ലഭദമകാക്കജയ മറുപടെജ.  മുന വര്ഷങ്ങളജലുമ ഇപ്രകകാരമ
കസറജല്  കചയകാത്തെതകായജ  കകാണുനണസ.  കഫകാര്മകാന  സൂക്ഷജക്കുന  2016  വര്ഷകത്തെ
കജകാബസ രജജസ്റ്റര് പ്രകകാരവമ വര്ക്കസ ഓര്ഡറുകള് പൂര്ത്തെജകരജചജടജല.

യഥകാസമയമ  വര്ക്കുകള്  പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കകാന  സകാധജക്കകാതജരജക്കുനതജനസ  കകാരണമ
കൂടെജ  രജജസ്റ്ററജല്  കരഖകപടുകത്തെണതുമ,  ബനകപടവകര  അറജയജചസ  വര്ക്കസ
പൂര്ത്തെശ്രീകരജക്കുനതജനസ കകാലതകാമസമ ഒഴജവകാകക്കണതുമകാണസ. 

3-55) ഡയറകക്ട്രേറസ ഓഫസ എക്സ്റ്റനഷന, മണ്ണുത്തെജ 

3-55-1)   പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാക്കജയജടജല 

എ)  കചക്കസ  നമ.  004980/21.03.17  പ്രകകാരമ  തൃശ്ശൂര്  പൂരമ  എകജബജഷന  2017 ല്
പകങടുക്കുനതജകന  ഭകാഗമകായജ,  6,00,000/-  രൂപ  കമക്യൂണജകക്കഷന  കസനറജകലക്കസ
വകമകാറജയജട്ടുണസ. ആയതജകന വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രമ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

ബജ) 2016-17  സകാമ്പത്തെജക വര്ഷത്തെജല്,  വജവജധ വര്ക്കുകള്ക്കകായജ തുകകള് ഡജ.പജ.പജയ
നല്കജയജട്ടുണസ. വജശദകാമശങ്ങള് തകാകഴ പറയന

ക്രമ
നമ്പര്

സജ  ബജ
വജ നമ

തുക,കചക്കസ  നമ,
തശ്രീയതജ ഉകദ്ദേശദമ

1 11.3.17 14,50,000/-,
004979, 15.03.17

Renovation  of  two  rooms  as  VIP  room  &
PRO s office’
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2 12.03.17 2,75,000/-,  004979,
15.03.17

Construction  of  roofed  service  cum
emergency ms staircase and balcony on the
eastern end of DoE building.

3 13.03.17 13,00,000/-,
004979, 15.03.17

Electrical renovation /repair works at DoE

4 14.03.17 2,33,200/-,  004979,
15.03.17

Renovation  VIP  room,  PRO s  office,  mini’
conference hall at ground floor of CC

5 2/11/16-
17

1,00,000/-,  916039,
23.11.16

Renovation work of the toilet attached to the
chamber of DoE

കമല് പറ ഞവയകടെ പൂര്ത്തെശ്രീകരണ സര്ടജഫജക്കറസ ലഭദമകാകക്കണതകാണസ.

13-55-2)   മുനകൂര് ക്രമശ്രീകരജചതജകല അപകാകത  സബസ വകൗചര് –
ലഭദമകാക്കജയജടജല 

കഡകാ.ഗശ്രീതക്കുടജ.  പജ.എസജനസ  (ഡയറക്ടര് സജ ജജ എസസ എ എഫസ ഇ ഡജ,  സജ ഒ
എചസ,  കവള്ളകാനജക്കര),  ഇനര്നകാഷണല് വര്ക്കസകഷകാപസ  &  എകജബജഷന,  വവഗ  2016
(01.02.16  മുതല്  05.12.16  വകര)  ല്  പകങടുക്കുനതജനു  കവണജ  5,000/-  രൂപ  മുനകൂര്
നല്കജയജരുന. (സജ ബജ വജ നമ - 15.11.16, കചക്കസ നമ - 916064, തശ്രീയതജ 28.11.16). സജ ബജ
വജ നമ 78/3/17, പ്രകകാരമ ഈ മുനകൂര് തശ്രീര്പകാക്കജയജട്ടുണസ. (കചലവസ 5,952/- രൂപ. അധജകമ
കചലവകായ  952/-  രൂപ  കഡകാ.പജ.എസസ  ഗശ്രീതക്കുടജയസ  നല്കജയജട്ടുമുണസ.)  എനകാല്
ബജലജകനകാപമ  കചലവജകന  വജശദകാമശങ്ങള്  കകാണജക്കുന  സബസ  വകൗചറുകള്
ഹകാജരകാക്കജയജടജല. ആയതജനകാല് 5,952/- രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന. 
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3-56) കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ 

3-56-1)   കകരകാമൃതമ  ,   കകരചക്കര എനജവയകടെ കപ്രകാസസജമഗസ  –
കപറനസ ലഭജചജടജല

കകരകാമൃതമ,  കകരചക്കര  എനജവയകടെ  കപ്രകാസസജമഗജനസ  കപറനസ  ലഭജക്കുനതജനസ
അകപക്ഷ നല്കുനതജനസ രജജകസ്റ്റര്ഡസ കപറനസ അകറകാര്ണജയകായ M/S Krishna &Saurastri
Assosiates, Bangalore നസ തകാകഴപറയമ വജധമ തുക നല്കജയജട്ടുണസ. 

ബജല് നമ്പര്, തജയതജ കചക്കസ നമ്പര് തുക

18/03-17, 31.03.17 527367 1,04,000

കപറനസ ലഭജക്കുനതജനുള്ള നടെപടെജകള് സസ്വശ്രീകരജകക്കണതകാണസ.

3-57) കറഡജകയകാ കടസര് ലകാബസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-57-1)    പ്രവര്ത്തെന രഹജതമകായ കമകാവബല് കസകായജല് കടെസ്റ്റജങസ
ലകാബസ

കഹകാര്ടജക്കള്ചര്  കകകാകളജജകന  കശ്രീഴജലുള്ള  കറഡജകയകാ  കടസര്  ലകബകാറടറജക്കസ
കമകാവബല് കസകായജല് കടെസ്റ്റജങ്ങസ ലകാബസ  (വകാഹന നമ.  കക.എല്.-08 എ.എകസ.-9207 –
ബസസ) 2013-14 വര്ഷത്തെജല് നകാഷണല് കപ്രകാജക്ടസ ഓണ മകാകനജ്കമനസ ഓഫസ കസകായജല്
കഹല്ത്തെസ  &  കഫര്ടജലജറജ  എന  പദ്ധതജയകടെ  ഭകാഗമകായജ  അനുവദജച്ചു.  (ഗകവഷണ
കമധകാവജയകടെ 11.02.2010  കല ഉത്തെരവസ നമ.ആര്7/66764/08).  എനകാല് വകാഹനത്തെജകന
പരജപകാലനത്തെജനകായജ  ആവശദമകായ  സ്ഥജരമ  തസജകയജലുള്ള  വഡവര്,  അറനഡര്
എനശ്രീ  ജശ്രീവനക്കകാകര  നജയമജചജടജല.  കൂടെകാകത  മണസ  പരജകശകാധനയകടെ  കമല്
കനകാടത്തെജനകായജ  ശകാസ്ത്രജകരയമ  നജയമജചജടജല.  കമല്  സൂചജപജച  ജശ്രീവനക്കകാരുകടെ
അഭകാവത്തെജല് ഫശ്രീല്ഡജല് കപകായജ കസകായജല് കടെസ്റ്റസ നടെത്തുവകാന സകാധദമല.  കഴജഞ
നകാലസ  വര്ഷങ്ങളകായജ  ലകാബജകന വദനമദജന  കചലവകള്,  കമയജനനനസസ  എനജവയസ
സര്വ്വകലകാശകാലയജല്  നജനസ  അകലകാടസകമനസ  ലഭജചജടജല.  കസമജനകാറുകള്,  കകാര്ഷജക
മശ്രീറജങ്ങുകള്,  പ്രദര്ശനങ്ങള്  എനജവയസ  മകാത്രമകാണസ  വകാഹനമ  പുറകത്തെയജറക്കുനതസ.
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ഇത്തെരത്തെജലുള്ള  ബുദ്ധജമുട്ടുകള്  ചൂണജക്കകാണജചസ  വവസസ  ചകാനസലര്ക്കസ  കത്തെസ
അയചജരുന.  ആയതജകന  അടെജസ്ഥകാനത്തെജല്  ഉത്തെരവസ  നമ.  ജജ.എ./പജ1/7130/2012,
തശ്രീയതജ 10.11.2014 പ്രകകാരമ അമ്പലവയല് പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രത്തെജനസ
വകാഹനമ  വകമകാറുവകാന  ഉത്തെരവജട്ടു.  എനകാല്  നകാളജതുവകര  വകാഹനമ  അമ്പലവയല്
പ്രകാകദശജക  കകാര്ഷജക  ഗകവഷണ  കകന്ദ്രമ  അകസകാ.  ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  റജസര്ചജനസ
വകമകാറജയജടജല. ഓഡജറസ കവളയജല് കറഡജകയകാ കടസര് ലകാകബകാറടറജയകടെ പരജസരത്തെസ
വകാഹനമ നകാകശകാന്മുഖമകായജകകകാണജരജക്കുന അവസ്ഥയജല് കകാണകപട്ടു.

സ്ഥജരമ  തസജകയജല്  ശകാസ്ത്രജര്,  വഡവര്,  അറനഡര്  തുടെങ്ങജയ
ജശ്രീവനക്കകാകര  നജയമജചസ  കര്ഷകര്ക്കസ  ഉപകകാരപ്രദമകാകുന  രശ്രീതജയജല്  മണസ
പരജകശകാധനയകായജ  വകാഹനമ  ഫശ്രീല്ഡജല്  ഇറക്കുകകയകാ  അലകാത്തെ  പക്ഷമ  ഏകതങജലുമ
കസ്റ്റഷനജകലക്കസ വകമകാറുകകയകാ കചകയണതകാണസ. 

3-58) അഗ്രജക്കള്ചറല് ഇക്കകണകാമജകസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, സജ ഒ
എചസ, കവള്ളകാനജക്കര 

3-58-1)   പ്രജനജമഗസ കജകാലജകള്   -   സര്ക്കുലറജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് 
പകാലജചജല

സജ.ബജ.വജ.നമ. 5/10/16-17

തുക 8,400/- രൂപ, ലൂമജയര് പ്രജനജമഗസ പ്രസസ, റകൗണസ ഈസ്റ്റസ, തൃശ്ശൂര്.

കചലവജനമ - Booklet on activities of CEEE

കമല് വകൗചര് പ്രകകാരമ ലൂമജയര് പ്രജനജമഗസ പ്രസസ എന സസ്വകകാരദ സ്ഥകാപനത്തെജനസ
പ്രജനജമഗസ  കജകാലജകള്ക്കകായജ  8,400/-  രൂപ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എനകാല്  02.12.15  കല
ഡയറക്ടകററസ  ഓഫസ  എക്സ്റ്റനഷകന  സര്ക്കുലര്  നമ.  Extn(4)  87144/14  പ്രകകാരമ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കശ്രീഴജലുള്ള സ്ഥകാപനങ്ങള് പ്രജനജമഗസ കജകാലജകള് കകരള കകാര്ഷജക
സര്വ്വകലകാശകാല  പ്രസജകന  ഏല്പജകക്കണതകാകണനസ  നജര്കദ്ദേശജചജട്ടുണസ.  കമല്
സര്ക്കുലറജകല നജര്കദ്ദേശങ്ങള് പകാലജക്കുവകാന ശദ്ധജകക്കണതകാണസ.
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3-59) ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകായണജ 

3-59-1)   കസ്റ്റകാര് പര്കചസസ മകാനസ്വലജകല വദവസ്ഥകള് പകാലജചജടജല

സര്ക്കകാര്  ഉത്തെരവസ  (അചടെജചതസ)  നമ.3/2013/കസ്റ്റകാ.പ.വ  തജയതജ  21.06.2013
പ്രകകാരമ  പുറകപടുവജച  കകരള  കസ്റ്റകാ.പ.മകാനസ്വല്  ഖണജക  9.22  പ്രകകാരമ  സര്ക്കകാര്
വകുപ്പുകള്/സ്ഥകാപനങ്ങള്  എനജവയകടെ  ഉല്പനങ്ങള്,  ആയതസ  ഉല്പകാദജപജക്കുവകാന
ആരമഭജചസ  അ ഞസ  വര്ഷത്തെജനകമകാകണങജല്  കനരജടസ  വകാങ്ങകാകമനമ  വജല
കനകഗകാസജകയഷനജലൂകടെ  നജശ്ചയജക്കകാകമനമ  വദവസ്ഥ  കചയജട്ടുണസ.  ഖണജക  9.25
പ്രകകാരമ  ഉത്പകാദനമ  ആരമഭജചസ  5  വര്ഷത്തെജലധജകമകായ ഉല്പനങ്ങള് വകാങ്ങുനതജനസ
കടെണര്  ക്ഷണജക്കണകമനമ  9.24  പ്രകകാരമ,  വകാങ്ങുന  സകാധനങ്ങള്  ആ  സര്ക്കകാര്
സ്ഥകാപനമ  തകന  ഉല്പകാദജപജചതകാകണനസ  പര്കചസസ  ഓഫശ്രീസര്  ഉറപകാക്കണകമനമ
വദവസ്ഥ  കചയജട്ടുണസ.  എനകാല്  കമല്  വദവസ്ഥകള്  ലമഘജച്ചുകകകാണ സ  55,200/-  രൂപ
കചലവജല്  അകഗ്രകാ  ഇനഡസശ്രീസസ  കകകാര്പകറഷനജല്  നജനമ  500  കജ.ഗ്രകാമ  പകാസ്റ്റജക്കസ
കകകാടഡസ  ജജ.കഎ  വയര്  കനരജടസ  വകാങ്ങജയജട്ടുണസ  (സജ.ബജ.വജ.നമ.46/11-16  കചക്കസ  നമ.
269449  തജയതജ  15.11.2016).  ആയതജനകാല്  55,200/-  രൂപയകടെ  കചലവസ
തടെസകപടുത്തുന.

3-59-2)    വതകള്  വകാങ്ങജയതജകന  കസ്വകടഷന  /    കരകാര്  എനജവ
ലഭദമകാക്കജയജടജല

വകൗചര് നമ.138/3-17  പ്രകകാരമ  5000  കറജകവപജല കകതകള് ലഭദമകാക്കജയതജനസ  6/-
രൂപ  നജരക്കജല്  ശശ്രീ.മകാസജലകാമണജ,  ആശകാരജപളളമ  എന  വദക്തജക്കസ  30,000/-രൂപ
നല്കജയജട്ടുണസ.  കകതകള് സകകപ കചയകാന കരകാര്  നല്കജയതജകന വജശദകാമശങ്ങള്
ലഭദമകാക്കജയജടജല.  കകതകള് വകാങ്ങജയതജകന കസ്വകടഷന,  കരകാര്  എനജവ ലഭദമകാക്കകാത്തെ
സകാഹചരദത്തെജല് 30,000/-രൂപയകടെ കചലവസ തടെസകപടുത്തുന.
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ഭകാഗമ 4

കപകാതു വജവരങ്ങളുമ ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനവമ

4-1) ഫണ്ടുകള് - വരവസ, കചലവസ കണക്കുകളുകടെ സമക്ഷജപമ

ഇനമ വരവസ കചലവസ

പദ്ധതജകയതര ധനസഹകായമ 

(സ്റ്റകാറക്യൂടറജ - കകരള സര്ക്കകാര്)
281,91,00,000 306,19,89,571

പദ്ധതജ ധനസഹകായമ 

(സ്റ്റകാറക്യൂടറജ - കകരള സര്ക്കകാര്)
42,24,50,000 20,77,35,224

ICAR കപ്രകാജക്ടസ - 100% 10,72,80,400 22,44,68,878

ICAR കകകാ - ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടസ 9,35,62,900 18,23,61,304

സ്റ്റകാറക്യൂടറജ ഗ്രകാനജതര ധനസഹകായമ 15,82,41,300 13,32,41,017

ICAR റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 6,49,80,307 5,29,74,687

KAU റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 17,55,02,781 9,96,12,563

OEAP റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 5,75,45,762 4,54,55,848

GOK കപ്രകാജക്ടസ കസ്പെസജഫജക്കസ 
അസജസ്റ്റനസസ (പകാന) - 14,73,58,076

ആഭദനര വരുമകാനമ 25,56,79,373 -

കലകാണസസ & സകസ്പെനസസ 14,35,32,459 30,51,36,000

മറ കചലവകള് - 1,90,40,256
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ആകക 429,78,75,282 447,93,73,424

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക വരവസ 429,78,75,282

ഓഡജറസ വര്ഷകത്തെ ആകക
കചലവസ

447,93,73,424

4-2) ഓഡജറസ പ്രതദവകലകാകനമ

4-2-1)   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണജനുണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമ
ഖണജക വരവസ നഷ്ടമ കചലവസ നഷ്ടമ തടെസകപടുത്തെജയ തുക

2-4-2(6) 3,150

2-7-1(1) 26,500

2-7-1(2) 24,503

3-1-1 1,13,490

3-1-3 2,91,125

3-1-6 2,01,477

3-13-2 71,250

3-13-3 47,500

3-13-5 2,10,000

3-15-1 44,24,063
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3-17-3 1,86,462

3-23-5 4,100

3-32-2 15,232

3-32-3 53,583

3-42-1 1,75,903

3-46-1 78,060

3-46-4 10,838

3-48-1 6,750

3-50-1 5,700

3-50-6 1,00,000

3-50-7 4,63,024

3-50-
10(2) 5,492

3-50-
10(4)

40,876

3-50-11 11,90,980

3-50-14 20,85,900

3-50-15 2,52,640

3-50-16 65,000

3-50-18 2,71,413

3-50-19 8,39,677

3-54-1 11,44,148

3-55-2 5,952
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3-59-1 55,200

3-59-2 30,000

3-60-1 87,079

ആകക 54,153 1,12,450 1,24,20,464

4-2-2)   കകന്ദ്ര   /   സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരുകള്  ,   മറ സ്ഥകാപനങ്ങള് 
എനജവയണകായ നഷ്ടത്തെജകന വജവരമ   

ഇനമ ഖണജ
ക തുക

സര്വ്വശ്രീസസ ടെകാകസ 3-2-4 3,570

ആദകായ നജകുതജ 3-24-1 2,440

ആകക 6,010

4-3) ഓഡജറസ ചകാര്ജസ

             1994  കല കകരള കലകാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ  ആക്ടസ വകുപസ  19(1),  1996  കല
കകരള  കലകാക്കല്  ഫണസ  ഓഡജറസ  ചടത്തെജകല  ചടമ  24  എനജവ  പ്രകകാരമ

സര്വ്വകലകാശകാല  ഓഡജറസ  ചകാര്ജസ  സര്ക്കകാരജകലക്കസ  ഒടുകക്കണതുണസ. 2016-17

വര്ഷകത്തെ  ഓഡജറസ  ചകാര്ജുമ  മുനജരജപസ  ഉള്കപകടെ  സര്വ്വകലകാശകാല
അടെവകാക്കുവകാന  അവകശഷജക്കുനതുമകായ  തുകകളുകടെ  വജശദ  വജവരമ  ചുവകടെ
കചര്ക്കുന. 
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2016-17

ഇനമ വരവസ

റജകവകാള്വജമഗസ ഫണസ 29,80,28,850

ഫശ്രീസസ വരുമകാനമ 5,04,02,123

കകകാകളജുകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 1,27,13,120

സര്വ്വകലകാശകാല വസ്തുവകകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 5,83,86,662

മറ ഏജനസജകളജല് നജനള്ള വരുമകാനമ 62,096

പലജശ 3,89,20,431

മജസകലനജയസസ 9,24,28,990

ആകക 55,09,42,272

ഓഡജറസ ചകാര്ജസ - 55,09,42,272 x1% - 55,09,423/-

2015-16 വകരയള്ള കുടെജശജക - 1,83,43,863

2016-17  - 55,09,423

ആകക - 2,38,53,286 

അടെച തുക  - ഇല

ആകക അടെവകാക്കകാനുള്ള തുക  - 2,38,53,286 

ഈ തുക “0070-Other Administrative Charges, 60-Other receipts, 110 - fee
for  government  audit,  99-Audit  charges” എന കഹഡസ ഓഫസ  അക്കകൗണജകലക്കസ
ഒടുകക്കണതുമ  ഒടുക്കു  വജവരമ  അസല്  ചലകാന  സഹജതമ  ഓഡജറജകന
അറജയജകക്കണതുമകാണസ.

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



187

അനുബനമ 1

വകാര്ഷജക കണക്കസ

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

Kerala Agricultural University
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017 RECEIPTS STATUS

Head of Account Actual Receipts Revised BE

Non-Plan Schemes
Statutory Grant from Govt. Non-Plan 2819100000 2919100000 -100000000

Total 2819100000 2919100000 -100000000
Plan Schemes
Plan grant from Agricultural Department (General) 422450000 374800000 47650000
Plan grant from Agricultural Department (Project specific) 0 149200000 -149200000

Total 422450000 524000000 -101550000
EAP Projects
ICAR Projects - 100 percent 107280400 269639700 -162359300
ICAR Co-ordinated Projects 93562900 217940300 -124377400
Other Externally Aided Projects 158241300 225102700 -66861400

Total 359084600 712682700 -353598100
Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 64980307 74660000 -9679693
KAU Revolving Fund 175502781 163325000 12177781
OEAP Revolving Fund 57545762 55905000 1640762

Total 298028850 293890000 4138850
Internal Receipt
FEES 50402123 50924000 -521877
COLLEGE PROPERTIES 12713120 10635000 2078120
UNIVERSITY PROPERTIES 58386662 74121100 -15734438

62096 60000 2096

INTERESTS 38920431 24840000 14080431
MISCELLANEOUS 92428990 39486100 52942890
PENSION 2765951 2600000 165951

Total 255679373 202666200 53013173
SUMMARY
Opening Balance 1499000139 1499000139 0
Non-Plan Schemes 2819100000 2919100000 -100000000
Plan Schemes 422450000 524000000 -101550000
EAP Projects 359084600 712682700 -353598100
Revolving Fund 298028850 293890000 4138850
Internal Receipt 255679373 202666200 53013173

Total 5653342962 6151339039 -497996077
TOTAL
Grand Total 5653342962 6151339039 -497996077
Loans & Suspense 143532459 0 0

(+) Increase/
(-) Decrease

RECEIPTS FROM SCHEMES SPONSORED BY ICAR & OTHER 
AGENCIES
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Kerala Agricultural University
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017 EXPENDITURE STATUS

Head of Account Actual Expenditure Revised BE

10 Management and Administration
Non-Plan Schemes 189139528 224252100 35112572
Plan Schemes 1969493 4245100 2275607
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 0 60000000 60000000

Total 191109021 288497200 97388179
20 Library (20 to 29) Education)
Non-Plan Schemes 27031696 32241000 5209304
Plan Schemes 2953122 228698300 225745178

Total 29984818 260939300 230954482
21 Agricultural Education
Non-Plan Schemes 545248832 620817500 75568668
Plan Schemes 38335872 67223700 28887828
ICAR Projects - 100 percent 62359559 80715800 18356241
Other Externally Aided Projects 4251849 5536300 1284451

Total 650196112 774293300 124097188
22 Co-operation & Banking Education
Non-Plan Schemes 39555505 43930000 4374495
Plan Schemes 1324813 5547600 4222787

Total 40880318 49477600 8597282
23 Forestry Education
Non-Plan Schemes 26012836 29348000 3335164
Plan Schemes 2287937 5715900 3427963
ICAR Projects - 100 percent 9349903 9350000 97
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 4008725 4009600 875

Total 41659401 48423500 6764099
24 Agricultural Engineering Education
Non-Plan Schemes 71854066 79301000 7446934
Plan Schemes 3060729 5572400 2511671
ICAR Projects - 100 percent 9345917 9350000 4083

Total 84260712 94223400 9962688
26 Veterinary Education
ICAR Projects - 100 percent 4957459 4958000 541

Total 4957459 4958000 541

(+) Increase/
(-) Decrease
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28 D.S.W.
Non-Plan Schemes 2530500 3077500 547000
Plan Schemes 188029 542800 354771
Other Externally Aided Projects 0 19500 19500

Total 2718529 3639800 921271
30 D.O.R.(30 to 39 Research)
Non-Plan Schemes 37510344 41869000 4358656
Plan Schemes 53306 691000 637694
ICAR Projects - 100 percent 45532 20000000 19954468
Other Externally Aided Projects 1395837 4000000 2604163

Total 39005019 66560000 27554981
31 Agricultural Research
Non-Plan Schemes 485052875 584003400 98950525
Plan Schemes 46055208 65269200 19213992
ICAR Projects - 100 percent 49443655 62919700 13476045
ICAR Co-ordinated Projects 170818393 208572500 37754107
ICAR Revolving Fund 206219 290000 83781
Other Externally Aided Projects 108950573 201711300 92760727
KAU Revolving Fund 267308 500000 232692
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 143349351 273642600 130293249

Total 1004143582 1396908700 392765118
33 Forestry Research
ICAR Co-ordinated Projects 7279613 8813000 1533387

Total 7279613 8813000 1533387
34 Agricultural Engineering Research
ICAR Co-ordinated Projects 4263298 4728400 465102
Other Externally Aided Projects 7634452 9549400 1914948

Total 11897750 14277800 2380050
40 Extension (40 to 49 Extension)
Non-Plan Schemes 71507641 82130200 10622559
Plan Schemes 56933591 119957400 63023809
ICAR Projects - 100 percent 88966853 102352100 13385247
Other Externally Aided Projects 11008306 25647500 14639194

Total 228416391 330087200 101670809
50 Civil Works( 50 to 59 Enginerring wings)
Non-Plan Schemes 92589923 107487000 14897077
Plan Schemes 48930023 67939600 19009577
Other Externally Aided Projects 0 7048200 7048200

Total 141519946 182474800 40954854
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60 Estate
Non-Plan Schemes 2128424 2540500 412076

Total 2128424 2540500 412076
65 Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 52768468 69986000 17217532

KAU Revolving Fund 99345255 169729800 70384545
OEAP Revolving Fund 45455848 63076000 17620152

Total 197569571 302791800 105222229

70 E-Governance & ICT
Plan Schemes 5643101 5660000 16899

Total 5643101 5660000 16899
92 Pension & Compensation
Non-Plan Schemes 1471827401 1800000000 328172599

Total 1471827401 1800000000 328172599
99 Other Expense

RELEASING OVER PAYMENT 20989 0 0
OVER PAYMENT 154405 0 0
E-GRANTZ  ABLC ALLOWANCE 37486 0 0

REFUND OF FEES 829260 0 0
REFUND OF MESS FEES 178378 0 0
SERVICE CHARGES 10686026.5 0 0

STUDENT AMENITIES( INTERNAL ) 3343560 0 0
BANK CHARGES 3790151.36 0 0

Total 19040255.86 0 0
SUMMARY
Non-Plan Schemes 3061989571 3650997200 589007629

Plan Schemes 207735224 577063000 369327776
ICAR Projects - 100 percent 224468878 289645600 65176722

ICAR Co-ordinated Projects 182361304 222113900 39752596
ICAR Revolving Fund 52974687 70276000 17301313
Other Externally Aided Projects 133241017 253512200 120271183

KAU Revolving Fund 99612563 170229800 70617237
OEAP Revolving Fund 45455848 63076000 17620152
Gok Project Specific Assistance(PLAN) 147358076 337652200 190294124

Other Expense 19040255.86 0 0
Total 4174237423.86 5634565900 1479368732

TOTAL
Grand Total 4174237423 4174237423 0
Loans & Suspense 305136000 342612000 0

ClosingBalance 1317501998 1280075893 0
Total 5796875421 5796925316 0
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അനുബനമ 2
പദ്ധതതിയതിതര ധനസഹഹായയം - വജശദകാമശങ്ങള്

2016-17 വര്ഷമ പദ്ധതജയജതര ഇനത്തെജല് സയംസഹാന സര്കഹാരതില് നതിനയം  
281,91,00,000/- രൂപ സര്വകലകാശകാലയസ ലഭജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ 
കചര്ക്കുന.

ക്രമ 
നമ്പര് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ നമ./തശ്രീയതജ തുക തശ്രീയതജ

1 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 404/16 എ ഡജ, 
29.04.2016 23,49,25,000 02.05.16

2 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 476/16 എ ഡജ, 
30.05.2016 23,49,25,000 31.05.16

3 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 538/16 എ ഡജ, 
28.06.2016 23,49,25,000 29.06.16

4 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 632/16 എ ഡജ, 
28.07.2016 23,49,25,000 29.07.16

5 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 736/16 എ ഡജ, 
30.08.2016 23,49,25,000 01.09.16

6 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 841/16 എ ഡജ, 
30.09.2016 23,49,25,000 01.10.16

7 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 912/16 എ ഡജ, 
28.10.2016 23,49,25,000 01.11.16

8 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 994/16 എ ഡജ, 23,49,25,000 29.11.16

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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26.11.2016

9 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 1073/16 എ ഡജ, 
22.12.2016

23,49,25,000 30.12.16

10 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 87/17 എ ഡജ, 
30.01.2017

23,49,25,000 31.01.17

11 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 206/17 എ ഡജ, 
27.02.2017

23,49,25,000 27.02.17

12 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 308/17 എ ഡജ, 
25.03.2017

23,49,25,000 27.03.17

ആകക 281,91,00,000

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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അനുബനമ 3
പദ്ധതതി ധനസഹഹായയം - വജശദകാമശങ്ങള്

2016-17 വര്ഷമ പദ്ധതജ ഇനത്തെജല് സമസ്ഥകാന സര്ക്കകാരജല് നജനമ  
42,24,50,000/- രൂപ സര്വകലകാശകാലയസ ലഭജചജട്ടുണസ. വജശദ വജവരങ്ങള് ചുവകടെ 
കചര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവസ നമ./തശ്രീയതജ തുക തശ്രീയതജ

1 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 709/16 എ ഡജ, 20.08.2016 22,32,50,000 19.09.16

2 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 707/16 എ ഡജ, 20.08.2016 13,31,00,000 19.09.16

3 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 318/17 എ ഡജ, 28.03.2017 5,00,00,000 29.03.17

4 ജജ ഒ(ആര് ടെജ)നമ. 328/17 എ ഡജ, 29.03.2017 1,61,00,000 29.03.17

ആകക 42,24,50,000

 ജജജയയനന ഡയറകര

                     

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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അനുബനയം -4
                    ഐ.സതി.എ.ആര് 100% ഫണ്ടുകള

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

ProjectCodeProject Receipt

5006 610000

5102 4070000

5107 306500
5142 ICAR -- NICRA 933900

5153 6045000
5160 NTS-ICAR 1221000

5167 148000

5169 256100

5174 204000

5176 1025000

5188 250000

5193 330000

5196 560000

5197 12500

5200 28363000

5202 150000

5203 150000

5205 337500

5209 340400

5218 1000000

5220 602000
5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 60365500

TOTAL 107280400

6521-ICAR Seed Project-Seed 
Prodn. in Agri.crops and Fisheries...
CSS-Monitoring of Pesticide 
Residue at National Level
Strengthening of Directorate of 
Extension

Library strenthening in Agricultural 
Universities

ICAR-Project -Demonstration of 
Ragi in Attappady for ensuring 
nutritional security of tribal farmers-
KVK Pattambi
ICAR Network Project on market 
intelligence 
KAU-FIN- ICAR Tribal Sub Plan at 
CRS Madakkathara
Network Project on Harvesting 
Processing and value addition of 
Natural Resins and Gums 
ICAR- Cosortium Research Project 
on Borers in Network mode 
Tribal sub plan (AICRP on Cashew 
Pilicode)
ICAR Training Programme 'Pre - 
Rabi 2015'
ICAR-AICRP on Mullarp -Voluntary 
centre Pattambi
Strenmgthening and Development 
of state Agricultural Universities 
(Development Grant)
AINP on Pesticide Residues 
Vellayani "Supervised Field trial on 
Residue and Resistance of 
Chlorpyrifos 20 EC in Paddy and 
Soil  
AINP on Pesticide Residues 
Vellayani "Supervised Field trial on 
Residue / Resistance of 
Chlorpyrifos 20 EC on Brinjal Fruit 
and Soil  
ICAR cluster frontline 
demonstration of pulses under 
NFSM for kvks
KAU - ICAR - Skill Develepment 
Training Programme 
Training Programmes under 
PDDUUKSU scheme of Unnat 
Bharat Abhiyan 
ICAR" Setting up of mini soil testing 
lab"
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ആനുബനയം -5

                 ഐ.സജ.എ.ആര് കകകാ - ഓര്ഡജകനറഡസ കപ്രകാജക്ടുകള് 

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

ProjectC Project Receipt
6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 5647000

6621 700000

6622 2703000
6623 AICRP on Water Management 4100000

6624 8264000

6627 11980700
6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 3995000
6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 2895000

6634 5336000

6635 1774000

6636 2529000

6637 2400000

6638 3650000

6639 4904000

6640 2000000

6641 1749900
6642 AICRP on Forage Crops 3449000

6643 1325000

6644 4300000

AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-
25)
All India Network Project on Agrl. 
Ornithology (75-25)

AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-
25)
AIC Rice Improvement Project 
(ICAR 75-25)

AIC Vegetable Improvement Project 
(ICAR 75-25)
AICRP on Biological control of crop 
pests (ICAR 75-25)
AIC Floriculture Improvement 
Project (ICAR 75-25)
AICRP on Medicinal Aromatic 
Plants (ICAR 75-25)
AICRP on weed control in 
plantation crops (ICAR 75-25)
AICRP on cropping pattern (ICAR 
75-25)
AIC Project on Guar (Arid 
Legumes)
AICRIP on Nematode Pests & their 
control (ICAR 75-25)

AICRP on Oil Seed Res.on 
groundnut and sesamum (ICAR 75-
25)
AINP on Pesticide Residue (ICAR 
75-25)
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ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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6645 2891300
6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 2550000

6651 3333000
6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 700000
6678 AICRP on Mashroom. 1850000

6680 6140000
6684 AINP on Agriculture Acarology 1060000
6689 AICRP on Palms 225000

6690 585000

6691 200000

6692 127000

6694 200000
T0TAL 93562900

AICRP on farm implements and 
machinery

5508-NSP Breeder seed production 
unit (ICAR 75 - 25)

AICRP on Post Harvest Technology 
(ICAR 75:25)

AICRP on Management of Salt 
affected Soils & Use of Saline Water 
in Agriculture 
AICRP on Spices -New Project 
mode centre at Thrissur 
Project AINP on Vertebrate pest 
Management
AICRP on micro & secondary 
nutrients & pollutant elements
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              അനുബനയം - 6

                                 OEAP പപഹാജക്ടുകള

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17

ProjectCoProject Receipt

8011 204000
8014 DCCD-MIDH-Distric level seminar on Cashew 100000
8015 DCCD-MIDH-Distric level seminar on Cashew 90000

8072 50000

8102 228000

8169 152300

8231 363600

8240 543500

8245 91000

8277 4111600

8287 15610000

8712 139100
8811 Co-operative Cocoa Research Centre (OEAP) 2647400
8846 AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 1348400
8888 Suspense fund 103524100

Kerala State Council for Science,Technology and 
Environment ; Process Optimization and 
Popularization of Fruit based products using 
fruit Pulp Concentrator funds for 2016-17  

KSCSTE- Standardization and Documentation of 
Traditional Foods based on Indigenous Food 
Sources 
Evalution of Rallis Insecticide RIL-
163/F1(25%WG)
KSCSTE- Studies of standardization organic 
farming for soil health and sustainable crop 
production
KSCSTE - Value addition and product 
diversification of matured coconut waler 
OEAP-SHM-Construction of a farm pond for 
augmenting irrigation potential at KCAET 
Thavanur
KSCSTE - Science Popularization Programme  
Creating Awareness and Popularization of soil 
health management among the school children 
in TVPM Dt 
DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching 
Programme
National Horticultural Mission on Spices and 
Aromatic plants.
KSCSTE - Process standardisation for 
developing noval product based on selected 
tropical fruits
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8904 56300

9095 5000000

9125 257600

9140 76900

9143 140000

9148 36100

9151 191200

9154 500000

9157 493400

9173 496400

9181 360000

9183 325900

9184 325900

9193 291600

9195 274900

9198 618500

9213 215800

9240 598900

KSCSTE -- Identification of micro satellite 
markers associated with drought tolerant traits 
in rice
Production &marketing of safe to eat(pesticide 
free) vegetables for sale through Government 
outlet
KSCSTE-Fellowship to Ms MAriya Dainy 
M.S,CoA,Vellayani
Mgmt. of Sucking Pest complex in Vegetable 
Ecosystem
Estt. of Agro Service Centres - conduct of 
traning to facilitators

KSCSTE - Screening of rice varieties to develop 
a thermo tolerant variety using TIR technique
KAU-FIN-DBT Project on Development of rice 
varieties for kerala with pyramided genes for 
resistence to BLB by marker assisted selection
DST -- Propogation and ex-situ conservation of 
Conscinium fenestratum (Geartn) colebr - an 
endangered medicinal plant
KSCSTE- Project Accelarated breeding for 
anthraenese resistance to vegitable cowpea 
through molecular marker asiisted selection
Finance KSCSTE Project Productivity 
enhnement in rice through promoting nutrition 
using mycorrhizal symbiosis in kuttanad soils 
Evaluation Study of MGNREGS Implementation 
in Thrissur and Malappuram District 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Lakshmi. S. L   ph.D student of Dept. of  COA , 
Vellayani 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Nishaa .M.A  ph.D student of  COA , Vellayani 
KAU-Finance -KSCSTE Fellowship  to Ms. 
Deepa. S   ph.D student of Dept. of Plant 
Physiology, COA , Vellayani 
KSCSTE- Fellowship to Vipitha. V.P Pg.D Student 
of Dept of Agronomy CoA, Vellayani
KSCSTE Project assisted introgression of 
thermosensitive genic male sterile gene to red 
rice backgrand for stable 
KAU-Finance-KSESTE Project Baseline Studies 
on Vegetable crops under protected cultivation 
in kerala , CoH, Vellanikkara
KSCSTE Project Identification & Moliculars 
Charittrization of Spices & isolates the 
entomopathogenic funge
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9246 74300

9254 281600

9255 229900

9256 246400

9257 240900

9258 246400

9259 295900

9261 279400

9262 214500

9264 579800

9268 322800

9269 500000

9273 400000

9280 570000

9281 227800

SHM-Project Beekeepers orientation Training 
course at CoA, Vellayani
WGDP - Project Impact assessment of existing 
nutrient management practices on soil helth and 
development........
WGDP - Project on ecnomic importance of the 
bats hair role as seed disposess Polinations and 
in Controlling insects vectors ...........
WGDP Project entitled " Drought mitigating Agro 
techniques for summer cultivation of oriental 
pickling melon in western ghat region..
WGDP - Project Assessment of insect 
biodiversity and habitat management in 
cowpea ......
WGDP- Project entitled 'Exploitation of 
Bionematicide from potential plants of western 
Ghats" Implementation..
WGDP - Project entitled "Evaluation of 
sustainable eco-friendly and cost effective pest 
management alternatives for the Western ghats 
Region of Kerala" Implementation..
WGDP - Project entitled "Income and livelihood 
improvement of banana farmers in southern 
western ghat tract through soil fertility 
intervention" Implementation 
WGDP- Project on entitled " Exploitation of 
Bacterial endophytes of Piper Spp. from Western 
Ghats for the management of phytophathora 
capsici infecting black pepper...

NABARD Project on Evaluatic field study on 
women former participation in the farming 
sector of Kerala with focus onbired and farming  
DST- Project entitled "Identification of local 
strains from Kuttanad for Mushroom production 
and agro-waste composting " 
CeDS Project entitled ATHOAM assistive 
technology for hand operated Agromachinery for 
the Physically challenged 
Evaluation of Herbicide XR-848 Benzyl Ester for 
Weed Control
NABARD -RIF Project-Development of Family 
Farming Tiller
NABARD Project under (RIF) -Scaling up and 
Establishment of five demonstration units of 
GIGGINS farm villa
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9282 800000

9297 200000

9299 29400

9803 1605900

9805 2513800

9809 1997000

9811 300000

9812 90000
9813 DCCD-MIDH District level seminar on cocoa 100000

9814 90000

9815 962500

9816 18000

9818 500000

9819 50000

9821 200000

9823 259200
9829 EID Parry India Ltd.Testing of Avana in paddy 600000

9830 50000

9836 25000

9839 200000

9855 150000
9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 229100

9933 1300000

9938 1147400

9966 651900
TOTAL 158241300

SHM - NHM - Programme  -Techno 
Empowerment of supervisors through skill 
training 
SHM - Entrepreneurship  development in value 
addition  COA Vellayani
KSCSTE-WSD-One day awareness programme 
on Technological Advances in transforming 
women`s life, COA Padanakkad
KSCSTE:Synergism in defense and growth 
Exploration of a root endophytic  fungus 
piriformospora indica for the managment ----
UGC-Fellowship Grant in respect of Dr.Deepu 
Mathew 
DTPC project- agro tourism project for ARS 
Anakkayam
KAU-DOE-KVK Kottayam -2nd leval training to 
members of Agro service centere 
DCCD-MIDH-Farmers training programme on 
cocoa

DCCD-MIDH farmers training programme on 
cashew
SHM-MIDH FLD on integrated vertical farming 
system
KSCSTE-" National science day celebrations 
2016
SHM -Small nursery of minor fruits at ARS 
mannuthy
DCCD- MIDH- Training on Cashew apple 
utilization Programme for unemployed women
NABARD-Establishment of Hi-tech nursery of 
fruit plants and vegetable at central prison at 
viyyur
AC&ABC Training for agricultural graduates and 
VHSE certificate holders

DCCD-District level seminar on Cashew CRS 
Madakkathara
Vocational training programme on women 
empowerment in farm mechanisation
KVASU" Hatchery waste disposal and its 
effective utilisation"
Training to facillitators of 15 agro service 
centres- ARS, Mannuthy

KAU-EPB- Project Precision Farming 
Development Centre  KCAET, Tavannur 
Starting of experimental agromet.advisory 
service at RARS Pilicode
Starting of experimental agrometeorological 
advisory service -AMB.
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അനുബനമ 7

ഇയര്മകാര്ക്കഡസ ഫണ്ടുകള്  സ്ഥജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ–

Details  of  WFBS  Fixed  Deposits  at  Sub  Treasury,  Chembukkavu,
Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in
years

1 399853 ₹1000000 26.06.2015 26.06.2017 9% 2 Years

2 475090 ₹1000000 16.11.2015 16.11.2017 9% 2Years

20,00,000

Details of W.P.F Fixed Deposits at District Treasury, Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in 
years

1 82639 500000 01.08.2015 01.08.2018 8.7% 3

2 82679 525000 14.08.2015 14.08.2018 8.7% 3

3 82683 5000000 17.08.2015 17.08.2018 8.7% 3

4 82457 1100000 26.06.2015 26.06.2018 8.7% 3

5 563339 380000 28.12.2015 28.12.2018 8.7% 3

6 82597 5000000 23.07.2015 23.07.2018 9% 3

7 563265 5000000 15.12.2015 15.12.2018 9% 3

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



202

8 563338 5000000 30.12.2015 30.12.2018 9% 3

9 82618 5000000 28.07.2015 28.07.2018 9% 3

10 82640 5000000 04.08.2015 04.08.2018 9% 3

3,25,05,000

Details of FBS Fixed Deposits at Sub Treasury, Chembukkavu, Thrissur as on
31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period in 
years

1 399546 1000000 19.05.2015 19.05.2017 9% 2 

2 399721 400000 25.05.2015 25.05.2017 9% 2

3 399753 1100000 02.06.2015 02.06.2017 9% 2

4 399756 250000 05.06.2015 05.06.2017 9% 2

5 399805 1200000 16.06.2015 16.06.2017 9% 2

6 399832 1300000 22.06.2015 22.06.2017 9% 2

7 399984 1500000 30.07.2015 30.07.2017 9% 2

8 427574 700000 17.08.2015 17.08.2017 9% 2

9 427677 1300000 07.09.2015 07.09.2017 9% 2

10 427676 1900000 07.09.2015 07.09.2017 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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11 427787 1400000 23.09.2015 23.09.2017 9% 2

12 427895 700000 05.10.2015 05.10.2017 9% 2

13 475125 500000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

14 475123 1000000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

15 475183 1400000 27.11.2015 27.11.2017 9% 2

16 475210 250000 01.12.2015 01.12.2017 9% 2

17 475247 500000 08.12.2015 08.12.2017 9% 2

18 475280 1700000 16.12.2015 16.12.2017 9% 2

19 475358 500000 04.01.2016 04.01.2018 9% 2

20 475386 1000000 11.01.2016 11.01.2018 9% 2

21 475917 500000 07.04.2016 07.04.2018 9% 2

22 609275 700000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2

23 609677 350000 13.08.2016 13.08.2018 9% 2

24 609750 900000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2

25 609887 100000 01.09.2016 01.09.2018 9% 2

26 110009 500000 14.09.2016 14.09.2018 9% 2

27 110075 100000 04.10.2016 04.10.2018 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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28 110378 300000 15.11.2016 15.11.2018 9% 2

29 110454 200000 29.11.2016 29.11.2018 9% 2

30 110663 600000 27.12.2016 27.12.2018 9% 2

31 110739 50000 03.01.2017 03.01.2019 9% 2

32 110855 900000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2

33 828188 800000 11.02.2017 11.02.2019 9% 2

34 828189 800000 12.02.2017 12.02.2019 9% 2

35 828288 1200000 24.02.2017 24.02.2019 9% 2

36 828309 550000 01.03.2017 01.03.2019 9% 2

37 828537 1400000 21.03.2017 21.03.2019 9% 2

38 399516 1000000 07.04.2015 07.04.2017 9% 2

39 399517 350000 13.04.2015 13.04.2017 9% 2

40 399528 450000 30.04.2015 30.04.2017 9% 2

41 609350 900000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2

3,22,50,000

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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Details of WFS Fixed Deposits at Sub Treasury, Thrissur as on 31.03,2017

Sl.No. F.D.
Number

Amount Opening 
Date

Maturity 
Date

Interest 
Rate

Period 
in years

1 399731 200000 28.05.2015 28.05.2015 9% 2 

2 399824 500000 19.06.2015 19.06.2015 9% 2

3 399983 1400000 30.07.2015 30.07.2015 9% 2

4 427718 1000000 14.09.2015 14.09.2017 9% 2

5 427894 250000 05.10.2015 05.10.2017 9% 2

6 427940 1000000 13.10.2015 13.10.2017 9% 2

7 475124 250000 20.11.2015 20.11.2017 9% 2

8 475209 300000 01.12.2015 01.12.2017 9% 2

9 475324 300000 23.12.2015 23.12.2017 9% 2

10 609276 200000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2

11 609637 300000 06.08.2016 06.08.2018 9% 2

12 609749 400000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2

13 110421 200000 22.11.2016 22.11.2018 9% 2

14 110455 200000 28.11.2016 28.11.2018 9% 2

15 110856 200000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2

16 828680 800000 30.03.2017 30.03.2019 9% 2

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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17 399524 200000 22.04.2015 22.04.2017 9% 2

18 399537 200000 05.11.2015 05.11.2017 9% 2

19 609349 700000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2

86,00,000

                                                                                            ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 8

വജനജകയകാഗ സകാക്ഷദപത്രങ്ങള്

ക്രമ 
നമ.

കപ്രകാജക്ടസ / സശ്രീമജകന കപരസ
എ.യ.സജ. 
നമ്പര്, 
തശ്രീയതജ

എ.യ.സജ. 
തുക

(രൂപയജല്)

1
SHM  Precision farming Development Centre, –
Tavanur

KSA (AGU) 
S1- 633/17 dt 
23.6.17

2231207

2 DBT Project  Msc Plant Biotechnology –
Teaching Programme

KSA (AGU) 
S1- 651/17 dt 
24.6.17

2873949

3 ICAR-Development Grant

KSA (AGU) 
S1- 658/17(1)

dt 28.6.17

70989014

4 ICAR- RAWE 

KSA (AGU) 
S1- 658/17(2)

dt 28.6.17

4639671

5 ICAR- Library Strengthening Grant

KSA (AGU) 
S1- 658/17(3)

dt 28.6.17

6280260

6 ICAR - NTS KSA (AGU) 
S1- 658/17(4)

1095339

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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dt 28.6.17

7 ICAR - JRF

KSA (AGU) 
S1- 658/17(5)

dt 28.6.17

755300

8 ICAR - SRF

KSA (AGU) 
S1- 658/17(6)

dt 28.6.17

660381

9 ICAR  Experimental Learning–

KSA (AGU) 
S1- 658/17(7)

dt 28.6.17

5322493

10 AICRP on Arid Legumes

KSA (AGU) 
S1- 679/17(1)

dt 7.7.17

3473492

11 AICRP on NSP- BSP

KSA (AGU) 
S1- 679/17(2)

dt 7.7.17

3386937

12 AICRP on LTFE

KSA (AGU) 
S1- 679/17(3)

dt 7.7.17

2107925

13 AICRP on STCR COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(4)

dt 7.7.17

2272550

14 AICRP on spices Panniyur KSA (AGU) 4101355

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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S1- 679/17(5)

dt 7.7.17

15 AINP Agri Orinithology

KSA (AGU) 
S1- 679/17(6)

dt 7.7.17

2571098

16 AICRP on spices Pambadumpara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(7)

dt 7.7.17

2654400

17 AICRP on Palms Peelikode

KSA (AGU) 
S1- 669/17(8)

dt 7.7.17

224978

18 AICRP on Rice Mankombu

KSA (AGU) 
S1- 679/17(9)

dt 7.7.17

6832229

19 AICRP on Cashiew, Madakkathara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(10)

dt 7.7.17

4466685

20 AINP on Agri Acrology

KSA (AGU) 
S1- 679/17(11)

dt 7.7.17

1580502

21 AICRP on spices Ambalavayal

KSA (AGU) 
S1- 679/17(12)

dt 7.7.17

215250

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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22 AICRP Sugar cane Thiruvalla

KSA (AGU) 
S1- 679/17(13)

dt 7.7.17

3701509

23 AICRP on vegitable COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(14)

dt 7.7.17

6309743

24 AICRP on PHT Tavanur

KSA (AGU) 
S1- 679/17(15)

dt 7.7.17

5561193

25 AICRP on Cashiew Peelicode

KSA (AGU) 
S1- 679/17(16)

dt 7.7.17

898805

26 AICRP on M& AP, COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(17)

dt 7.7.17

6552449

27 AICRP Floriculture

KSA (AGU) 
S1- 679/17(18)

dt 7.7.17

3257102

28 AICRP on BCCP , COH

KSA (AGU) 
S1- 679/17(19)

dt 7.7.17

3759474

29 AICRP on weed Control, COH
KSA (AGU) 
S1- 
679/17(20)

6208374

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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dt 7.7.17

30 AICRP on Tropical Fruits , Kannara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(21)

dt 7.7.17

7088818

31 AICRP on rice Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(22)

dt 7.7.17

7939832

32 AICRP on Agro metrology COH

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(23)

dt 7.7.17

1005734

33 AICRP on FIM, Tavannur

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(24)

dt 7.7.17

3197474

34 AICRP on Honey Bee , Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(25)

dt 7.7.17

5525105

35 AICRP on Water Management , Chalakudy

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(26)

dt 7.7.17

7363087

36 AICRP on Pesticide Residue, Vellayani KSA (AGU) 
S1- 

3464136

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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679/17(27)

dt 7.7.17

37 AICRP on IFS, Karamana

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(28)

dt 7.7.17

12857105

38 AICRP on forest Crops, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(29)(a)

dt 7.7.17

4603028

39 AICRP on forest Crops TSP, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(29)(a)

dt 7.7.17

53000

40 AICRP on mushroom, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(30)

dt 7.7.17

2165372

41 AICRP on Agro Forestry, Vellanikkara

KSA (AGU) 
S1- 679/17(31)

dt 7.7.17

5459710

42
AICRP on Nematode Pest, 

vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(32)(i)

dt 7.7.17

2691748

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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43
AICRP on Nematode Pest TSP, 

vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(32)(ii)

dt 7.7.17

140000

44
AICRP on management of salt affected soil, 
vyitila

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(33)

dt 7.7.17

831351

45 AICRP on spices , Thrissur COH

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(34)

dt 7.7.17

199481

46 AINP on Veteberate pest

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(35)

dt 7.7.17

227000

47 AICRP on NICRA

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(36)

dt 7.7.17

1146667

48 AINP on Soil Biodiversity COH Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(37)

dt 7.7.17

674337

49 AINP on soil Biodiversity COH Vellanikkara KSA (AGU) 
S1- 

897683

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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679/17(38)

dt 7.7.17

50 AICRP on micro Secondary Nutrients

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(39)

dt 7.7.17

899262

51 CSS on monitoring Pesticide Residues

KSA (AGU) 
S1- 
679/17(40)

dt 7.7.17

3303352

52 ICAR-K.V.K Kannur

KSA (AGU) 
S1- 688/17(1)

dt 10.7.17

7438970

53 ICAR-K.V.K Thrissur

KSA (AGU) 
S1- 688/17(2)

dt 10.7.17

11226087

54 ICAR-K.V.K Palakkad

KSA (AGU) 
S1- 688/17(3)

dt 10.7.17

10873723

55 ICAR-K.V.K Kottayam

KSA (AGU) 
S1- 688/17(4)

dt 10.7.17

15218469

56 ICAR-K.V.K Wyanad KSA (AGU) 
S1- 688/17(5)

9885290

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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dt 10.7.17

57 ICAR-K.V.K Kollam

KSA (AGU) 
S1- 688/17(6)

dt 10.7.17

13296408

58 ICAR-K.V.K Malappuram

KSA (AGU) 
S1- 688/17(7)

dt 10.7.17

14166825

59 ICAR Strenghening of Directorate of Extension

KSA (AGU) 
S1- 688/17(8)

dt 10.7.17

735859

60 NSS Award

KSA (AGU) 
S1- 867/17

dt 29.8.17

65000

61 ICAR-Pre Rabi campaign

KSA (AGU) 
S1- 8710/17

dt 30.8.17

471763

62 ICAR-Skilled Development training course of 
zoo

KSA (AGU) 
S1- 871/17(1)

dt 7.9.17

340400

63 ICAR-KVK Thrissur (revised)

KSA (AGU) 
S1- 871/17(2)

dt 7.9.17

12026087

64 ICAR-Netwok project on Market intelligence KSA (AGU) 942310

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17
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S1- 871/17(3)

dt 7.9.17

65 ICAR-Seed production in agricultural crops

KSA (AGU) 
S1- 871/17(4)

dt 7.9.17

2181820

66 ICAR-Mega seed TSP

KSA (AGU) 
S1- 871/17(5)

dt 7.9.17

149699

67 ICAR-Demonstration of Ragi in Attapadi

KSA (AGU) 
S1- 871/17(6)

dt 7.9.17

104350

68 ICAR-Setting up of mini soil testing lab

KSA (AGU) 
S1- 871/17(7)

dt 7.9.17

602000

69 IMD-Agromet Advaisory services, Pilicode

KSA (AGU) 
S1- 871/17(8)

dt 7.9.17

1165465

70 IMD-Agromet Advaisory Service, Kumarakom

KSA (AGU) 
S1- 871/17(9)

dt 7.9.17

670725

71 IMD-Agromet Advaisory Service, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 871/17(10)

dt 7.9.17

594925
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72 IMD-Agromet Advaisory Service, Thrissur

KSA (AGU) 
S1- 871/17(11)

dt 7.9.17

400608

73 One day farmer fair on Prathan manthri Fasal 
Bheema Yogana

KSA (AGU) 
S1- 871/17(12)

dt 7.9.17

1240782

74 ICAR-Cluster frontline demonstration of pulses 
under NFSM

KSA (AGU) 
S1- 871/17(14)

dt 7.9.17

433610

75 TSP-AICRP on Cashew RARS Pilicode 

KSA (AGU) 
S1- 874/17(1)

dt 27.9.17

330000

76 FLD -AICRP on Rice Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 874/17(2)

dt 27.9.17

70000

77 ICAR-Area wide integrated pest management 
for wilt disease in black pepper KVK Wayanad

KSA (AGU) 
S1- 874/17(3)

dt 27.9.17

224768

78
ICAR-Network project on harvesting 
processing and value addition of natural resins 
& gums, CoF

KSA (AGU) 
S1- 874/17(4)

dt 27.9.17

1006185

79 ICAR-AICRP on MULLARP voluantary centre, 
RARS Pattambi

KSA (AGU) 
S1- 874/17(5)

52349
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dt 27.9.17

80

ICAR-FCI project Study on determining storage
losses of food grains in FCI & CWC 
warehouses and to recommend norms of 
storage losses in efficient warehouses 
management, KCAET Thavanur

KSA (AGU) 
S1- 874/17(6)

dt 27.9.17

97666

81 TSP-AICRP on Cashew CRS Madakathara

KSA (AGU) 
S1- 874/17(7)

dt 27.9.17

190000

82 ICAR-Consortium research project on Borers

KSA (AGU) 
S1- 874/17(8)

dt 27.9.17

250000

83 Breeder seed production under NFSM, ARS 
Thiruvalla.

KSA (AGU) 
S1- 874/17(9)

dt 27.9.17

40000

84 AICRP on Medicinal & aromatic plants, CoH 
Vellanikkara

KSA (AGU) 
S1- 874/17(10)

dt 27.9.17

6552449

85 AICRP on Water management, ARS 
Chalakkudy

KSA (AGU) 
S1- 874/17(11)

dt 27.9.17

7363087

86 AICRP on Agro forestry

KSA (AGU) 
S1- 874/17(12)

dt 27.9.17

5459710

87 CSS on NHM Spices & aromatic plants KSA (AGU) 16562338

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



219

S1- 874/17(13)
(i)

dt 27.9.17

88 Farmers training programme under MIDH

KSA (AGU) 
S1- 874/17(13)
(ii)

dt 27.9.17

545988

89 AICRP on Honey bee & pollinators NARP(SR), 
CoA, Vellayani

KSA (AGU) 
S1- 874/17(14)

dt 27.9.17

3876334

90 AICRP- Strenthening of Directorate of 
Extension (revised)

KSA (AGU) 
S1- 939/17

dt 27.9.17

735859

91
KSCSTE project- carbon Isotope discrimination
and signature for shade tolerence in Black 
Pepper (Piper Nigram)

KSA (AGU) 
S1- 122/17(i) 
dt 6.10.17

166942

92

KSCTE  Back to lab Programme –
Enpowerment of rural women for cultivation of 
economically viable medicinal plant through 
agrobiological interventions

KSA (AGU) 
S1- 771/17(13)
(i)

dt 10.10.17

802743

93
GOK plan Assessment of General combining 
-Ability in selected vascular streak Die Back 
disease (VSD) resistant hybrid of cocoa

KSA (AGU) 
S1- 852/17(2)
(i)

dt 4.12.17

138277

94 IMD Project Agromet Advisory Services 
Pilicode

KSA (AGU) 1165465
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S1- 1098/17(ii)

dt 4.12.17

95 IMD Project Agromet Advisory Service, 
Kumarakom

KSA (AGU) 
S1- 1100/17(iii)

dt 6.12.17

670725

96 ICAR  Training Programme under PDDUUKSU–
scheme of Unnat Bharat Abhayan

KSA (AGU) 
S1- 1139/17

dt 8.12.17

500000

97 CSS on NHM Spices & Aromatic Plants 
consolidated AUC

KSA (AGU) 
S1- 1190/17

dt 21.12.17

17108326

98
ICAR Value chain Interventions in mango for 
Enhancing competativeness for producer 
farmers in Kerala

KSA (AGU) 
S1- 1138//17

dt 11.1.18

1140000

99 IMD project on FAZAL

KSA (AGU) 
S1- 23/18

dt 12.1.18

316198

100
WGDP  Exploitation of Bio Nematicid from –
potential plant of Western Ghat

KSA (AGU) 
S1- 19/18(i) dt 
17.1.18

206162

101
M/s DOW Agro Science Evalution of Herbicide 
XR- 848 Benzyl Ester for weed control in 
direct seeded rice

KSA (AGU) 
S1- 19/18(ii)(b)
dt 17.1.18

191618

102 WGDP  Explorative study and capacity –
develoment on human wild life conflict 

KSA (AGU) 
S1- 19/18(iii) dt

595331
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management in selected forest tracts of 
Kerala 17.1.18

103 ATMA  Management of the invasive alies –
weed Singapore daisy

KSA (AGU) 
S1- 19/18(iv)
(b) dt 17.1.18

266909

104
NABARD RIF for scaling up of establishment of
five demonstration units of GIGGINS farm villa

KSA (AGU) 
S1- 19/18(v) 
(b) dt 17.1.18

257970

105

WGDP empowering women in rice farming 
through gender sensitive farm mechanisation 
and agronomic evaluation of rice transplant for 
women of Western Ghat region

KSA (AGU) 
S1- 19/18(vi) 
dt 19.1.18

384145

106
WNRF project of standardization of Agro 
Technic for Nursery and Organic Farming 
Technic in Noni in Multi croping system

KSA (AGU) 
S1- 19/18(vii) 
(b) dt 19.1.18

148021

107

Kerala Pineapple Mission Project  Organic –
verces inorganic nutrients management of 
Pineapple variety for sale and sustainable 
production

KSA (AGU) 
S1- 19/18(viii)
(b) dt 19.1.18

128670

108
NABARD RIF Project development of family 
farming triller

KSA (AGU) 
S1- 19/18(ix) 
(b) dt 17.1.18

427969

109
Kasargod Development Project- Thirumumbu 
Memorial Centre for studies on farming culture 
( Consolidated 2014-17)

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xi) 
dt 20.1.18

2444414

110
WGDP project income and livelihood 
improvement of banana farmers in Souther 
Western tract through soil fertility intervention

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xiii) 
dt 20.2.18

308815

111 WGDP Project drought mitigating Agro Technic KSA (AGU) 235270
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for summer cultivation of oriental pickling melon S1- 19/18(xiv) 
dt 20.2.18

112

WGDP Project economic importants of Bats, 
their role seed dispesed pollinators and 
controlling insect vectors of infection disease in
the Western Ghat

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xv) 
dt 20.2.18

192715

113 Sri Paul Pothen IFFCO Chair 
KSA (AGU) 
S1- 118/18 dt 
5.2.18

159600

114

WGDP Project Evaluation of sustainable eco 
friendly and cost effective pest management 
alternative for the western ghat region of 
Kerala

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xvi) 
dt 14.2.18

123613

115

WGDP Project Exploitation of bacterial 
endophytes of piper supply from western 
ghats for the management of phytophthora 
capsici infecting black pepper

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xvii) 
dt 14.2.18

233480

116

WGDP Project Assessment of insect 
biodiversity and habitat management in 
cowpea with special emphasis to manage 
stem borer in the western ghat tracts of 
Kollam district

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xviii)
dt 14.2.18

189573

117

NABARD Project Evaluative field study on 
women farmer participation in the farming 
sector of Kerala with focus on hired land 
farming & JLG activities

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xix) 
dt 14.2.18

127950

118
ATHOAM  Assistive technology for hand –
operated agro machinary for the physically 
challenged 

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xx)
(b) dt 14.2.18

398611

119 NABARD RIF Project on Kerasuraksha KSA (AGU) 396868
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Coconut Climber S1- 19/18(xxii) 
dt 21.2.18

120 Kerala State Biodiversity Board Project  –
Inventory of Organic Farms in Kerala

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xxiii)
dt 21.2.18

92100

121

WGDP Project  Impact assessment of –
existing nutrient management practices on soil 
health and development of integrated nutrient 
package for sustainable production of banana 
in the coconut based homsteads of Western 
Ghats through farmer's participatory approach

KSA (AGU) 
S1- 19/18(xxv)
dt 21.2.18

308553

                                                                                                  

   ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 9

എകനകാവ്കമന്റുകള്

FIXED DEPOSIT DETAILS

Sl 
no

RECEIPT
NO.

AMO
UNT

TREA
SURY
/BANK

DATE

DATE
OF 
MAT
URITY

RATE
OF 
INTE
REST

Purpose

1
67076372361 10000 SBT VKA 09/01

/2014
09/01
/2019

8.5%
DR I P
SREEDH
ARAN
NAMBIAR
ENDOW
MENT

2
67142606524 6778

SBT 
MAIN 
TCR

02/02
/2017

02/02
/2020 6.5%

FOUR
ENDOW
MENT
TOGETHER

3
67396683146 150000 SBT VKA 24/03

/2017
24/03
/2018 6.9%

PPIC
SCHOLAR
SHIP

4 AA 
No.287895/24989

68200 SUB 
TREA
SURY 
TCR

11/04
/2013

10/04
/2018

8.5% RKSD JAIN
ENDOW
MENT
PRIZE IN
FISHER

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



225

IES (ADDL 
DEPOSIT)

5
67037090495 2867 SBT VKA 17/05

/2017
17/05
/2018 6.9%

TRIVAND
RUM LIVE
STOCK
IMPRO
VEMENT
ASSOCI
ATION
AWARD

6
67037090825 5261 SBT VKA 17/05

/2017
17/05
/2018 6.9%

RVC
ROLLING
TROPHY

7

JJ 
No.631013/25107

6100

SUB 
TREA
SURY 
TCR

06/06
/2013 05/06

/2018 8.5%

M N PARAM
ESWARAN 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

8

AA 
NO.240563/79901
0500162710

5000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

28/06
/2017

28/06
/2020 8.5%

LATE
ABRAHAM 
THOMAS
ENDO
WMENT

9 A/c No.671887
22048

100000 SBT VKA 06/07
/2012

06/07
/2022

8.75% DR. KUM
ARY
SUSHAMA
MEMORIAL
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ENDOW
MENT

10

AA 
No.240195/79901
0500178509

5500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

27/07
/2017

27/07
/2018

8.5%
VIII DAIRY 
INDUSTRY 
CONFERE
NCE GOLD
MEDAL

11

R.No12107A/c 
No.27753 50000 SCB 

VKA
27/07
/2017

27/07
/2018 8.5%

DR T P
MANO
MOHA
NDAS 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

12

AA No.240194/7
9901050
0178496

10000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

28/07
/2017

28/07
/2018

8.5%

E P MAD
HAVAN
NAIR
MEMORIAL 
ENDO
WMENT
(AGRI)

13

JJ No.427551
/ 27101 2500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

'30-07
-2015

30-07
-2020 9%

DR N 
KUNJAN
PILLAI
MEMORIAL 
ENDO
WMENT

14 JJ No.399999
/27099

7800 SUB 
TREA
SURY 
TCR

30-07
-2015

30-07
-2020

9% ASPEE
GOLD 
MEDAL
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15

JJ No.400000 / 
27100 3400

SUB 
TREA
SURY 
TCR

'30-07
-2015

30-07
-2020 9%

DR N 
KUNJAN
PILLAI
MEMO
RIAL
ENDO
WMENT
(FISHERIES
BRANCH)

16

R.No12017A/c 
No.27673

25000 SCB 
VKA

11/08
/2017

11/08
/2018

8.5%
LALITHA
KALEES
WARAN 
ENDO
WMENT

17

JJ No.609678 / 
29242 100000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

16-08
-2016

16-08
-2021 9%

DR KALEE
SWARAN
MEMORIAL 
ENDO
WMENT
(NEW)

18

AA No.427646 / 
27197

20000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

03/09
/2015

03/09
/2020

9%
DR KALEES
WARAN
MEMORIAL
ENDOW
MENT

19 JJ No.631565 / 
25407

13500 SUB 
TREA
SURY 
TCR

17/09
/2013

16/09
/2018

8.5% PANDAL
AM P R
MADHA
VAN PILLAI
MEMORIAL 
ENDOW
MENT
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(CORPUS
DEPOSIT)

20

JJ No.631581
/ 25423 10000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018 8.5%

KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI
ASSOCIA
TION PRIZE

21

JJ No.631582 / 
25424 2500

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018 8.5%

KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI
ASSOCIA
TION PRIZE

22

JJ No.631580 / 
25422

5000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

25-09
-2013

24-09
-2018

8.5%
DR RENJI
P GEORGE 
MEMORIAL
ENDOW
MENT

23

A/c 
No.37209242157 300000 SBI VKA 03/10

/2017
03/10
/2018 6.5%

DR.P.K.R.
NAIR
ENDOW
MENT

24

AA NO 119455 /
79901050
0227769

1000
SUB TRE
ASURY
TCR

15/10
/2017

15/10
/2018

8.5%
FISH
PROCES
SING BEST
STUDENT
AWARD

25 A/c 
No.67003736030

12250 SBI VKA 26/10
/2017

26/10
/2018

6.5% KERALA
VETY
COLLEGE
ALUMNI
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ASSOCIA
TION MEDA
L (ADDL
DEPOSIT)

26

A/c No.67003
737817

6275 SBI VKA 26/10
/2017

26/10
/2018

6.5%

DR.RENJI P
GEORGE
MEMORIAL 
ENDO
WMEN
T(ADDL
DEPOSIT)

27

AA No.119625 / 
7990105002
70933

2000

SUB 
TREA
SURY
TCR

27/10
/2017

27/10
/2022 8.5%

KAU
AWARD
FOR
TRIBAL
FARMER
TRAINEES

28

JJ No.119843 / 
79901050257746 31800

SUB 
TREA
SURY 
TCR

16-11
-2017

16-11
-2018 8.5%

RKSD JAIN 
ENDO
WMENT
PRIZE IN
FISHERIES 

29
A/c 
No.67343635944 5250

SBI VKA 18-11
-2015

18-11
-2020 7%

FEDERAL
BANK
ENDO
WMENT
FUND

30 210112/10720
037506

200000 DCB 
MAN
NUTHY

11/12
/2016

11/01
/2022

8% DR.K N
SYAM
ASUN
DARAN
NAIR ENDO
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WMENT

31

JJ No.631427 / 
25569 10600

SUB 
TREA
SURY 
TCR

22/11
/2013

22/11
/2018 8.5%

CHINN
AMMA 
THOMAS
MEMORIAL 
ENDO
WMENT

32

JJ No.110605 / 
79901050
0035441

1000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019 9%

MRS. 
DEVAKI
NAIR ENDO
WMENT

33
JJ No.110603 / 
799010500
035432

500000

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019

9% SARDAR
PATEL
AWARD

34

JJ No.110604 / 
79901050
0035436

10800

SUB 
TREA
SURY 
TCR

18/12
/2016

18/12
/2019 9%

DR. 
LALITHA
PREMA
AWARD

35 No.5526 100000 KERALA 
STATE 
CO-OP 
BANK 
TVM

09/08
/1976

PERM
A
NENT

10.25
%

KERALA
STATE
CO-OPER
ATION
DIAMOND
JUBILEE
ENDOWM
ENT (PERM
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DEPOSIT)

36

103140010
104837

500000 SCB,VKA 29/05
/2017 29/05

/2018

9% FEMI JOSE 
ENDOW
MENT

TOTAL 22,90,
381

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 10

തശ്രീര്പകാക്കകാത്തെ ഇനകവകായ്സുകളുകടെ വജശദകാമശങ്ങള്

പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന   &   നഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 01/16-17 11.4.16 19,000 കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,
എ.ആര്.എസസ., ചകാലക്കുടെജ.

2 144/16-17 5.3.17 16,100 എ.എമ.പജ.ആര്.എസസ.,
ഓടെക്കകാലജ

3 151/16-17 23.3.17 2,760
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

4 156/16-17 29.3.17 4,550
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

5 157/16-17 29.3.17 4,690
കപ്രകാഫസര്&കഹഡസ,

കക.വജ.കക., തൃശ്ശൂര്

47,100

കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   പനജയൂര്

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 21/16-17 06.10.16 2,000 ആര്.ആര്,എസസ വവറജല
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2 25/16-17 01.11.16 1,800 കൃഷജഭവൻ,തജലകങരജ

3 32/16-17 11.11.16 6,400 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

4 42/16-17 24.01.17 7,560 ATIC,മണ്ണുത്തെജ

5 49/16-17 08.03.17 1,340 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ

19,100

അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന  ,   ആനക്കയമ

ക്രമ
നമ. ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്

തശ്രീയതജ തുക

1 02/16-17 11.5.16 17,500 ആര്.എ.ആര്.എസസ.,
അമ്പലവയല്.

2 03/16-17 11.05.16 1,000 ഡജ.ടെജ.പജ.സജ., മലപ്പുറമ

3 13/16-17 05.08.16 6,600 കസകായജല്  കണസര്കവഷന
ഓഫശ്രീസസ, കപരജനല്മണ.

4 37/16-17 21.11.16 20,196 കസ്റ്ററസ സശ്രീഡസ ഫകാമ, കചകാകകാടെസ.

5 40/16-17 30.12.16 1,275 കൃഷജ ഭവന, നജലമ്പൂര്.

6 43/16-17 21.01.17 15,375 കൃഷജ ഭവന, ചകാത്തെമമഗലമ.

7 48/16-17 01.03.17 1,10,600 കൃഷജ ഭവന, അമ്പലവയല്.

8 60/16-17 15.03.17 1,22,500
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കൃഷജ ഭവന, ചകാത്തെമമഗലമ.9 61/16-17 15.03.17 57,500

10 65/16-17 17.03.17 10,850 കൃഷജ ഭവന, അമ്പലവയല്.

11 71/16-17 29.03.17 3,000 കൃഷജ ഭവന, തകാനൂര്.

3,66,396

ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ ഒകലറജക്കള്ചര്  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര്

തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 2/16-17 08/04/16 6,275
സൂപ്രണസ,  ഡജസജക്ടസ  അഗ്രജക്കള്ചറല്
ഫകാമ,  കൂതകാളജ,  കപരുവണകാമൂഴജ,
കകകാഴജകക്കകാടെസ

2 31/16-17 06/02/17 11,400 എ.ആര്.എസസ., ചകാലക്കുടെജ

3 33/16-17 04/03/17 31,445 എ.ആര്.എസസ., ആനക്കയമ

49,120

റശ്രീജജയണല് അഗ്രജക്കള്ചറല് റജകസര്ചസ കസ്റ്റഷന  ,   പശ്രീലജകക്കകാടെസ

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക

1 3/16-17 2.5.16 3,871 എ.ടെജ.കഎ.സജ., മണ്ണുത്തെജ.

2 4/16-17 18.5.16 3,90,000 കനലസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വവറജല.

3 8/16-17 28.5.16 12,000 എല്.ആര്.എസസ.  തജരുവജഴകാമകുനസ,
പകാലക്കകാടെസ.

4 10/16-17 3.6.16 40,950 പ്രജനസജപല്  അഗ്രജകള്ചറല്
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ഓഫശ്രീസര്, കണ്ണൂര്.

5 27/16-17 26.10.16 20,000 കൃഷജ ഭവന, കചറുവത്തൂര്.

6 30/16-17 10.11.16 20,300 കകാര്ഷജക കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ.

7 43/16-17 15.3.17 16,875 കൃഷജ ഭവന, കടെമമ്പൂര്

5,03,996

അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനകഫകാര്കമഷന കസനര്  ,   മണ്ണുത്തെജ

ക്രമ നമ. ഇനകവകായ്സസ നമ, തുക ലഭജക്കകാനുള്ള തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 10/16-17 4,800 COH കവള്ളകാനജക്കര

2 13/16-17 8,400 RARS കകായമകുളമ

3 16/16-17 580 BRS കണകാറ

4 17/16-17 8,000 KVK കകകാടയമ

5 18/16-17 1,365 KVK മലപ്പുറമ

6 21/16-17 3,800 RRS വവറജല

7 28/16-17 4,000 ARS മണ്ണുത്തെജ

30,945

കകാര്ഷജക വജജകാന കകന്ദ്രമ  ,   വയനകാടെസ

ക്രമ നമ. ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 8/ 16-17 23.08.16 11,400 ADR, AARS, Ambalavayal
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2 15/ 16-17 20.09.16 2,46,000 KB, Vythiri

3 16/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Vythiri

4 18/ 16-17 20.09.16 47,250 KB, Meppadi

5 17/ 16-17 20.09.16 24,600 KB, Meppadi

6 19/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Mananthavady

7 20/ 16-17 20.09.16 1,47,600 KB, Kalpetta

8 21/ 16-17 20.09.16 73,800 KB, Pozhuthana

9 22/ 16-17 20.09.16 26,500 KB, Pozhuthana

10 23/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Thariode

11 26/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Vengappally

12 27/16-17 20.09.16 84,000 KB, Vellamunda

13 28/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Thondarnadu

14 29/ 16-17 20.09.16 52,500 KB, Edavaka

15 31/ 16-17 20.09.16 21,000 KB, Thirunelly

16 33/ 16-17 20.09.16 2,46,000 KB, Kottathara

17 34/ 16-17 20.09.16 31,500 KB, Kottathara

18 36/ 16-17 20.09.16 1,35,000 KB, Sulthan Bathery

19 59/ 16-17 28.09.16 4,92,000 KB, Muttil

20 60/ 16-17 28.09.16 52,500 KB, Muttil
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21 70/ 16-17 14.10.16 2,46,000 KB, Moopainad

22 71/ 16-17 14.10.16 31,500 KB, Moppirinadu

23 74/ 16-17 20.10.16 3,69,000 KB, Padinjarethara

24 75/ 16-17 20.10.16 36,750 KB, Padinjarethara

25 83/ 16-17 10.11.16 63,000 KB, Panamaram

26 86/ 16-17 16.11.16 63,000 KB, Pulpally

27 90/ 16-17 14.12.16 26,719 ARS, Anakkayam

28 124/ 16-17 19.01.17 26,320
Ast  Soil  chemist,
mobile  soil  testing  lab,
Malappuram

27,21,939

കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ. ബജല് നമ./
തശ്രീയതജ തുക വകാഹനമ ഉടെമസ്ഥന

1 764/
05.04.16

3,350
KL8AU

5200

കപ്രകാഫസര്
&കഹഡസ  അഗ്രജ.
എഞജ
നശ്രീയറജങ്ങസ ,

2 777/
20.05.16 11,314 KL8AB4289 രജജസകാര്,

കക.എ.യ.

3 809/
05.08.16 11,630 KL8AU5204 Professor

& Head, Olericulture

4 810/
05.08.16 1,981 KL8N446 Associate

Dean, COH, Vellanikkara
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5 822
/30.08.16 3,000 KL8N446 Associate

Dean,COH

6

836/
26.09.16 6,851 KL8-N3782 Registrar

7 843/-- 947 KL08G654 -

8 849/
05.12.16 4,500 KL08AP6234 ATIC

9
862/
05.12.16 462 KL08K7598

Prof&Head

AICRP

44,035

ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ വമകക്രകാബകയകാളജജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര് തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 228/16-17 17/5/16 150
Professor & Head,

ARS, Chalakkudy

2 229/16-17 19/5/16 4,800 Professor & Head, AMPRS, Odakkali

3 232/16-17
03/06/1
6 6,000

Health Supervisor,

Kottayam Municipality

4 239/16-17 17/6/16 75,000 Secretary, Palakkad Municipality

5 241/16-17 23/6/16 3,000 Production Manager, Central Hatchry,
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Chengannur, Angadikkal South

6 249/16-17 26/7/16 400 Venu.P.V., Chalakkudy

7 250/16-17 27/7/16 14,400
Associate Dean,

Horti college

8 255/16-17 26/8/16 4,500

Secretary,

Paravoor Municipality

9 261/16-17 23/9/16 1,720

Secretary,

Mezhuveli Grame Panchayath

Pathanamthitta

10 262/16-17 23/9/16 1,720

Spice root

Akkaralikalam,

Medumudy, Alappuzha

11 265/16-17 2/10/16 1,600

Elamala Bio tech lab,

Chellarkovil P.O.

Idukki

12 266/16-17 19/10/16 2,800 Phytochran Bioscience
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Kumaranelloor.P.O.

Mukkam, Kozhikkodu

13 272/16-17 20/12/1
6 3,000

Anoop Roy,

Health Inspector,

Protect cut

TVM Municipal Corporation

14 274/16-17 21/12/16 1,075

Spice root,

Nedumudy.P.O.,

Alappuzha

15 283/16-17 9/2/17 2,422
Professor & Head,

KVK, Thrissur

16 287/16-17 1/3/17 15,000 Adithya  Waste  Management,
Pathanamthitta Municipality

17 288/16-17 14/3/17 30,000
Kozhikode Corporation

Circle 17

18 291/16-17 30/3/17 30,000
Health Officer,

Municipal Corporation, Kollam

19 292/16-17 29/3/17 400
Berin Pathrose

20 293/16-17 29/3/17 800 Gandhi Smarakam
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Gramaseva Kendram,

S.L. Puram, Alapuzha.

21 294/16-17 29/3/17 6,000
Professor & Head,

Communication Centre

2,04,787
കകാര്ഷജക കകകാകളജസ  ,   പടെനക്കകാടെസ

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 37/16-17 11.11.16 59,375 പ്രകാകദശജകകകാര്ഷജക
ഗകവഷണകകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ.

2 40/16-17 ---- 67,500 കൃഷജഭവന,കുറജകക്കകാല്

3 66/16-17 27.2.17 60,000 കൃഷജഭവന,കുനമല്

4 74/16-17 14.03.17 1,33,350 കൃഷജഭവന, കബഡഡ്ക്ക

3,20,225

കക എ യ പ്രസസ  ,   മണ്ണുത്തെജ

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനകവകായ്സസ
നമ്പര്

തുക സ്ഥകാപനമ

1 1/16-17 11,000 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

2 25/16-17 225 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3 26/16-17 71,830 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര
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4 32/16-17 12,900 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
കവള്ളകാനജക്കര

5 37/16-17 60 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

6 38/16-17 60 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

7 41/16-17 620 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

8 42/16-17 120 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

9 43/16-17 60 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

10 44/16-17 180 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

11 48/16-17 3,200 രജജസകാര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

12 72/16-17 7,950 കമകപപകാളര്,കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

13 73/16-17 250 ഡയറക്ടര് ഓഫസ റജകസര്ചസ, കക എ യ

14 117/16-17 1,200 വലകബ്രറജയന, കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

15 120/16-17 16,200 ഡശ്രീന. കക സജ എ ഇ ടെജ, തവനുര്

16 121/16-17 54,000 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര

17 134/16-17 36,000 ഡശ്രീന, സജ ഒ എ, കവള്ളകായണജ

18 135/16-17 1,72,550 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

19 139/16-17 1,720 ഡയറക്ടര്(അക്കകാഡമജ  ഓഫസ  പജ  ജജ
സ്റ്റഡശ്രീസസ), കക എ യ, കവള്ളകാനജക്കര
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20 143/16-17 9,160 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

21 146/16-17 500 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

22 149/16-17 650 കകകാഓര്ഡജകനറര്,  ഐ പജ  ആര് കസല്,
കവള്ളകാനജക്കര

23 152/16-17 3,825 ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  സ്റ്റുഡനസസ
കവല്കഫയര്, കവള്ളകാനജക്കര

24 154/16-17 6,200 പബജക്കസ റജകലഷന ഓഫശ്രീസര്,  കക എ യ,
മണ്ണുത്തെജ

25 157/16-17 2,550 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കവള്ളകാനജക്കര

26 167/16-17 4,550 അകസകാസജകയറസ ഡശ്രീന,  സജ സജ ബജ എമ,
കവള്ളകാനജക്കര

27 177/16-17 96,400 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്

28 193/16-17 25,000 ഡശ്രീന, അഗ്രജ എനജജനശ്രീയറജമഗസ, തവന്നൂര്

29 194/16-17 1,00,700 സജ ആര് എസസ, പകാമ്പകാടുമപകാറ

30 199/16-17 1,00,000 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

31 200/16-17 1,04,000 അകസകാസജകയറസ  ഡശ്രീന,  സജ  ഒ  എചസ,
കവള്ളകാനജക്കര

32 203/16-17 48,430 ആര് എ ആര് എസസ, പശ്രീലജകകകാടെസ ഡശ്രീന,

33 205/16-17 5,900 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്
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34 208/16-17 1,27,300 സജ ഒ വജ എ സസ, പൂകക്കകാടെസ

35 210/16-17 26,500 സജ ഒ എചസ, കവള്ളകാനജക്കര

36 216/16-17 8,500 ഡശ്രീന, കക സജ എ ഇ ടെജ, തവന്നൂര്

37 217/16-17 470 കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

38 220/16-17 40,000 പജ ആര് എസസ, പനജയൂര്

39 222/16-17 31,750 കകകാകളജസ  ഓഫസ  കഫകാറസ്റ്ററജ,
കവള്ളകാനജക്കര

40 225/16-17 3,620 കസനടല് വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര

41 226/16-17 8,300 ആര് എ ആര് എസസ, കുമരകമ

42 228/16-17 600 കക എ യ, പ്രസസ

43 236/16-17 20,180 കക വജ കക, കകകാടയമ

44 243/16-17 600 കക എ യ, പ്രസസ

11,65,810

ആകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല് പകാനസ  ,   ഓടെക്കകാലജ

ക്രമ നമ്പര് ഇനകവകായ്സസ നമ്പര് തുക സ്ഥകാപനമ

1 08/16-17 11,875 ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.

2 09/16-17 6,531 ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.

18,406
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കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര് എഞജനശ്രീയറജമഗസ   &   കടെകകകാളജജ  ,   തവനൂര്

ക്രമ
നമ.

ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 01/16-17 13.05.16 2,500 വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ

2 10/16-17 11.08.16 1,750 കഹകാര്ടജകള്ചര്  കകകാകളജസ,
കവള്ളകാനജക്കര

3 21/16-17 09.01.17 25,600 കൃഷജ ഭവന, തജരൂര്

4 22/16-17 21.02.17 13,745 കൃഷജ ഭവന, തൃപകങ്ങകാടെസ

43,595

വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   കണകാറ

ക്രമ നമ്പര് ഇനകവകായ്സസ നമ്പര്,
തശ്രീയതജ തുക ഇനകവകായ്സസ വകപറജയ സ്ഥകാപനമ

1 8/16-17 8,600 എ ഡജ എ, മുലകശരജ

2 19/16-17 3,550 ക വൃഷജഭവന, കുഴല്മനമ

3 50/16-17 1,600 കസക്രടറജ, എഫസ ഇ ഒ കുഴല്മനമ

4 56/16-17 1,500 എ ഒ, മുളര്ക്കര

5 76/16-17 2,775 എ ഒ, കൃഷജഭവന, എടെവജലങ്ങസ

18,025
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ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ കപ്രകാസസജമഗസ കടെകകകാളജജ  ,   കവള്ളകാനജക്കര

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 67/16-17 15.12.16 2,565 കക.സജ.എ.ഇ.ടെജ., തവനൂര്.

2 06/16-17 07.02.17 20,900 കക.സജ.എ.ഇ.ടെജ., തവനൂര്.

3 07/16-17 12,350 കക.വജ.കക., കകകാടയമ.

35,815

കകകാക്കനടസ മജഷന  ,   പടെനക്കകാടെസ

ക്രമ നമ.
ഇനകവകായ്സസ

നമ്പര്
തശ്രീയതജ തുക വകപറജയ സ്ഥകാപനമ/വദക്തജ

1 2/5-16- 31.5.16 63,000 K.S.C.D.C,TVM

2 3/5-16 31.5.16 39,000 K.S.C.D.C,EKM

3 4/5-16 31.5.16 18,000 KSCDC,ELATHUR

4 5/5-16 31.5.16 9,000 K.S.C.D.C,ARALAM

5 2/6-16 2-6-16 15,000 ,K.S.C.D.C,TVM

6 3/6-16 4.6.16 36,000 K.S.C.D.C,

7 4/6-16 8.6.16 15,000 K.S.C.D.C

8 7/6-16 30.6.16 54,000 K.S.C.D.C,TVM
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9 7/6-16 19.9.16 1,20,000 K.S.C.D.C,TVM

10 2/7-16 31.7.16 7,790 K.S.C.D.C,TVM

11 4/8-16 31.8.16 99,000 K.S.C.D.C,TVM

12 5/8-16 31.8.16 7,000 KCAET, THAVANUR

13 3/9-16 30.9.16 64,450 K.S.C.D.C,TVM

14 2/10-16 31.10.16 38,000 K.S.C.D.C,TVM

15 1/11-16 30.11.16 7,500 K.S.C.D.C,TVM

16 2/12-16 8.12.16 17,500 HORTICORP, TVM

17 3/12-16 27.12.16 17,500 HORTICORP,TVM

18 4/12-16 31.12.16 13,250 K.S.C.D.C,TVM

19 2/1-17 8.1.17 21,000 HORTICORP,TVM

20 2/3-17 7.3.17 7,000 KCAET,THAVANUR

6,68,990

പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ  ,   അമ്പലവയല്

ക്രമ 

നമ
തജയതജ പകാര്ടജ ഇനമ രൂപ

1 2/16-17 സതശ്രീഷസ ആര് സജല്വര് ഓക്കസ 
സശ്രീഡഡജങ്സസ

1,20,000/-
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7.5.16 IRTC മുണ്ടൂര്,പകാലക്കകാടെസ

2
4/16-17

19.5.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
മകാങ്ങ 50,000/-

3
5/16-17

26.5.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
വപന ആപജള് 30,000/-

4
16/16-17

14.6.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ

പകാഷന ഫ്രൂടസ

 ചക്ക
10678/-

5
17/16-17

19.7.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
കവള്ളപയര് 28,595/-

6
22/16-17

12.8.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
പകാഷന ഫ്രൂടസ 4750/-

7
26/16-17

22.8.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS മണ്ണൂത്തെജ

മകാകങകാസ്റ്റശ്രീന

റമബൂടകാന
57475/-

8
28/16-17

29.6.16

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

KVK അമ്പലവയല്
ചക്ക 1500/-

9
29/16-17

1.9.16

സബസ കളക്ടര്

പ്രജയദര്ശജനജ ടെശ്രീ എകസ്റ്ററസ,

മകാനനവകാടെജ

സശ്രീഡസ ലജങ്സസ 36375/-

10
31/16-17

7.9.16
ADR,RARS പശ്രീലജകക്കകാടെസ കകകാകകകാനടസ സശ്രീഡസ 

ലജങ്സസ 11250
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11 2/16-17 കുടുമബ ശശ്രീ കകകാ-
ഓര്ഡജകനറര് 7400/-

12
43/16-17

18.3.17

കപ്രകാഫസര് & കഹഡസ,

ARS ആനക്കയമ
സശ്രീഡസ ലജങ്സസ 8740/-

13
52/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,അമ്പലവയല് സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

14
53/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,മശ്രീനങ്ങകാടെജ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

15
54/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,ബകത്തെരജ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

16
55/16-17

27.3.17
കൃഷജ ഭവന,നൂല്പ്പുഴ സക്യൂകഡകാകമകാണകാസസ 28800/-

ആകക 481963

ആകക 67,40,247

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



250

അനുബനമ 11

ഫകൗ കണഷന ഫണസ - സ്ഥജര നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരമ
ക്രമ
നയം. എഫന്റ്.ഡതി. നയം./തതീയതതി തുക കഹാലഹാവധതി

1 എ.എ.നയം.335093/
779010500030777/08.12.2016 500000 3 വര്ഷയം

(07.12.2019)

2
എ.എ.നയം.335094/

779010500030778/
08.12.2016

500000 3 വര്ഷയം
(07.12.2019)

3
എ.എ.നയം.267407/

799010500305649/
05.01.2018 (പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(01.01.2021)

4
എ.എ.നയം.335558/

799010570570558/
01.02.2017

950000 3 വര്ഷയം
(01.02.2020)

5
എ.എ.നയം.335638/

799010500075936/
09.02.2017

200000
3 വര്ഷയം

(07.02.2020)

6
എ.എ.നയം.335782/

799010500091555/
22.02.2017

400000 3 വര്ഷയം
(21.02.2020)

7 എ.എ.നയം.342168/
799010500117029/

500000 3 വര്ഷയം

കകരള കകാര്ഷജക സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡജറസ റജകപകാര്ടസ  2016-17



251

28.03.2017 (27.03.2020)

8
എ.എ.നയം.342169/
799010500117035/

28.03.2017
500000 3 വര്ഷയം

(27.03.2020)

9
എ.എ.നയം.342170/

799010500117040/
28.03.2017

500000
3 വര്ഷയം

(27.03.2020)

10
എ.എ.നയം.342882/

799010500162937/
30.06.2017 (പുതുകതിയതന്റ്)

300000 3 വര്ഷയം
(27.06.2020)

11
എ.എ.നയം.436042/

799010500175037/22.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(21.07.2020)

12 എ.എ.നയം. 436012/19.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്) 700000 3 വര്ഷയം

(19.07.2020)

13 എ.എ.നയം. 436011/19.07.2017
(പുതുകതിയതന്റ്) 100000 3 വര്ഷയം

(13.07.2020)

14
എ.എ.നയം. 436367/

799010500200863/14.09.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

200000 3 വര്ഷയം
(11.09.2020)

15
എ.എ.നയം. 267233/

799010500292294/20.12.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(19.12.2020)

16
എ.എ.നയം. 267717/

799010500332691/07.02.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(05.02.2021)

17 പജ.പജ.നയം.968335/ 31476/ 1200000 3 വര്ഷയം
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09.03.2015 (09.03.2018)

18 പജ.പജ.നയം.968590/ 31734/
07.05.2015 950000 3 വര്ഷയം

(07.05.2018)

19 പജ.പജ.നയം.563860/ 33414/
04.04.2016 500000 3 വര്ഷയം

(10.12.2018)

20 പജ.പജ.നയം.563452/ 33008/
23.01.2016 500000 3 വര്ഷയം

(23.01.2019)

21 പജ.പജ.നയം.563453/ 33009/
23.01.2016 500000 3 വര്ഷയം

(23.01.2019)

22
എ.എ.നയം. 267584/

799010500321526/23.01.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(20.01.2021)

23 പജ.പജ.നയം.082426/ 31976/
19.06.2015

500000 3 വര്ഷയം
(19.06.2018)

24 പജ.പജ.നയം.563846/ 33391/
30.03.2016

500000 3 വര്ഷയം
(30.03.2019)

25
എ.എ.നയം. 342515/

799010500139704/15.05.2017
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000
3 വര്ഷയം

(13.05.2020)

26
എ.എ.നയം. 267764/

799010500337288/15.02.2018
(പുതുകതിയതന്റ്)

500000 3 വര്ഷയം
(12.02.2021)

27
അകക്കൗണന്റ് നയം.35532551352

(എസന്റ്.ബതി.പഎ. പമയതിന് ബഹാഞന്റ്,
തൃശ്ശൂര്.)

557594
1 വര്ഷയം

(28.01.2019)

28 പജ.പജ.നയം.563444/ 33299/ 500000 3 വര്ഷയം
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16.03.2016 (16.03.2019)

29 എ.എ.നയം. 335842/
799010500092261/28.02.2017 500000 3 വര്ഷയം

(28.02.2020)

ആപക 1,50,57,594

ജജഹായതിനന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനമ 12
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വജവജധ കകന്ദ്രങ്ങള്

കകകാകളജുകള്

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കകകാകളജസ, കവള്ളകായണജ

• കകകാ-ഓപകറഷന ബകാങജങ്ങസ & മകാകനജ്കമനസ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കകകാകളജസ, പടെനക്കകാടെസ

• കഫകാറസജ കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കകളപജജ കകകാകളജസ ഓഫസ അഗ്രജക്കള്ചര് എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ & കടെകകകാളജജ, 
തവനൂര്

• അക്കകാദമജ ഓഫസ വകമറസ കചയ്ഞസ എജുകക്കഷന ആനസ റജസര്ചസ, 
കവള്ളകാനജക്കര

എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ വജഭകാഗങ്ങള്

• ഡയറക്ടകററസ ഓഫസ ഫജസജക്കല് പ്ളകാനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ ഡജവജഷന, കുമരകമ

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ  ഡജവജഷന, തവനൂര്

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, മണ്ണുത്തെജ

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ

• കമക്കകാനജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇലക്ട്രേജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകായണജ

• ഇലക്ട്രേജക്കല് സബസ ഡജവജഷന, കവള്ളകാനജക്കര

• എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ സബസ ഡജവജഷന, കുമരകമ

• അഗ്രജക്കള്ചറല് എഞജനശ്രീയറജങ്ങസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര
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കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രങ്ങള് 

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, വയനകാടെസ 

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, പകാലക്കകാടെസ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കണ്ണൂര്

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാടയമ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, മലപ്പുറമ

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, തൃശൂര്.

• കൃഷജ വജജകാന കകന്ദ്രമ, കകകാലമ

കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രങ്ങള്

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, തജരുവല 

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, മണ്ണുത്തെജ

• കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, ആനക്കയമ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, അമ്പലവയല്

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കുമരകമ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പടകാമ്പജ

• പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പശ്രീലജകക്കകാടെസ

• അകരകാമകാറജകസ ആനസ കമഡജസജനല് പകാനസസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ഓടെക്കകാലജ

• അകഗ്രകാണമജകസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ചകാലക്കുടെജ

• വകാഴ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കണകാറ

• കകകാക്കനടസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, ബലരകാമപുരമ

• കകാഷത റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മകാടെക്കത്തെറ

• കകാര്ഡമമ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, പകാമ്പകാടുമപകാറ

• കക്രകാപജങ്ങസ സജസ്റ്റമസസ റജസര്ചസ കസനര്, കരമന

• കകകാകക്കകാ റജസര്ചസ കസനര് (സജ.സജ.ആര്.പജ.), കവള്ളകാനജക്കര

• ഇ.സജ.എഫസ. യൂണജറസ, തജരുവല

• വപനകാപജള് ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, വകാഴക്കുളമ

• ഫകാമജങ്ങസ സജസ്റ്റമസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, സദകാനനപുരമ

• കുരുമുളകസ ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, പനജയൂര്
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• ഓണകാട്ടുകര പ്രകാകദശജക കകാര്ഷജക ഗകവഷണ കകന്ദ്രമ, കകായമകുളമ

• വറസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, മകങകാമ്പസ

• വറസസ റജസര്ചസ കസ്റ്റഷന, വവറജല

• സബസ കസനര് ഓഫസ ആര്.എ.ആര്.എസസ(എന ആര്). പശ്രീലജകക്കകാടെസ, മകഞശസ്വര്

കകാര്ഷജക വജജകാന വദകാപന വജഭകാഗങ്ങള്

• ഡയറക്ടര് ഓഫസ എക്സ്റ്റനഷന

• കമക്യൂണജകക്കഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കടെകകകാളജജ ഇനകഫകാര്കമഷന കസനര്, മണ്ണുത്തെജ

• ഇനഫര്കമഷന കമ കസയജല്സസ കസനര്, കകകാഴജകക്കകാടെസ

ഭരണ നജര്വ്വഹണ വജഭകാഗങ്ങള്

• കക.എ.യ. കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇകനണല് ഓഡജറസ സര്ക്കജള് (എന.ആര്.), കകകാഴജകക്കകാടെസ

• ഇകനണല് ഓഡജറസ സര്ക്കജള് (എസസ.ആര്.), കവള്ളകായണജ

• കപനഷന & other funds, കഹഡ്കസ്വകാര്കടഴസ

കടയജനജമഗസ കകന്ദ്രങ്ങള്

• കസനടല് കടയജനജങ്ങസ ഇനസ്റ്റജറക്യൂടസ, മണ്ണുത്തെജ

• കടയജനജമഗസ സര്വ്വശ്രീസസ സശ്രീമ, കവള്ളകായണജ

പ്രകതദകമ കപ്രകാജക്റ്റുകള്

• എന.എ.ആര്.പജ. (എസസ.ആര്.), കവള്ളകായണജ

• എ.ഐ.എന.പജ. ഓണ കപസ്റ്റജവസ ഡസ കറസജഡക്യൂസസ

• ഫ്കളകാറജകള്ചര് ഇമപ്രൂവ്കമനസ കപ്രകാജകസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ നശ്രീമകറകാഡസ, എന.എ.ആര്.പജ., കവള്ളകായണജ

• ഡജ.ബജ.ടെജ. വബറകാകസ കമറകബകാളജയമ അനകാലജസജസസ ഇന ജജഞര്, 
കവള്ളകാനജക്കര
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• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ കമഡജസജനല് ആനസ അകരകാമകാറജകസ പകാനസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ കവജജറബജള് ഇമപ്രൂവ്കമനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• എനകമകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര.

• കസനര് കഫകാര് പകാനസ ബകയകാ-കടെകകകാളജജ ആനസ കമകാളജകതലകാര് ബകയകാളജജ

• പകാകനഷന കക്രകാപസ ആനസ വസ്പെസസസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചറല് കമറശ്രീരജകയകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• സശ്രീഡസ കടെകകകാളജജ യൂണജറസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര.

• പകാനസ പകാകത്തെകാളജജ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കപ്രകാസസജങ്ങസ കടെകകകാളജജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര

• അകഗ്രകാണമജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കസനര് കഫകാര് കജനര് സ്റ്റഡശ്രീസസ ഇന അഗ്രജക്കള്ചര്, കഹകാര്ടജകള്ചര് 
കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• അഗ്രജക്കള്ചര് വമകക്രകാബകയകാളജജ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• കറഡജകയകാ കടസര് ലകാബസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ ഓഫസ കസകായജല് സയനസസ ആനസ അഗ്രജക്കള്ചറല് കകമജസജ

• കകകാക്കനടസ മജഷന, പടെനക്കകാടെസ

• ഡജപകാര്ടസകമനസ ഓഫസ അകഗ്രകാണമജ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഒകലരജക്കള്ചര് ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, കവള്ളകാനജക്കര

• പകാനസ ബ്രശ്രീഡജങ്ങസ ആനസ ജനജറജകസ ഡജപകാര്ട്ടുകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• അഗ്രജക്കള്ചറല് ഇക്കകണകാമജകസ ഡജപകാര്ടസകമനസ, കഹകാര്ടജകള്ചര് കകകാകളജസ, 
കവള്ളകാനജക്കര.

• എ.ഐ.സജ.ആര്.പജ. ഓണ വശ്രീഡസ കണകടകാള്, 

• ബകയകാ കണകടകാള് ഓഫസ കക്രകാപസ കപസ്റ്റസ (ബജ.സജ.സജ.പജ.), കവള്ളകാനജക്കര

• കുടനകാടെസ പകാകക്കജസ, ആര്.ആര്.എസസ., മകങകാമ്പസ.
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മറ സ്ഥകാപനങ്ങള്

• കക.എ.യ. സ്കൂള്, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകാനജക്കര

• ഇനസക്ഷണല് ഫകാമ, കവള്ളകായണജ

• കസനര് കഫകാര് ഇ-കലണജങ്ങസ ഇന അഗ്രജക്കള്ചര്

• യൂണജകവഴസ സജറജ വലബ്രറജ, കവള്ളകാനജക്കര

• കക.എ.യ. പ്രസസ, മണ്ണുത്തെജ

• കക.എ.യ. എകസ്റ്ററസ

• പകാനസ കപ്രകാപകഗഷന ആനസ നഴറജ മകാകനജ്കമനസ യൂണജറസ, കവള്ളകാനജക്കര

• കസനര് കഫകാര് ഇനഫര്കമഷന കടെകകകാളജജ ആനസ ഇനസ്ട്രുകമകനഷന, 
കവള്ളകാനജക്കര

കജകായജനസ ഡയറക്ടര്
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