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ന�:- കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1 -646/2019      തിയംതി : 30/08/2019

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO 2017-18 വര്ഷികെP ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� 

1994-കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 3ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� നയം7�, വകുപ്പ്� 13, 1994-കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 

3ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� ചട്ട്� 18 എന്നവ പ്ര�	ര� പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതി�

ഓഡിറ്റ്� നOP	ന് ചു7തിലാകെപ്പ്ട്ട് 
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്

ശ്രീt7തി കേസം	3.എ., കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര് 
(01.04.2018 മുതില് തുOരുന്നു)

ഓഡിറ്റ്� നOPയം �	ലായംളവ� 04.05.2018 മുതില് 23.03.2019 വകെര *
* ഓ ഡിറ്റ്� നOPയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 15 ല് നല്�യംട്ടുണ്ട�.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉകേ|,	ഗസ്ഥാര്

കൈവസം� ച	ന്സംലാര്

കേഡി	. പ. ര	കേജിന്ദ്രന് 01.04.17 മുതില് 31.10.17 വകെര

കേഡി	. Oക്കറി	� 7tണ് 01.11.17 മുതില് 27.12.17 വകെര

കേഡി	. ആര് ചന്ദ്രബ	ബു 28.12.17 മുതില് 31.3.18 വകെര

രജിസ്ട്രാ	ര് കേഡി	.ലാtന	കു7	ര.എസം� 01.04.17 മുതില് 31.03.18 വകെര

��പ് കേN	ളര്

ശ്രീt. O. എസം�. 7ജിt|� 01.04.17 മുതില് 31.05.17 വകെര

കേഡി	. ലാtന	കു7	ര 31.05.17 മുതില് 22.08.17 വകെര

ശ്രീt.ഇ പ ര	ജ്കേ7	ഹിന് 23.08.2017 മുതില് തുOരുന്നു

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ആമുഖ� 

കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുകേവണ്ട  കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന  ഓഡിറ്റ്�
വകുപ്പ്�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന  40-ാ	7തി�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്	ണ്തി�.  വശാ|7	യം  ഓഡിറ്റ്�
നരtക്ഷണ്ങ്ങളOങ്ങയം ഒന്ന	� ഭാ	ഗ7	ണ്� ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ് മുഖ,ഉള്ളാOക്ക�.  കെപ	തു
അവകേലാ	�ന�,  ധാന�	ര,വും�  വനകേയം	ഗവും�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തിലാ
നOപO�ള	വശാ,7	കുന്ന  വഷിയംങ്ങള്,  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സം�ബന്ധിച്ച്
സംവകേശാഷിപര	7ര്ശാങ്ങള് എന്നവയം	ണ്�  ഈ ഭാ	ഗP�  ഉള്കെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.
വരവനങ്ങളലും�  കെചലാവനങ്ങളലും�  നര്വ്വഹിണ്	ധാ�	ര�ളുകെOകേയം	
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരുകെOകേയം	  ഭാ	ഗത്തുനന്നുമുണ്ട	യം  വtഴ്ച�ള്  മൂലാ�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കുണ്ട	യം  നഷ്ടം�  ഒന്ന	�  ഭാ	ഗP�  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
ഇവകെയം	ന്നു� തികെന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� സംmന്ത� നലാക്ക� പരഹിരക്ക	ന് �ഴിയം	P
നഷ്ടംങ്ങളല്ല.  ആയംതിന	ല്  O  പര	7ര്ശാങ്ങള്  ഭാ	ഗ�  2,  3  ഭാ	ഗങ്ങളലാ	യം  ഉള്
കെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.  എന്ന	ല്  ഇവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തിലാPല്
പരഹിരക്കകെപ്പ്ടുന്നകെല്ലങ്കില്  അടുP  വര്ഷികെP  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഇവ
പരഗണ്ക്കുന്നതു7	ണ്�.  ഓഡിറ്റ്�  ച	ര്ജ്ജ്�,  ഓഡിറ്റ്�  പ്രതി,വകേലാ	�ന� എന്നവയം	ണ്�
4-ാ	� ഭാ	ഗP� ഉള്കെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.

 കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന  ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്കെന്റ്  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ങ്ങനു�  തുOര്
നOപO�ള്ക്കു7	യം രൂപ� കെ�	ടുP ഓഡിറ്റ്� ഇന്3ര്കേ7ഷിന് 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� സംസ്റ്റം�
(AIMS)  എന്ന  ഓണ്കൈലാന്  സം�വധാ	നPലൂകെOയം	ണ്�  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതി�.  ഇതിനുള്ളാ 7റുപO�ള് സംmt�രക്കലും� പുനരഭാപ്ര	യം നOപO�ളു�
ഇകേതി സം�വധാ	നPലൂകെO തികെന്നയം	ണ്� തുOരു�.
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ഭാ�ഗം 1
ഓഡി�റ്റ്� റി�പ്പോ��ര്ട്ട്�

1-1 പൊ��തു അവപ്പോ��കനം

�	ര്ഷി�ര�ഗകെP  ഗകേവഷിണ്പഠനങ്ങള്ക്കു�  കേ�രളtയം�	ര്ഷി�കേ7ഖലായുകെO  സംര്
വ്വകേതി	ന്മുഖ7	യം വളര്ച്ച്,  ആധുന�വല്ക്കരണ്� എന്നt ലാക്ഷ,ങ്ങള്ക്കു7	യം  കെ�.എ.യു ആക്ട�
1971  പ്ര�	ര�  1972  കെ3ബ്രുവര ഒന്ന	� തിtയംതി കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നലാവല്
വന്നു. തൃശ്ശുര്-പ	ലാക്ക	O� കേ|ശാtയംപ	തിയുകെO സം7tപP	യം തൃശ്ശൂര് പട്ട്ണ്Pല് നന്ന� 13 �. 7t.
അ�കെലായം	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO മുഖ, �	മ്പസു� ഭാരണ്�	ര,	ലായംവും� സ്ഥാതി കെചയ്യുന്നതി�.

�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നലാവല് വന്നകേപ്പ്	ള് വവധാ സംര്ക്ക	ര് വകുപ്പു�ളുകേOയു�
7റ്റു  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്�ളുകേOയു�  അധാ�	ര  പരധായംല്  �	ര്ഷി�  കേ7ഖലായു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
നലാവലുംണ്ട	യംരുന്ന കേ�	കേളജു�ള്, ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്, 3	മു�ള്, 7റ്റു ചലാ അനുബന്ധി
സ്ഥാ	പനങ്ങള്  എന്നവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കൈ�7	റിക്കട്ട്.  അവയു�  വവധാ
�	ലാഘട്ട്ങ്ങളലാ	യം  ആര�ഭാച്ച്  പുതിയം  കേസ്റ്റംഷിനു�ളു�  ഉള്കെപ്പ്കെO  കേ�രളമുOനtള�  പOര്ന്നു
�Oക്കുന്ന  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  �tഴിലുംണ്ട�.  ഇPരPല്
കൈ�7	റിക്കട്ട്യംതു� പുതുതി	യം രൂപ�കെ�	ടുPതു7	യം സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെOകെയംല്ല	� തികെന്ന തിനതു
സംവകേശാഷിതി�ള്  �ഴിയുന്നത്രം  നലാനര്ത്തു�യു�  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എന്ന  കെപ	തു
സംmPmPകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	ക്കു�യു�  കെചയ്തുകെ�	ണ്ട	ണ്�  ന	ളതുവകെരയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രവര്
Pച്ചുവരുന്നതി�. 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം7� ചലാ അOസ്ഥാ	നലാക്ഷ,ങ്ങള് മുകേന്ന	ട്ടുവച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ലാക്ഷ,ങ്ങള്

1
കൃഷി,  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,  മൃഗസം�രക്ഷണ്�  (കെവറ്റ്നറി,  ഡിയംറി  സംയംന്സം�  ഉള്കെപ്പ്കെO),
സംഹി�രണ്�,  3ഷിറിtസം�,  കേ3	റിസ്ട്രാ,  �	ര്ഷി�  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�,  7റ്റു  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
ശാ	ഖ�ളകെലാ പഠനPനു� കേസ്കീം	ളര്ഷിപ്പ്നു� ആവശാ,7	യം സം��ര,ങ്ങള് എര്കെപ്പ്ടുത്തു�.

2
കൃഷിയംകെലായു�  അനുബന്ധി  ശാ	സ്ത്രശാ	ഖ�ളകെലായു�  പഠനPനു�  ഗകേവഷിണ്Pനു�
ആവശാ,7	യം കേപ്ര	ത്സാ	ഹിന� നല്കു�.

3 വജ്ഞാ	ന വ,	പന പരപ	O�ള് ഏകെറ്റ്ടുP� നOപ്പ്ലാ	ക്കു�.

4 �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തിtരു7	നക്കുന്ന 7റ്റ്� ഉകേäശാ,ങ്ങള്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ഘടനം�നം��

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ

കേ�	കേളജു�ള്
ഗകേവഷിണ്

സ്ഥാ	പനങ്ങള്
വജ്ഞാ	ന വ,	പന

വഭാ	ഗങ്ങള്

ഭാരണ്പര7	യം
സ്ഥാ	പനങ്ങള്

എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�
വഭാ	ഗങ്ങള്

7റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങ
ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO അധാ�	രസ്ഥാ	നങ്ങള്

ജിനറില് ��ണ്സംല്

എക്സ��ട്ട്tവ� �മ്മ്യൂറ്റ്

അക്ക	|7�� ��ണ്സംല്

3	ക്കല്റ്റ്�ള്

 ഓകേര	 3	ക്കല്റ്റ്ക്കുമുള്ളാ കേബ	ര്ഡി� ഓ3� സ്റ്റംഡിtസം�

സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്� പ്ര�	ര� നശ്ചയംക്കുന്ന 7റ്റു കേബ	ഡി�ള്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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2017-18 ല് �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO പ്രധാ	ന ഗകേവഷിണ്കേനട്ട്ങ്ങള്

കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പുതിയംതി	യം  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുP  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
വവധാ വള�ളകെലാ 23 കേ7ല്Pര� ഇനങ്ങള് 02.12.2017-ന� തിരുവനന്തപുരP� കേചര്ന്ന 27-ാ	
7തി� 'കേസ്റ്റംറ്റ്� കെവകൈറിറ്റ് റിലാtസം� �മ്മ്യൂറ്റ്' കേയം	ഗPല് അ�ഗt�രച്ച്� ഉPരവ	യം.

കെനല്ല� പയംര് ജി	തി

കെ�.എ.യു പ�ര്ണ്ണാ7
(എ�.ഒ - 23)

കെ�.എ.യു 7കേഞ്ചിര കെ�.എ.യു. പുല്ലന്

കെ�.എ.യു. 7നുരത്ന
(എച്ച്�.എസം� - 16)

കെ�.എ.യു 7ത്രം
(കൈവ.എല്.ബ -5)

കെ�.എ.യു കെ�	ച്ചുകുO

വ.റ്റ്.എല് - 10 കെ�.എ.യു മുP	ന�

കെ�.എ.യു. സുപ്രയം 
(പ.റ്റ്.ബ - 61)

ഏലാ� കെ�.എ.യു പൂPറി

കെ�.എ.യു. അക്ഷയം
(പ.റ്റ്.ബ - 62)

പ. വ. - 3
കെ�.എ.യു

പുന്നP	ന�

കെ�.എ.യു. കേജി,	ല്സംന
(വ.റ്റ്.എല് - 11)

പ. വ. - 5

സം	മ്പ	ര് കെവള്ളാര സംങ്കിര കെവള്ളാര 7രച്ച്tന

കെ�.എ.യു. വശാ	ല്
(സം. എ� - 12)

കെ�.പ.സം.എച്ച്� - 1 കെ�.എ.യു ഉP7

കുരുമുള�� കുO�പുള കെചPകെക്ക	ടുകേവലാ

പന്നയൂര് - 9 കെ�.എ.യു. നതി, കെ�.എ.യു സംm	തി

ഇഞ്ചി

കെ�.എ.യു ചന്ദ്ര
(എസം�.ഇ -8681)

കെ�.എ.യു ചത്രം

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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1-2  ധാന�	ര,വും� ധാനവനകേയം	ഗവും�

വകേ�ന്ദ്രtകൃതി7	യം സം	മ്പP�ക്ര77	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുള്ളാതി�.  ലാഭാ,7	കുന്ന എല്ല	
വധാ  3ണ്ടു�ളു�  ��പ് കേN	ളറുകെO  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക	ണ്�  വരുന്നതി�.  ഇങ്ങകെന  ലാഭാ,7	കുന്ന
3ണ്ടു�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�  ബജിറ്റ്�  അകേലാ	കേക്കഷിന് പ്ര�	ര�
കൈ�7	റുന്നു.  പദ്ധംതി�ളുകെO  കേനരട്ടുള്ളാ  പ്രവര്Pന�,  3ണ്ടു�ളുകെO  വനകേയം	ഗ�  എന്നവ
നOക്കുന്നതി� ഈ കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	ണ്�.  3ണ്ടു�ളുകെO വനകേയം	ഗ� സം�ബന്ധിച്ച് 7	സം	ന്ത,  വര്–
ഷി	ന്ത, �ണ്ക്കു�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ��പ് കേN	ളര്ക്ക� അയംച്ചുകെ�	ടുക്കു�യു� കെചയ്യുന്നു.

1-2-1 ബജിറ്റ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സംmന്ത7	യം  ഒരു  ബജിറ്റ്�  7	നmല്  നലാവലാല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
നയം7�  1971,  സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�,  കേ�രള  ബജിറ്റ്�  7	നmല്  എന്നവകെയം  അOസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	ണ്�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ബജിറ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി�.  2017-18 വര്ഷികെP  ബജിറ്റ്�  27-03-2017  തിtയംതിയംകെലാ
128-ാ	�  7തി�  ജിനറില്  ��ണ്സംല്  തിtരു7	ന�  പ്ര�	രവും�,  പുതുക്കയം  ബജിറ്റ്�  24-03-2018
തിtയംതിയംകെലാ  131-ാ	� 7തി�  ജിനറില് ��ണ്സംല് തിtരു7	ന� പ്ര�	രവും� അ�ഗt�രച്ചു.  ബജിറ്റ്�
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�, പരഷ്ക്കരച്ച് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� എന്നവയുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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വരവ് ചെ�ലവ്

ബജറ്്റ എസ്റ്റിമേ�റ്്റ 5644319200 5644319200

പരിഷ്ക്കരിച്ച എസ്റ്റിമേ�റ്്റ 4775381500 6292003200

വാര്ഷിക കണക്്ക 4723671257 4330695202

1-2-2 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� കെസംക്ഷന് 47, സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്� SRO No  815 / 79–
എന്നവ പ്ര�	ര7	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി�.

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� 

സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ അ�ഗt�രച്ച്
തിtയംതി

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� ഓഡിറ്റ്ന�
സം7ര്പ്പ്കേക്കണ്ട സം7യംപരധാ

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�
ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാച്ച് തിtയംതി

15-03-2019 31.07.17 09-11-2018

1-2-2-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	രമുള്ളാ വരവ� കെചലാവ� വശാ|	�ശാ�

ഇന� വരവ� കെചലാവ�
പദ്ധംതികേയംതിര ധാനസംഹി	യം�
(സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്റി - കേ�രള സംര്ക്ക	ര്)

3241965400 3351349395

പദ്ധംതി ധാനസംഹി	യം�
(സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്റി - കേ�രള സംര്ക്ക	ര്)

389050000 142440818

ഐ സം എ ആര് കെപ്ര	ജിക്ട� - 100% 149192430 193917959

ഐ സം എ ആര് കേ�	 - ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ട� 133961370 194856266

സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്റി ഗ്രി	ന്റ്തിര ധാനസംഹി	യം� (ഒ ഇ എ പ) 18,5402,020 111165154

ഐ സം എ ആര് റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� 108649945 61075823

കെ� എ യു  റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� 188208173 115210621

ഒ ഇ എ പ റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� 80291891 57003384

GOK കെപ്ര	ജിക്ട� കെÁസം3ക്ക� അസംസ്റ്റംന്സം� (പ്ലാ	ന്) 46303000 87525918

ആഭാ,ന്തര വരു7	ന� 200647028 -

ലായംബലാറ്റ് - 626158317

7റ്റു കെചലാവും�ള് 16149864.21

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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1-2-2-2 സം	മ്പP� നലാ

മുന്നരപ്പ്� 1317501998

വരവ� 4723671257

ആകെ� 6041173255

കെചലാവ� 4330695202

ലായംബലാറ്റ് 62,6158,317

ആകെ� 4956853519

നtക്കയംപ്പ്� 1084319736

1-2-2-3 കെപ	രുPകെപ്പ്ടുPല് പത്രം�

ഓ3tസം� നtക്കയംരപ്പ്� 1084319738

അണ് �,	ഷി� കെചക്കു�ള് 394303471

കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� 145060886

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരപ്പ്� 1333562323

3ണ്ടു�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 2,3,4,5,6 ആയം കേചര്ക്കുന്നു.

1-2-3) വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള്

2018-19 വര്ഷിPല് പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് വനകേയം	ഗ
സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങളുകെO എണ്ണാ�

തു�

163 1073421366

വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 7 ആയം കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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1-2-4 തിനതു വരു7	ന�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ വവധാ 3	മു�ളല് നന്നു� വസ്തുവ��ളല് നന്നുമുള്ളാ
വരു7	ന�,  വല്പ്പ്ന വഴിയുള്ളാ വരു7	ന�,  3tസം�,  വ	O�,  മുതിലാ	യംവയം	ണ്� പ്രധാ	ന വരു7	ന
കേï	തിസ്സു�ള്. റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു�ളല് നന്നുള്ളാ വരവും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വരവനPകെന്റ്
പ്രധാ	ന ഭാ	ഗ7	ണ്�.

തിനതുവരവന� മുന്വര്ഷി� തിന്വര്ഷി�
മുന് വര്ഷികെP അകേപക്ഷച്ച്�
തിന്വര്ഷി വരവ� വ,തി,	സം�

(+/-)

ആഭാ,ന്തര വരവ� 255679373 200647028 (-)5,50,32,345

റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു�ളല്
നന്നുള്ളാ വരവ�

298028850 377150009 (+)7,91,21,159

1-2-5 ഇയംര് 7	ര്ക്ക�ഡി� 3ണ്ടു�ള് 

വവധാ  കെസംക്ഷനു�ളല്  നന്നുള്ളാ  രജിസ്റ്റംറു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്�  ജി.പ.എ3�,
എ3�.ബ.എസം�,  ഡിബ്ല്യുó.എ3�.എസം�,  ഡിബ്ല്യുó.പ.എ3�,  ഡിബ്ല്യുó.എ3�.ബ.എസം�,
ഡിബ്ല്യുó.ഡിബ്ല്യുó.എ3�.എസം�  എന്നവയുകെO  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളുകെO  സം�ക്ഷപ്തവും�  ജി.പ.എ3�,
ഡിബ്ല്യുó.പ.എ3�,  എന്നവയംകേലാക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കെപ	തു3ണ്ടല്  നന്നു�  നല്കേ�ണ്ട
കുOശ്ശി�യുകെO  വവരവും�  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  എ3�.ബ.എസം�,
ഡിബ്ല്യുó.എ3�.എസം�,  ഡിബ്ല്യുó.പ.എ3�,  ഡിബ്ല്യുó.എ3�.ബ.എസം�  എന്നവയുകെO
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെO വവര� അനുബന്ധി� 8 ആയം കേചര്Pട്ടുണ്ട�.

1-2-6 എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള് 

എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്�  സ്ഥാര  നകേക്ഷപങ്ങളുകെO  ആകെ�  തു�  22,90,381/-  രൂപയം	ണ്�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 9 ആയം കേചര്Pട്ടുണ്ട�.

1-2-7 3�കേണ്ടഷിന് 3ണ്ട� 

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം7�  1971,  കെസംക്ഷന്  45(2)  പ്ര�	ര�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  3�കേണ്ടഷിന്  3ണ്ട�  രൂപt�രച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2016-17  വ	ര്ഷി��ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  29
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സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങളലാ	യം  1,37,50,000/-  രൂപ ഈ ഇനPല് നtക്കയംരപ്പ്	യം നലാവലുംണ്ട�.
ആയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 10 ആയം കേചര്Pട്ടുണ്ട�.

1-2-8 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� അപ	�തി�ള് 

1-2-8-1  ഇ-സംബ്7റ്റ്� കെചയ്ത വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ അപ	�തി

എയം�സംല് ഇ-സംബ്7റ്റ്� കെചയ്ത 2017-18 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ കെറിസംപ്റ്റ്� & കെപയ്കെ7ന്റ്�
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	ര� ആകെ� വരവ�  496,79,30,871.50  രൂപയു� ആകെ� കെചലാവ�  520,11,13,132.30
രൂപയു7	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല് എയം�സംല് തികെന്ന ഇ  -  സംബ്7റ്റ്�  കെചയ്ത
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� കെറിസംപ്റ്റ്� സ്റ്റം	റ്റ്സം� പ്ര�	ര� ആകെ� വരവ�  472,36,71,257 രൂപയു�,  കെചലാവ�
എക്കെÁന്ഡിച്ച്ര് സ്റ്റം	റ്റ്സം� പ്ര�	ര� 433,06,95,202.21 രൂപയു7	ണ്�.

കെറിസംപ്റ്റ്� & കെപയ്കെ7ന്റ്� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�
പ്ര�	ര�

കെറിസംപ്റ്റ്� സ്റ്റം	റ്റ്സം� / എക്കെÁന്
ഡിച്ച്ര് സ്റ്റം	റ്റ്സം� പ്ര�	ര�

വരവ� 4967930871.5 4723671257

കെചലാവ� 5201113132.3 4330695202.21

1-2-8-2  മുന്നരപ്പ്� കെതിറ്റ്�

2016-17  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  Annual  accounts  Bank  &  cash  balance  പ്ര�	ര�
നtക്കയംരപ്പ്� 131,75,01,998/-രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് 2017-18 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� Annual accounts
Bank  &  cash  balance  പത്രം�യംല്  മുന്നരപ്പ്�  144,09,83,418/-  രൂപയം	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. വ,തി,	സം� 12,34,81,419 രൂപ.

അക്ക�ണ്ട�
2016-17

നtക്കയംരപ്പ്�
2017-18
മുന്നരപ്പ്�

വ,തി,	സം�

കെസംന്Nല് അക്ക�ണ്ട� 708298082 715823283 7525201

കേസ്റ്റംഷിന് അക്ക�ണ്ട� 609203916 725160134 115956218

ആകെ� 1317501998 1440983417 123481419
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1-2-8-3 ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ അപ	�ങ്ങള്

a)  ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ട�   :- 67323718393  

�,	ഷി� ബുക്ക�
പ്ര�	ര�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�
പ്ര�	ര�

വ,തി,	സം�

മുന്നരപ്പ്� 214705637.5 214705637

നtക്കയംരപ്പ്� 3205688 4553238 1347550

ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്	�	P
കെചക്കു�ള്

29123828 0 29123828

�	ഷി� കെചയ്യാ	P
(Uncashed) കെചക്കു�ള്

31366778 895400 30471378

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്� 5448638 5448638

�	ഷി� ബുക്കകെലായു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലായു� നtക്കയംരുപ്പ്� തു��ള് തിമ്മ്യൂല് 13,47,550/-
രൂപയുകെO വ,തി,	സം� നലാനല്ക്കുന്നു. 

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര�  3,13,66,778/-  രൂപ �	ഷി� കെചയ്യാ	P (Uncashed)  കെചക്കു�ള	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. വവരങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
ന�

സം.ബ.വ ന� കെചക്ക� ന�. / തിയംതി തു� 
ബ	ങ്കില് നന്നു� പന്വലാച്ച് 
തിയംതി

1 033/03-2018 403772/31.03.2018 1,84,72,900 10.04.2018

2 034/03-2018 403773/31.03.2018 1,13,49,078 16.04.2018

3 037/03-2018 403774/31.03.2018 1,15,000 24.04.2018

4 038/03-2018 403775/31.03.2018 5,34,400 04.05.2018

5 039/03-2018 403776/31.03.2018 8,95,400   .09.2018
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എന്ന	ല് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര� O അക്ക�ണ്ടല് ക്ര7 നമ്പര് 5 ല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം
8,95,400  രൂപ 7	ത്രംകേ7  Uncashed  കെചക്ക	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളൂ. 2018-19 സം	മ്പP� വര്
ഷിPല്  7	ത്രം7	ണ്�  ക്ര7  നമ്പര്  1,2,3,4  ല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  3,04,71,378  രൂപയുകെO  കെചക്കു�ള്
ബ	ങ്കില്  നന്നു�  പന്വലാച്ച്ട്ടുള്ളൂ.  എന്ന	ല്  ഈ  തു��ള്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  7	ര്ച്ച്�
7	സംPകെലാ യു3	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� കേü	ളല് ക്ര7ന�  58 ,59, 68, 69, 70, 71  എന്നവയം	യം പന്
വലാച്ച്തി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നു. യംഥാ	ര്ത്ഥPല് ബ	ങ്കില് നന്നു� പന്വലാക്ക	P തു�
ബ	ങ്കില്  നന്ന�  പന്വലാച്ച്തി	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുP  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  തിയ്യാ	റി	ക്കയംരക്കുന്നതി�
ഓഡിറ്റ്� അ�ഗt�രക്കുന്നല്ല. 

യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്നു പുറിP� യു3	സ്റ്റംല് സം7	ന്തര ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്കെ7ന്റു�ള്
തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി� ഗുരുതിര7	യം സം	മ്പP� ക്ര7കേക്കടു�ള്ക്ക� �	രണ്7	കേയംക്ക	�. 

�	ഷി�  ബുക്ക�  പ്ര�	ര�  2,91,23,828/-  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	�	P  കെചക്കു�ള	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. വവരങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
ന�

സം.ബ.വ 
ന�

കെചക്ക� ന�. / 
തിയംതി

തു� 
3ണ്ട� N	ന്സ്ഫര് 
കെചയ്ത അക്ക�ണ്ട�

ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	യം 
തിയംതി

1 032/03-2018
540830/31.03.2
018

1,83,01,400 EAP 10.04.2018

2 033/03-2018
242402/31.03.2
018

1,71,500 Plan 10.04.2018

3 035/03-2018
540831/31.03.20
18

74,93,928 EAP 16.04.2018

4 036/03-2018
242403/31.03.2
018

31,57,000 Plan 16.04.2018

എന്ന	ല് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കലുംള്ളാ 7	ര്ച്ച്� 7	സംPകെലാ യു3	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� കേü	ളല് ക്ര7
നമ്പര്  60,  61,  62,  64  എന്നവയംലാ	യം  2,91,23,828  രൂപ  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	യംതി	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. യംഥാ	ര്ത്ഥPല് ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്	വ	P തു��ള് കെക്രഡിറ്റ്	യംതി	യം
യു3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി� ഗുരുതിര7	യം ക്ര7കേക്കO	ണ്�. അണ് �	ഷ്ഡി� കെചക്ക� ഇനPല്
3,04,71,378  രൂപയു�,  കെക്രഡിറ്റ്	വ	P  കെചക്ക�  ഇനPല്  2,91,23,828  രൂപയു7	ണ്�  �	ഷി�
ബുക്കു�  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�  തിമ്മ്യൂലുംള്ളാ  വ,തി,	സം�.  അണ്  �	ഷ്ഡി�  കെചക്ക�  ഇനPലും�
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കെക്രഡിറ്റ്	വ	P കെചക്ക�  ഇനPലും� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് വധാ�  വ,തി,	സം� നലാനല്കെക്ക ബ	ങ്കി�
നtക്കയംരുപ്പ്� തുലാ,7	യംട്ട്	ണ്� �	ഷി� ബുക്കലും�, വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കലും� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. 

സം.ബ.വ നമ്പര് 12/10-2017 (കെചക്ക� നമ്പര് 403711/26.10.2017) പ്ര�	ര� 76,99,000 രൂപ
അഡിtഷിണ്ല് 3ണ്ട�  റിലാtസം�  ഇനPല് വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളകേലാക്ക�  കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�.  ഇതി�
ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�  26.10.2017  ന� പന്വലാച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.  എന്ന	ല് ഈ കെചക്ക� നമ്പറില്
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  10,60,000  രുപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്  (101)  ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  കെഹിഡ്�m	ര്
കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  (57006542741)  റി�ണ്സംലാകേയംഷിന്
കേസ്റ്റംറ്റ്�7ന്റ്ല് O തു� കെക്രഡിറ്റ്	വ	P കെചക്ക	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.

b) EAP   അക്ക�ണ്ട�   :- 10584374023  

�	ഷി� ബുക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ,തി,	സം�

മുന്നരപ്പ്� 49,89,677.47 49,90,277 599.53

നtക്കയംരപ്പ്� 12,12,92,569.47 13,96,39,455 1,83,46,886

ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	�	P 
കെചക്കു�ള്

0 1,83,40,886 1,83,40,886

�	ഷി� കെചയ്യാ	P 
(Uncashed) കെചക്കു�ള്

2,57,95,328 2,57,95,328

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്� 14,70,87,897.47 14,70,87,897

�	ഷി� ബുക്കകെലായു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലായു� നtക്കയംരുപ്പ്� തു��ള് തിമ്മ്യൂല് 1,83,40,886
രൂപയുകെO വ,തി,	സം� നലാനല്ക്കുന്നു. 

�	ഷി�  ബുക്കല്  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	�	P  കെചക്ക�  ഇനPല്  തു��കെള	ന്നു�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  1,83,40,886  രൂപ  കെക്രഡിറ്റ്	�	നുള്ളാ
കെചക്ക�  ഇനPല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നു.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  �tഴിലുംള്ളാ  വവധാ
കേസ്റ്റംഷിനു�ളുകെO  EAP  അക്ക�ണ്ടലുംള്ളാ നtക്കയംരുപ്പ്�  തു�  കേ7ല്  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര്
തു��ള	ണ്�  ഇവ. 2017-18  ല് ലാഭാച്ച് O  തു��ളല് 7	ര്ച്ച്�  2019  വകെരയു� കെക്രഡിറ്റ്	�	P
തു��ള	യം യു3	സ്റ്റം� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് (Not Reconciled Debits)  അവകേശാഷിക്കുന്നവയുകെO
വവര� തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 
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ക്ര7
ന�

കേസ്റ്റംഷിന് ബല് ന� തിയംതി കെചക്ക� ന� തു�

1 204- പOന്നക്ക	O� �	ര്ഷി� കേ�കേളജി� 0011/03-2018 31-Mar-2018 000000 71,600.00

2 ”
0012/03-
2018

31-Mar-2018 000000 7,725.00

3 ”
0013/03-
2018

31-Mar-2018 000000 2,25,293.00

4
ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ3� എക്സകെറ്റ്ന്ഷിന്,

7ണ്ണുP
0008/03-
2018

31-Mar-2018 923213 437

5 ”
0009/03-
2018

31-Mar-2018 923213 27727

6 ”
0010/03-
2018

31-Mar-2018 923213 25852

7 ” 0011/03-2018 31-Mar-2018 923213 58588

8 ”
0012/03-
2018

31-Mar-2018 923213 39400

9 ”
0013/03-
2018

31-Mar-2018 923213 827

10
340- അമ്പലാവയംല് പ്ര	കേ|ശാ�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�
0002/03-
2018

31-Mar-2018 0 20,08,414.00

എന്ന	ല് EAP അക്ക�ണ്ടകെന്റ് കെ7യം� 2018 കെലാ കേü	ള് പ്ര�	ര� 04.05.2018 ന� 3,04,618
രൂപ  (71,600+7,725+2,25,293)  രൂപ  കെക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  കൂO	കെതി  കെചക്ക�  നമ്പര്  923213
പ്ര�	രമുള്ളാ തു�യു�  17.05.2018  ന�  കെക്രഡിറ്റ്	യംട്ടുണ്ട�.  2018  കെ7യം�  7	സം�  തികെന്ന തു��ള്
ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്തട്ടു�  2019  7	ര്ച്ച്�  7	സം�  വകെരയു�  തു�  കെക്രഡിറ്റ്	വ	കെതികെയംന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുP  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  തുOരുന്നതി�  റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന്  നOത്തുന്നതികെലാ
പ	�പ്പ്ഴിയം	ണ്�.

അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�
67219434897  എന്ന  EAP അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  31.03.2018  ന�  നല്�യം  20,08,414  രൂപ
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ന	ളതുവകെരയു� ��പ� കേN	ളറുകെO അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്� കെചയ്തട്ട്ല്ല. 

c) RF   അക്ക�ണ്ട�   :- 57006546406  

�	ഷി� ബുക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 
പ്ര�	ര� വ,തി,	സം�

മുന്നരപ്പ്� 24,30,581.47 24,30,581

നtക്കയംരപ്പ്� 2,66,75,126.3 2,66,75,126

ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	�	P 
കെചക്കു�ള്

0 72,45,242 72,45,242

�	ഷി� കെചയ്യാ	P (Uncashed) 
കെചക്കു�ള് 0 0

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്� 2,66,75,126 1,94,29,884 72,45,242

ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	�	P  കെചക്ക�  ഇനPല്  �	ഷി�  ബുക്കല്  തു��കെള	ന്നു�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  72,45,242  രൂപ  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടു�ളല്  നന്നുള്ളാ
വരവും�ള	ണ്തി�. വശാ|	ശാ�ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 

ക്ര7 ന� കേസ്റ്റംഷിന് കേ�	ഡി� ബല് ന�./ തിയംതി കെചക്ക� ന� തു�

1 311 5/3-2018, 27.03.2018 0 10,00,000
2 311 6/3-2018, 27.03.2018 0 15,00,000
3 306 1/3-2018, 28.03.2018 372672 9,00,000
4 306 8/3-2018, 28.03.2018 406633 1,00,000
5 309 1/3-2018, 28.03.2018 056834 3,00,000
6 306 2/3-2018, 28.03.2018 021455 30,000
7 324 4/3-2018, 31.03.2018 087482 4,00,000
8 209 6/3-2018, 31.03.2018 964536 2,70,000
9 339 6/3-2018, 31.03.2018 659080 2,50,000
10 342 6/3-2018, 31.03.2018 0 5,13,960
11 313 5/3-2018, 31.03.2018 051953 10,00,000
12 351 3/3-2018, 31.03.2018 29676 2,00,000
13 314 9/3-2018, 31.03.2018 216728 7,81,282
കേ7ല്  പട്ട്�യംകെലാ  ക്ര7  നമ്പര്  1,  2  എന്നവയംകെലാ  25,00,000  രൂപ  ARS

ആനക്കയംത്തുനന്നു�  ലാഭാക്ക	നുള്ളാ  തു�യം	യംട്ട്	ണ്�  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്
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കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല്  ARS  ആനക്കയംPകെന്റ് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ റി�ണ്
സംലാകേയംഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  O  തു�  അണ്�	ഷ്ഡി�  കെചക്കനPല്  �	ണുന്നല്ല.  ARS
ആനക്കയംPകെന്റ്  യു3	സ്റ്റം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  ബ	ങ്കി�  കേü	ള്  പ്ര�	ര�  RF10020060003394
അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 10,00,000 രൂപയു�, RF20020050005530 അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 15,00,000
രൂപയു� 27-03-18 പന്വലാച്ച്തി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുമുണ്ട�. 

d) Autosweep 67347312827

�	ഷി� ബുക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ,തി,	സം�

മുന്നരപ്പ്� 46,16,123.53 3,21,24,688 2,75,08,564.47

നtക്കയംരപ്പ്� 2,00,22,096.17 2,00,22,096

ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	�	P 
കെചക്കു�ള്

0 0

�	ഷി� കെചയ്യാ	P 
(Uncashed) കെചക്കു�ള്

0 0

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്� 2,00,22,096.17 2,00,22,096

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലായു� �	ഷി� ബുക്കകെലായു� മുന്നരപ്പ്�  തു��ള് തിമ്മ്യൂല്  2,75,08,564
രൂപയുകെO വ,തി,	സം� �	ണുന്നു.

e) DBT BIRAC - 67270051414

�	ഷി� ബുക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 
പ്ര�	ര�

വ,തി,	സം�

മുന്നരപ്പ്� 7,00,646 7,00,646

നtക്കയംരപ്പ്� 62,026 5,50,346 4,88,320

ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	�	P 
കെചക്കു�ള്

0 0

�	ഷി� കെചയ്യാ	P (Uncashed) 
കെചക്കു�ള്

0 0

ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്� 62,026 5,50,346 4,88,320

നtക്കയംരുപ്പ്� ഇനPല് �	ഷി� ബുക്കു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു� തിമ്മ്യൂല് 4,88,320  രൂപയുകെO
വ,തി,	സം� �	ണുന്നു. 

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



23

1-2-8-3 Contra Voucher

2017-18 കെലാ റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	ര� EAP- 10584374023 അക്ക�ണ്ടല്
അണ്�	ഷ്ഡി�  കെചക്ക�  ഇനPല്  (Not  Reconciled  Credits)  2,57,95,328  രൂപ  കേ�	ണ്N
വ�ച്ച്ര് ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. വവരങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 

ക്ര7 ന�
ബല് 
ന�./തിയംതി കെചക്ക� ന� തു� തു� നല്�യം അക്ക�ണ്ട�

1 0010/03-2018, 
31-Mar-2018

540831 74,93,928 ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ട� 67323718393

2
0012/03-2018, 
31-Mar-2018 540830 1,83,01,400 ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ട� 67323718393

2,57,95,328

ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� നല്�യം തു� അണ് �	ഷ്ഡി� ആയം യു3	സ്റ്റംകെലാ EAP
അക്ക�ണ്ടല് നലാനല്ക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�, ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ടകെന്റ് റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് O
തു��ള്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	P  കെചക്ക�  ഇനPല്  (Not  Reconcoiled  Debit)  �	ണുന്നല്ല.
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ടകെന്റ് 7	ര്ച്ച്� 7	സംPകെലാ യു3	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� കേü	ളല് ക്ര7 നമ്പര് 60, 62
എന്നവയംലാ	യം  2,57,95,328  രൂപ ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്	യംതി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി� കേü	ള് പ്ര�	ര� O തു��ള്  10.04.2018, 16.04.2018  എന്നt തിയംതി�ളല്
7	ത്രം7	ണ്�  ബ	ങ്കില് ക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്തട്ടുള്ളാതി�.  N	ന്സ്ഫര് കെചയ്ത തു� ലാഭാക്ക	കെതി തികെന്ന തു�
ലാഭാച്ച്തി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുP തിയ്യാ	റി	ക്കയം വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെന്റ് കൃതി,തിയംല്ല	യ്മ വ,ക്ത7	ണ്�.

EAP  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര്  കെചയ്ത  തു�
31.03.2018  ന�  7	റി	കെതി  അവകേശാഷിക്കുന്നതി	യം  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�,
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�  അക്ക�ണ്ടല്  വരവുംവന്നു  എന്ന�  അകേതി  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്തികെന്ന
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്യുന്നതി� അക്ക�ണ്ട�ഗകെന്റ് അOസ്ഥാ	ന തിPmങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�. 

ഒരു  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  7കെറ്റ്	രു  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  തു�
കൈ�7	റുന്നതിന	യം യു3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന കേ�	ണ്N	 എന്N�ളല് ഇPരPല് ഒരു
ഭാ	ഗP�  7	ത്രം7	യം  (Credit  or  Debit)  കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള്  വരുP	ന്  സം	ധാക്കുകെ7ന്നതി�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.  കൂO	കെതി  യംഥാ	ര്ത്ഥ  ബ	ങ്കി�  കേü	ളു7	യം  യം	കെതി	രു
ബന്ധിവും7ല്ല	P രtതിയംല് യു3	സ്റ്റംന�P� ബ	ങ്കി� കേü	ള് പരപ	ലാക്കുന്നതു� അഭാ�	7,7ല്ല.

1-2-8-4 ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കെറിസംപ്റ്റ്�
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a)  യു3	സ്റ്റം�  അഭാ,ന്തരവരവ�  സം�ക്ഷപ്ത�  പ്ര�	ര�  2017-18  ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
ആകെ�  വരവ�  326,17,32,498  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  അഭാ,ന്തരവരവ�,
റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  ഇനPലാ	യം  57,77,97,037  രൂപ  7	ത്രംകേ7  വരവ�  ഭാ	ഗP�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളു.  വ,തി,	സം�  268,39,35,461  രൂപ.  ഇതി�  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ഉള്
കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

b)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കെസംന്Nല്  (100)  യു3	സ്റ്റം�  വരവ�  സം�ക്ഷപ്ത�  പ്ര�	ര�  Bank
Mistransactions,  By  Adjustments  എന്നവ  പ്ര�	ര�  224,81,63,439.47  രൂപ  വരവ�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. 

Bill Date Party Amount (Rs)
100-KAU Central Location, HQRS
STATION LIABILITY
BANK MISTRANSACTIONS
0001/12-2017 dt: 01-Dec-17 -None- 27028250
0007/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 0
0008/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 33205

Head Total : 27061455
BY ADJUSTMENTS
0006/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 11380.5
0007/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 5153
0008/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 11230601
0009/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 1520982400
0009/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 6689054
0010/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 1281.46
0011/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 600
0012/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 0.08
0013/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 4000
0014/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 144700
0018/03-2018 dt: 31-Mar-18 -None- 787218.93
0060/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 0
0061/04-2017 dt: 01-Apr-17 -None- 681245595.5

Head Total : 2221101984.47

By  Adjustments  ഇനPല്  വരവലാ	യം  ഇത്രംയു�  വലായം  തു��ള്  ഉള്
കെപ്പ്ടുP	നുണ്ട	യം  സം	ഹിചര,�  വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  കേ7ല്  തു��ളുകെO  വശാ|വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-2-8-5 ബ	ധാ,തി (Liability) �ണ്ക്കു�ളുകെO കെഷിഡി�ളു�ളു� വശാ|	�ശാങ്ങളു� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�  Other Liability  ഇനPല് 61,99,09,716  രൂപയു� സംകെÁന്
സം� ഇനPല് 69,07,723  രൂപയു� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഇതി� പരകേശാ	ധാക്ക	ന് ആവശാ,7	യം
കെഷിഡി�ളു�ളു�,  7റ്റ്�  വശാ|	ശാങ്ങളു�  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകേന	കെO	പ്പ്�  നല്�യംട്ട്ല്ല.  ആയംതി�
ലാഭാ,7	ക്കുവ	ന്  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  (1/22-03-19)  പ്ര�	ര�  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കേരഖ�ളുകെO  അഭാ	വP	ല് O  തു�  ഓഡിറ്റ്�  അ�ഗt�രക്കുന്നല്ല..  കൂO	കെതി
യു3	സ്റ്റം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  Transaction  Balance Statement-ല്  Other  Liabilities  94,17,27,669.96
രൂപയു�  സംകെÁന്സം�  (-)19,14,28,810  രൂപയു7	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  വ,തി,	സം�
വശാ|7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-2-8-6 3ക്സഡി� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�- അണ്�,ഷ്ഡി�/ കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� തു��ള് 

2017-18 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ റിtക്കണ്സംകേലാഷിന് കെസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് 3ക്സഡി� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�
ഇനPല്  4361380/-  രൂപ  കേലാറ്റ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനPലും�  19066252/-രൂപ  അണ്�,ഷ്ഡി�
ഇനPലും� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. 3ക്സഡി� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� അക്ക�ണ്ടു�ളല് അണ്�,ഷ്ഡി�/ കേലാറ്റ്�
കെക്രഡിറ്റ്�  തു��ള്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുബന്ധി� 13 ആയം കെ�	ടുക്കുന്നു.

1-2-8-7 ഓഡിറ്റ്ന	യം സം7ര്പ്പ്ച്ച് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലായു� ഓ3tസം� �	ഷി� ബുക്കകെലായു� ബ	ങ്കി� 
കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു

1) GPF (57006546359)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 31,97,491 29,50,00,457

2) WPF (57006546393)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 23,90,958.25 3,12,50,000

നtക്കയംരപ്പ്� 13,38,719.25 14,83,419
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�	ഷി� ബുക്കല് Uncashed കെചക്ക� ഇനPല് 1,44,700 രൂപ �	ണ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�, വ	ര്
ഷി�ക്കണ്ക്കല് ആയംതി� ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല. 7	ത്രം7ല്ല O കെചക്കു�ള് 2006 കേലാതി	ണ്�.

3) WFBS (57006547603)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 29,711.94 2,20,000

4) WWFS( 57006549010)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 11,71,372 6,68,500

5) FBS (67015527080)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 6,90,275.92 8,84,200

6) WFS (57006548153)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 8,52,003 11,81,950

യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി� കേü	ള് പ്ര�	ര� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കലാ ബ	ങ്കി� പ്ര�	ര�

നtക്കയംരുപ്പ്� 11,98,060 1,98,119

7) NPS (67310037689)

�	ഷി� ബുക്ക� പ്ര�	ര� UFAST വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�

മുന്നരപ്പ്� 0 660
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1-2-8-8 Nഷിറി അക്ക�ണ്ടു�ള് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല

തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന Nഷിറി  അക്ക�ണ്ടു�ളുകെO  വവരങ്ങള് ഓഡിറ്റ്ന	യം  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  വ	ര്
ഷി�ക്കണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

അക്ക�ണ്ട� ന� ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�

TPA 723 GPF

799010100010291 FBS, WFS, Cash

TPA 751 WPF

799010100061374 WFBS

1-2-8-9 ഇകേന്റ്ണ്ല് കെപയ്കെ7ന്റു�ളുകെO വവരങ്ങള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

2017-18  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കെപയ്കെ7ന്റ്�  ഇനPല്  By  Adjustments
ആയം  315,02,53,284.06  രൂപ  കെചലാവ�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

Bill Number Bill Date Amount

0007/03-2018 31/Mar/2018 1100000

0006/03-2018 31/Mar/2018 7516388

0005/03-2018 31/Mar/2018 3600

0002/03-2018 31/Mar/2018 61829280.16

0001/03-2018 01/Mar/2018 2533024000

0023/04-2017 01/Apr/2017 2868531.9

0016/04-2017 01/Apr/2017 500000

0015/04-2017 01/Apr/2017 500000

0014/04-2017 01/Apr/2017 500000

0013/04-2017 01/Apr/2017 3942978
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0012/04-2017 01/Apr/2017 70

0011/04-2017 01/Apr/2017 999941

0010/04-2017 01/Apr/2017 700000

0009/04-2017 01/Apr/2017 895522

0008/04-2017 01/Apr/2017 1125147

0007/04-2017 01/Apr/2017 751600

0006/04-2017 01/Apr/2017 369684

0005/04-2017 01/Apr/2017 56192680

0004/04-2017 01/Apr/2017 477433862

Total 3150253284.06

കേ7ല് തു��ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള്, തു� പന്വലാച്ച്തിന	ധാ	ര7	ക്കയം കേരഖ�ള് എന്നവ
ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതിന	ല് കേ7ല് തു� ഓഡിറ്റ്� അ�ഗt�രക്കുന്നല്ല.

1-2-8-10 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 3ണ്ട� - മുന്നരപ്പ്�, നtക്കയംരപ്പ്� തു��ളുകെO 3ണ്ട� തിരച്ചുള്ളാ 
�ണ്ക്കു�ള് ലാഭാ,7ല്ല

2017-18 സം	മ്പP� വര്ഷിPകെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� മുന്നരപ്പ്�
തു�  131,75,01,998/-  രൂപയു�  വര്ഷി	ന്ത,  നtക്കയംരപ്പ്�  108,43,19,738/-  രൂപയു7	ണ്�.  O
തു��ളുകെO 3ണ്ട� തിരച്ചുള്ളാ മുന്നരപ്പ്� നtക്കയംരപ്പ്� വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല. ഇതി� അക്ക�ണ്ട�ഗ�
സം�വധാ	നPകെന്റ് പര	ജിയം7	ണ്�. ആയംതി� അOയംന്തര7	യം പരഹിരകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-3 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തിലാ നOപO�ള	വശാ,7	കുന്ന വഷിയംങ്ങള്

അ3ലാകേയംറ്റ്ഡി�  കേ�	കേളജു�ള്  അOങ്ങയം  പരമ്പര	ഗതി  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�കെള  അകേപക്ഷച്ച്�  കൈവവധാ,	ധാഷ്ഠിതിവും�  വകേ�ന്ദ്രtകൃതിവും�
അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  സംങ്കിtര്ണ്ണാവും7	ണ്�,  കേ�രളമുOനtള�  പOര്ന്നു�Oക്കുന്ന  �	ര്
ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  കെപ	തുഘOന.  വവധാ  ജില്ല�ളലാ	യം  7 കേ�	കേളജു�ളു�
തൃശ്ശൂരകെലാ പുതിയം �	ലാ	വസ്ഥാ	വ,തിയം	ന പഠനകേ�ന്ദ്രവുംമുള്കെപ്പ്കെO  8 വ|,	ഭാ,	സം
സ്ഥാ	പനങ്ങള്  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംണ്ട�.  ഇവയംല്  പലാതു�
അക്ക	|7��  പഠനര�ഗP�  കേ|ശാtയംവും�  അന്തര്കേ|ശാtയംവും7	യം  അ�ഗt�	ര�
സംദ്ധംച്ച്വയം	ണ്�.  കൂO	കെതി  വ,തി,സ്ത  �	ര്ഷി�  വള�കേളകേയം	  കൃഷിരtതി�കേളകേയം	
ഭാ�7സംവകേശാഷിതി�കേളകേയം	  കേ�ന്ദ്രt�രച്ചു  രൂപtകൃതി7	യം  23 ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴില്  പ്രവര്Pച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  ഇവയംല്  പലാതു�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  രൂപt�രണ്Pന�  വളകെര  മുമ്പ�  സ്ഥാ	പതി7	യംവയു�  ചലാതി�
കെ�	കേള	ണ്യംല്  ഭാരണ്�	ലാകേP	ള�  പഴിക്കമുള്ളാവയു7	ണ്�.  കേ7ല്
സ്ഥാ	പനങ്ങകേള	Oനുബന്ധിച്ചു�  അല്ല	കേതിയു�  നരവധാ  3	മു�ളു�  കേതി	ട്ട്ങ്ങളു�
നഴ്സ്റി�ളു�  സംmതിന്ത്ര  ഗകേവഷിണ്  വ,	പന  പദ്ധംതി�ളു�  പ്രവര്Pച്ചുവരുന്നുണ്ട�.
ഇവകെയം  ഭാരണ്പരവും�  സം	മ്പP�വും�  അക്ക	|7�വും7	യം  കൂട്ട്യംണ്ക്കുന്ന
കെപ	തുസം�വധാ	നങ്ങള്,  നയം7ങ്ങള്,  നOപOക്ര7ങ്ങള്,  നര്കേäശാങ്ങള്,
ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  എന്നവയുകെO  അOസ്ഥാ	നPലും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
ഭാരണ്പരവും�  സം	മ്പP�വും�  അക്ക	|7�വും7	യം  സം	ധാ,തി�ള്,  പര7തി�ള്
എന്നവ  മുന്നല്  �ണ്ടുകെ�	ണ്ടുമുള്ളാതു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തിലാ
നOപO�ള	വശാ,7	കുന്ന വഷിയംങ്ങളു7	ണ്� ഈ ഭാ	ഗP� ഉള്കെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.
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1-3-1 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അക്ക�ണ്ട�ഗ� ചട്ട്ങ്ങള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതി	ണ്�

ലാക്ഷ,� : നലാവലുംള്ളാ അക്ക�ണ്ട�ഗ� സം�വധാ	നPലുംള്ളാ കേപ	ര	യ്മ�ളുകെO പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� 1971

ii) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� സംmന്ത7	യം  '3ന	ന്ഷി,ല് ആന്റ്� അക്ക�ണ്ട� റൂള്സം�'  നലാവലാല്ല.
അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  നയം7-സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�  വ,വസ്ഥാ�ള്,  സം�സ്ഥാ	ന സംര്
ക്ക	രകെന്റ്  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  നയം7ങ്ങള്  എന്നവ  അനുവര്Pച്ച്	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്
തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി�. സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്� കേഭാ|ഗതി കേന	ട്ട്3കേക്കഷിന് നമ്പര് ജിഎ/8762/എ 3/83 തിtയ്യാതി 29-9-
1983  പ്ര�	ര�  "the financial  and Account Rules followed by Government of Kerala shall
mutatis mutandis be followed by the University prescribes and adopts its own Financial and
Account Rules in the place of Government Rules”എന്ന	ണ്� വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� സം�ബന്ധിച്ച്�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  വകേ�ന്ദ്രtകൃതി7	യം സം	മ്പP�ക്ര7വും�,  സംങ്കിtര്ണ്ണാ7	യം പ്രവര്Pന
കേ7ഖലാ�ളു� നലാനല്ക്കുന്നതിന	ല് സം�ഗള് എന്N (�,	ഷി� കേബയ്സ്ഡി�) അക്ക�ണ്ടങ്ങ� രtതി
അവലാ�ബച്ചുകെ�	ണ്ട� നലാവല് തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് അപൂര്ണ്ണാ7	ണ്�. കൂO	കെതി
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് നലാവല് വന്നകേതി	ടുകൂO അക്ക�ണ്ട�ഗ�
ചട്ട്ങ്ങള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതികെന്റ് ആവശാ,�തി വര്ദ്ധംക്കു�യു�കെചയ്തട്ടുണ്ട�.

നലാവലുംള്ളാ കേപ	ര	യ്മ�ള്

1

സം�ഗള്  എന്N  അവലാ�ബച്ച്	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള് തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നകെതിങ്കിലും�
�ണ്ക്കു�ള്ക്ക�  ആധാ	ര7	കേ�ണ്ട  �,	ഷി�  ബുക്കു�ള്  സംര്ക്ക	ര്  നര്കേäശാച്ച്
7	തൃ�യംലാല്ല തിയ്യാ	റി	ക്ക സൂക്ഷക്കുന്നതി�.  ഒരു സ്ഥാ	പനPകെന്റ് എല്ല	 വരവും�ളു�
കെചലാവും�ളു� നലാവകെലാ �,	ഷി� ബുക്ക� സം�വധാ	നPല് ലാഭാ,7ല്ല.

2

2017-18  വ	ര്ഷി�  ബജിറ്റുപ്ര�	ര�  96  കേസ്റ്റംഷിനു�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴില്
വരുന്നുണ്ട�.  വകേ�ന്ദ്രtകൃതി7	യം  ഒരു  സം	മ്പP�  ക്ര7�  നലാനല്ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ട�
തികെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�  കേസ്റ്റംഷിനു�ളു�  തിമ്മ്യൂലും�  കേസ്റ്റംഷിനു�ള്  പരÁരവുംമുള്ളാ
സം	മ്പP� ഇOപ	ടു�ള് വളകെര സംങ്കിtര്ണ്ണാ7	ണ്�. ഇതുമൂലാമുള്ളാ അപ	�തി�ള് വ	ര്
ഷി� �ണ്ക്കല് പ്രതി3ലാക്കുന്നുണ്ട�.

3
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംലും� കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും� �ണ്കെക്കഴുത്തു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� സൂക്ഷക്കുന്ന
രജിസ്റ്റംറു�ളു�, �ണ്കെക്കഴുത്തു രtതി�ളു� ഏ�tകൃതി7ല്ല.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



32

4

2011-12-ല്  UFAST  എന്ന  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ആവഷ്കരച്ച്കേതി	കെO
�ണ്കെക്കഴുPല്  സംങ്കിtര്ണ്ണാതി�ള്  കൂടു�യം	ണ്�  കെചയ്തതി�.   �ണ്കെക്കഴുത്തു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  അOസ്ഥാ	ന  ഡി	റ്റ്�ളുകെO  എന്N  തിലാ�  കെതി	ട്ട്�
എകെന്ത	കെക്ക  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള്  ക്രകേയംറ്റുകെചയ്യാകെപ്പ്Oണ്�,  ഏകെതി	കെക്ക  പ്രന്റ്�  എടുP�
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP  സൂക്ഷക്കണ്� തുOങ്ങയം �	ര,ങ്ങളകെലാല്ല	�  അവ,ക്തതി തുOരുന്നു.
അക്ക�ണ്ട�ഗ�  ചട്ട്ങ്ങള്  രൂപt�രക്കു�യു�  അതികെന  ആധാ	ര7	ക്ക  അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ആവഷ്കരക്കു�യു�  കെചയ്ത	ല്  ഇPരPലുംള്ളാ  പ്ര	ഥാ7�
വഷിയംങ്ങളല് അവ,ക്തതി നലാനല്ക്കു�യംല്ല.

5

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7Pകേലാ	,  സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്കേലാ	 കേഭാ|ഗതി വരുP	കെതിയു� സംmന്ത7	യം
അക്ക�ണ്ട�ഗ� ചട്ട്ങ്ങള് ആവഷ്കരക്ക	കെതിയു� സം�ഗള് എന്N  �ണ്കെക്കഴുP� രtതി
പന്തുOരുന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഡിബള് എന്N അക്ക�ണ്ട�ഗ� രtതിയംലുംള്ളാ കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംര് ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി� അശാ	സ്തtയം7	ണ്�.

6

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു� കേസ്റ്റംഷിനു�ളു� തിമ്മ്യൂലും�, കേസ്റ്റംഷിനു�ള് പരÁരവുംമുള്ളാ 3ണ്ട� N	ന്
സ്ഫറു�ള്  �ണ്ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതില്  ഏ�tകൃതി  സംmഭാ	വ7ല്ല.  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റ്�,  കേ�	ണ്N	  എന്N�ള്,  അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്�  എന്N�ള്  എന്നവയംലും�
കെപ	തു  7	ന|ണ്ഡികേ7	  കെപ	തു  സംmഭാ	വകേ7	  ഇല്ല.   ഇതി�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്
ഗുരുതിര7	യം അപ	�തി�ള്ക്ക� �	രണ്7	യംട്ടുണ്ട�.

7
കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല് വഴി സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാ ഭാt77	യം തു��ള് വ	ര്
ഷി��ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുവ	ന്  നലാവലുംള്ളാ  �ണ്കെക്കഴുP�  രtതിയംല്
സം	ധാക്കുന്നല്ല.

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കേപ	ര	യ്മ�ള്  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലാ  അപ	�തി�ള്ക്ക�
�	രണ്7	വുംന്നുണ്ട�. 2017-18 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പരകേശാ	ധാനയംല് �കെണ്ടPയം അപ	�തി�ള്
ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

1)  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  എല്ല	  വരവുംകെചലാവുംവവരണ്ങ്ങകെളയു�
സം7ഗ്രി7	യം പ്രതി3ലാപ്പ്ക്കുന്നല്ല. 

2)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളു�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്ക്ക�
ഐ�രൂപ,7ല്ല.

3)  വവധാ  അക്ക�ണ്ടു�ളുകെO  �,	ഷി�  ബുക്കകെലായു�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലായു�  മുന്നരപ്പ്�,
നtക്കയംരപ്പ്�,  റിtക്കണ്സംകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�ള് എന്നവ  തിമ്മ്യൂല്  വ,തി,	സം�  നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�. 
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4)  കേ�	ണ്N	  എന്N�ള്,  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റു�ള്,എന്നവ  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതികെലാ
അപ	�തി�ള് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കലും� പ്രതി3ലാക്കുന്നുണ്ട�.

5)വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് ലായംബലാറ്റ് ഇനPല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം തു��ളുകെO കെഷിഡി�ളു�ള്
കേപ	ലും� ലാഭാ,7ല്ല.

6)  ഒകേര  വരവുംതു�  ഒന്നകേലാകെറി  ഇOങ്ങളല്  അകെക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യു�  വഴി  വരവനPല്
ഇരട്ട്പ്പുണ്ട	യംട്ടുണ്ട�. (കേ3	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി� - ഖണ്ഡി� 1-4-3-1 �	ണു�).

വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  ഇPരPലുംള്ളാ  വവധാ  അപ	�തി�ള്  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.
ഇതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ഭാ	ഗ� 1 ല് ഖണ്ഡി� 1-2-9 ആയം കേചര്Pട്ടുണ്ട�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO എല്ല	വധാ സം	മ്പP� പ്രവര്Pനങ്ങകെളയു� ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന
രtതിയംല് സംmന്ത7	യം അക്ക�ണ്ട� ചട്ട്ങ്ങള് രൂപt�രക്കു�.

2
അക്ക�ണ്ട�  ചട്ട്ങ്ങകെള  ആധാ	ര7	ക്കകെ�	ണ്ടു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വകേ�ന്ദtകൃതി
സം	മ്പP�  ഘOന  പരഗണ്ച്ചുകെ�	ണ്ടു�  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്
പരഷ്കരക്കു�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3-2 3ണ്ടു�ളുകെO വനകേയം	ഗ�

ലാക്ഷ,� : സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO 3ണ്ട� വനകേയം	ഗ� �	ര,ക്ഷ77	കേണ്	 എന്നുള്ളാ 
പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� 1971, സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�

ii) 3ണ്ട� അനുവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ വവധാ ഉPരവും�ള്

3ണ്ടു�ള് വനകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള് ആയംതി� അനുവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ ഉPരവും�ളകെലാ നര്
കേäശാങ്ങള് കൃതി,7	യം പ	ലാക്കുവ	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ യ്ക്ക്� പലാകേപ്പ്	ഴു� സം	ധാക്കുന്നല്ല. ലാഭാച്ച് തു�
കൃതി,7	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യാല്,  സം7യം  ബന്ധിതി7	യം  ബജിറ്റ്�  അകേലാ	കേക്കഷിന്  നല്�ല്,
കൃതി,7	യം  സം7യംPനുള്ളാലുംള്ളാ  അതികെന്റ്  വനകേയം	ഗ�  എന്നt  പ്ര	ഥാ7�  സം	മ്പP�
നOപOക്ര7ങ്ങള	ണ്�  പരകേശാ	ധാനക്ക�  വകേധായം7	യംതി�.  പദ്ധംതിലാക്ഷ,ങ്ങളുകെO  അവകേലാ	�ന�
ഇവകെO പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല. കേ7ല് ഘO�ങ്ങള് 7	ത്രം7	യം പരകേശാ	ധാച്ച്തില് ഇവയംകെലാല്ല	�
തികെന്ന അപ	�തി�ള് നലാനല്ക്കുന്നതി	യം �	ണുന്നു. 

a) പ്ലാ	ന് 3ണ്ട� വനകേയം	ഗ� തൃപ്ത�ര7ല്ല

സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രല് നന്നു� പ്ലാ	ന് 3ണ്ടനPല്  (പദ്ധംതി ധാനസംഹി	യം�)  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാ,7	യം  ധാനസംഹി	യംPകെന്റ്  വനകേയം	ഗ�  തൃപ്ത�ര7ല്ല.  അതി	തി�
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെO  ശാtര്ഷി�ങ്ങളല്  ബജിറ്റ്�  കെപ്ര	വഷിന്  നല്കുന്നതിലും�  3ണ്ട�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിലും� വലായം അളവല് �	ലാതി	7സം� സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.

വര്ഷി� ലാഭാ,7	യം തു�
(കേ�	Oയംല്)

റികൈവസ്ഡി� ബജിറ്റ്�
(കേ�	Oയംല്)

കെചലാവ�
(കേ�	Oയംല്)

വനകേയം	ഗ
ശാതി7	ന�

നtക്കയംരപ്പ്�
(കേ�	Oയംല്)

2016-17 42.24 57.7 20.77 49.00% 21.47

2017-18 38.90 + 21.47
(unspent 2016-17)

21.66 14.06 23.00% 46.31

1) 2016-17 വര്ഷി� ഈ ഇനPല് 57.70 കേ�	O രൂപ ബജിറ്റ്� അകേലാ	കേക്കഷിന് നല്�കെയംങ്കിലും�
ലാഭാ,7	യം 42.24 കേ�	O രൂപയംല് നന്നു� 25.18 കേ�	O രൂപ 7	ത്രം7	ണ്� പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യം
കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്ക� കൈ�7	റിയംതി�. ഇതില് 20.77 കേ�	O രൂപ കെചലാവ� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു� ലാഭാ,7	യം
ധാനസംഹി	യംPകെന്റ് 51 ശാതി7	നവും� വനകേയം	ഗക്ക	കെതി നtക്കയംരപ്പ്	യം വരു�യു� കെചയ്തു.

2) 2017-18 ലാ	�കെട്ട് മുന്നരപ്പ്	യം 21.47 കേ�	O രൂപയു� തിന്വര്ഷി� ലാഭാച്ച് 38.90 കേ�	O രൂപയു�
കേചര്P� 60.37 കേ�	O രൂപ പ്ലാ	ന് 3ണ്ടല് ലാഭാ,7	യംരുന്നു. എന്ന	ല് ബജിറ്റ്� കെപ്ര	വഷിന് നല്
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�യംതി	�കെട്ട്,  21.66  കേ�	O  രൂപയ്ക്ക്�  7	ത്രം7	ണ്�.  ഇത്രംയു� തു� ലാഭാ,7	യംട്ടു�  O  തു�യ്ക്ക്�  ബജിറ്റ്�
കെപ്ര	വഷിന് കേപ	ലും� നല്�	തിരക്കുന്നതി� പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

3) കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �ണ്ക്കുപ്ര�	ര� 46.31 കേ�	O രൂപ പ്ലാ	ന്3ണ്ടനPല് വനകേയം	ഗക്ക	കെതി
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 അക്ക�ണ്ടല് സൂക്ഷച്ച്ട്ടുണ്ട�. സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പ്ലാ	ന് 3ണ്ട� Nഷിറിയംല്
നന്നു� പന്വലാച്ച്� വനകേയം	ഗക്ക	കെതി ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് സുക്ഷച്ച്രക്കുന്നതി� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്
ക്ക�  വരുദ്ധം7	ണ്�.  3ണ്ട�  നല്�കെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  ഓകേര	  ഉPരവും�ളലും�  ഇതി�  വ,ക്ത7	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുമുണ്ട�.  കൂO	കെതി  3ണ്ട�  റിലാtസം�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്
84/20008/3ന്.  തിtയ്യാതി  09-12-2008  നമ്പര് സംര്ക്കുലാറില് ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ 7	ര്ഗ്ഗനര്
കേäശാ�  നല്�യംട്ടുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  നര്കേäശാങ്ങകെള	ന്നു�  തികെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

4)  അതി	തി�  സം7യംങ്ങളല്  തികെന്ന  ബജിറ്റ്�  അകേലാ	കേക്കഷിനു�  പദ്ധംതി  അ�ഗt�	രവും�  നല്
�	Pതുകെ�	ണ്ട� തികെന്ന സം7യംബന്ധിതി7	യം പദ്ധംതി പൂര്Pt�രക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.

b) കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെO പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക� കേന	ണ് പ്ലാ	ന് 3ണ്ട� അനുവ|ച്ചു

കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെO  പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2017-18  സം	മ്പP�
വര്ഷിPല് 83,44,720/-രൂപ കേന	ണ് പ്ലാ	ന് 3ണ്ടല് നന്നു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇതികെന്റ് പ്രവര്
Pനങ്ങള്ക്ക� ആവശാ,7	യം മുഴുവന് 3ണ്ടു�  (ശാമ്പള�  /  ശാമ്പകേളതിര�)  ഐ സം എ ആറി ല്
നന്നു� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് O പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യം കേ�രള സംര്ക്ക	രല് നന്നു�
ലാഭാ,7	യം  കേന	ണ്-  പ്ലാ	ന്  3ണ്ടുപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതി�  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധം7	ണ്�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� സ്ഥാ	പന� കേന	ണ്പ്ലാ	ന് ശാtര്ഷി�� തു�
1 കെ� വ കെ� പട്ട്	മ്പ 52 1161569
2 കെ� വ കെ� �ണ്ണുര് 52 1927301
3 കെ� വ കെ� തൃശ്ശൂര് 52 3058032
4 കെ� വ കെ� കെ�	ല്ല� 52 2197818

ആകെ� 83,44,720

c)  ഐ.സം.എ.ആര്  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെO  നOPപ്പ്�-  9.49  കേ�	O  രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ബ	ധാ,തി

 ഐ.സം.എ.ആര്  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെO  നOPപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2017-18  വകേരക്ക	യം
9.49  കേ�	O  രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ബ	ധാ,തി നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  വവധാ  വര്ഷിങ്ങളല്
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ലാഭാ,7	യംതു�യംലും�  അധാ��  കെചലാവ�  കെചയ്തതിലാ	ണ്�  ഇPരPല്  ഭാt77	യം  ബ	ധാ,തി
സം�ഭാവച്ച്ട്ടുള്ളാതി�. ഇതി� അOയംന്തര7	യം പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം മുന്നരപ്പ്� തിന്വര്ഷി
വരവ�

കെചലാവ� നtക്കയംരപ്പ്�

ഐ സം എ ആര്
ധാനസംഹി	യം�

(100%)

(-)4,4704,314 17,25,29,288 18,44,19,556 (-)5,65,94,582

ഐ സം എ ആര്
കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി�

കെപ്ര	ജിക്റ്റു�ള്
(-)4,40,47,570 15,22,11,429

14,65,12,497

(75%
കെചലാവ�)

(-)3,83,48,638

ആകെ� (-)8,8751,884 32,47,40,717 33,09,32,053 (-)9,49,40,220

* വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി� 16,17 ആയം നല്�യംട്ടുണ്ട�.

d)  3ണ്ടു�ള്  കൃതി,7	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  ഐ.സം.എ.ആര്  100%,
ഐ.സം.എ.ആര്.  കേ�	-ഓര്ഡികേനറ്റ്�  കേപ്ര	ജിക്റ്റ്�  (75%)  എന്നt  3ണ്ടനങ്ങളുകെO വരവനPല്
4,15,86,917/- രൂപ കുറിവ�

എ)  ഐ.സം.എ.ആര്.  100%  3ണ്ടകെന്റ്  2017-18  വര്ഷികെP  ആകെ�  വരവ�
14,91,92,430/-  രൂപയം	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല്
ഐ.സം.എ.ആര്.  ഗ്രി	ന്റ്� രജിസ്റ്റംര്  (3ന	ന്സം� കെസംക്ഷന്) പ്ര�	രവും� O കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തികെന്ന നല്കി�യംട്ടുള്ളാ വവധാ വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള് പ്ര�	രവും� ഈ
ഇനPല്  17,25,29,288/-  രൂപ  3ണ്ടങ്ങ�  ഏജിന്സംയംല്  നന്നു�  ലാഭാച്ച്തി	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. വ,തി,	സം� 2,33,36,858/-.രൂപ. 

ബ) ഐ.സം.എ.ആര്. കേ�	-ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കേപ്ര	ജിക്റ്റു (75%) �ളുകെO വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു
പ്ര�	രമുള്ളാ ആകെ� വരവ� തു� 13,39,61,370/- രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	രവും�,  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ,പത്രം  പ്ര�	രവും�  15,22,11,429/-  രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭാച്ച്തി	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  വ,തി,	സം�  1,82,50,059/-രൂപ.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.
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3ണ്ടകെന്റ് കേപര�
വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�

പ്ര�	ര�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം വരവ�

രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	
ലാക്ക� ലാഭാച്ച് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം വരവ� വ,തി,	സം�

ഐ.സം.എ.
ആര്. 100%

14,91,92,430/- 17,25,29,288/- 2,33,36,858/-

ഐ.സം.എ.ആര്
കേ�	-ഓര് 

ഡികേനറ്റ്� കേപ്ര	ജിക്റ്റ്� 75%

13,39,61,370/- 15,22,11,429/- 1,82,50,059/-

ആകെ� 4,15,26,917

കേ7ല് �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര�  4,15,86,917/-  രൂപ വ	ര്ഷി��ണ്ക്കല് ഈ 3ണ്ടനങ്ങളുകെO
ശാtര്ഷി�Pലാ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കുറിവ�  വന്ന  തു�  'സംകെÁന്സം�'
(8888) എന്ന ശാtര്ഷി�Pലാ	ണ്� ബുക്ക� കെചയ്തരക്കുന്നതി�. സം	മ്പP� വര്ഷി� അവസം	നച്ച്ട്ടു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  O  3ണ്ട�  'സംകെÁന്സം�'  എന്ന  ശാtര്ഷി�Pല്
�Oക്കുന്നതി� ഗ�രവകേ7റിയം വഷിയം7	ണ്�. 

ഗ്രി	ന്റ്�  രജിസ്റ്റംര്,  വനകേയം	ഗസം	ക്ഷ,പത്രം� എന്നവ പ്ര�	രവും�,  യൂ3	സ്റ്റം�  �ണ്ക്കു�ള്
പ്ര�	രവുംമുള്ളാ  വരവും  തു�  കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ളകെലാ  കെപ	രുPകേക്കടു�ള്ക്ക�  എതി	നു�
ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO പട്ട്�യം	യം കേചര്ക്കുന്നു.

Project
Code

Project

Receipt as
per AUC

and Grand
Register

Receipt as
per UFAST

5107 Strengthening of Directorate of Extension 635859 0
5142 ICAR -- NICRA 468952 295250
5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 148000 0

5200
Strenmgthening and Development of state Agricultural 
Universities (Development Grant)

80339000 67162000

5223
ICAR - Organization of 2nd Group meeting of AINP on 
Vertebrate Pest Managment from 9/11/2017 to 11/11/2017.

118000 0

5225
ICAR - Effect of High Hydrostatic pressure procesing on
Textural and Nutritional Behavior of Minimally Processed 
Fruits and Vegitables 

6725000 1575000

5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 59316568 43019930
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45102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level 787657 5830000
6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 7425500 2152500
6623 AICRP on Water Management 9247000 7171000
6624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 9700000 9600000
6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 12970500 10655500
6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 6344000 5104000
6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 4709000 3783000
6636 AIC Floriculture Improvement Project (ICAR 75-25) 4542349 4498750
6638 AICRP on weed control in plantation crops (ICAR 75-25) 6089000 3633000
6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 23892378 21092380
6641 AICRIP on Nematode Pests & their control (ICAR 75-25) 5140000 4848000
6642 AICRP on Forage Crops 3271000 3150000
6644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 2950000 2300000
6645 AICRP on farm implements and machinery 3380000 2770000
6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 4325000 5125000
6651 5508-NSP Breeder seed production unit (ICAR 75 - 25) 1905000 2083000
6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 1232500 1207500
6680 AICRP on Post Harvest Technology (ICAR 75:25) 4900000 3700000
6684 AINP on Agriculture Acarology 1420000 1620000
6689 AICRP on Palms 280000 79000

6690
AICRP on Management of Salt affected Soils & Use of 
Saline Water in Agriculture 

360000 305000

6691 AICRP on Spices -New Project mode centre at Thrissur 200000 85500
6692 Project AINP on Vertebrate pest Management 2787000 1175000
6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 1244216 659250

6694
AICRP on micro & secondary nutrients & pollutant 
elements

1220000 1120000

50000
AICRP on Palms Voluntary Centre at Cocoa Research 
centre Vellanikkara

115000 0

e) തിരച്ച്റിഞ്ഞിട്ട്ല്ല	P 3ണ്ട� (8888) 

2017-18  സം	മ്പP� വര്ഷി	വസം	ന�  6,03,25,820/-  രൂപ സംകെÁന്സം� 3ണ്ട� എന്ന
ശാtര്ഷി�Pല് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംതി	യം �	ണുന്നു.  വവധാ പദ്ധംതി�ളുകെO
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നOPപ്പ്ന	യം  വവധാ  3ണ്ടങ്ങ�  ഏജിന്സം�ള് നല്�യം  ധാനസംഹി	യം�  ഇത്രംയു�  �	ലാ�
സംകെÁന്സം� കെഹിഡിലാ	യം തിരച്ച്റിയം	കെതി നലാനര്ത്തുന്നതു�,  ആവശാ,7	യം പ്രവര്Pനങ്ങള്
ക്ക� ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതി �Oക്കുന്നതു� ഗുരുതിര7	യം വtഴ്ചയം	ണ്�.

f) ആഭാ,ന്തര വരവ� -7.18 കേ�	O രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� (A/C 
NO.67347312827) കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല

2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ആഭാ,ന്തര  വരു7	ന�
20,06,47,028/- രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് O തു�യംല് നന്നു� 12,87,86,302/- രൂപ 7	ത്രം7	ണ്� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ആഭാ,ന്തര  വരു7	നPകെന്റ്  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  (A/c.No.67347312827)
നകേക്ഷപക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുള്ളാതി�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	യം  അക്ക�ണ്ട�
കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്  20,06,47,028/-  രൂപയംല്  7,18,60,726/-  രൂപ  O  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  ക്രഡിറ്റ്�
കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.

ആകെ� ആഭാ,ന്തര വരവ� 20,06,47,028/-

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആഭാ,ന്തര വരു7	ന
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� നകേക്ഷപക്കകെപ്പ്ട്ട് തു�

12,87,86,302/-

വ,തി,	സം� 7,18,60,726/-

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷി�  മുതില്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ
ആഭാ,ന്തരവരു7	ന  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളകേലാക്ക�  നകേക്ഷപക്കകെപ്പ്ടുന്ന  തു��ള്  അതി	തി�
ആഴ്ചതികെന്ന  ഒരു  7ന7�  ബ	ലാന്സം�  7	ത്രം�  ബ	ക്ക  നര്P  "Autosweep  ” ആയം  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെസംന്റ്റിലുംള്ളാ ആഭാ,ന്തരവരു7	നPകെന്റ് അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� (A/c.No.67347312827)
7	റ്റ്കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�. ഈ ഒരു സം	ഹിചര,� നലാനല്കെക്ക  7.18  കേ�	Oയംല് പര� രൂപ കെസംന്Nല്
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കെക്രഡിറ്റ്� കെചയ്യാകെപ്പ്O	തിരക്കുന്നതി� ഗുരുതിര7	യം വtഴ്ചയം	ണ്�. ഇതി� പരകേശാ	ധാച്ച്�
എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന� നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

g) റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു�ള് - വരവും�ള് കൃതി,7	യം ��പ് കേN	ളറുകെO അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 
ഒടുക്കുന്നല്ല.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �tഴിലാ	യം ഐ.സം.എ.ആര് റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട�,
ഒ.ഇ.എ.പ.  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�,  കെ�.എ.യു.  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  എന്നങ്ങകെന  മൂന്നു
തിരPലുംള്ളാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടു�ള	ണ്�  പ്രവര്Pക്കുന്നതി�.  2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�
പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO കെ7	P� ആഭാ,ന്തര വരു7	നPകെന്റ് 65%-വും� ഇതില് നന്നുള്ളാ
വരവ	ണ്�.  എന്ന	ല് വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ലാഭാക്കുന്ന വരവും�ള് കൃതി,7	യം  ��പ് കേN	ളറുകെO
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അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� ഒടുക്കുന്നല്ല. 2017-18  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കുപ്ര�	ര� വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളല് ഈ
ഇനPല് ലാഭാ,7	യം വരവ� 37,71,50,009/- രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് ��പ� കേN	ളറുകെO അക്ക�ണ്ടല്
ഈ ഇനPല് ഒടുക്കുവന്ന തു� 11,98,07,66/- രൂപ 7	ത്രം7	ണ്�. റികേവ	ള്വങ്ങ� 3ണ്ടകെന്റ് പ്രവര്
Pന  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ  പ്ര�	ര�  (ഡിയംറിക്ടര്  ഓ3�    റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  ഉPരവ�  നമ്പര്  R2/65600/11
തിtയ്യാതി  22-11-2012)  റികേവ	ള്വങ്ങ� 3ണ്ട� ഇനPല് അതിതി� കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ലാഭാക്കുന്ന വരവ�
തു��ള് പ്രതി7	സം� ��പ് കേN	ളര് അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� ഒടുക്കുവ	ന് (Corpus amount ഒഴികെ�) നര്
കേäശാക്കുന്നു. എന്ന	ല് ഇതി� കൃതി,7	യം നOക്കുന്നല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട�- വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
നന്ന� ആകെ� ലാഭാച്ച് വരവ�

37,71,50,009

��പ് കേN	ളര് അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� ഒടുക്കുവന്ന തു� 11,98,07,666

വ,തി,	സം� 25,73,42,343

നര്കേäശാങ്ങള്

1
3ണ്ടു�ളുകെO  വനകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  നയം7�  1971,  ഖണ്ഡി� 45,
3ണ്ട�  അനുവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  വവധാ  ഉPരവും�ള്,  നര്കേäശാങ്ങള്  എന്നവ  കൃതി,7	യം
പ	ലാക്കു�.

2
ബജിറ്റ്�  അ�ഗt�	ര�,  പദ്ധംതിയുകെO  ഭാരണ്പര7	യം  അ�ഗt�	ര�  എന്നവ  നല്കുന്നതില്
�	ലാതി	7സം� ഒഴിവ	ക്കു�

3
ലാഭാച്ച്  തു��ള് കൃതി,7	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടന്ന�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള്
സംmt�രക്കു�.

4
പദ്ധംതി സം7യംബന്ധിതി7	യം പൂര്Pt�രക്ക	നുതികുന്ന രtതിയംലുംള്ളാ ആസൂത്രംണ്വും� അതി�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്O	നുള്ളാ നയംന്ത്രണ്- സം�വധാ	നവും� കുറ്റ്7റ്റ്തി	ക്കു�.

5

3ണ്ടു�ളുകെO വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കല്,  3ണ്ട� വരവും�ളുകെO കെതിറ്റ്	യംതു� ഇന� 7	റിയുമുള്ളാ
അക്ക�ണ്ടങ്ങ�,  സംകെÁന്സം�  കെഹിഡില്  3ണ്ടു�ള്  അനശ്ചതി7	യം  കുടുങ്ങക്കOക്കുന്ന
സം	ഹിചര,�, കേ�ന്ദ്രt� �തി അക്ക�ണ്ടു�ളലും� വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ അക്ക�ണ്ടു�ളലും� വര്
ദ്ധംച്ചുവരുന്ന കെപ	രുPകേക്കടു�ള് എന്നവ പരഹിരക്കുന്നതിന	യം അOയംന്തര നOപO�ള്
കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-3  3	മു�ളുകെO പ്രവര്Pന�

ലാക്ഷ,� : 3	മു�ളുകെO പ്രവര്Pന�  തൃപ്ത�ര7	കേണ്	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 7	നmല്

ii) കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി�

iii) കേ�രള ബജിറ്റ്� 7	നmല്

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്�  സംmന്ത7	യം  1260.6142  Ha  ഭൂ7  കൈ�വശാമുണ്ട�.
രണ്ട�  ഇന്സ്ട്രാക്ഷന്  3	�  ഉള്കെപ്പ്കെO,  കേ�	കേളജു�ളുകെOയു�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെOയു�
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെOയു� �tഴിലാ	യുള്ളാ നരവധാ 3	മു�ള	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ പ്ര	കേയം	ഗ�
�	ര്ഷി� പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO ജിtവന	ഡി. പഠന  ഗകേവഷിണ്  വ,	പനപ്രവര്Pനങ്ങള	ണ്�– –
മുഖ,ലാക്ഷ,കെ7ങ്കിലും�  ഉല്പാ	|നവപണ്നകേ7ഖലായംലും�  3	മു�ള്ക്ക�  സംജിtവ7	യം  പങ്കുണ്ട�.
അവOങ്ങളകെലാ 7നുഷി,	ദ്ധംm	നPനു�, അOസ്ഥാ	ന സം��ര,ങ്ങള്ക്കു7	യം പ്രതിവര്ഷി� വലായം
തു��ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കെചലാവഴിച്ചു  കേപ	രുന്നു.  എന്ന	ല്  ലാഭാ,7	വുംന്ന  വരവ	�കെട്ട്  O
കെചലാവും�ളു7	യം  തി	രതി7,കെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  വളകെര  കുറിവ	ണ്�.  കൂO	കെതി  പ്രതിവര്ഷി�  ഈ
അന്തര� വര്ദ്ധംച്ചുവര�യു� കെചയ്യുന്നു. കൃഷിഭൂ7, �	ര്ഷി� സംകേങ്കിതിങ്ങള് എന്നവയുകെO അളവും�
ലാഭാ,തിയു� ഉയംര്ന്നതി	യംട്ടുകൂOയു� 3	മു�ള് സം	മ്പP� സുസ്ഥാരതിയുകെO �	ര,Pല് വളകെര
പന്നലാ	കെണ്ന്ന വസ്തുതിയംകേലാക്ക	ണ്� ഇതി� വരല് ചൂണ്ടുന്നതി�. കൂO	കെതി നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന�
3ലാപ്ര|7ല്ല	Pതിന	ല്  3	�  പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO  അക്ക�ണ്ടബലാറ്റ്യു�  ദുര്ബലാ7	ണ്�.
പ്രതിtക്ഷതി വരവ� കെചലാവും�ള് കൃതി,7	യം �ണ്ക്ക	ക്ക	കേന	 വരവും�ളുകെO കൃതി,തി ഉറിപ്പ്	ക്ക	കേന	
ഉള്ളാ പരകേശാ	ധാന	സം�വധാ	നവും� നലാനല്ക്കുന്നല്ല.
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ബജിറ്റ്�- യം	ഥാ	ര്ത്ഥ,കേബ	ധാകേP	കെOയുള്ളാവയംല്ല

3	� സം�ബന്ധിച്ച് ബജിറ്റു�ള് ആസൂത്രംണ് 7�കേവ	കെOയംല്ല തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി�. പ്രതിtക്ഷതി
വരവും�ളു�  കെചലാവും�ളു�  യം	ഥാ	ര്ത്ഥ,കേബ	ധാമുള്ളാവയംല്ല.  2017-18  ബജിറ്റ്�  പ്ര�	ര�  പ്രധാ	ന
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെO പ്രതിtക്ഷതി വരവും� യംഥാ	ര്ത്ഥ വരവും� ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

കേസ്റ്റംഷിന്   ബജിറ്റ്�
(University property)

  യംഥാ	ര്ത്ഥ വരവ�
(University property)

ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	� കെവള്ളാ	നക്കര 17 15.89

ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	� കെവള്ളാ	യംണ് 60 35.13

എ എ� പ ആര് എസം�  ഓOക്ക	ലാ 10 31.75

എ ആര് എസം� ച	ലാക്കുO 0 6.74

എ ആര് എസം� 7ണ്ണുP 0 14.78

ബ ആര് എസം� �ണ്ണാ	റി 0 16.75

എ ആര് എസം� ആനക്കയം� 8.6 1.93

സം ആര് എസം� ബ	ലാര	7പുര� 0 47.88

സം ആര് എസം� 7	Oക്കPറി 0 30.95

സം ആര് എസം� പ	മ്പ	ടു� പ	റി 39 18.87

പ ആര് എസം� പന്നയൂര് 0 22.48

ആര് എ ആര് എസം� അമ്പലാവയംല് 100.65 216.4

ആര് എ ആര് എസം� കു7ര�� 35 31.52

ആര് എ ആര് എസം� പട്ട്	മ്പ 35 38.74

ആര് എ ആര് എസം� പtലാകേക്ക	O� 0 43.75

ഒ ആര് എ ആര് എസം� �	യം�കുള� 0 28

പ്ലാ	ന്റ്� കേപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  നഴ്സ്റി 5 0.57

  എ ആര് എസം� തിരുവല്ല 0 6.21

കേ7ല്  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്തികെന്ന  ബജിറ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിലുംള്ളാ
ആസൂത്രംണ്ക്കുറിവ� കേബ	ധാ,7	വുംന്നതി	ണ്�.  പ്രതിtക്ഷതി വരവ� ശൂന,7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയം ബജിറ്റ്�
കെഹിഡു�ളല് വലായം കേതി	തില് വരവും�ള് വന്നട്ടുണ്ട�. ഈ കേ7ഖലായംകെലാ പ്രതിtക്ഷതി വരവും�കെള
ബജിറ്റ്ല്  മുന്കൂട്ട്  �	ണുവ	ന്  സം	ധാക്ക	Pതി�  3	മു�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ബജിറ്റ്�
തിയ്യാ	റി	ക്കലാകെലാ കൈവ�ലാ,വും� അന	സ്ഥായു� മൂലാ7	ണ്�.
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നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന� 3ലാപ്ര|7ല്ല

3	മു�ളുകെO  പ്രവര്Pനവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	ന�  �	ര,ക്ഷ7കേ7	
ക്രയം	ത്മ�കേ7	  അല്ല.  ഉല്പാ	|നപ്രക്രയംക്ക�  ആവശാ,7	യം  7നുഷി,	ദ്ധംm	ന�,  അവയുകെO
നയംന്ത്രണ്�,  വളകെവടുക്കുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Pനങ്ങള്,  കേസ്റ്റം	കെക്കടുപ്പ്�,  കേസ്റ്റം	ക്ക�
സൂക്ഷപ്പ്�, രജിസ്റ്റംറു�ളുകെO പരപ	ലാന� എന്നവയംകെലാല്ല	� കേപ	ര	യ്മ�ളുണ്ട�.

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  7	നmല്,  അദ്ധം,	യം�  V-ല്  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെO
നOPപ്പ്�  സം�ബന്ധിച്ച്�  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ട  കേരഖ�ള്,  രജിസ്റ്റംറു�ള്,  കേജി	ലാ  ചു7തിലാ�ള്
എന്നവകെയം	കെക്ക കൃതി,7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഇതികെന ആധാ	ര7	ക്കകെക്ക	ണ്ട� വശാ|7	യം
ഒരു കെപ്ര	കേ3	ര്7 തിയ്യാ	റി	ക്കു�യു� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �	ര,ങ്ങള് കൃതി,7	യം നOപ്പ്ലാ	വുംന്നുകേണ്ട	
എന്നുള്ളാ  പരകേശാ	ധാന  നOത്തു�യുമുണ്ട	യം.  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നന്നു� ലാഭാ,7	യം വവരങ്ങള് കേചര്ത്തു വയ്ക്കുകേമ്പ	ള് പ്രവര്Pനങ്ങള് തൃപ്ത�ര7ല്ല. 

ഒരു കേ�ന്ദ്രPല് 3	മു�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പ്രതിവര്ഷി� നOക്കുന്ന �	ര്ഷി� പ്രവര്
Pനങ്ങളുകെOയു�  അതിന	വശാ,7	യം  വരുന്ന  കെചലാവും�ളുകെOയു�  വ,ക്ത7	യം  ചത്രം�  മുന്കൂട്ട്
�	ണുവ	നു� ആസൂത്രംണ്കേP	കെO അവ പ്രകേയം	ഗPല് വരുത്തുവ	നു� കേക്ര	പ്പ്�ഗ�  കേപ്ര	ഗ്രി	�,
കേ3	ര്�	സ്റ്റം� ഓ3� എക്കെÁന്റ്ച്ച്ര് എന്നവ തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിലൂകെO സം	ധാക്കുന്നതി	ണ്�. ഒരു വര്
ഷിPല് കെചയ്യാ	ന് ഉകേäശാക്കുന്ന |tര്ഘ�	ലാ  -  ഹ്രസംm�	ലാ കൃഷി�ളുകെOയു� 7റ്റു നഴ്സ്റി പ്രവര്
Pനങ്ങളുകെOയു�  വശാ|	�ശാങ്ങള്  കേക്ര	പ്പ്�ഗ�  കേപ്ര	ഗ്രി	7ലൂകെO  അതി	തി�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു�  ഡിയംറിക്ടര്  ഓ3�  റിസംര്ച്ച്�  ഇതി�  അ�ഗt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  കേക്ര	പ്പ്�ഗ�
കേപ്ര	ഗ്രി	�  അ�ഗt�രച്ചു�ഴിഞ്ഞി	ല്  ഇതില്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  �	ര്ഷി�  പ്രവര്Pനങ്ങള്
കെചയ്യാ	ന	വശാ,7	യം  വരുന്ന  അOസ്ഥാ	നസം��ര,ങ്ങളുകെOയു�  ആവശാ,7	യം  വരുന്ന
7റ്റുകെചലാവും�ളുകെOയു�  ഒരു  ഏ�കേ|ശാരൂപ�  കേ3	ര്�	സ്റ്റം�  ഓ3�  എക്കെÁന്റ്ച്ച്റിലുംകെO  (കേ3	റി�
നമ്പര്-V,  അനുബന്ധി�)  തിയ്യാ	റി	ക്കണ്�.  3	�  പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7കെറ്റ്	രു
പ്രധാ	ന  കേരഖയം	ണ്�  �ള്ട്ട്കേവഷിന്  ഷിtറ്റ്�.  ഒകേര	  വള�ള്ക്കു7	യം  അനുബന്ധി�  XVII
പ്ര�	ര7	ണ്�  ഇതി�  തിയ്യാ	കേക്കണ്ടതി�.  ഇതിലൂകെO  വ,തി,സ്ത  കൃഷി�ള്ക്ക	വശാ,7	യം  7നുഷി,
വഭാവകേശാഷി,  വള�ളുകെO ഉത്പ	|നക്ഷ7തി,  സം	മ്പP� സം	ധാ,തി  ബ	ധാ,തി�ള് എന്നവ–
സം�ബന്ധിച്ച് ഒകേര�കേ|ശാ മുന്ധാ	രണ് സംmരൂപക്ക	ന് �ഴിയു�. 

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  3	�  സം�ബന്ധി7	യം  കേരഖ�ളുകെO  സൂക്ഷപ്പ്കെനക്കുറിച്ച്�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �tഴിലുംള്ളാ പ്രധാ	ന ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ഓഡിറ്റ്� നല്�യം കേച	|,	വലായംല്
നന്നു� ലാഭാ,7	യം വവരങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു. 
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ക്ര7 
ന� കേ�ന്ദ്രPകെന്റ് കേപര�

കേക്ര	പ്പ്�ഗ� കേപ്ര	ഗ്രി	� 
തിയ്യാ	റി	ക്കന്നുണ്ട�

കേ3	ര്�	സ്റ്റം� ഓ3� 
എക്കെÁന്റ്ച്ച്ര് 
തിയ്യാ	റി	ക്കന്നുണ്ട�

�ള്ട്ട്കേവഷിന് ഷിtറ്റ്� 
തിയ്യാ	റി	ക്കന്നുണ്ട�

1
ആര് എ ആര് എസം� 
പtലാകേക്ക	O� ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

2 പ ആര് എസം� പന്നയൂര് ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

3
ആര് എ ആര് എസം� 
അമ്പലാവയംല്

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

4 എ ആര് എസം� ആനക്കയം� ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

5
ആര് എ ആര് എസം� 
പട്ട്	മ്പ ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

6 എ ആര് എസം� 7ണ്ണുP ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

7
കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി 
കെവള്ളാ	നക്കര ഉണ്ട� ഉണ്ട� ഉണ്ട�

8 സം ആര് എസം� 7	Oക്കPറി വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

9 ബ ആര് എസം� �ണ്ണാ	റി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

10 എ ആര് എസം� ച	ലാക്കുO ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

11 ആര് ആര് എസം� കൈവറ്റ്ലാ ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

12 സം ആര് എസം� 
പ	മ്പ	ടു�പ	റി

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

13
എ എ� പ ആര് എസം� 
ഓOക്ക	ലാ ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

14 ആര് എ ആര് എസം� 
കു7ര��

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

വവരങ്ങള്
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

15 എ ആര് എസം� തിരുവല്ല ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

16 സം ആര് എസം� 
ബ	ലാര	7പുര�

ഉണ്ട� ഇല്ല ഇല്ല

കേ7ല്  പട്ട്�യംല്  കേക്ര	പ്പ്�ഗ�  കേപ്ര	ഗ്രി	�  തിയ്യാ	റി	ക്കന്നുണ്ട�  എന്ന�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  കേപ	ലും�  ഇവ  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിന�  നശ്ചതി  പ്രകേ3	ര്മ്മ്യൂയംല്ല  എന്ന	ണ്�
അഭാപ്ര	യംകെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്നതി�.  കൂO	കെതി കേ7ല് പട്ട്�യംകെലാ  15  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  കേ3	ര്�	സ്റ്റം�  ഓ3�
എക്കെÁന്റ്ച്ച്ര്, �ള്ട്ട്കേവഷിന് ഷിtറ്റ്� എന്നവ തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നു7ല്ല. 
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3	� രജിസ്റ്റംറു�ളുകെO സൂക്ഷപ്പ്�

3	മു�ളുകെO  പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO  �	ര,ക്ഷ7തിയു�  സുതി	ര,തിയു�  അക്ക�ണ്ടബലാറ്റ്യു�
വ,ക്ത7	ക്കുന്ന  പ്രധാ	ന  കേരഖ�ള്  അവകെO  സൂക്ഷക്കുന്ന രജിസ്റ്റംറു�ള	ണ്�.  ഇPരPലുംള്ളാ
രജിസ്റ്റംറു�ള് നയംതി7	യം പ്രകേ3	ര്7�ളല് ആവശാ,7	യം വവരങ്ങള് അതി	തി� സം7യംങ്ങളല്
കേരഖകെപ്പ്ടുP  ക്ഷ7തിയുള്ളാ ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഇപ്ര�	ര�
3	മു�ളുകെO പ്രവര്Pനവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� സൂക്ഷകേക്കണ്ട 16 രജിസ്റ്റംറു�കെള സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  7	നmലാല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  അവയ്ക്�  നശ്ചതി  പ്രകേ3	ര്മ്മ്യൂ�ള്
അനുബന്ധി7	യം നല്�യംട്ടുമുണ്ട�.

ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നOPയം  വവരകേശാഖരണ്  പ്ര�	ര�  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  എല്ല	
കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഈ രജിസ്റ്റംറു�ള് സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്തി�.  എന്ന	ല് രജിസ്റ്റംറു�ള്
സൂക്ഷക്കുന്നതില് തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന കേപ	ര	യ്മ�ള് നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�. 

1)  ഡി എ� എസം� രജിസ്റ്റംര് ഒഴികെ�യുള്ളാ രജിസ്റ്റംറു�ള് 7	നmല് പ്ര�	രമുള്ളാ നശ്ചതി
7	തൃ�യംലാല്ല (അനുബന്ധി� VII, VIII, IX, X, XI, XII) തിയ്യാ	റി	ക്ക സൂക്ഷക്കുന്നതി�.

2)  സൂക്ഷക്കുന്ന  രജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ  എല്ല	  കേ�	ളങ്ങളലും�  ആവശാ,7	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് നOത്തുന്നല്ല.

3)  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ  കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ളല്  ക്ഷ7തിയുള്ളാ  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP സൂക്ഷക്കുന്നല്ല.

4)  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലായു�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ളല്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO  വല്
പ്പ്നയ്ക്ക്നുസംരച്ച്� നtക്കയംരപ്പ്� �	ലാ�7	യം തികെന്ന കുറിവുംകെചയ്ത� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.

5)  ഒകേര	 ഇനങ്ങള്ക്കു� കൃതി,7	യം ഇന്ഡിക്സ� നല്� അതി	തി� കേപജു�ളല് തികെന്ന
തുOര്ച്ച്യം	യം  എഴുതി  വരുന്ന  രtതി  എല്ല	  രജിസ്റ്റംറു�ളലും�  സംmt�രക്കുന്നല്ല.
അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന  കേസ്റ്റം	ക്ക�  ബ	ലാന്സം�  കൃതി,7	യം  നരtക്ഷക്കുവ	ന്
സം	ധാക്കു�യംല്ല.

ഉല്പ്പ്	|നപ്രക്രയംയു� വളകെവOപ്പു�

ഉല്പാ	|ന	വശാ,Pന	യം  3	7കേലാക്ക�/നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�  കൈ�7	റിയം  വP�/നOtല്
വസ്തുക്കളുകെO അളവും�ള് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് കുറിവ� കെചയ്യുന്നതില്ല	കെതി കൈ�7	റിയം വസ്തുക്കളുകെO
ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  തുOര്പ്രവര്Pനങ്ങള്  നരtക്ഷക്ക	കേന	  അതി�  കേരഖകെപ്പ്ടുP
സൂക്ഷക്ക	കേന	 ഉള്ളാ സം�വധാ	നങ്ങള് വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നലാനല്ക്കുന്നല്ല. മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം
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വP�/നOtല്  വസ്തുക്കള്  നല്�ക്കഴിഞ്ഞി	ല്  കെജിര്7കേനഷിന്  കെതി	ട്ട്�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�
എത്തുന്നതുവകെരയുള്ളാ  വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന  നരtക്ഷണ്  പുസ്ത��
സൂക്ഷക്ക	Pതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന  മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം  നല്�യം  വP�/നOtല്  വസ്തുക്കളല്  എത്രം
എണ്ണാ�  മുളച്ചുകെവകേന്ന	  എത്രം  എണ്ണാ�  നശാച്ചുകേപ	കെയംകേന്ന	  ഗുണ്കേ7ന്മയുള്ളാവയുകെO  എണ്ണാ�
എത്രംകെയംകേന്ന	 ഉള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല. ഇPരPല് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യം വP�/
നOtല് വസ്തുക്കളല് നന്നു� ലാഭാകേക്കണ്ട പ്രതിtക്ഷതി അളവകേനക്ക	ള് വളകെര കുറിഞ്ഞി അളവ	ണ്�
തിരച്ച്� കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള	യം ലാഭാച്ചുവരുന്നതി�. (ഉ|	ഹിരണ്� ഖണ്ഡി� നമ്പര് 1-4-32-
3 ATIC).

വളകെവടുപ്പ്�  പ്രക്രയം  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  നയംതി7	യം  നOപOക്ര7ങ്ങള്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നലാവലാല്ല.  ഒരു  കേ�ന്ദ്രPല്  കൃഷികെചയ്യുന്ന  |tര്ഘ�	ലാ  ഹ്രസംm�	ലാ
വള�ള്  എകെന്ത	കെക്കയം	കെണ്ന്നു�  അവയുകെO  വളകെവടുപ്പ്�  സം7യംക്ര7ങ്ങളു�  മുന്കൂട്ട്
തിയ്യാ	റി	ക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  വളകെവടുപ്പ്ന�  അ�ഗt�	ര�  നല്�ല്,  വളകെവടുപ്പ്�  കേ7ല്കേന	ട്ട്�,
കേസ്റ്റം	കെക്കടുപ്പ്�,  വല്പ്പ്ന എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച് അധാ�	രവഭാജിനവും� നക്ഷപ്ത7	യം ചു7തിലാ�ളു�
കുറ്റ്7റ്റ്രtതിയംല്  ക്ര7t�രക്കുന്നല്ല.  ഗകേവഷിണ്Pകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന
ഇനങ്ങള് അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നതി� സം�ബന്ധിച്ചു� വ,ക്തതിയംല്ല.

�	ര്ഷി�പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ് 3ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗ� - 
7	ന|ണ്ഡിങ്ങളല്ല

�	ര്ഷി�പ്രവര്Pനങ്ങകെള ഓകേര	 യൂനറ്റു�ള	യം  തിരച്ച്�  ഓകേര	ന്നനു� ആവശാ,7	യം
വരുന്ന  7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ്  അളവ�  പ്രകേതി,�7	യം  തിട്ട്കെപ്പ്ടുPകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  അ�ഗtകൃതി
ഡി	റ്റ്�ള് നലാവലാല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം  ഒരു നOtല് വസ്തു നO	ന	വശാ,7	യം കുഴികെയംടുക്കല്
എന്ന  �	ര്ഷി�  പ്രവര്PനPന�  ഒരു  യൂനറ്റ്ന�  ആവശാ,7	യം  കുഴിയുകെO  അളവ�(  നtള�,
വtതി),ഇതിന	വശാ,7	യം  വരുന്ന  7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ്  അളവ�,  വള7Oല്  കേപ	ലുംള്ളാ
അനുബന്ധി  പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക�  കേവണ്ടവരുന്ന  7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ്  അളവ�  എന്നവയുകെO
�	ര്ഷി�  ഇന�  തിരച്ചുള്ളാ  ഏ�tകൃതി  ഡി	റ്റ്�ള്  നലാവലാല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന
7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ് 3ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗ� ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന് നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	നPന�
സം	ധാക്കുന്നു7ല്ല. 

�ഴിഞ്ഞി അഞ്ചി� വര്ഷി� കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്നPല് 7	ത്രം7	യം വന്ന കെചലാവും�ളു� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഭൂ7യംല് നന്നു� ലാഭാ,7	ക്കയം വരവും� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ക്ര7
ന�

വര്ഷി� 142/141 (സ്ഥാര- തി	ല്ക്ക	ലാ�
കെതി	ഴിലാ	ള�ള്)   ശാtര്ഷി�ങ്ങളല്

വന്ന കെചലാവ� (കേ�	Oയംല്)

വരവ� (University
property)

(കേ�	Oയംല്)

വ,തി,	സം�
(കേ�	Oയംല്)

1 2013-14 25.26 7.29 17.97

2 2014-15 22.75 7.98 14.76

3 2015-16 23.89 5.41 18.78

4 2016-17 23.95 5.83 18.11

5 2017-18 32.09 8.59 23.49

ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യു�  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  7നുഷി,	ദ്ധംm	ന�
വനകേയം	ഗക്കകെപ്പ്ടുന്നുകെണ്ടങ്കില് കൂOയു� കേ7ല്�ണ്ക്കു�ള് നല്കുന്ന സൂചന�ള് ശുഭാ�ര7ല്ല.
�	ര്ഷി�സംമൂഹിPന�  7	തൃ��ള് നല്കുന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എന്ന നലായംലും�  കൃഷിഭൂ7,
�	ര്ഷി�  സംകേങ്കിതിങ്ങള്  എന്നവയുകെO  അളവും�  ലാഭാ,തിയു�  ഉയംര്ന്നതി	യംട്ടു�  �	ര്ഷിപ്രവര്
Pനങ്ങളല് സം	മ്പP� സുസ്ഥാരതി കൈ�വരക്കുവ	ന	വുംന്നല്ല.

3	മു�ളുകെO പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കേ�ന്ദ്രങ്ങള് തിരച്ചുള്ളാ പര	7ര്ശാങ്ങള് 
ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ന� സ്ഥാ	പനPകെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പOന്നക്ക	O�
1-4-1-4, 1-4-1-5 ,
1-4-1-7, 1-4-1-6, 1-4-1-8

2 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, അമ്പലാവയംല് 1-4-13-4, 1-4-13-5, 1-4-
13-6, 1-4-13-7, 1-4-13-8

3 3	7�ഗ� സംസ്റ്റം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, സം|	നന്ദപുര� 1-4-20-1

4 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ഓണ്	ട്ടു�ര 1-4-22-1, 1-4-22-2

5 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, വയംന	O� 1-4-26-4

6 അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് കെOകേ¬	ളജി ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുP 1-4-32-3, 1-4-32-4, 1-4-
32-5

7
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3� പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന് കേക്ര	പ്സ്� & കൈÁസംസം�, 
കെവള്ളാ	നക്കര 1-4-35-1

8 എ ഐ എന് പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് & ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ള	ന്റ്� 
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-39-1

9 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, കെവള്ളാ	യംണ് 1-4-40-2

10 എ.ഐ.എന്.പ ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്ണ്കേP	ളജി 1-4-41-2

11
പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര 1-4-44-1

നര്കേäശാങ്ങള്

1
3	മു�ളുകെO  പ്രതിtക്ഷതി  വരവുംകെചലാവും�ള്  കൃതി,7	യം  ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന  രtതിയംല്  ബജിറ്റ്�
തിയ്യാ	റി	ക്കു�.

2
3	� പ്രവര്Pനങ്ങളല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 7	നmല് അനുശാ	സംക്കുന്ന 7	തൃ�യംല്തികെന്ന
കേരഖ�ളു� രജിസ്റ്റംറു�ളു� സൂക്ഷക്ക	ന് നഷ്കര്ഷിക്കു�.

3
ഉല്പ്പ്	|ന-വളകെവടുപ്പ്�-വപണ്ന പ്രക്രയം�ളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേസ്റ്റം	ക്ക� കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള്
സം7കേയം	ചതി7	യം ക്ഷ7തിയുള്ളാ ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP സൂക്ഷക്കു�.

4
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന  ഇനങ്ങളുകെO  അകെക്ക�ണ്ട�ഗ�  ക്ഷ7തിയുള്ളാ  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്  മുകേഖന
ഉറിപ്പ്	ക്കു�

5 വളകെവടുപ്പ്� പ്രക്രയം സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ നയംതി7	യം നOപOക്ര7ങ്ങള് ആവഷ്കരക്കു�.

6
�	ര്ഷി�പ്രവര്Pനങ്ങകെള  ഓകേര	  യൂനറ്റു�ള	യം  തിരച്ച്�  ഓകേര	ന്നനു�  ആവശാ,7	യം
വരുന്ന 7നുഷി,	ധാm	നPകെന്റ്  അളവ�  പ്രകേതി,�7	യം  തിട്ട്കെപ്പ്ടുPകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ അ�ഗtകൃതി
ഡി	റ്റ്�ള് തിയ്യാ	റി	ക്കു�.
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1-3-4 ജിtവനക്ക	രുകെO കേസംവന-കേവതിന�	ര,ങ്ങളുകെO പരകേശാ	ധാന

ലാക്ഷ,� : ജിtവനക്ക	രുകെO കേസംവന-കേവതിന�	ര,ങ്ങളല് അപ	�തി�ള് 
സം�ഭാവച്ച്ട്ടുകേണ്ട	 എന്ന പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�

ii) യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് ജിtവനക്ക	രുകെO ശാമ്പളപരഷ് ക്കരണ് ഉPരവും�ള്,
   അനുബന്ധി സംര്ക്ക	ര് ഉPരവും�ള്

iii) കെ�.എസം�.ആര്. പ	ര്ട്ട്� I & II, പ	ര്ട്ട്� III

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ  ജിtവനക്ക	രുകെO  കേസംവന-
കേവതിനവ,വസ്ഥാ�ള്ക്ക�  പ്രധാ	ന7	യു�  അവ�ലാ�ബ7	കുന്നതി�  കേ�രള  സംര്വ്വtസം�  ചട്ട്ങ്ങളു�,
അതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്ക്ക	ര്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന  വവധാ  ഉPരവും�ളു7	ണ്�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ ജിtവനക്ക	രുകെO ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ് ഉPരവും�ള്  9-ാ	�  ശാമ്പള �മ്മ്യൂtഷിന്
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� മുതില് സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് ധാനവകുപ്പ്	ണ്� പുറികെപ്പ്ടുവച്ചുവരുന്നതി�.  ഇവടുകെP
സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ് ഉPരവും�ള്,  സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെലാ കൃഷി
വകുപ്പ്ന�  �tഴിലുംള്ളാ 3	�  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  ശാമ്പള  പരഷ്ക്കരണ് ഉPരവനനുസംരണ്7	ണ്�.
എന്ന	ല്  ഇങ്ങകെന  കെപ	തുവ	യം  ചലാ  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  അOസ്ഥാ	ന7	ക്ക  ജിtവനക്ക	രുകെO
ശാമ്പള നര്ണ്ണായംങ്ങളു� കേവതിന വ,വസ്ഥാ�ളു� നശ്ചയംക്കുകേമ്പ	ഴു� സൂക്ഷ്മതിക്കുറിവുംമൂലാ� ധാ	ര	ള�
അപ	�തി�ള് സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�. ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

a) ശാമ്പള പരഷ്കരണ് ഉPരവന� വരുദ്ധം7	യം ഉയംര്ന്ന ശാമ്പളകെസ്കീംയംലും�ള് അനുവ|ച്ചു

9,  10  ശാമ്പള പരഷ്കരണ് ഉPരവും�ള് പ്ര�	ര�  അനുവ|ച്ച് ശാമ്പള കെസ്കീംയംലും�ളല്
7	റ്റ്�  വരുP  ഉയംര്ന്ന  ശാമ്പള  കെസ്കീംയംലും�ള്  അനുവ|ച്ചുകെ�	ണ്ട�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉPരവറിക്കയംട്ടുണ്ട�. വശാ| വവരങ്ങള് തി	ഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

കേ�രളPകെലാ  എല്ല	  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളകേലായു�  ജിtവനക്ക	രുകെO  ശാമ്പളപരഷ്കരണ്�
ഗവ. കെസംക്രകേട്ട്റിയംറ്റ്�/7റ്റ്� സംര്ക്ക	ര് വകുപ്പു�ളകേലായു� സം7	ന തിസ്ത��ളലുംള്ളാ ജിtവനക്ക	രുകെO
ശാമ്പളവും7	യം  ഏ�t�രക്കുന്നതികെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം	ണ്�  G.O(P)No.86/2011/Fin  dated  26.02.2011
ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  9-ാ	�  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്�  നOപ്പ്	ക്കയംതി�.  O  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  പലാ
കെപ്ര	കേ7	ഷിന്തിസ്കീം��ളു� നര്Pലാ	ക്കു�യു� ചലാതി� നലാവല് കേജി	ലാ കെചയ്യുന്ന ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�
7	ത്രം7	യം പര7തികെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്തു.
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12.02.2014  കെലാ  514-ാ	7തി�  എക്സ��ട്ട്tവ�  �മ്മ്യൂറ്റ്  01.02.2011  ന�  മുമ്പ�  സംര്
വtസംലുംണ്ട	യംരുന്ന ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�  നല്�യംരുന്ന ആനുകൂലാ,ങ്ങള് തുOര്ന്ന�  അനുവ|ക്ക	ന്
തിtരു7	നക്കു�യു�,  ആയംതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPല്  01.04.2011  ന�  മുമ്പ�  സംര്വ്വtസംലുംള്ളാ
ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�  മുമ്പ�  ലാഭാച്ചുകെ�	ണ്ടരുന്ന  ശാമ്പള  കെസ്കീംയംലും�ള്  സം�രക്ഷച്ചുകെ�	ണ്ട�  ശാമ്പള
പരഷ്കരണ്  ഉPരവകെലാ  തിത്തുലാ,7	യം  കെസ്കീംയംലും�ള്  അനുവ|ച്ച്�  BG/A2/1911/2011  dated
17.02.2014  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യു�  കെചയ്തു.  എന്ന	ല്  O
ഉPരവ�  റിä�  കെചയ്യാ	ന്  31.03.2014  കെലാ  G.O(Rt)No.710/2014/AD  നമ്പര്  സംര്ക്ക	ര്
ഉPരവലൂകെO നര്കേ|ശാ� നല്കു�യു� സംര്ക്ക	ര് ഉPരവ� പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട� 13.05.2014 കെലാ GA/
J1/4562/14 നമ്പര് ഉPരവ� പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യു� കെചയ്തു. 

നര്Pലാ	ക്കയം  തിസ്ത��ളു�  കേറികേഷി,	  കെപ്രകേ7	ഷിനു�ളു�  പുനസ്ഥാ	പക്കുന്നതിന	യം
ജിtവനക്ക	ര് ബഹു.കേ�രള കൈഹികേക്ക	Oതികെയം സം7tപക്കു�യു� സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്ലുംള്ളാ തിസ്ത��ള് ശാമ്പള
പരഷ്കരണ് ഉPരവ�  വഴി  നര്Pലാ	ക്ക	ന് �ഴിയംല്ല  എന്ന�  കേ�	Oതി  വധാക്കു�യു�  കെചയ്തു.
ആയംതികെന്റ് അOസ്ഥാ	നPല് എക്സ��ട്ട്tവ� �മ്മ്യൂറ്റ്  05.01.2016 കെലാ 540 ാ	7തി� കേയം	ഗPല്
സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്ലുംള്കെപ്പ്ട്ട്  ജിtവനക്ക	രുകെO  ആനുകൂലാ,ങ്ങള്  പുനസ്ഥാ	പക്ക	ന്  തിtരു7	നക്കു�യു�,
02.02.2016  കെലാ  ജി.എ/കെജി1/4562/14  നമ്പര്  ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യു�  കെചയ്തു.  കൂO	കെതി
03.09.2016  കെലാ  547-ാ	7തി�  എക്സ��ട്ട്tവ�  �മ്മ്യൂറ്റ്  സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്ലുംള്കെപ്പ്O	P  ജിവനക്ക	ര്ക്കു�  O
ആനുകൂലാ,�  നല്�	ന്  തിtരു7	നച്ചു.  തുOര്ന്ന�  09.12.2016  കെലാ  ജി.എ/കെജി1/4562/14  നമ്പര്
ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.  O  ഉPരവും�ള്  പ്ര�	ര�  17.02.2014  കെലാ  BG/A2/1911/2011
നOപOക്ര7� പുനസ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുണ്ട�.

കേ7ല് ഉPരവും�ളുകെO അOസ്ഥാ	നPല്  01.02.2011  ന�  മുമ്പ�  സംര്വ്വtസംലുംണ്ട	യംരുന്ന
ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�  നര്Pലാ	ക്കയം  തിസ്ത��ളകേലാക്ക�  സ്ഥാ	നക്കയംറ്റ്�  പുനസ്ഥാ	പക്കു�യു�,  പലാ
തിസ്ത��ള്ക്കു�  9-ാ	�  ശാമ്പളപരഷ്കരണ്Pന�  മുമ്പ�  ലാഭാച്ച്രുന്ന  ശാമ്പള  കെസ്കീംയംലും�ള്ക്ക�
സം7	ന7	യം  Annexure  I  കെലാ ശാമ്പള കെസ്കീംയംലും�ള് സംര്ക്ക	ര് നര്കേ|ശാPന�  വരുദ്ധം7	യം
നല്കു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  തുOര്ന്ന�  G.O(P)No.10/2016/Fin dated 21.01.2016  പ്ര�	രമുള്ളാ 10-ാ	�
ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  ഉPരവകേലായു�  ശാമ്പള  കെസ്കീംയംലും�ളല്  തിത്തുലാ,7	യം  വര്ദ്ധംനവ�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നല്�യംട്ടുണ്ട�.

 ഉ|	ഹിരണ്7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  എച്ച്�.ഡി.വ  കൈ,വര്7	രുകെO  ശാമ്പള
കെസ്കീംയംലും�ളല് നല്�യം വര്ദ്ധംനവകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.
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തിസ്ത�

9-ാ	� ശാമ്പള
പരഷ്കരണ് 
സം7യംP� 
നലാവലും 
ണ്ട	യംരുന്ന 
കെസ്കീംയംല്

9-ാ	� ശാമ്പള 
പരഷ്കരണ്Pല് 
അനുവ|ച്ച് 
കെസ്കീംയംല്

സംര്വ്വ�ലാ	 
ശാ	ലാ ഉയംര്
P നല്�യം
കെസ്കീംയംല്

10-ാ	� ശാമ്പള 
പരഷ്കരണ്Pല്
അനുവ|ച്ച് 
കെസ്കീംയംല്

സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 
ഉയംര്P നല്
�യം കെസ്കീംയംല്

എച്ച്�.ഡി.വ 
കൈ,വര് 
കേഗ്രി.II

6680-10790 9190-15780 11620-20240 18000-41500 22200-48000

എച്ച്�.ഡി.വ 
കൈ,വര് 
കേഗ്രി.I

7480-11910 10480-18300 13210-22360 20000-45800 25200-54000

എച്ച്�.ഡി.വ 
കൈ,വര് 
സം.കേഗ്രി

7990-12930 11620-20240 13900-24040 22200-48000 26500-56700

എച്ച്�.ഡി.വ 
കൈ,വര് 
കെസംലാ.കേഗ്രി

9190-15510 14620-25280 16180-29180 27800-59400 30700-65400

ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  ഉPരവും�ള്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതി�  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്
ധാനവകുപ്പ്�  ആയംതിന	ല് അതികെലാ നര്കേ|ശാങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംmന്ത�
നലായ്ക്ക്� ശാമ്പളനരക്കു�ള് ഉയംര്P നല്കുന്നതി� അ�ഗt�രക്ക	ന	വല്ല.

b) സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO 2014 ശാമ്പള പരഷ്കരണ്� -സംര്വ്വtസം� കെവയംകേറ്റ്ജി� - 
അപ	�തി�ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  2014-കെലാ  ശാമ്പള  പരഷ്ക്കരണ്�
സം.ഉ(പ).ന�.8/2017/കൃഷി.തിയംതി.17/05/2017 പ്ര�	ര� നOപ്പ്	ക്കയംട്ടുണ്ട�. ഈ ഉPരവും പ്ര�	ര�
സ്ഥാര�  തിസ്ത�യംകെലാ  കേസംവന�	ലാ�  7	ത്രംകേ7  സംര്വ്വtസം�  കെവയംകേറ്റ്ജിന�  പരഗണ്ക്ക	ന	കൂ.
എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO റിഗുലാര് സംര്വ്വtസം� കൂO	കെതിയുള്ളാ
7റ്റ്� സംര്വ്വtസു�ളു� സംര്വ്വtസം� കെവയംകേറ്റ്ജിന� പരഗണ്ക്കുന്നതി	യം �	ണുന്നു. (ഉ|	: ഖണ്ഡി�.1-
4-8-1).

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



54

c) സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പള പരഷ്ക്കരണ്� - 01/07/14 നു കേശാഷി� കേസംവനPല് 
വന്നവര്ക്കു� പുതുക്കയം നരക്കല് ശാമ്പള� നര്ണ്ണായംച്ചു നല്�യംരക്കുന്നു

സം.ഉ  (അച്ച്O)  8/2017/കൃഷി  തിയംതി  17/05/17  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ 3	�
കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പള�  01/07/14  മുതില് പരഷ്ക്കരച്ചു നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഈ ഉPരവും പ്ര�	ര�
01/07/14  നുകേശാഷി�  കേസംവനPല്  പ്രകേവശാക്കുന്നവര്ക്ക�  പുതുക്കയം  ശാമ്പള  നരക്കല്
കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച് രtതിയംല് �ണ്ക്ക	ക്ക, പുതുക്കയം നരക്കകെന്റ് 7ന7� ആയം 16500/-
(16500/-35700/-)  രൂപയംല് ശാമ്പള� നശ്ചയംച്ചു നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് ഇതിനു പ�ര�
01/07/14-നു കേശാഷി�  പുതുതി	യം  കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച്വര്ക്കു� പുതുക്കയംനരക്കല് ശാമ്പള�
നര്ണ്ണായംച്ചു നല്�യംതി	യം �	ണുന്നു. (ഉ|	:- ഖണ്ഡി�.1-4-8-2)

d) ശാമ്പള പരഷി� ക്കരണ് കുOശ്ശി�:- പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ വtട്ടു വ	O�, ബP, സംറ്റ് കേ�	മ്പന്
കേസംറ്റ്റി, അലാവന്സം�, എന്നവ 01/07/2014-മുതില് അനുവ|ച്ചു

2014 ശാമ്പള പരഷി� ക്കരണ് ഉPരവ� പ്ര�	ര� പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ വtട്ടുവ	O�, ബP,
സംറ്റ് കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� തുOങ്ങയംവയ്ക്ക്�  01/02/2016 മുതില് 7	ത്രംകെ7 അര്ഹിതിയുള്ളൂ.
എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള	യം ചലാര്ക്ക� പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ
HRA, CCA,  എന്നവ  01/07/2014  മുതില് തികെന്ന അനുവ|ച്ചു നല്�യംതി	യം �	ണുന്നു. (ഉ|	.
കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	-ഓപ്പ്കേറിഷിന് ബ	ങ്കി�ഗ�  &  7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,  കെവള്ളാ	നക്കരയംകെO  (കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-  318/19/6-4-19)  ഓഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്കെലാ  ഖണ്ഡി�.3-2,  പ്ര�	ര�  1,21,600/-രൂപ
തിരച്ച്Oച്ചു). 

e) സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള് - ശാമ്പള പരഷ് ക്കരണ് കുOശ്ശി�:- പലാശാ അധാ� �	ലായംളവകേലായ്ക്ക്�
അനുവ|ച്ചു

സം.ഉ.  (അച്ച്O).8/2017  കൃഷി.  തിയംതി  17/05/2017  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പള� പരഷ്കരച്ച്�  നല്�യംട്ടുണ്ട�,  ഈ ഉPരവുംപ്ര�	ര�  01/07/14  മുതില്
31/03/17  വകെരയുള്ളാ ശാമ്പള പരഷി� �രണ് കുOശ്ശി� നലാവകെലാ പ.എ3�.  നരക്കല് ന	ലും തുലാ,
ഗഡുക്കള	യം  01/07/17,  01/01/18,  01/07/18,  01/01/19  എന്നt  തിയംതി�ളല്
അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  ഇതില്  ആ|,  ഗഡു  01/07/17  -ല്  8.7%  പലാശാ  നരക്കല്
അനുവ|ക്കുകേമ്പ	ള്,  പുതുക്കയം  ശാമ്പള�  പണ്7	യം  നല്�	വുംന്ന  04/17  മുതില്  6/17  ഉള്
കെപ്പ്കെOയുള്ളാ മൂന്ന� 7	സംക്ക	ലായംളവകേലായ്ക്കുള്ളാ പലാശായം	ണ്� അനുവ|യ്ക്ക്	വുംന്നതി�.  എന്ന	ല് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ചലാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  ആ|,  ഗഡു  14  7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ  പലാശാ
സംഹിതി7	ണ്� അനുവ|ച്ചു നല്�യംട്ടുള്ളാതി�. (ഉ|	:- ഖണ്ഡി� 1-4-13-11)
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f) കെÁഷി,ല് അലാവന്സു�ള് നല്കിവരുന്നതികെലാ അപ	�തി�ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  തിസ്ത��ളുകെO  സംmഭാ	വ�  അനുസംരച്ച്�  വവധാ
നരക്കലുംള്ളാ  കെÁഷി,ല്  അലാവന്സു�ള്  നല്കിവരുന്നു.  ജി.ഓ.പ  ന�  7/2016/3ന്  തിയംതി
20.1.2016  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്  ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�  ബ	ധാ�7	ക്കയംട്ടുള്ളാ
കെÁഷി,ല് അലാവന്സം� നരക്കു�ള് യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  ജിtവനക്ക	ര്ക്കു� ബ	ധാ�7	കെണ്ന്നു� വവധാ
തിസ്ത��ള്ക്ക�  അര്ഹി7	യം അലാവന്സം�  നരക്കു�ള് വ,ക്ത7	ക്കകെ�	ണ്ട�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ,
ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കണ്കെ7ന്നു�  2014  കെലാ  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ് ഉPരവ�  ഖണ്ഡി�  17  ല്
കൃതി,7	യം  നര്കേäശാ�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇPരPലുംള്ളാ  ഒരു  ആഭാ,ന്തര  ഉPരവ�
6.3.2010 നു  കേശാഷി�  (ബജി/എ 2/34888/06  തിയംതി  6.3.2010)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ട്ല്ല.  ആയംതിന	ല് തികെന്ന കെÁഷി,ല് അലാവന്സു�ള് നല്കിവരുന്ന �	ര,Pല്
വ,ക്തതിയു� ഐ�രൂപ,വും7ല്ല.

(1)  ഒകേര  തിസ്ത��ള്ക്കുതികെന്ന വവധാ  നരക്കു�ള് നല്കു�  (ഉ|	ഹിരണ്�:  ഓ3tസം�
സൂപ്രണ്ട�  എന്ന  തിസ്ത�യ്ക്ക്�  നല്�വരുന്ന  വവധാ  നരക്കു�ള്  300/-,  210/-,  195/-,  225/-
എന്നങ്ങകെനയം	ണ്�). 

(2)  തിസ്ത��ളുകെO  കേജി	ലാ  സംmഭാ	വ�  പരഗണ്ക്ക	കെതി  അലാവന്സു�ള്  നല്കു�
(ഉ|	ഹിരണ്�:  കെ�.വ.കെ� തൃശ്ശൂരല് കെസ്റ്റംകേന	ഗ്രി	3ര്ക്ക�  ബ	ധാ�7	യം അലാവന്സ്  ��പ�ട്ട്ര്
അസംസ്റ്റംന്റ്ന� നല്കു�യംതി�). 

(3)  സംര്ക്ക	ര്  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  നറുPലാ	ക്കയം  അലാവന്സു�ള്  നല്കു�
(ഉ|	ഹിരണ്�:  29/05/2017  കെലാ  സം.ഉ  (പ)243/2017  ധാന  പ്ര�	ര�  1/4/2017 മുതില്  നര്
Pലാ	ക്കയം  �,	ഷി�  ഹി	ന്റ്ലാ�ഗ�  അലാവന്സം�  2018  ജിനുവര  വകെര പലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  നല്
�യംOടുണ്ട�).

കെÁഷി,ല് അലാവന്സം� നരക്കു�ള് ശാമ്പളപരഷ്കരണ് ഉPരവനനുസൃതി7	യം പുതുക്ക
നശ്ചയംക്ക	Pതിന	ല്  അര്ഹിതിയുള്ളാവര്ക്ക�  ആയംതി�  അനുവ|നtയംനരക്കല്  ലാഭാക്ക	കെതി
വര�കേയം	  അനര്ഹിര്ക്ക�  കൂOയം  നരക്ക�  ലാഭാക്കു�കേയം	  കെചയ്യുന്ന  സം	ഹിചര,മുണ്ട	കുന്നു.
ആയംതിന	ല്  �	ലാ	�	ലാങ്ങളലുംള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്  ഉPരവും�ള്ക്കനുസൃതി7	യം  ഉPരവും�ള്
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുറികെപ്പ്ടുവക്ക	നു� ജിtവനക്ക	ര്ക്ക� നയം7	നുസൃതി7	യം തു��ള് 7	ത്രം� നല്
�	നു� തുOര്നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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g) സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്കുള്ളാ  ഡിബള് കേവജി� അ�ഗt�രച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 
ഉPരവും�ള് നലാവലാല്ല

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO �tഴിലുംള്ളാ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ/3	മു�ളകെലാ സ്ഥാര�
കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  പ്രതി7	സം  കേവതിനPനു  പുറികെ7  കേ|ശാtയം  ഉത്സാവ�	ലാ  അവധാ
|വസംങ്ങളല് പണ്കെയംടുക്കുന്നവര്ക്ക� ഒരു അധാ� |വസം കേവതിന� കൂO നല്� വരുന്നുണ്ട�.
7.8.1974-കെലാ സം�സ്ഥാ	ന കൃഷി വകുപ്പ്� കേജി	യംന്റ്� കെസംക്രട്ട്റിയുകെO ജി.ഒ.(എ�.എസം�)210/74 നമ്പര്
ഉPരവകെന പന്തുOര്ന്ന	ണ്� ഈ ആനുകൂലാ,� നല്�വരുന്നതി� . ഓകേര	 വര്ഷിവും� 13 |വസം�
ഇരട്ട്കേവതിനPന�  അര്ഹിതിയുള്ളാതി	യം  കെവള്ളാ	നക്കര  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  സംബ്  ഡിവഷിനല്
ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Pന� അസംസ്റ്റംന്റ്� എക്സ�óട്ട്tവ� എന്ജിനtയംര്
7റുപO (ന� 34/19  8.2.19)– നല്കു�യുണ്ട	യം. ജിനുവര 26, ആഗസ്റ്റം� 15, ഒകേക്ട	ബര് 2, കെ7യം� 1
തുOങ്ങയം  ന	ലാ�  |വസംങ്ങളലും�  അതിനുപുറികെ7  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
കെതി	ഴിലാ	ളസം�ഘOന�ള്  തിരകെഞ്ഞിടുക്കുന്ന  9  |വസംങ്ങളലും7	ണ്�  ഇരട്ട്കേവതിന�  നല്
�വരുന്നതി�.  ഓകേര	 വര്ഷിവും� ഈ അവധാ |വസംങ്ങള് പരഷ്കരച്ചുകെ�	ണ്ട� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉPരവറിക്കുന്നുണ്ട�. പകെക്ഷ ഇPരPല് ഒരു അധാ� |വസം കേവതിനPന� കെതി	ഴിലാ	ള�ള്
ക്ക�  അര്ഹിതിയുണ്ട�  എന്ന�  വ,ക്ത7	ക്കുന്ന  ഉPരവ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഇകേന്ന	ള�
പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ട്ല്ല.  കെ�.എ.യു  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  കേസംവന-കേവതിനവ,വസ്ഥാ�ള്  സം�ബന്ധിച്ച്
കൈ�പ്പുസ്ത�Pല്  (കേപജി�  14)  7	ത്രം7	ണ്�  ഈ  �	ര,�  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  �tഴിലുംള്ളാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ/3	മു�ളകെലാ/നഴ്സ്റി�ളകെലാ
വള�ള്/മൃഗങ്ങള്  എന്നവയുകെO  സംവകേശാഷി  സംmഭാ	വ7നുസംരച്ച്�  വര്ഷിPകെലാ  എല്ല	
|വസംങ്ങളലും�  പ്രകേതി,�  പരചരണ്�  ആവശാ,7	യംതിന	ല്  കെതി	ഴിലാ	ള�കെള  തുOര്ച്ച്യം	യം
കേജി	ലാക്ക�  നകേയം	ഗകേക്കണ്ട  ആവശാ,�തി  നലാനല്ക്കുന്നുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  ആവശാ,�തി
കൃതി,7	യം  നര്വചക്കന്നതിരPലുംള്ളാ ഉPരവും�ള് നലാവലാല്ല.  ആയംതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന ഇതി�
സം�ബന്ധിച്ച് 7	ര്ഗ്ഗനര്കേäങ്ങളു� ഉPരവും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുറികെപ്പ്ടുവകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

a  മുതില്  g  വകെരയുള്ളാ  അപ	�തി�കെള  സം�ബന്ധിച്ച്  ഖണ്ഡി��ളുകെO  വവര�  ചുവകെO
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� സ്ഥാ	പനPകെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	ളജി� ഓ3� അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എന്ജിനയംറിങ്� & 
കെOകേ¬	ളജി, തിവന്നൂര്

1-4-2-5

2 കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര
1-4-4-5, 1 -4-4-6,
1-4-4-7
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3 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ
1-4-8-1, 1-4-8-2, 
1-4-8-3

4 സുഗന്ധികൈതിലാ ഔഷിധാസംസം, ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ഓOക്ക	ലാ 1-4-9-1

5 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, 7ണ്ണുP 1-4-10-3

6 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, അമ്പലാവയംല് 1-4-13-11, 1-4-13-12

7 ന	ളകേ�ര ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ബ	ലാര	7പുര� 1-4-21-2

8 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, വയംന	O� 1-4-26-5

9 അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് കെOകേ¬	ളജി ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുP 1-4-32-2

10 Nയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം� സ്കീംt� കെവളള	യംണ് 1-4-33-1

11 കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര 1-4-34-9

12 �	ഡ്ബറിtസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്� കേപ്ര	ജിക്ട� , കെവള്ളാ	നക്കര 1-4-38-1, 1-4-38-2

13 എ ഐ എന് പ ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്ണ്കേP	ളജി 1-4-41-3

14
കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് പ്ലാ	ന്റ്� ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി & കേ7	ളക്കുലാ	ര് 
ബകേയം	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-42-2

15 എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� സംബ്ഡിവഷിന്, 7ണ്ണുP 1-4-50-1

നര്കേäശാങ്ങള്

1
ശാമ്പള പരഷ്ക്കരണ് ഉPരവും�ളകെലാ വ,വസ്ഥാ�ള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം ശാമ്പള നരക്കു�ളു�
7റ്റു� പുന/നശ്ചയംക്കണ്കെ7ങ്കില് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അക്ക	ര,� സം�സ്ഥാ	ന ധാനവകുപ്പ്കെന
കേരഖ	മൂലാ� കേബ	ധാപ്പ്ക്കു�യു� ആവശാ,7	യം ഉPരവ� ലാഭാ,7	ക്കു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

2

പP	�  ശാമ്പള  �മ്മ്യൂtഷിന്  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന  ആധാ	ര7	ക്കയുള്ളാ  ശാമ്പള  പരഷ്ക�രണ്
ഉPരവല്, യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് ജിtവനക്ക	രുകെO പരഷ്കരച്ച് ശാമ്പള നര്ണ്ണായംങ്ങള് സം�സ്ഥാ	ന
ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്�  പരകേശാ	ധാക്കണ്കെ7ന്ന�  നര്കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  (ശാമ്പള പരഷ്കരണ് ഉPരവ�,
ഖണ്ഡി� 34) ശാമ്പള നര്ണ്ണായംങ്ങള് പരകേശാ	ധാനനയ്ക്ക്� ലാഭാ,7	ക്കുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3
ജിtവനക്ക	രുകെO/കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  ശാമ്പള  നര്ണ്ണായംവും�  കുOശ്ശി�  തിയ്യാ	റി	ക്കലും�
കേ�ന്ദ്രtകൃതി  കേസം	3� റ്റ്� കെവയംര്  സം�വധാ	നPനു  �tഴില്  കുറ്റ്7റ്റ്  രtതിയംല്
നOത്തുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രക്കു�.

4
ഇരട്ട്കേവതിന�  നല്കേ�ണ്ടതികെന്റ്  ആവശാ,�തി  സംര്ക്ക	ര്  നര്കേäശാക്കു�  പ്ര�	ര�
കൃതി,7	യം നര്വചക്കന്നതിരPലുംള്ളാ ഉPരവും�ള് പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3-5 3tസം� - പ്രതിtക്ഷതിവരവ� ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതിനുള്ളാ നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന� 
3ലാപ്ര|7ല്ല. O�ഷിന് 3t ഇനPല് 7	ത്രം7	യം 1.68 കേ�	O രൂപ കുറിവ�

ലാക്ഷ,� : വവധാ കേ�	കേളജു�ളല്  ലാഭാകേക്കണ്ട 3tസു�ള് കൃതി,7	യം ലാഭാക്കുന്നുകേണ്ട	 
എന്ന പരകേശാ	ധാന.

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	  ഡി�

ii) കേ�രള ബജിറ്റ്� 7	നmല്

iii) കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം7� 1971, സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�

3tസം�  ഇനPല്  പ്രതിവര്ഷി�  ലാഭാ,7	കേവണ്ട  വരവ�  എത്രംയം	കെണ്ന്ന�  �ണ്ക്ക	ക്ക
ആയംതി� ലാഭാ,7	ക്ക	നു� അതി� ലാഭാച്ചുകെവന്ന� ഉറിപ്പ്	ക്ക	നുമുള്ളാ 3ലാപ്ര|7	യം സം�വധാ	ന� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് നലാവലാല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന പ്രതിവര്ഷി� ലാഭാകേക്കണ്ട വരവല് ഭാt77	യം
കുറിവ�  ഉണ്ട	യം	ല്കേപ്പ്	ലും�  കുറിവകെന്റ്  �	രണ്ങ്ങള്  �കെണ്ടP  അതി�  പരഹിരക്ക	ന്
സ്ഥാ	പനPന� സം	ധാക്കുന്നല്ല.

വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO പഠനവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  23  തിരPലുംള്ളാ 3tസംനങ്ങള	ണ്� 3tസം�
എന്ന  ജിനറില്  �	റ്റ്ഗറിക്കുള്ളാല്  വരുന്നതി�.  ഇതില്  O�ഷിന്  3t  ഇന�  7	ത്രം7	യം
പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  ലാഭാകേക്കണ്ട  വരവും�  ലാഭാച്ച്  വരവും�  ബജിറ്റു�  തിമ്മ്യൂല്  വലായം  വ,തി,	സം�
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�. 2017-18 സം	മ്പP� വര്ഷിPല് O�ഷിന് 3t,  കെÁഷി,ല് 3t ഇനങ്ങളല്
7	ത്രം7	യം  പ്രതിtക്ഷതി  വരവല്  1.68  കേ�	O  രൂപയുകെO  കുറിവ�  �	ണുന്നു.  ബജിറ്റ്�
തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതികെലാ ആസൂത്രംണ്7ല്ല	യ്മ,  3ലാപ്ര|7ല്ല	P നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന�,  കെതിറ്റ്	യം
അക്ക�ണ്ടങ്ങ� എന്നവയം	ണ്� ഈ വരവ� നഷ്ടംPനു പന്നകെലാ അOസ്ഥാ	ന �	രണ്ങ്ങള്.

a) ബജിറ്റ്� തിയ്യാ	റി	ക്കല് - ആസൂത്രംണ്7ല്ല	യ്മ

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  വ	ര്ഷി�  ബജിറ്റ്�  പ്ര�	ര�  7  കേ�	കേളജു�ളല്  നന്നു�
3tസംനPലുംള്ളാ  പ്രതിtക്ഷതിവരവ�  234.81  ലാക്ഷ7	ണ്�.  അഡ്മിഷിന്  3t,  കേഹി	സ്റ്റംല്  കെറിന്റ്�,
കെസം7സ്റ്റംര്  എക്സ	�  3t,  O�ഷിന്  3t,  കെÁഷില് 3t  എന്നങ്ങകെനയം	യം  23  ഇനങ്ങള് ഉള്
കെപ്പ്ട്ട്തി	ണ്� 3tസം�. ഈ 23 ഇനങ്ങളലാ	യം തിന്വര്ഷി� ലാഭാകേക്കണ്ട പ്രതിtക്ഷതിവരവ	ണ്� 234.81
ലാക്ഷ� രൂപയം	യം ബജിറ്റ്ല് നശ്ചയംച്ച്രക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല് O�ഷിന് 3t ഇനPല് 7	ത്രം7	യം
UG,  PG,  Ph.D  കേ�	ഴ്സു�ളല്  നലാവലുംള്ളാ  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  എണ്ണാവും�  3tസം�  നരക്കു�
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  383.19  ലാക്ഷ� രൂപയം	ണ്� പ്രതിtക്ഷതിവരവ�  (അനുബന്ധി�  11  �	ണു�).
അതി	യംതി�,  ഒകെര	റ്റ്  ഇനPല്  7	ത്രം�  148.38  ലാക്ഷ�  രൂപയുകെO  കുറിവ�.  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO
എണ്ണാവും�  നരക്കു�  വച്ച്�  3tസംല്  നന്നുള്ളാ  പ്രതിtക്ഷതി  വരു7	ന�  കൃതി,7	യം  നര്
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ണ്ണായംക്ക	കെ7ന്നരകെക്ക  ഇത്രംയു�  കുറിവുംതു�  ഈ  ഇനPല്  നശ്ചയംച്ച്രക്കുന്നതി�  ബജിറ്റ്�
തിയ്യാ	റി	ക്കല് പ്രക്രയംയംകെലാ ആസൂത്രംണ്7ല്ല	യ്മയംകേലാക്ക	ണ്� വരല്ചൂണ്ടുന്നതി�.

കേ�	കേളജി� ബജിറ്റ്� പ്ര�	ര� വരവ�
(ലാക്ഷPല്)

O�ഷിന്3t ഇനPല്
7	ത്രം7	യം യംഥാ	ര്ത്ഥPല്

ലാഭാകേക്കണ്ട തു�
(ലാക്ഷPല്)

1
കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

പOന്നക്ക	O� 7.70 36.39

2 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

56.28 72.57

3
കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ3	റിസ്ട്രാ,

കെവള്ളാ	നക്കര 21.72 27.81

4 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	-ഓപ്പ്കേറിഷിന്,
ബ	ങ്കി�ഗ� & 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

32.41 55.21

5
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്
ച്ച്ര് എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� & കെOകേ¬	ളജി 116.70 79.71

6 കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	യംണ്

0.00 111.47

ആകെ� 234.81 383.19

b) നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന� 3ലാപ്ര|7ല്ല

പ്രതിtക്ഷതിവരവ�  കൃതി,7	യം  �ണ്ക്ക	ക്കു�,  വരവനങ്ങള്  അതി	തി�  ശാtര്ഷി�ങ്ങളല്
അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യു�,  ലാഭാകേക്കണ്ട തു��ള് കൃതി,7	യം  ലാഭാച്ചു എന്നുറിപ്പ്	ക്കു�,  കുറിവുംകെണ്ടങ്കില്
�	രണ്�  �കെണ്ടP  പരഹിരക്കു�  എന്നവ  3ലാപ്ര|7	യം  നOപ്പ്	ക്ക	നുള്ളാ  നയംന്ത്രണ്
സം�വധാ	ന�  നലാവലാല്ല.  3tസം�  ഇനങ്ങളുകെO  വരവും�ള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന  രജിസ്റ്റംറു�ള്
കേ�	കേളജു�ളല് സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് വവരങ്ങള് O രജിസ്റ്റംറു�ളല് ലാഭാ,7ല്ല.
അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറി	യം UFAST കേലാക്ക� വരവനങ്ങള് അതി	തി� ശാtര്ഷി�ങ്ങള് തിരച്ച്�
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിലും�  അപ	�തി�ള്  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  3tസംളവന�  അര്ഹിര	യം  കുട്ട്�ള്
ക്ക	യുള്ളാ  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�  �ണ്ക്കു�ളുകെO  സൂക്ഷപ്പ്ലും�  കൃതി,തി  ഇല്ല.  തിന്വര്ഷികെP  അവരുകെO
3tസു�ള്  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്	യം  ലാഭാ,7	യംട്ടുള്ളാകെതിത്രംയം	കെണ്കേന്ന	,  ഈ  ഇനPല്  ലാഭാക്ക	നുള്ളാ
കുOശ്ശി� എത്രംയം	കെണ്കേന്ന	 വ,ക്ത7ല്ല. 

ലാഭാകേക്കണ്ട വരവ� �ണ്ക്ക	ക്കല്,  അതി� ലാഭാ,7	ക്കല്,  അതികെന്റ് അക്ക�ണ്ട�ഗ� എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ച്� കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	  ഡി� ആര്ട്ട്ക്കള് 5 ല് കൃതി,7	യം പ്രതിപ	|ച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇതു
പ്ര�	ര�  " (1) Revenue due to Government should be properly assessed and demands
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made as and when they become due for collection, (2) Effective steps should be taken to
ensure  prompt  realization  of  the  amounts  due  to  Government,  (3)  Proper  records  in
respect of all items of revenue whether recurring or non-recurring should be maintained to
show the assessments and demands made, the progress of recovery and the outstanding
amounts due to the Government, (4) Every departmental Controlling Officer should watch
closely the progress of the realisation of the revenue under his control and review the
recoveries  made  against  the  demands,  (5)  Inspite  of  taking  all  possible  steps,  some
arrears  still  remain  uncollected  and  he  is  satisfied  that  any  portion  of  them  is  quite
irrecoverable;  he  should  take  immediate  steps  to  obtain  necessary  sanction  for  the
irrecoverable  ” എന്നt നOപOക്ര7ങ്ങള് സ്ഥാ	പന� നര്ബന്ധി7	യു� പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് ഇവ കൃതി,7	യം പ	ലാക്ക	ന് ആവശാ,7	യം നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	ന7ല്ല.

c) O�ഷിന് 3t ഇനPല് 7	ത്രം7	യം 168.79 ലാക്ഷ� രൂപയുകെO കുറിവ�

കേ7ല്സൂചപ്പ്ച്ച് അപ	�തിള് നലാനല്ക്കുന്നതിന	ല് പ്രതിവര്ഷി� ലാഭാകേക്കണ്ട 3tസു�ള്
ലാഭാച്ചുകെവന്ന�  ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  ആയംതിന	ല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ  ആറി�  കേ�	കേളജു�ളകെലായു�  O�ഷിന്  3t  ഇനPല്  7	ത്രം7	യം
പ്രതിtക്ഷതിവരവും�  ലാഭാച്ച്  വരവും�  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  5  കേ�	കേളജു�ളലും�  വലായം  വ,തി,	സം�
നലാനല്ക്കുന്നതി	യം  �	ണുന്നു.  2017-18  സം	മ്പP�വര്ഷിPല്  O�ഷിന്  3t  ഇനPല്
സ്ഥാ	പനPന� ലാഭാകേക്കണ്ട തു�  383.19  ലാക്ഷ� രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ
ആഭാ,ന്തര വരവ� സം�ക്ഷപ്ത� പ്ര�	ര� 214.10 ലാക്ഷ� രൂപ 7	ത്രംകേ7 ഈ ഇനPല് ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളൂ.
കുറിവ� 169.09 ലാക്ഷ� രൂപ. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

കേ�	കേളജി�
O�ഷിന്3t ഇനPല്   

ലാഭാകേക്കണ്ട തു�
(ലാക്ഷPല്)

 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര�
O�ഷിന് 3t ഇനPല് ലാഭാച്ച്

തു� (ലാക്ഷPല്)

കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, പOന്നക്ക	O� 36.39 39.3

കേ�	കേളജി� ഓ3� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര 72.57 54.25

കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ3	റിസ്ട്രാ, കെവള്ളാ	നക്കര 27.81 13.94

കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	-ഓപ്പ്കേറിഷിന്, ബ	ങ്കി�ഗ� & 
7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

55.21 8.5

കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് 
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� & കെOകേ¬	ളജി 79.71 43.74

കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	യംണ് 111.47 54.37

ആകെ� 383.19 214.1
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വ,തി,	സം�

ആകെ� ലാഭാകേക്കണ്ടതി�
(ലാക്ഷPല്)

ലാഭാച്ച്തി�
(ലാക്ഷPല്)

വ,തി,	സം�
(ലാക്ഷPല്)

383.19 214.40 168.79

169.09  ലാക്ഷ�  രൂപയം	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  O�ഷിന്  3t  അക്ക�ണ്ടല്
7	ത്രം7	യം  കുറിവ�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  3tസംളവന�  അര്ഹിതിയുള്ളാ വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�
അവര്  നല്കേ�ണ്ട  3tസംനു  തിത്തുലാ,7	യം  തു�  വവധാ  വകുപ്പു�ളല്  നന്ന�  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്	യം
അതി	തി�  കെസം7സ്റ്റംര്  �	ലായംളവ  നുള്ളാല്  ലാഭാ,7	�ണ്കെ7ന്നല്ല.  കൂO	കെതി  മുന്വര്ഷി�
ലാഭാകേക്കണ്ടയംരുന്ന തു��ളു� തിന്വര്ഷിവരവല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ടുമുണ്ട�.  ഈ സം	ഹിചര,Pല്
ഇത്രംയു�  തു�യുകെO  കുറിവ�  �	ണുന്നതി�  ഗ�രവകേ7റിയം  വഷിയം7	ണ്�.  ഇതി�  അOയംന്തര7	യം
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതു�  കുറിവ�  �കെണ്ടP  കുOശ്ശി�  ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1
  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO എണ്ണാവും� 3tസം�  നരക്കു� വച്ച്�  പ്രതിtക്ഷതിവരു7	ന�  കൃതി,7	യം
നര്ണ്ണായംച്ച്� ബജിറ്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

2 വരവനങ്ങള് അതി	തി� ശാtര്ഷി�ങ്ങളല് തികെന്ന കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

3
ഇപ്ര�	ര�  നര്ണ്ണായംച്ച്  പ്രതിtക്ഷതിവരു7	ന�  ഓകേര	  ഘട്ട്Pലും�  ലാഭാച്ചുകെവന്ന�
ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു� കുറിവുംകെണ്ടങ്കില് �	രണ്� �കെണ്ടP പരഹിരകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

4
കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  �	ര,ങ്ങളുകെO  കൃതി,തി ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നവധാ�  നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന�
3ലാപ്ര|7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

5 കേ�രള  3ന	ന്ഷി,ല്  കേ�	  ഡി�,  കേ�രള  ബജിറ്റ്�  7	നmല്  വ,വസ്ഥാ�ള് കൃതി,7	യം
പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-6 പരtക്ഷ നOPപ്പ്� - യു.ജി.സം അധാ,	പ�ര്ക്ക� പ്രതി3ലാ� നല്കുന്നതി� 
7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം�

ലാക്ഷ,� : പരtക്ഷ നOPപ്പ്ന� യു.ജി.സം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം അദ്ധം,	പ�ര്ക്ക� 
പ്രതി3ലാ� നല്�യംട്ടുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) 1998 കെലാ യു.ജി.സം കേന	ട്ട്3കേക്കഷിന് (F3-1/94(Ps)/1998 dated 24-12-1998)

ii)2010 കെലാ യു.ജി.സം കെറിഗുകേലാഷിന്സംകെലാ കേ�	ഡി� ഓ3� കെപ്ര	3ണ്ല് എPക്സ� 
(F3-1/2009 dated 30.06.2010 ഖണ്ഡി� 17.0-I(VII))

2017-18  വര്ഷികെP കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�	കേളജു�ളകെലാ
കെറിഗുലാര്  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  ഉPരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ,നര്ണ്ണായം�,  കേച	|,കേപപ്പ്ര്  തിയ്യാ	റി	ക്കല്
എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  12,17,455/-  രൂപ യു.ജി.സം  സ്കീംt7ലുംള്കെപ്പ്ട്ട്  അധാ,	പ�ര്ക്ക�  നല്
�യംട്ടുണ്ട�. ഇതി� യു.ജി.സം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�. 

ഭാരണ്പരവും�  അക്ക	|7�വും7	യം  ഗുണ്നലാവ	ര�  കെ7ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
യു.ജി.സം  �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് വവധാ 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നര്കേ|ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  1998  കെലാ യു.ജി.സം
കേന	ട്ട്3കേക്കഷിന�  (F3-1/94(Ps)/1998  dated  24-12-1998)  അനുസംരണ്7	യം  പരഷ്കരണ്ങ്ങള്
കേ�രളPകെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  1996  ജിനുവര  1  മുതില് മുന്�	ലാ പ്ര	ബലാ,കേP	കെO
ബ	ധാ�7	ക്കകെക്ക	ണ്ട� കേ�രള സംര്ക്ക	ര് ഉPരവറിക്കു�യുണ്ട	യം  (ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്(സം)
വകുപ്പ്� ജി.ഒ(പ) നമ്പര്.171/99/Hedn dt. 21-12-1999). ഈ ഉPരവും പ്ര�	ര� പരtക്ഷ	കേജി	ലാ�ള്
ഔകേ|,	ഗ� ചു7തിലായുകെO ഭാ	ഗ7	കെണ്ന്ന� വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�. 7	ത്രം7ല്ല അവ കെപര്കേ3	7ന്സം�
അകൈപ്രസംല്  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ്  ഭാ	ഗ�  കൂOയം	ണ്�.  കേ�രള  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2001  കെലാ  ഉPരവ�
പ്ര�	ര� (ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്) കെറിഗുലാര് വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO പരtക്ഷ	 നOPപ്പ്�, പരtക്ഷ	കേപപ്പ്ര്
പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പളകെസ്കീംയംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അധാ,	പ�രുകെO  ഡി�ട്ട്യുകെO
അവഭാ	ജി,ഘO�7	കെണ്ന്നു�  ആയംതിന	യം  പ്രകേതി,�  പ്രതി3ലാ�  നല്�	ന്  പ	Oകെല്ലന്നു�
വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  2010  കെലാ യു.ജി.സം  കെറിഗുകേലാഷിന്സംകെലാ കേ�	ഡി�  ഓ3�  കെപ്ര	3ഷിണ്ല്
എPക്സ�  (F3-1/2009  dated  30.06.2010  ഖണ്ഡി�  17.0-I(VII))  പ്ര�	ര�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെOയു�  അനുബന്ധി  കേ�	കേളജു�ളുകെOയു�  പരtക്ഷ	നOPപ്പ്�,  കേ7ല്കേന	ട്ട്�,  ഇന്
വജികേലാഷിന്, മൂലാ,നര്ണ്ണായം� എന്നവ അധാ,	പ�രുകെO ഉPരവ	|P7	ണ്�. കേ�രള സംര്ക്ക	ര്
ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്  (സം)  വകുപ്പ്�  ജി.ഒ.(ആര് O)  നമ്പര്.1260/2018/HEDN dt.  26-6-18  ഇതി�
സം�ബന്ധിച്ച്� പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.

എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഉPരവ�  നമ്പര്  Acad/E1/10826/2016/9-3-17  പ്ര�	ര�
ഉPരകേപപ്പ്ര് മൂലാ,നര്ണ്ണായം�,  കേച	|,കേപപ്പ്ര് തിയ്യാ	റി	ക്കല്,  കേ�	-ഓര്ഡികേനഷിന് എന്നവയ്ക്ക്	യം
�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 അദ്ധം,	പ�ര്ക്കു�, അല്ല	Pവര്ക്കു� നല്കേ�ണ്ട പ്രതി3ലാPകെന്റ്
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നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  പരtക്ഷനOPപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് വവധാ പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് തികെന്നയുള്ളാ യു.ജി.സം അധാ,	പ�ര്ക്ക� പ്രതി3ലാ� നല്�	നുള്ളാ O ഉPരവ�
കേ7ല്  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധം7	ണ്�.  2017-18  വര്ഷിPല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
അദ്ധം,	പ�ര്ക്ക� ഇPരPല് പ്രതി3ലാ� നല്�യംതികെന്റ് വശാ|	ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

1  ഉPരകേപപ്പ്ര് മൂലാ,നര്ണ്ണായം�
ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്, കെചക്ക� നമ്പര് തു� റി7	ര്ക്സ�

1 205/8-17/314488/19-8-17 275050 ബ എസം� സം അഗ്രി. 1, 3, 5 കെസം7സ്റ്റംര് 
2 104/3-18/056680/16-3-18 307400 ബ എസം� സം അഗ്രി. 2, 4, 6 കെസം7സ്റ്റംര് 

ആകെ� 582450

2 കേച	|,കേപപ്പ്ര് തിയ്യാ	റി	ക്കല്
ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്, കെചക്ക� നമ്പര് തു�

1 120/8-17/135501/5-8-17 26194
2 121/8-17/135501/5-8-17 83630
3 108/9-17/314553/25-9-17 117175
4 109/9-17/314553/25-9-17 42886
5 159/11-17/314680/21-11-17 54700
6 138/1-18/548896/22-1-18 38370
7 139/1-18/548896/22-1-18 113080
8 91/2-18/548937/19-2-18 17270
9 108/3-18/056681/16-3-18 115968
10 246/3-18/056723/26-3-18 25732

ആകെ� 6,35,005*
* O തു�യംല് �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� പുറിത്തുള്ളാ അദ്ധം,പ�ര്ക്ക� നല്�യം പ്രതി3ലാവും� 
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1
യു ജി സം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്കു� കേ�രള സംര്ക്ക	രകെന്റ് ഉPരവും�ള്ക്കു� വരുദ്ധം7	യം പരtക്ഷ
നOPപ്പു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� യു.ജി.സം സ്കീംt7ലുംള്കെപ്പ്ട്ട് അദ്ധം,	പ�ര്ക്ക�  നല്�യം പ്രതി3ലാ�
തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2
ഡി�ട്ട്യുകെO  ഭാ	ഗ7	യം  കേജി	ലാ�ള്ക്ക�  പ്രതി3ലാ�  നല്കുന്ന  �tഴ്വഴിക്ക�  ഭാ	വയംല്  ആവര്
Pക്ക	തിരക്ക	ന	വശാ,7	യം  ഭാരണ്പര7	യം നOപO�ള് കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-7 രസംtതികെന്റ് ഉപകേയം	ഗ� - കെപ	തു അപ	�തി�ള്

ലാക്ഷ,� : രസംtതികെന്റ് ഉപകേയം	ഗ� കുറ്റ്7റ്റ്തി	കേണ്	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : 1. കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡികെലാ വ,വസ്ഥാ�ള്

2. കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�

രസംtതി�ളുകെO  ഉപകേയം	ഗPല് പ	ലാക്കകെപ്പ്കേOണ്ട നയംതി7	യം നOപOക്ര7ങ്ങള് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  കൃതി,7	യം  പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  രസംtതി�ളുകെO
ഉപകേയം	ഗPല്  ഗുരുതിര7	യം  പലാ  അപ	�തി�ളു�  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന  രസംtതി  തികെന്ന  ഏകെതിങ്കിലും�  ആധാ�	ര�7	യം  നയം7കെPകേയം	
ഉPരവും�കെളകേയം	  അOസ്ഥാ	ന7	ക്കയംല്ല  നലാനല്ക്കുന്നതി�.  അച്ച്Oക്കുമുമ്പ	യം  അതികെന്റ്
ഡി7	ന്റ്�,  എണ്ണാ�,  അവയുകെO  സൂക്ഷപ്പ്�,  ദുരുപകേയം	ഗ�  തിOകേയംണ്ടതിനുള്ളാ  മുകെന്ന	രുക്കങ്ങള്
എന്നവ നലാവല് ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നു7ല്ല. 

a) സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്� ഓ3� ��ണ്ട� കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് ശാരയം	യം വധാPലാല്ല

പ്രസ്സ്ല് നന്ന� രസംtതുബുക്കു�ള് ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്ന അസംസ്റ്റംന്റ്� ��പ� കേN	ളറുകെO ഓ3tസംല്
വകേച്ച്	,  പ്രസ്സ്ല് വകേച്ച്	  സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്�  ഓ3�  ��ണ്ട�  ആരു�  കേരഖകെപ്പ്ടുP  വരുന്നല്ല.  ചലാ
ഓ3tസു�ള് സംmന്ത� നലാക്ക� സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്� ഓ3� ��ണ്ട� എഴുതി വരുന്നുണ്ട�. രസംtതി� ബുക്കു�ള്
ക്ക	യുള്ളാ  അകേപക്ഷയംല്  പലാകേപ്പ്	ഴു�  പുസ്ത�ങ്ങള്  സംmt�രക്ക	ന്  ചു7തിലാകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
ജിtവനക്ക	രുകെO ഒപ്പ്� കേചര്P� സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.

b) ഓ3tസം� ഉPരവും�ളല്ല	കെതി ജിtവനക്ക	ര് പണ്� കൈ��	ര,� കെചയ്യുന്നു

കേസ്റ്റംഷിനകെലാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  വഴിയം	ണ്�  രസംtതു  പുസ്ത�ങ്ങള് പണ്�  പരവന	യം
വതിരണ്�  കെചയ്യുന്നതി�.  ഒരു  കെപ	തു7	ന|ണ്ഡി�  കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്കOയംല്  ഇക്ക	ര,Pല്
നലാവലാല്ല.  പലാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�  ഒന്നലാധാ��  രസംtതി�  ബുക്കു�ള്  ഒകേര  സം7യം�
ഉപകേയം	ഗച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  പണ്�  സംmt�രക്കലാകെന്റ്  ഉPരവ	|തിm�  നര്വ്വചച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഒരു
ഓ3tസം�  ഉPരവകെന്റ്  പന്ബലാPലാല്ല  ഭൂരഭാ	ഗ�  സ്ഥാലാത്തു�  ജിtവനക്ക	കെര
ചു7തിലാകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളാതി�.  തി	ല്ക്ക	ലാ� ജിtവനക്ക	ര് രസംtതു�ള് കൈ��	ര,� കെചയ്തു വരുന്ന
കേസ്റ്റംഷിനു�ളുമുണ്ട�. 
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c) ഡിബള് കൈസംഡി� �	ര്ബണു�ള് ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �tഴില് വരുന്ന പലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും� രസംtതു�ള് ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്
ഡിബള്  കൈസംഡി�  �	ര്ബണു�ള്  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല.  രസംtതി�  ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ഴുള്ളാ
ക്ര7കേക്കടു�ള്  ഒഴിവ	ക്ക	നുള്ളാ  ഒരു  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	ന7	ണ്തി�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന
ഡിബള് കൈസംഡി� �	ര്ബണ് ഉപകേയം	ഗക്ക	P സ്ഥാലാങ്ങളല് സം	മ്പP� ക്ര7കേക്കടു�ള്ക്ക�
സം	ധാ,തി കൂടുതിലാ	ണ്�. 

d) വരവ� ഒടുക്കലാന� സം7യംവ,വസ്ഥാ പ	ലാക്കുന്നല്ല

കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി� 7(2) പ്ര�	ര�“The daily collection of each officer should
be remitted into the Treasury, the next working day”എന്ന� നര്കേäശാക്കുന്നുണ്ട� എന്ന	ല് ഇതി�
പലാകേപ്പ്	ഴു� പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.

നലാവകെലാ രസംtതി സംമ്പ്ര|	യംPകെലാ ആശാങ്കി�ള്

1. സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന രസംtതി സംമ്പ്ര|	യം� ഏകെതിങ്കിലും� ആധാ�	ര�7	യം
നയം7കെPകേയം	  ഉPരവും�കേളകേയം	  അOസ്ഥാ	ന7	ക്കയംല്ല.   കേ�വലാ�  �tഴ്വഴിക്കങ്ങകെള
7	ത്രം7	ണ്�  ആശ്രീയംക്കുന്നതി�.   അച്ച്Oക്കു  മുന്പ	യം  അതികെന്റ്  ഡി7	ന്റ്�,  എണ്ണാ�,
പുസ്ത�ങ്ങള്,  അവയുകെO  സൂക്ഷപ്പ്�  ദുരുപകേയം	ഗ�  തിOകേയംണ്ടതിനുള്ളാ മുകെന്ന	രുക്കങ്ങള്
എന്നവ നലാവല് ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നല്ല.

2. അച്ച്Oച്ച്  പുസ്ത�Pകെന്റ്  ലാtഫു�ളുകെO  ദുരുപകേയം	ഗ�  തിOയുന്നതിന	യം  സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്�
ഓ3� ��ണ്ട� എഴുതി	Pതി� രസംtതി� കൈ�7	റ്റ്� കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നതികെന്റ് വവധാ ഘട്ട്ങ്ങളല്
ദുരുപകേയം	ഗPനOയം	ക്ക	�.

3. വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  നന്നു�  രസംtതി�  സംmt�രക്ക	ന	യം  ചു7തിലാകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരുകെO  ഓതികൈറികേസംഷിന്  കെലാറ്റ്റില്  കേപര�,  ഒപ്പ്�  എന്നവ  കേചര്ക്ക	Pതി�
രസംtതി� ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നയം	ളുകെO �	ര,Pല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേപ	ലുംള്ളാ ബൃഹിP	യം ഒരു
സ്ഥാ	പന� പുലാര്ത്തുന്ന ജി	ഗ്രിതിക്കുറിവ	ണ്�  �	ണ്ക്കുന്നതി�.

4. കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  രസംtതി  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാര്ക്ക�  സം	മ്പP�
ഉPരവ	|തിmകേP	കെOയുള്ളാ  കേജി	ലാ  വഭാജിന�  നല്�	P  പക്ഷ�  ഏകെതിങ്കിലും�
തിരPല്  തി	ല്ക്ക	ലാ�  വഭാ	ഗ�  ജിtവനക്ക	രല്   ക്ര7കേക്കO�  ഉണ്ട	കുന്ന  പക്ഷ�
ആയംതിന� ആരു� തികെന്ന ഉPരവ	| ആ�	കെതി വരുന്നു.
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രസംtതികെന്റ് ഉപകേയം	ഗവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയം പ്രകേതി,� 
ഖണ്ഡി��ളുകെO വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു

ക്ര7 ന� സ്ഥാ	പനPകെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	ളജി� ഓ3� അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് 
എന്ജിനയംറിങ്� & കെOകേ¬	ളജി, തിവന്നൂര് 

1-4-2-2

2
അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് കെOകേ¬	ളജി ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംന്റ്ര്, 
7ണ്ണുP

1-4-32-1

3
എ ഐ എന് പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് & ആകേര	7	റ്റ്�� 
പ്ള	ന്റ്� 

1-4-39-1

4 �7�ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുP 1-4-43-1, 1-4-43-2, 1-4-43-3

5 കെസംന്Nല് കെNയംന�ഗ� ഇന്സ്റ്റംറ്റ്�ട്ട്�, 7ണ്ണുP 1-4-45-7

നര്കേäശാങ്ങള്

1
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� അOയംന്തര7	യം ഒരു അക്ക�ണ്ട� റൂള് ഉണ്ട	കേക്കണ്ടതു� ആയംതിലൂകെO
രസംtതിയ്ക്ക്� /�മ്പ�ട്ട്ര് രസംtതിന� നയം7സം	ധുതി നല്കേ�ണ്ടതു7	ണ്�.

2
പ്രസ്സ്ല് നന്ന�  പുസ്ത�ങ്ങള് അച്ച്Oച്ചു�ട്ടുകേമ്പ	ള് അതി� ഏകെറ്റ്ടുP� വതിരണ്� കെചയ്യുന്ന
അസം.��പ� കേN	ളറുകെO (ഡി.ഡി. ആന്റ്� എ.) ഓ3tസംല് കെവച്ചു തികെന്ന പരകേശാ	ധാച്ച്� സംര്
ട്ട്3ക്കറ്റ്� ഓ3� ��ണ്ട� കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

3
രസംtതിപുസ്ത�ങ്ങള്ക്ക	യം  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്നന്ന�  വരുന്ന  അകേപക്ഷ�ളന്കേ7ല്
പുസ്ത�ങ്ങള്  സംmt�രക്ക	ന്  ചു7തിലാകെപ്പ്ടുPയം  ആളകെന്റ്  കേപര�,  ഒപ്പ്�  എന്നവ  നര്
ബന്ധി7	യു� കേരഖകെപ്പ്ടുP സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

4

കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  സം	മ്പP�  ഉPരവ	|തിmകേP	കെOയുള്ളാ  കേജി	ലാ  വഭാജിന�
തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  തി	ല്ക്ക	ലാ�  ജിtവനക്ക	ര്  രസംtതു�ള്  കൈ��	ര,�
കെചകേയ്യാണ്ടതി	യം സം	ഹിചര,ങ്ങളല് സ്ഥാര�  ജിtവനക്ക	ര്ക്ക�  കേ7ല്കേന	ട്ട് ചു7തിലാ നല്�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

5
രസംtതി�  ഉപകേയം	ഗ�  കുറ്റ്7റ്റ്തി	യ്ക്ക്	ന്  പ	ലാകേക്കണ്ട  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  നര്ബന്ധി7	യു�
പ	ലാകേക്കണ്ടതു� അതിന	വശാ,7	യം നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	ന� ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3-8 രസംtതി കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് സം7ഗ്രി7	യം പരഷ്കരകേക്കണ്ടതി	ണ്�

ലാക്ഷ,� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  രശാtതി  �മ്പ�ട്ട്ര്വത്ക്കരണ്Pകെലായു�  വല്പാന
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ യുകെസംയം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെലായു� അപ	�തി�ളുകെO പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� 1. കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡികെലാ വ,വസ്ഥാ�ള് 

2. കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ രശാtതി�ളുകെO
�മ്പ�ട്ട്ര്വത്ക്കരണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഉPരവും�ള്/സംര്ക്കുലാറു�ള് 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വരവും�ള്  പ്രധാ	ന7	യു�  രണ്ട�  രtതിയംലുംള്ളാതി	ണ്�.  കേ�ന്ദ്ര  -
സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	റു�ളല്  നന്നു�  7റ്റ്�  ഏജിന്സം�ളല്  നന്നു�  ലാഭാക്കുന്ന  ഗ്രി	ന്റു�ളു�
ധാനസംഹി	യംങ്ങളു7	ണ്�  പ്രധാ	ന  വരവ�.  വ|,	ര്ത്ഥ�ളല്  നന്ന�  ലാഭാക്കുന്ന  3tസം�,  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളകെലാ വല്പാനകേ�ന്ദ്രങ്ങളലൂകെO ലാഭാക്കുന്ന വരവും�ള്, വ	O�യു� കേലാലാവും� കേപ	ലുംള്ളാ
റിവന�  വരവും�ള്  എന്നവകെയംല്ല	�  ഉള്കെപ്പ്ടുന്ന  ആഭാ,ന്തരവരവ	ണ്�  രണ്ട	7കെP  ഇന�.
ആഭാ,ന്തര വരവും�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളല് നന്നു7	ണ്� ലാഭാക്കുന്നതി�. 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വവധാ  ഗകേവഷിണ്പദ്ധംതി�ളലൂകെO  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുP  വത്തു�ളു�
നOtല് വസ്തുക്കളു� ഭാ�7ജിtവ�ങ്ങളു� �ര്ഷി�ര്ക്ക� ലാഭാ,7	കുന്നതി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വല്പാന
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലൂകെOയം	ണ്�.  കൂO	കെതി  കൃഷി  സം�ബന്ധി7	യം  പുസ്ത�ങ്ങള്,  മൂലാ,  വര്ദ്ധംതി
ഉത്പന്നങ്ങള്,  3	�  ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നവയു� വല്പാന നOത്തുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
ആഭാ,ന്തരവരു7	നPകെലാ ഒരു പ്രധാ	ന ഭാ	ഗ� ലാഭാക്കുന്നതി� ഇPര� വല്പാന�ളലൂകെOയം	ണ്�. 

രസംtതി�ളുകെO  �മ്പ�ട്ട്ര്വത്ക്കരണ്�  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  നരtക്ഷണ്ങ്ങള്
തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

a) രസംtതി�ളുകെO �മ്പ�ട്ട്ര്വത്ക്കരണ്�

ലാഭാക്കുന്ന  തു��ള്  7	നmല്  രസംtതി  ബുക്കു�ള്  വഴിയു�  �മ്പ�ട്ട്ര്  രസംtതി  വഴിയു�
വരവകെലാടുക്കുന്ന  രണ്ടുരtതി  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	പ്രസ്സ്ല് അച്ച്Oക്കുന്ന രസംtതി  ബുക്കു�ള് അസം.  ��പ�  കേN	ളര് മുകേഖന വവധാ
കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്ക�  നല്കു�യു�  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  രസംtതി  ബുക്കു�ള്  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  പണ്�
സംmt�രക്കു�യു�  കെചയ്യുന്നു.  �മ്പóട്ട്കൈറിസ്ഡി�  രസംtതി  സം�വധാ	ന�  ഏതി	നു�
വല്പാനകേ�ന്ദ്രങ്ങളല് 7	ത്രം7	ണ്� നലാവലുംള്ളാതി�.  അതിന	യം ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്
പൂര്ണ്ണാ7	യു�  വല്പാനയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Pനങ്ങള	ണ്�  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്നതി�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഈO	ക്കുന്ന വവധായംന� 3tസു�ള്, പഴി�ള്, വ	O�, കേലാലാതു��ള്, കെസം��രറ്റ്
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കെഡികേപ്പ്	സംറ്റു�ള്,  കെOന്റ്ര്  കേ3	റിPകെന്റ്  വലാ,  ഓ ഡിറ്റ്�  റിക്കവറി�ള്  എന്നവ  ഇകേപ്പ്	ഴു�
7	നുവല് രശാtതി മുകേഖനയം	ണ്� സംmt�രക്കുന്നതി�. 

06.04.2011-കെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഉPരവ�  ന�.ബ.ജി./എ 1/8839/11  പ്ര�	ര�  എല്ല	
കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും� �മ്പ�ട്ട്ര് രസംtതി സംമ്പ്ര|	യം� നOപ്പ്	ക്ക	നു� 18.01.2016-കെലാ ഗകേവഷിണ്വഭാ	ഗ�
കേ7ധാ	വയുകെO പരപത്രം ന�.ആര്.1/68289/02  പ്ര�	ര� എല്ല	 കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുവ	നു�  നര്കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ആസ്ഥാ	ന7	യം
ഭാരണ്�	ര,	ലായം� ഉള്കെപ്പ്കെO ഭൂരഭാ	ഗ�  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�  ഇകേപ്പ്	ഴു�  7	നുവല് രസംtതി�ള	ണ്�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�. 7	ത്രം7ല്ല �മ്പ�ട്ട്ര് രശാtതി സംമ്പ്ര|	യം� നOപ്പ്	ക്കയം വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�
യൂണ്റ്റു�ളലും� ആയംതി� ഏ�tകൃതിവും7ല്ല.

b) യുകെസംയം� (USAIM) - കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്

വളകെര  കേവഗPല്  ബല്ലു�ള്  നല്കുന്നതിനു�  വല്പാനയുകെO  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കൃതി,തി
ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിനു�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  പരകേശാ	ധാന  എളുപ്പ്7	ക്കുന്നതിനു�  എറ്റ്വും7ധാ��  വല്പാനയുള്ളാ
ഇനങ്ങള് 7നസ്സ്ലാ	ക്കുന്നതിനു� കേവണ്ട സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇ-ഗകേവണ്ന്
സം�  രൂപകെപ്പ്ടുPയം  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറി	ണ്�  യുകെസംയം�  (USAIM   University  Sales  And–
Information  Management).  23/05/2014-കെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഉPരവ�  ന�.ബ.റ്റ്./
എ 2/7479/2014  പ്ര�	ര�  യുകെസംയം�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  വല്പാന  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
ഉപകേയം	ഗകേക്കണ്ടതി	കെണ്ന്ന� നര്കേ|ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളല് നOPയം ഓഡിറ്റ്ല് �കെണ്ടPയം O
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള് തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

(i)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴില്  വല്പാന  നOത്തുന്ന  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  യുകെസംയം�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല.  ആകെ�  18  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  7	ത്രംകേ7  ഈ  സം�വധാ	ന�
ആവഷ്ക്കരച്ച്ട്ടുള്ളൂ.

(ii)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ഏറ്റ്വും7ധാ��  വല്പാന  നOക്കുന്ന  7ണ്ണുP  അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്
കെOകേ¬	ളജി  ഇന്3ര്കേ7ഷിന്  കെസംന്റ്റില്  (ATIC)  സംm�	ര,  സ്ഥാ	പന�  വ�സംപ്പ്ച്ച്
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറി	ണ്�  ഇതിനുപ�ര�  ഉപകേയം	ഗച്ചുവരുന്നതി�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ ഇ-
ഗകേവണ്ന്സം�  വഭാ	ഗ�  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുP  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ഉണ്ട	യംരകെക്ക  സംm�	ര,
സ്ഥാ	പനPകെന്റ് കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര് ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�  ആശാ	സം,7ല്ല.  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് ഗുരുതിര7	യം കൈവ�ലാ,ങ്ങള് ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുമുണ്ട�. (ഖണ്ഡി� ന� 1-
4-32-9 �	ണു�) 
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(iii)  യുകെസംയം� നOപ്പ്	ക്കയം കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ഏകെതി	കെക്ക കേരഖ�ള	ണ്� പരപ	ലാകേക്കണ്ടതി�
എന്നതി� സം�ബന്ധിച്ച് ഉPരവും�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ട്ല്ല. രസംtതി ��ണ്ടര്
കേ3	യംലും�ള്,  കെഡിയംലാ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�,  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്N  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  തുOങ്ങയം പ്രധാ	നകെപ്പ്ട്ട്
കേരഖ�ള് പരപ	ലാക്കുന്നതിന�  നര്കേ|ശാ�  നല്�	Pതിന	ല് പലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  പലാ
രtതിയംലുംള്ളാ കേരഖ�ള	ണ്� ഓഡിറ്റ്ന	യം ലാഭാ,7	ക്കവരുന്നതി�.

c)രസംtതി പ്രന്റ്� കെചയ്യാ	നുപകേയം	ഗക്കുന്ന കേസ്റ്റംഷിണ്റി കേപപ്പ്ര് 

നലാവല്  യുകെസംയം�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന  എല്ല	  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�  ബല്ലു�ള്  പ്രന്റ്�
കെചയ്യാ	ന	യം  കേലാ	ക്കല്  7	ര്ക്കറ്റ്ല്  നന്നു�  വ	ങ്ങുന്ന  സം	ധാ	രണ്  കേപപ്പ്റി	ണ്�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�.  കെ7ഷിtന്  നമ്പറി�ഗ�  ഇല്ല	Pതിന	ല്  O  കേപപ്പ്ര്  ഉപകേയം	ഗച്ച്�
യുകെസംയം7ലൂകെOയംല്ല	കെതിയു� എത്രം കേവണ്കെ7ങ്കിലും� ബല്ലു�ള് പ്രന്റ്� കെചയ്യാ	ന	വും� എന്നതിന	ല്
ക്ര7കേക്കടു�ള് നOക്ക	ന് സം	ധാ,തിയുണ്ട�. 7	ത്രംവും7ല്ല കേ�രളPകെലാ �	ര്ഷി�ര�ഗകെP ഏറ്റ്വും�
പ്രധാ	ന  സ്ഥാ	പന7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  �tഴിലുംള്ളാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  നല്കുന്ന  ഇPര�
രസംtതി�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ഔകേ|,	ഗ�  എ�ബ്ല്യു�  കേരഖകെപ്പ്ടുP	Pതു�,
ഐ�രൂപ,7ല്ല	Pതു7	ണ്�.  ഇPരPലുംള്ളാ രസംtതി ആര്ക്കുകേവണ്കെ7ങ്കിലും� നര്മ്മ്യൂക്ക	ന	വും�
എന്നതു�  ഗ�രവ7	യം  പരഗണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സംmന്ത7	യം  ഒരു  പ്രസം�
നലാവലുംണ്ട	യംട്ടു� കെ7ഷിtന് നമ്പകേറി	O� കൂOയം ഔകേ|,	ഗ� �മ്പ�ട്ട്ര് രസംtതി�ള് പ്രന്റ്� കെചയ്യാ	നു�
എല്ല	 കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും� O രസംtതി�ള് 7	ത്രംകേ7 ഉപകേയം	ഗക്ക	നു� നOപO�ള് സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഈ  വഷിയം�  മുന്  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  ചൂണ്ടക്ക	ണ്ച്ച്ട്ടു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
തിലാPല്  യം	കെതി	രു  ഉPരവും�ളു�  നര്കേäശാങ്ങളു�  ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല  എന്നതി�  ഓഡിറ്റ്�
ഗ�രവകേP	കെO വtക്ഷക്കുന്നു.

d) ഓണ്കൈലാന് കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെന്റ് ആവശാ,�തി 

യുകെസംയം� നലാവല് ഓണ്കൈലാന് കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് അല്ല,  7റിച്ച്� ഓകേര	 കേ�ന്ദ്രPലും�
പ്രകേതി,�7	യം  ഇന്സ്റ്റം	ള്  കെചയ്യു�യം	ണ്�  കെചയ്യുന്നതി�  (Stand  Alone).  വല്പാന  വവരങ്ങള്,
കേസ്റ്റം	ക്ക� വവരങ്ങള് എന്നവ അതിതി� വല്പാന കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് 7	ത്രംകേ7 ലാഭാക്കു�യുള്ളൂ.  കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംര് ഓണ്കൈലാന് ആവ	Pതുമൂലാ� ഉള്ളാ അപ	�തി�ള് തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്നു.

(i)  യുകെസംയം�  ഓണ്കൈലാന്  അല്ല	Pതിന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വല്പാന
വവരങ്ങള്,  കേസ്റ്റം	ക്ക� വവരങ്ങള് എന്നവ കേ�ന്ദ്രtകൃതി7	യം വലായംരുP	ന് �ഴിയം	കെതി
വരുന്നു. 
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(ii)  രണ്ടുതിര�  വല്പാന	രtതി�ള	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രധാ	ന7	യു�  അവലാ�ബക്കുന്നതി�;
കേനരട്ടുള്ളാതു�  ഇന്കേവ	യ്സം�  മുകേഖനയു�.  ��ണ്ടറു�ളലൂകെOയുള്ളാ  വല്പാന  കൂO	കെതി  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO തികെന്ന വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  വവധാ കൃഷിഭാവനു�ള് എന്നവയ്ക്ക്�  ഇന്
കേവ	യ്സു�ള് വഴിയു� വല്പാന നOത്തുന്നുണ്ട�. നലാവല് യുകെസംയം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് ഓണ്
കൈലാന് അല്ല	Pതിന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO ഒരു കേ�ന്ദ്രPല് നന്നു� ഇന്കേവ	യ്സം�
വഴി  വല്പാന നOത്തുന്ന ഇനങ്ങള് വ	ങ്ങയം കേ�ന്ദ്രPല് ഓകേട്ട്	7	റ്റ്ക്ക	യം  കേസ്റ്റം	ക്കല്
എടുക്കുന്ന  സം�വധാ	ന�  നലാവലാല്ല.  വ	ങ്ങുന്ന  കേ�ന്ദ്രPല്
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നുകേണ്ട	കെയംന്ന� നലാവല് പരകേശാ	ധാക്ക	ന	വ	P സ്ഥാതിയം	ണുള്ളാതി�.

(iii)  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ഓണ്കൈലാന് ആക്കുന്നതിന	യം  ചലാ  പ്ര	കേയം	ഗ�  ബുദ്ധംമുട്ടു�ള്
നലാവലുംള്ളാ  സം�വധാ	നPലുംണ്ട�.  വല്പാന  നOത്തുന്ന  എല്ല	  ഇനങ്ങള്ക്കു�  പ്രകേതി,��
ന�7റി�� കേ�	ഡു�ള് യുകെസംയം7ല് നല്�യംട്ടുണ്ട�. പകെക്ഷ നലാവലുംള്ളാ രtതിയംല് അതിതി�
കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്ക� തികെന്ന ഇനങ്ങളു� കേ�	ഡു�ളു� കേചര്ക്ക	നു� 7	റ്റ്� വരുP	നു� �ഴിയു�.
വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്�  നOPയം  പരകേശാ	ധാനയംല്  ഒകേര  ഇനPന�
വ,തി,സ്ത  കേ�	ഡു�ള്  നല്�യംരക്കുന്നതി�  ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  ഏതി	നു�
ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ഇന�
യുകെസംയം7കെലാ കേ�	ഡി�

RARS അമ്പലാവയംല് COA, പOന്നക്ക	O�
സം�കേഡി	കെ7	ണ്	സം� 1 �. 0.23 14.13
കൈNകേക്ക	ഡിര്7 1 �. 0.26 14.15
ആര,കേവപ്പ്� - കെചO 4 10.1
3	ഷിന് ഫ്രൂട്ട്�- കൈതി 5.61 7.21
ഉ7 കെനല് വP� 8.19 26.1

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉത്പ	|പ്പ്ക്കുന്ന  ഒരനPന�  തികെന്ന  ഇPരPല്  വ,തി,സ്ത
കേ�	ഡു�ള്  നല്കുന്നതി�  യുകെസംയം�  വവരങ്ങള്  ഏ�t�രക്കുന്നതിനു�  ഓണ്കൈലാന്
സം�വധാ	നPകേലാക്ക� 7	റ്റുന്നതിനു� മുഖ,തിOസ്സ്7	യം നല്ക്കുന്നു. 

e) യൂകെസംയം� യൂ3	സ്റ്റു7	യം ബന്ധിപ്പ്ക്കല്

വല്പാനകേ�ന്ദ്രPലൂകെO  ഒരു  |വസം�  ലാഭാക്കുന്ന  വരു7	ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറി	യം യൂ3	സ്റ്റംല് പ്രകേതി,�7	യം കേചര്ക്കു�യം	ണ്� നലാവകെലാ രtതി.
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അകേതിസം7യം� യുകെസംയംമു� യൂ3	സ്റ്റു� ബന്ധിപ്പ്ക്കു�യം	കെണ്ങ്കില് ഓകേര	 |വസംകെPയു� വരവ�
അതിതി� ശാtര്ഷി�ങ്ങളല് കെതിറ്റുകൂ	O	കെതി അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നതിന� സംഹി	യം�ര7	കു�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  എല്ല	  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�  യുകെസംയം�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിനുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രക്കു�

2
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO �tഴില് കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇ-ഗകേവണ്ന്സം� വഭാ	ഗ� ഉണ്ട	യംരകെക്ക
സംm�	ര,  സ്ഥാ	പനങ്ങള്  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുP  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറു�ളുകെO  ഉപകേയം	ഗ�
അവസം	നപ്പ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3
യുകെസംയം7ലൂകെO  നല്കുന്ന  രസംtതി�ള്ക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രന്റ്�  കെചയ്തു  നല്കുന്ന
കെ7ഷിtന്  നമ്പകേറി	O�  കൂOയം  കേപപ്പ്റു�ള്  ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

4
യുകെസംയം7കെലാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് പ്രന്റ്� കെചയ്ത� സൂക്ഷക്കുന്നതി� സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നര്കേ|ശാ� നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.

5 യുകെസംയം� ഓണ്കൈലാന് ആക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് തിmരതികെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

6 യു3	സ്റ്റു� യുകെസംയംമു� ബന്ധിപ്പ്ക്കുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�  
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3-9 അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെലാ (UFAST) അപ	�തി�ള്

ലാക്ഷ,� : സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറി	യം യൂ3	സ്റ്റം� 
3ലാപ്ര|7	കേണ്	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : 1.  കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	നയം7വും� സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ടു�

2. യൂ3	സ്റ്റു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉPരവും�ളു� നOപOക്ര7ങ്ങളു� 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ 3ന	ന്ഷി,ല് അക്ക�ണ്ടങ്ങ� സം�വധാ	ന�
�മ്പ�ട്ട്ര്വല്ക്കരണ്PലൂകെO  ക്ര7t�രക്കു�,  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളുകെO  കേ�ന്ദ്ര�  തിരച്ചുള്ളാ
സം�ക്ഷപ്തങ്ങള് തിയ്യാ	റി	ക്കു�, ആയംവയുകെO വശാ�ലാനPലൂകെO സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
ക്കുള്ളാ  ബഡ്ജിറ്റ്�  വ�യംരുPലും�ള്  നOത്തു�  എന്നവയ്ക്ക്�  കേവണ്ട  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്
ആഭാ,ന്തര7	യം വ�സംപ്പ്ച്ച് കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറി	ണ്� യൂ3	സ്റ്റം�  (UFAST  University Functional–
Accounting  System).  രജിസംN	റുകെO  25.05.2010  കെലാ  GA/D1/14541/2010  നമ്പര്  ഉPരവ�
പ്ര�	ര7	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ഓണ്കൈലാന്  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  സംസ്റ്റം�  നOപ്പ്ലാ	ക്ക	ന്
ഭാരണ്	നു7തി  നല്�യംതി�.  O  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര് വ�സംപ്പ്ച്ച്തു�  നലാവല് പരപ	ലാക്കുന്നതു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇ ഗകേവണ്ന്സം� ആണ്�.  ജിtവനക്ക	രുകെO എച്ച്�.ആര്
വവരങ്ങള്,  ലാtവ�/അറ്റ്ന്റ്ന്സം�  വവരങ്ങള്,  കെപ്ര	വഡിന്റ്�  3ണ്ട�,  ആ|	യംനകുതി  വവരങ്ങള്
എന്നt കേ7	ഡി�ളു�ളു� പല്ക്ക	ലാP� യൂ3	സ്റ്റംല് അധാ�7	യം ഉള്കെക്ക	ള്ളാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ളകെലാ കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് കേ�ന്ദ്രtകൃതി7	യംല്ല
നOPകെപ്പ്ടുന്നതി�.  കേ�ന്ദ്ര സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	റു�ളു� 7റ്റ്� ഏജിന്സം�ളു� നല്കുന്ന ഗ്രി	ന്റു�ള്
��പ�  കേN	ളര്  സംmt�രക്കു�യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകേലാക്ക�  നല്കു�യു�
കെചയ്യുന്നു.  എല്ല	 കെചലാവും�ളു� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതി� വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളലാ	ണ്�.  കൂO	കെതി 3tസം�,
വല്പാന  വരവ�,  7റ്റ്�  തിനതി�  വരവും�ള്  എന്നവ  ലാഭാക്കുന്നതു�  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലാ	ണ്�.  വവധാ
കേസ്റ്റംഷിനു�ള് തിമ്മ്യൂലും� സം	മ്പP� ഇOപ	ടു�ള് നOPകെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.

2017-18  കെലാ  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്
നOPയം  ഓഡിറ്റ്�  പരകേശാ	ധാനയുകെOയു�  ഈ  �	ര,	ലായംPല്  നന്നു�  04.05.2019  കെലാ
കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-660/2018 നമ്പര് �PലൂകെO ആര	ഞ്ഞി വവരങ്ങള്ക്ക� 20.05.2019
കെലാ  എസം�എ/1 എ/05114/2019  നമ്പര്  �P�  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നല്�യം
7റുപOയുകെOയു� അOസ്ഥാ	നPല് യൂ3	സ്റ്റം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് സം�ബന്ധിച്ച് ഏതി	നു� ഓഡിറ്റ്�
നരtക്ഷണ്ങ്ങള് തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.
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a) വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് അപൂര്ണ്ണാ� 

യു3	സ്റ്റംല്  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  യംഥാ	ര്ത്ഥ
സം	മ്പP�  സ്ഥാതി  സം�ബന്ധിച്ച്  സം7ഗ്രിവവരങ്ങള്  ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്നവയംല്ല.  96
കേസ്റ്റംഷിനു�ളലാ	യുള്ളാ ആസ്ത  വവരങ്ങളു�  കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല് മുകേഖന വല്പാന�ളലൂകെO  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ലാഭാക്ക	നുള്ളാ ഗണ്,7	യം തു��ളു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുന്നല്ല.  അതു
കെ�	ണ്ടുതികെന്ന  പരഞ്ഞു�ട്ട്	നുള്ളാ  തു��ള്  ലാഭാക്കുന്നുകേണ്ട	  എന്ന�  ഉറിപ്പുവരുP	ന	വ	P
സ്ഥാതിയം	ണുള്ളാതി�. 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO കെ7	PPലും�  കേസ്റ്റംഷിന് തിരച്ചുമുള്ളാ  വ	ര്ഷി� വരവ�  കെചലാവ�
വവരങ്ങള്  ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന  കൃതി,7	യം  കെറിസംtപ്റ്റ്�  &  കെപയ്കെ7ന്റ്�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  ലാഭാ,7	ക്കുന്ന
സം�വധാ	ന� യു3	സ്റ്റംലാല്ല. കൂO	കെതി ആഭാ,ന്തര വരവും�ള് ഡി7	ന്റ്� കെചയ്ത� പരകെച്ച്ടുക്കുന്നതികെന്റ്
കൃതി,തി  ഉറിപ്പുവരുP	ന്  അവശാ,�  ഉണ്ട	യംരകേക്കണ്ട  ഡി7	ന്റ്�-�ളക്ഷന്-ബ	ലാന്സം�
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�ളു� ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

വവധാ  3ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സം�ളുകെO  ധാനസംഹി	യംകേP	കെO  നOപ്പ്	ക്കുന്ന  പദ്ധംതി�ള്
ക്ക	യം  Institutional  Overhead  ആയം  നശ്ചതി തു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാക്ക	റുണ്ട�.  ��പ�
കേN	ളറുകെO  അക്ക�ണ്ടല് ലാഭാക്കുന്ന ആകെ� തു�യംല് നന്നു�  Institutional  Overhead  ആയം
വ�യംരുPയംകെതി	ഴികെ�യുള്ളാ  തു�  അതി	തി�  ഡി.ഡി.ഒ  7	ര്ക്ക�  നല്കു�യം	ണ്�  നലാവല്
കെചയ്യുന്നതി�.  ഇPരPല്  ��പ�  കേN	ളര്ക്ക�  ലാഭാക്കുന്ന  തു��ള്  പ്രകേതി,�  ശാtര്ഷി�Pല്
അല്ല	കെതി കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് തികെന്ന വരവ	യം �ണ്കെക്കടുക്കുന്നതു �	രണ്� ഒരു സം	മ്പP� വര്
ഷിPല് എത്രം തു�  Institutional  Overhead  ആയം ലാഭാകെച്ച്ന്ന�  അറിയം	ന	വുംന്നല്ല.  7	ത്രം7ല്ല
Institutional Overhead ഉള്കെപ്പ്കെOയുള്ളാ തു�യം	ണ്� കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കെചലാവ	യം 3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്
സംകെയം  അറിയംക്ക	റി�  എന്നരകെക്ക  യു3	സ്റ്റംല്  O  തു�  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  കെചലാവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നു7ല്ല.

യു3	സ്റ്റംല് ലാഭാ,7	കുന്ന വവധാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ �ണ്ക്കു�ളു� അപൂര്ണ്ണാ7	ണ്�.  ��പ�
കേN	ളര്  വവധാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  നല്കുന്ന  തു�യുകെO  ആകെ�  വവരങ്ങള്  7	ത്രം7	ണ്�
യു3	സ്റ്റംല്  ലാഭാ,7	കുന്നതി�.  ആയംതി�  ഏകെതില്ല	�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം	ണ്�  നല്�യംകെതിന്ന�
നലാവല് കേസ്റ്റംഷികെന്റ് വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് നന്ന� വ,ക്ത7ല്ല. 

b) എന്N�ളലും� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളലും� അപ	�തി�ള്

2011-12  മുതില് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് യൂ3	സ്റ്റം� ഉപകേയം	ഗച്ച്	ണ്� വ	ര്ഷിക്കണ്ക്കു�ള്
തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതി�. 01.04.2012 മുതില് 7	നmലാ	യം രജിസ്റ്റംറു�ള് സൂക്ഷകേക്കകെണ്ടന്നു� യു3	സ്റ്റംലൂകെO
ലാഭാ,7	കുന്ന �	ഷി�  ബുക്ക�,  CB  രജിസ്റ്റംര്,  CBV  രജിസ്റ്റംര് എന്നവ പ്രന്റ്�  കെചയ്ത�  സൂക്ഷച്ച്	ല്
7തികെയംന്നു�  31.03.2012  കെലാ  BG/A1/9763/12  സംര്ക്കുലാര്  പ്ര�	ര�  ��പ�  കേN	ളര്  എല്ല	
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കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്കു� ഉPരവ� നല്�യംട്ടുണ്ട�.  പകെക്ഷ ഓഡിറ്റ്� പൂര്Pയം	യം  2017-18  വകെരയു� O
നര്കേ|ശാ�  പ	ലാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�  7	ത്രം7ല്ല,  7	നmലാ	യം  സുക്ഷക്കുന്ന  രജിസ്റ്റംറു�ളു�  യു3	സ്റ്റംകെലാ
രജിസ്റ്റംറു�ളു�  തിമ്മ്യൂല്  കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നു7ല്ല.  പലാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും�  പ്രതി7	സം  റിt�ണ്
സംലാകേയംഷിനു� നOത്തുന്നല്ല.

കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  യൂ3	സ്റ്റം�  എന്N  നOത്തുന്നതിലും�  കേരഖ�ള്  സുക്ഷക്കുന്നതിലും�
അപ	�ങ്ങള്  ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  അതിതി�  |വസം�  തികെന്ന  വരവും�ള്  യംഥാ	ര്ത്ഥ  ശാtര്
ഷി�Pല് കൃതി,7	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.  ചലാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളല് 7	സം	വസം	ന7	ണ്� ആകെ�
വരവും�ള്  കേചര്ക്കുന്നതി�.  ഒകേര  വരവുംതികെന്ന  രണ്ട�  തിവണ്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതു  കേപ	കെലായുള്ളാ
ഗുരുതിര7	യം  കെതിറ്റു�ളു�  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  കെതിറ്റ്	യം  ശാtര്ഷി�Pല്  കെചലാവും�ള്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന അപ	�� പലാ കേസ്റ്റംഷിനു�ളലും� ആവര്Pച്ചു�	ണുന്നു.

യൂ3	സ്റ്റംല് നരവധാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് ലാഭാ,7	കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും� ഏകെതില്ല	� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള	ണ്�
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ഉള്കെക്ക	ള്ളാകേക്കണ്ടതി�  എന്നതി�  സം�ബന്ധിച്ച്  കൃതി,7	യം  ഉPരവും�ള്
നലാവലാല്ല. കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് കെഡിവകെലാപ്കെ7ന്റ്� Ot� തികെന്നയം	ണ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് പുതുതി	യം ഉള്
കെക്ക	ള്ളാക്കുന്നതു�  തിരുത്തുന്നതു�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  സം	മ്പP�  അധാ�	രകേ�ന്ദ്ര7	യം
��പ�  കേN	ളകെറി  7റി�Oന്നു  കെ�	ണ്ട�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്�  വഭാ	ഗPകെന്റ്
ഔചതി,7നുസംരച്ച്�  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില് 7	റ്റ്�  വരുത്തുന്നതി�  ആശാ	സം,7കെല്ലന്ന�
7	ത്രം7ല്ല സുരക്ഷതിവും7ല്ല. 

കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെO  ആധാ�	ര�തി  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിന�  നലാവല്
പ്രകേതി,�  സം�വധാ	ന�  ഇല്ല	P  സ്ഥാതിയം	ണുള്ളാതി�.  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  അതി�ഗt�രച്ച്
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്, തിtയംതി, സം7യം� തുOങ്ങയം വവരങ്ങകേള	, ഡിജിറ്റ്ല് സംകേ<ച്ച്ര് സം�വധാ	നകേ7	
നലാവല് ലാഭാ,7ല്ല.

c) വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� കേ®	സം� കെചയ്തട്ടു� �ണ്ക്കു�ളല് തിരുPലും�ള്

(i)  സം	മ്പP�വര്ഷികെP  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  കേ®	സം�  കെചയ്ത�  ഓഡിറ്റ്ന�  സം7ര്
പ്പ്ച്ച്കേശാഷിവും� �ണ്ക്കു�ളല് 7	റ്റ്� വരുന്നുകെണ്ടന്ന ഗുരുതിര7	യം അപ	�തി നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.
ഉ|	ഹിരണ്� തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്ന� സം7ര്പ്പ്ച്ച് 2016-17 കെലാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ നtക്കയംരപ്പ്� 
(Office Closing balance)

131,75,01,998

നലാവല് യു3	സ്റ്റംലുംള്ളാ 2016-17 കെലാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ നtക്കയംരപ്പ്� 144,48,60,918

വ,തി,	സം� 12,73,58,920
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കൂO	കെതി 2017-18 കെലാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ അണ്�	ഷ്ഡി� ആയം �	ണ്ച്ച് തു�യംലും�, 
ബ	ങ്കി� നtക്കയംരപ്പ്ലും� 7	റ്റ്� വന്നട്ടുണ്ട�.

അണ്�	ഷ്ഡി� ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്�

ഓഡിറ്റ്ന� 10/2018 ല് സം7ര്പ്പ്ച്ച്തി� 394303471 1333562323

06/2019 ല് യൂ3	സ്റ്റംല് ലാഭാ,7	യംതി� 394195891 1333454743
31.03.2018  കെലാ  യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി�  നtക്കയംരുപ്പ്�,  അണ്�	ഷ്ഡി�  തു��ള് കൃതി,7	യം

ലാഭാ,7	കുകെ7ന്നരകെക്ക വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� കേ®	സം� കെചയ്തട്ടു� O തു��ളല് 7	റ്റ്� വരുന്നുകെണ്ടന്നതി�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�. 

(ii) മുന്വര്ഷികെP നtക്കയംരുപ്പ്ല്ല തിന്വര്ഷി� മുന്നരപ്പ്	യം യൂ3	സ്റ്റംല് �ണ്ക്കകെലാടുക്കുന്നതി�.
2016-17 കെലാ യൂ3	സ്റ്റംലുംള്ളാ നtക്കയംരുപ്പ്�  (Office Closing) 144,48,60,918 രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല്
2017-18  ല്  മുന്നരപ്പ്	യം  �ണ്ക്കകെലാടുPരക്കുന്നതി�  144,09,83,418  രൂപയു7	ണ്�.  മുന്വര്ഷി
നtക്കയംരപ്പ്�  തിന�  വര്ഷി  മുന്നരപ്പ്	യം  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ഓകേട്ട്	കെ7റ്റ്ക്ക	യം
വകേരണ്ടതി	കെണ്ങ്കിലും� 38,77,500 രൂപ കുറിവ	യംട്ട്	ണ്� �ണ്ക്കകെലാടുPരക്കുന്നതി�. 

(iii)  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് യു3	സ്റ്റംല് കേ®	സം�  കെചയ്ത�  ഓഡിറ്റ്ന�  സംര്പ്പ്ച്ച്  കേശാഷിവും�  വ	ര്
ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ പലാ ഇനങ്ങളകെലായു�  തു��ളല് 7	റ്റ്�  വന്നട്ടുള്ളാതി	യം  പരകേശാ	ധാനയംല്
വ,ക്ത7	യം.  10/2018  ന�  ഓഡിറ്റ്ന�  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  2017-18  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  Transaction
Balance  Statement-കെലാ  വരവ�  തു��ളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  അക്ക�ണ്ട�സം�  വഭാ	ഗPല്
ഓഡിറ്റ്�  നOPയം  03/2019  കെലാ  ഇകേതി  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്കെലാ  വരവനങ്ങളകെലാ  തു��ളു�  തിമ്മ്യൂല്
വ,തി,	സം� �	ണ്കെപ്പ്ടുന്നു. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�

വരവ� ഇന� സം7ര്പ്പ്ച്ച് വ	ര്ഷി� 
�ണ്ക്കു പ്ര�	ര� വരവ�

(23-03-2019) UFAST-
ലുംള്ളാ �ണ്ക്ക�

വ,തി,	സം�

1 IR-FEES 61909150.07 61905150.07 4000.00
2 IR-COLLEGE PROPERTIES 15471695.00 15437645.00 34050.00
3 IR-UNIVERSITY PROPERTIES 85934466.50 85927095.50 7371.00
4 IR-INTERESTS 30855386.96 30614462.96 240924.00
5 IR-MISCELLANEOUS 4233974.00 2773549.00 1460425.00

ആകെ� 198404672.53 196657902.53 1746770.00
കൂO	കെതി വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ നലാവലുംള്ളാ Transaction Balance Statement -ല് തി	കെഴി

കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  1  മുതില്  17  വരവനങ്ങളുകെO  ആകെ�  തു�  472,19,24,489.10  രൂപയം	ണ്�.
എന്ന	ല്  യു3	സ്റ്റംല്  ആയംതികെന്റ്  ആകെ�ത്തു�യം	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�
472,36,71,259.10  രൂപയം	ണ്�.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ഇPരPലുംള്ളാ  Calculation  Error
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സം�ഭാവക്കുന്നതി�  ഗ�രവകേ7റിയം വഷിയം7	ണ്�.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില് തിയ്യാ	റി	ക്കകെപ്പ്ടുന്ന മുഴുവന്
�ണ്ക്കു�ളുകെOയു� ആധാ�	ര�തി കേച	|,� കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്ന സ്ഥാതിവകേശാഷി7	ണ്തി�.

ക്ര7 ന� ഇന� വരവ� തു�
1 Non-Plan Schemes 3241965400
2 Plan Schemes 389050000
3 ICAR Projects - 100 percent 149192430
4 ICAR Co-ordinated Projects 133961370
5 ICAR Revolving Fund 108649945
6 Other Externally Aided Projects 185402020
7 KAU Revolving Fund 188208173.57
8 OEAP Revolving Fund 80291891
9 Gok Project Specific Assistance(PLAN) 46303000
10 IR-FEES 61905150.07
11 IR-COLLEGE PROPERTIES 15437645
12 IR-UNIVERSITY PROPERTIES 85927095.5

13 IR-RECEIPTS FROM SCHEMES SPONSORED BY ICAR
& OTHER AGENCIES

205528

14 IR-INTERESTS 30614462.96
15 IR-MISCELLANEOUS 2773549
16 IR-PENSION 2014550
17 Cheque Forfit 22279

ആകെ� വരവ� - യംഥാ	ര് ത്ഥPലുംള്ളാതി� 4721924489.1
ആകെ� വരവ� - യു3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി� 4723671259.1

വ,തി,	സം� 1746770
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  അ�ഗt�രച്ച്�  യു3	സ്റ്റംല്  ആയംതി�  കേ®	സം�  കെചയ്തതിനു  കേശാഷിവും�

�ണ്ക്കു�ളല് വ,തി,	സം� സം�ഭാവക്കുന്നതി� ഭാരണ്തിലാPലുംള്ളാ ഗുരുതിര7	യം പഴിവുംകൂOയം	ണ്�.

c) റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളകെലാ കൈവരുദ്ധം,ങ്ങള്

യു3	സ്റ്റംകെലാ പലാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളു� തിമ്മ്യൂലുംമുള്ളാ കൈവരുദ്ധം,ങ്ങള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 വ	ര്
ഷി�ക്കണ്ക്കകെന്റ് ആധാ�	ര�തികെയം ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം ഒകേര കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെO
കെചലാവ�  യൂ3	സ്റ്റംകെലാ വ,തി,സ്ത കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�ളല് വ,തി,സ്ത തു��ള	യം	ണ്�  �	ണ്കെപ്പ്ടുന്നതി�.
Expenditure Summary (Expenditure -> Expenditure Summary)  പ്ര�	രവും�, Expenditure Vs
Receipt  Project wise (Reports-> Custom Reports -> Expenditure Vs Receipt  Project– –
wise) പ്ര�	രവുംമുള്ളാ കെചലാവ� തു��ളകെലാ വ,തി,	സം� തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 
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Sl 
No

Project
Code Project

Expenditure
Expenditure
Summary

Expenditure Vs
Receipt-Project wise

1 5151 ICAR SRF 865500 0
2 5153 Library strenthening in Agricultural Universities 3899630 1300000
3 5160 NTS-ICAR 3024931 0

4 5176
Network Project on Harvesting Processing and value 
addition of Natural Resins and Gums 653907 0

5 5200 Strengthening and Development of state Agricultural 
Universities (Development Grant)

80740488 36308482

6 45102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level 3804381 0
7 6624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 12168612 12041612

8 6694
AICRP on micro & secondary nutrients & pollutant 
elements 11385596 0

e) കേ�	ണ്N	 എന്N�ള് കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല

2017-18 കെലാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെന്റ് ഭാ	ഗ7	യുള്ളാ റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�ളല്
Uncashed/Uncredited  സംmഭാ	വPലുംള്ളാ  നരവധാ  എന്N�ള്  കേ�	ണ്N	  ഇനPല്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഇവയംല് പലാതിലും� ഇരു ഭാ	ഗത്തു� കേവണ്ട സം7	ന എന്N�ള്
വന്നു�	ണുന്നല്ല.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില് തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന ഇPര�  �ണ്ക്കു�ളല് ഒരു ഭാ	ഗP�
കേ�	ണ്N	  എന്N  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  അതിനനുസൃതി7	യം  എന്N�ള്  7റുഭാ	ഗത്തു�
സംm	ഭാ	വ�7	യു� വകേരണ്ടതി	ണ്�. ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

(i)   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അക്ക�ണ്ട�സം� കെസംക്ഷന്  

2017-18  ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  അക്ക�ണ്ട�സം�  കെസംക്ഷനകെലാ  EAP  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  2,57,95,328  രൂപ  കൈ�7	റിയംതി	യു�,  എന്ന	ല് O  തു��ള്
ബ	ങ്കില്  നന്ന�  പന്വലാച്ച്ട്ട്ല്ല	Pതി	യു�  (Cheques  issued  but  not  cashed)  റി�ണ്
സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� ബല് ന�./തിയംതി കെചക്ക� ന� തു� തു� കൈ�7	റിയംതി�

1 0010/03-2018, 31-Mar-2018 540831 74,93,928 ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ട� 
673237183932 0012/03-2018, 31-Mar-2018 540830 1,83,01,400

2,57,95,328
അണ്  �	ഷ്ഡി�  ആയം  യു3	സ്റ്റംകെലാ  EAP  അക്ക�ണ്ടല്  നലാനല്ക്കുന്ന  O  തു�

ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�  അക്ക�ണ്ടകെലാ കെക്രഡിറ്റ്	വ	P കെചക്ക�  (Cheques  received  but  not  credited)
ആയം  �	കേണ്ണ്ടതി	യംരുന്നുകെവങ്കിലും�  റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  �	ണുന്നല്ല.
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യൂ3	സ്റ്റംല് തികെന്ന ലാഭാ,7	യം ബ	ങ്കി�  കേü	ള് പ്ര�	ര�  പകെക്ഷ O  തു��ള്  31.03.2018  ന�   
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്	യംതി	യം �	ണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി� പ	സ്സ്�
ബുക്ക�  പ്ര�	ര�  O  തു�  വരവ�  വന്നട്ടു7ല്ല.  EAP  അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�  കൈ�7	റി	P തു�
കെക്രഡിറ്റ്	യംതി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി� ഗുരുതിര7	യം പഴിവ	ണ്�. 

(ii)   ആര് എ ആര് എസം� അമ്പലാവയംല്  

ആര്  എ  ആര്  എസം�  അമ്പലാവയംലാകെന്റ്  2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  റിt�ണ്
സംലാകേയംഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്ന�  ബല്  ന�.0083/03-2018  പ്ര�	ര�
31.03.2018  ന�  52,74,231  രൂപ  RF  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റ്യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് O  തു� കൈപ്ര�
അക്ക�ണ്ടല്  നന്ന�  പന്വലാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�  (Cheques  issued  but  not  cashed)
�	ണ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�, RF  അക്ക�ണ്ടല് ലാഭാക്ക	നുള്ളാ തു�യം	യം  (Cheques received but not
credited) കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല. 

PRIME - 67335143055
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0083/03-2018 31-Mar-2018 180560 52,74,231

g) കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെന്റ് കെസം��രറ്റ് ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നല്ല

യൂ3	സ്റ്റം�  ഒരു  കെവബ�  അധാഷ്ടംതി  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറി	ണ്�.  കേ�രളPകെലാ
വവധാഭാ	ഗങ്ങളല്  സ്ഥാതി  കെചയ്യുന്ന  കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ  എന്N�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ആസ്ഥാ	നത്തുള്ളാ കെസംര്വറു�ളലാ	ണ്� കേസംവ� കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നതി�.  യു3	സ്റ്റംകെന്റ് ഡി	റ്റ് N	ന്സ്ഫര്
നOക്കുന്നതി�  ഇന്റ്ര്കെനറ്റ്ലൂകെO  ആയംതിന	ല്  കൈസംബര്  സുരക്ഷ  ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതി�
അതി,	വശാ,7	ണ്�. 

യൂ3	സ്റ്റം� ഇകേപ്പ്	ഴു�  http  സം�വധാ	നPലാ	ണ്� പ്രവര്Pക്കുന്നതി�.  �മ്പ�ട്ട്ര് കെനറ്റ്�  വര്
ക്കു�ളലൂകെOയുള്ളാ  സുരക്ഷതി7	യം  �മ്മ്യൂ�ണ്കേക്കഷിന്  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിന	യം  HTTPS
സം�വധാ	നPകേലാക്ക�  7	റുന്നതിന�  നOപO�ള് സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  കേലാ	ഗന് കെചയ്യുന്ന കേവളയംല്
�മ്പ�ട്ട്ര്  കേപ്ര	ഗ്രി	മു�കെളയു�  7നുഷി,കെരയു�  കേവര്തിരച്ച്റിയം	ന	യം  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
CAPTCHA കേപ	കെലായുള്ളാ സം�വധാ	നവും� ഏര്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

h) കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� Ot� തികെന്ന എന്ഡി� യുസംറി	യു� നലാനല്ക്കുന്നു

യൂ3	സ്റ്റം�  കെഡിവലാപ�  കെചയ്ത കെസംന്റ്ര് കേ3	ര്  ഇ-ഗകേവണ്ന്സം�  യൂ3	സ്റ്റംല് ഒരു യൂസംറി	യു�
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�  (യൂ3	സ്റ്റം� കേ�	ഡി�  -320). 2017-18  ല് കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇ ഗകേവണ്ന്സം�  3
കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്  നOപ്പ്	ക്കയംട്ടുമുണ്ട�.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  വ�സംപ്പ്ക്കു�യു�  പരപ	ലാക്കു�യു�
കെചയ്യുന്ന വഭാ	ഗ� തികെന്ന യുസംറി	യു� പ്രവര്Pക്കുന്നതി� ഒട്ടു� സുരക്ഷതി7ല്ല.
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i) യൂസംര് 7	നmല് ഇല്ല

2011-12-ല്  ആര�ഭാച്ച്�  എട്ട്�  വര്ഷി�  പൂര്Pയം	യംട്ടു�  യു3	സ്റ്റംന�  വശാ|7	യം  യൂസംര്
7	നmല് ഉണ്ട	ക്കയംട്ട്ല്ല. വളകെര ചുരുക്ക� വവരങ്ങള് 7	ത്രം� ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന FAQ- Frequently
Asked Questions 7	ത്രം7	ണ്� നലാവല് ഉള്ളാതി�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO ആസ്ത-ബ	ധാ,തി വവരങ്ങള്, കെറിസംtപ്റ്റ്� & കെപയ്കെ7ന്റ്� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�,
വരവും�ളുകെO  ഡി7	ന്റ്�-�ളക്ഷന്-ബ	ലാന്സം�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  എന്നവ  ലാഭാ,7	കു�  വധാ�
യു3	സ്റ്റംല് സം7ഗ്രി7	യം വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2
Institutional  Overhead  തു��ളുകെO  വരവ�  പരകേശാ	ധാക്ക	ന് വധാ�  പ്രകേതി,� കെഹിഡില്
അക്ക�ണ്ട� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.  കെചലാവും�ള് അതിതി� കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്തികെന്ന ഭാ	ഗ7	യം  കേചര്
കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3

ആവശാ,7	യം  ശാtര്ഷി�ങ്ങള്  നല്�  വരവും�ളുകെO  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കുറ്റ്7റ്റ്തി	കേക്കണ്ടതു�
വരവും�ള്  അതി	തി�  |വസം�  തികെന്ന  യൂ3	സ്റ്റംല്  ശാtര്ഷി��  കെതിറ്റ്	കെതി  അക്ക�ണ്ട�
കെചയ്യുന്നുകെണ്ടന്ന� ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതു7	ണ്�. റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കൃതി,7	യം നOത്തുന്നുണ്ട�
എന്നുറിപ്പുവരുP	നു� നര്കേ|ശാങ്ങള് നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�. 

4
യൂ3	സ്റ്റംല്  ഏകെതില്ല	�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള	ണ്�  പ്രന്റ്�  കെചയ്ത�  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി�  എന്നതി�
സം�ബന്ധിച്ച് കൃതി,7	യം 7	ര്ഗ്ഗനര്കേ|ശാങ്ങള് എല്ല	 കേസ്റ്റംഷിനു�ള്ക്കു� നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.

5

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  കേ®	സം�  കെചയ്തതിനുകേശാഷിവും�  തു��ളല്  7	റ്റ്�  വര�,  മുന്നരപ്പ്�
കൃതി,7	യം  �ണ്ക്കകെലാടുക്ക	തിരക്കു�,  �	ല്ക്കുകേലാഷിന് എറിര് സം�ഭാവക്കു�,  കേ�	ണ്N	
എന്N�ളല് ഒരു ഭാ	ഗP� 7	ത്രം� കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് നOP	ന് �ഴിയു� തുOങ്ങയം
അപ	�ങ്ങള് വളകെര ഗുരുതിര7	യംതിന	ല് ഈ വഷിയംPല് പ്രകേതി,� അകേനmഷിണ്�
നOP 7റുപO ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

6
യൂ3	സ്റ്റംല്  നന്നു�  ലാഭാ,7	കുന്ന  വവധാ  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  ഒകേര  കെചലാവ�  വ,തി,സ്ത
തു��ള	യം �	ണ്കെപ്പ്ടുന്ന കൈവ�ലാ,� പരഹിരകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

7
യു3	സ്റ്റംകെന്റ് സുരക്ഷ ഉറിപ്പുവരുP	ന് ആവശാ,7	യം നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
കൂO	കെതി കെഡിവകെലാപ്കെ7ന്റ്� Ot� തികെന്ന എന്ഡി� യൂസംറി	യം നലാനല്ക്കുന്ന അവസ്ഥാ �ര്
ശാന7	യം ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

8 യു3	സ്റ്റംന� യൂസംര് 7	നmല് തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-10 മൂലാ,വര്ദ്ധംതിഭാകേക്ഷ,	ത്പന്നങ്ങളുകെO വല്പ്പ്ന - സംര്ക്ക	ര് നയം7ങ്ങള്
/ചട്ട്ങ്ങള് പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�

ലാക്ഷ,� : മൂലാ,വര്ദ്ധംതി ഭാകേക്ഷ,	ത്പന്നങ്ങളുകെO വല്പാന - സംര്ക്ക	ര് 
നയം7ങ്ങള്/ചട്ട്ങ്ങള് പ	ലാക്കുന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) 2006 കെലാ ഭാക്ഷ,സുരക്ഷ	 നയം7�

ii) 2011  കെലാ Food Safety and Standards (Licensing and Registration of
Food Businesses) Regulations

ഭാക്ഷ,  ഉത്പന്നങ്ങളുകെO  സം�സ്കീംരണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഗകേവഷിണ്ങ്ങളു�  അനുബന്ധി
പ്രവര്Pനങ്ങളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ  7ക്ക  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  സംജിtവ7	യം
നOന്നുവരുന്നു. �	ര്ഷികേ�	ല്പാന്നങ്ങള് നശാച്ചുകേപ	കുന്നതി� തിOയംല്, പുതികെയം	രു കെതി	ഴില്കേ7ഖലാ
സൃഷ്ടംക്കല് എന്നt ഘO�ങ്ങള് കൂO ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� നലാനല്ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന പലാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഗകേവഷിണ്കേP	കെO	പ്പ്�  മൂലാ,വര്ദ്ധംതി  ഭാക്ഷ,  ഉത്പന്നങ്ങളുകെO  ഗണ്,7	യം  ഉല്
പ്പ്	|നവും� വല്പാനയു� നOത്തുന്നുണ്ട�. ഇPരPലുംള്ളാ യൂണ്റ്റു�ളല് പലാതിലും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
തികെന്ന  പരശാtലാന�  നല്�യം  സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘങ്ങള	ണ്�  കേ7ല്പ്രവര്Pനങ്ങള്
നOത്തുന്നതി�.  ഇPരPല്  മൂലാ,വര്ദ്ധംതിഭാകേക്ഷ,	ത്പന്നങ്ങളുകെO  ഉല്പാ	|നവും�  വല്പാനയു�
നOത്തുന്ന  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സംര്ക്ക	ര്  നയം7ങ്ങള്/ചട്ട്ങ്ങള്  എന്നവ
പ	ലാക്കുന്നല്ല.

2006 കെലാ ഭാക്ഷ,സുരക്ഷ	 നയം7�, 2011 കെലാ Food Safety and Standards (Licensing and
Registration of Food Businesses) Regulations എന്നവ പ്ര�	ര� ഭാക്ഷ, വ,	പ	ര�ള്ക്കു� ഭാക്ഷ,
ഉല്പ	|�ര്ക്കു�  വതിരണ്ക്ക	ര്ക്കു�  ഇറിക്കു7തിക്ക	ര്ക്കു�  നര്ബന്ധിതി  രജിസം� കേNഷിനു�
കൈലാസംന്സു� ആവശാ,7	ണ്� .  ഭാക്ഷ,സുരക്ഷ	 നയം7� അദ്ധം,	യം�  1  ഖണ്ഡി� 3(1)(n)  പ്ര�	ര�
“food business  means any undertaking, whether for profit or not and whether public or”
private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing,
packaging, storage, transportation, distribution of food, import and includes food services,
catering services, sale of food or food ingredients  എന്ന� കൃതി,7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.
അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  ഗകേവഷിണ്Pകെന്റ്  ഉകേപ	ല്പ്പ്ന്ന�  എന്ന  നലായംല്ല	കെതി
വപണ്കേന	കേäശാകേP	കെO  മൂലാ,വര്ദ്ധംതിഭാക്ഷ,വഭാവങ്ങള്  ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കുന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക� നര്ബന്ധി7	യു� രജിസം� കേNഷിനു� കൈലാസംന്സു� ആവശാ,7	ണ്� .

വല്പാന  കേ�ന്ദ്രPല്  വപണ്ന�  നOത്തുന്ന  ഭാകേക്ഷ,	ത്പന്നങ്ങളുകെO  പ	യ്ക്ക്റ്റ്ലുംള്ളാ
കേലാബലാല്  2011  കെലാ  Food Safety  and Standards (Packaging and Labelling) Regulations
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പ്ര�	ര� തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന വവരങ്ങള് ഉണ്ട	യംരക്കണ്കെ7ന്ന നബന്ധിന�ള് പൂര്ണ്ണാ7	യു� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.

• ഭാക്ഷ, വസ്തുവകെന്റ് കേപര�
• അOങ്ങയംരക്കുന്ന ഘO�ങ്ങള്
• കേപ	ഷി�	�ശാങ്ങകെളക്കുറിച്ചുള്ളാ വവര�
• കെവജികേറ്റ്റിയംന്/കേന	ണ് കെവജികേറ്റ്റിയംന് കേലാ	കേഗ	
• ഫുഡി� അഡിറ്റ്വ� സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ വവര�
• നര്മ്മ്യൂ	തി	വകെന്റ് പൂര്ണ്ണാ7	യം കേ7ല്വലാ	സം�
• ഭാക്ഷ,വസ്തുക്കളുകെO അളവ�
• ബ	ച്ച്�/കേലാ	ട്ട്�/കേ�	ഡി� നമ്പര്
• നര്മ്മ്യൂച്ച് /പ	ക്ക� കെചയ്ത തിയംതി
• കെബസ്റ്റം� ബകേ3	ര്/�	ലാ	വധാ തിയംതി
• ഉപകേയം	ഗക്ക	നുള്ളാ 7	ര്ഗ്ഗ നര്കേ|ശാങ്ങള്
• FSSAI കേലാ	കേഗ	 & കൈലാസംന്സം� നമ്പര്

നര്കേäശാങ്ങള്

1
വപണ്ന�  കൂO  ലാക്ഷ,7	ക്ക  മൂലാ,വര്ദ്ധംതിഭാക്ഷ,വഭാവങ്ങളുകെO  ഉല്പാ	|ന�  നOത്തുന്ന
കേ�ന്ദ്രങ്ങള് ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് രജിസം� കേNഷിനു� കൈലാസംന്സു� എടുക്കുന്നതികേലാക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ �ര്ശാന7	യം നര്കേäശാ� നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.

2
വപണ്ന� നOത്തുന്ന ഭാകേക്ഷ,	ല്പാപന്നങ്ങളുകെO പ	യ്ക്ക്റ്റ്ലുംള്ളാ കേലാബലാല് 2011  കെലാ Food
Safety  and  Standards  (Packaging  and  Labelling)  Regulations  പ്ര�	രമുള്ളാ
വവരങ്ങള് നര്ബന്ധി7	യു� കേചര്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-11 കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല് - 2,12,11,142/- രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ,� : ഇന്കേവ	യ്സു�ള് (കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല്) വഴിയുള്ളാ വല്പ്പ്ന�ളല് ലാഭാക്ക	നുള്ളാ 
തു��ള് കൃതി,7	യം  ലാഭാ,7	വുംന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി�

ii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉPരവും�ള്

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന  കെചO�ള്,  വത്തു�ള്,  7റ്റ്�
നOtല്  വസ്തുക്കള്  എന്നവയുകെO  വപണ്നPകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  സംര്ക്ക	രന്റ്  വവധാ
വകുപ്പു�ളകേലാക്കു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള് പരÁരവും�  ഇന്കേവ	യ്സു�ള്
(കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല്) പ്ര�	രമുള്ളാ വല്പ്പ്ന�ള് �	ലാങ്ങള	യം നOക്കുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് ഇതിന�
നയംതി7	യം നOപOക്ര7ങ്ങകേള	 ചട്ട്ങ്ങകേള	 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് നലാവല്ല. ഈ നOപO�ളകെലാ
ക്ര7ര	ഹിതി,കെPക്കുറിച്ച്�  2015-16  വര്ഷികെP ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  (ഖണ്ഡി�  2-2)  പര	7ര്
ശാച്ച്ട്ടു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ന	ളതുവകെര നOപO സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

2017-18  വര്ഷികെP  വല്പ്പ്നയംല്  2,12,11,142/-  രൂപയം	ണ്�  ഈ  ഇനPല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാതി�.  പ്രതിവര്ഷി�  ഭാt77	യം  തു��ള	ണ്�  ഇPരPല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാതി�.  എന്ന	ല് ഇതി�  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	,
ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാ തു��ളുകെO വര്ഷി� തിരച്ചുള്ളാ സം�ക്ഷപ്ത� സൂക്ഷക്കു�കേയം	 കെചയ്യുന്നല്ല. 2017-
18 വര്ഷിPല് തിtര്പ്പ്	ക്ക	കെതി അവകേശാഷിക്കുന്ന ഇന്കേവ	യ്സു�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO
കെ�	ടുക്കുന്നു.

1 കേ3	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര 183377

2 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, കെവള്ളാ	യംണ് 250674

3
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് 
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� & കെOകേ¬	ളജി, തിവനൂര്

614743

4
എ ഐ എന് പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് & 
ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ലാ	ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

43820

5 എ ആര് എസം�  7ണ്ണുP 173148

6 എ ആര് എസം�  ആനക്കയം� 373469

7 സം പ ബ എ� ബ,കെവള്ളാ	നക്കര 6100

8
സംtഡി� കെOകേ¬	ളജി യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

491520
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9 ആര് എ ആര് എസം�  അമ്പലാവയംല് 432781

10 ആര് എ ആര് എസം�  പട്ട്	മ്പ 341381

11 ആര്  ആര് എസം�  കൈവറ്റ്ലാ 1870875

12 എ ഐ എന് പ ഓണ് ഓര്ണ്കേP	ളജി 175224

13 കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി 174015

14 കെ� വ കെ� വയംന	O� 15193837

15 കെ� വ കെ�, പ	ലാക്ക	O� 250010

16 സം ഓ എ, പOന്നക്ക	O� 626843

ആകെ� 2,12,41,817

കേസ്റ്റംഷിന് തിരച്ചുള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുബന്ധി�-13 ആയം കേചര്Pട്ടുണ്ട�.

നര്കേäശാങ്ങള്

1 കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്  വല്പ്പ്ന  സം�ബന്ധിച്ച്�  നയംതി7	യം  ചട്ട്ങ്ങളു�
നOപOക്ര7ങ്ങളു� ആവഷ്കരക്കു�.

2 ലാഭാക്ക	നുള്ളാ  തു��ള്  കൂO  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്ന  രtതിയംല്
�ണ്കെക്കഴുP� രtതി പരഷ്കരക്കു�.

3 ലാഭാക്ക	നുള്ളാ തു��ള് ലാഭാ,7	ക്കുവ	നുള്ളാ അOയംന്തര നOപO�ള് സംmt�രക്കു�.
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1-3-12 മുന്കൂര് തു��ള് ക്ര7t�രക്കുന്നതികെലാ അപ	�തി�ള്

ലാക്ഷ,� : മുന്കൂര് തു��ളുകെO അനു7തി, തിരച്ച്Oവ� എന്നവ ക്ര7പ്ര�	ര7	കേണ്	 
എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി�

ii) ജി.ഒ.(പ)നമ്പര് 419/11/ധാന� തിtയംതി.04.10.11

iii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉPരവും�ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �tഴിലുംള്ളാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  �ണ്ടജിന്റ്�  ഇനPല്  തി	ല്
ക്ക	ലാ�7	യം നല്കുന്ന മുന്കൂറു�ള് ക്ര7പ്ര�	ര7	യം തിtര്പ്പ്	ക്കുന്നല്ല. മുന്കൂറു�ള് നല്കുന്നതി�
സം�ബന്ധിച്ചു� അതി� തിtര്പ്പ്	ക്കുന്നതി� സം�ബന്ധിച്ചു� കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി� ആര്ട്ട്ക്കള്
99-ലും�  ജി.ഒ.(പ)നമ്പര്,  419/11  ധാന�  തിtയംതി.  4-10-11-ലും�  വ,ക്ത7	യം  നര്കേäശാങ്ങള്  നല്
കുന്നുണ്ട�. 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി� പ്ര�	ര� കെപര്7കെനന്റ്� അഡിm	ന്സം� (94), temperory advance
(99), Advance for contingent charges to be incurred on tour(100), Advance for law charge
എന്നവയം	ണ്�  �ണ്ടജിന്റ്�  അഡിm	ന്സം�  ഇനPല് ഉള്കെപ്പ്ടുന്നതി�.  ഇതില്  ആര്ട്ട്ക്കള്  99
പര	7ര്ശാക്കുന്ന  തിരPലുംള്ളാ  അഡിm	ന്സു�ള	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  കെപ	തുവ	യം
�	ണുന്നതി�.

സംര്ക്ക	രകെന്റ്  അ�ഗt�	രകേP	ടു  കൂO  കൃതി,7	യം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു�  നയംന്ത്രണ്ങ്ങളു�
പ	ലാച്ച്� പ്രകേതി,� ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക� 7	ത്രം7	യം	ണ്� ആര്ട്ട്ക്കള് 99 പ്ര�	രമുള്ളാ മുന്കൂറു�ള് സംര്
ക്ക	ര് സം�വധാ	നPല് ലാഭാ,7	വുംന്നതി�. എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം സം�ബന്ധിച്ച്OകേP	ള�
ഇPര� നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	നകേP	കെOയംല്ല മുന്കൂറു�ള് പലാകേപ്പ്	ഴു� അ�ഗt�രക്കുന്നതി�. 2015-
16  വര്ഷികെP ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ  ഖണ്ഡി� 2-3  ല് ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� അപ	�തി�ള്
പര	7ര്ശാച്ച്തികെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPല്  നമ്പര്  ജിഎ/ഡി1/13624/2017  തിtയ്യാതി  05-10-2017
പ്ര�	ര�  മുന്കൂറു�ള്  അനുവ|ക്കുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നര്കേäശാങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യുണ്ട	യം. എന്നട്ടു� അപ	�തി�ള് ആവര്Pക്കകെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�. 

അനുവ|ച്ച്  മുന്കൂറു�ള്  തിtര്പ്പ്	ക്കുന്നതിനു�  യംഥാ	സം7യംP�  തിtര്പ്പ്	ക്ക	P  മുന്കൂര്
തു��ള് പലാശാ സംഹിതി� തിരച്ചുപ്പ്Oക്കുന്നതിനു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നOപO�ള് സംmt�രക്കുന്നല്ല.
ജി.ഒ.(പ)നമ്പര്  419/11  ധാന�  തിtയംതി.04.10.11  പ്ര�	ര�  ഇPരPല് നല്�യം മുന്കൂറു�ള്
മൂന്നു7	സംPനുള്ളാല്  ക്ര7t�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  അല്ല	Pപക്ഷ�  നല്�യം  തു�  18%  പലാശാ
സംഹിതി�  തിരച്ചുപOക്കണ്�.  ഇPരPലുംള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്  ഉPരവ�  നലാവലുംകെണ്ടങ്കിലും�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



88

പലാകേപ്പ്	ഴു�  മുന്കൂറു�ള് മൂന്നു7	സംPനുള്ളാല് തിtര്പ്പ്	ക്കുന്നല്ല. 2015-16  സം	മ്പP� വര്ഷി�
തിtര്പ്പ്	ക്ക	P മുന്കൂര് തു��ളുകെO കേസ്റ്റംഷിന് തിരച്ചുള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�

സ്ഥാ	പന� 
ക്ര7t�രക്ക	P

തു�

1 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�,കെവളള	യംണ് 17850

2 കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര 158775

3 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� , കെവളള	യംണ് 8744326

4 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ3	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്, കെവളള	നക്കര 15000

5 കേ�	ക്കനട്ട്� റികേസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, ബ	ലാര	7പുര� 6831

6
ഡിപ്പ്	ര്ട്ടുകെ7ന്റ്റ്� ഓ3� പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന് കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന് & 
കൈÁസംസം�, കെവളള	നക്കര

286265

7 ഡിയംറികേ>റ്റ്� ഓ3� എക്സറ്റ്ന്ഷിന്,7ണ്ണൂP 57000

8 കെസംന്Nല് കെNയംന�ഗ� ഇന്സംറ്റ്റ്റ്�ട്ട്�, 7ണ്ണൂP 1138284

9 �മ്മ്യൂóണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്റ്ര്, 7ണ്ണൂP 612000

10 കെ� എ യു പ്രസം� , 7ണ്ണൂP 5000

11 കെNയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം� സ്ക്കീംt�, കെവള്ളാ	യംന 25000

ആകെ� 11066331

നര്കേäശാങ്ങള്

1 മുന്കൂറു�ളുകെO  അ�ഗt�	ര�,  സം	മ്പP�  പരധാ  എന്നവ  സം�ബന്ധിച്ച്�
വ,ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് രൂപt�രക്കു�.

2 മുന് കൂറു�ള്  തിtര്പ്പ്	ക്കുന്നതിന�  കേ�രള  3ന	ന്ഷി,ല്  കേ�	 ഡി�,  സംര്ക്ക	ര്
ഉPരവും�ള് എന്നവ പ്ര�	രമുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രക്കു�.

3 3ലാപ്ര|7	യം നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന� ഏര്കെപ്പ്ടുത്തു�.
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1-3-13 വ	ങ്ങല് നOപOക്ര7ങ്ങളകെലാ അപ	�തി�ള്

ലാക്ഷ,� : വ	ങ്ങല് നOപO�ളകെലാ അപ	�തി�ളുകെO പരകേശാ	ധാന.
7	ന|ണ്ഡി� : i) കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല്

ii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പരപത്രം� ജിഎ/പ1/13791/201/ തിtയ്യാതി 04-10-2017

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� സംmന്ത7	യം ഒരു പര്കേച്ച്സം� റൂള് ഇല്ല	P സം	ഹിചര,Pല് കേ�രള
കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് 2013, സംര്ക്ക	ര് �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന ഉPരവും�ള്,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO ഉPരവും�ള് എന്നവ പ	ലാച്ചൂകെ�	ണ്ട	ണ്� വ	ങ്ങലും�ള് നOകേPണ്ടതി�.
എന്ന	ല് വ	ങ്ങല് നOപO�ളല് സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കേ�ന്ദ്രങ്ങള് പലാകേപ്പ്	ഴു� കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്
കേച്ച്സം�  7	നmല്  വ,വസ്ഥാ�ള് പ	ലാക്കുന്നല്ല.  �mകേട്ട്ഷിന്/കെOണ്ടര് വളക്ക	കെതിയുള്ളാ വ	ങ്ങല്,
ആവശാ,�തികെയം  കെചറിയം  ഘO�ങ്ങള	ക്ക  വഭാജിച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  വ	ങ്ങല്,
കെപ	തുകേ7ഖലാ	സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു� വ	ങ്ങുകേമ്പ	ഴുള്ളാ നബന്ധിന�ള്  (കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്
കേച്ച്സം�  7	നmല്  ഖണ്ഡി�  9.22-9.25)  പ	ലാക്ക	തിരക്കല്,  കെOന്ഡിര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടOP�
�mകേട്ട്ഷിന്  നOപO�ള്  സംmt�രക്കല്,  ഒരു7ച്ച്�  വ	ങ്ങ	വുംന്ന  കേസ്റ്റംഷിനറി  സം	7ഗ്രി�ള്
പലാതിവണ്�ള	യം വ	ങ്ങല് എന്നt അപ	�തി�ള് വ,	പ�7	യം �ണ്ടുവരുന്നു.  കൂO	കെതി കേറിറ്റ്�
കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്� സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 പരപത്രം� ജിഎ/പ1/13791/201/ തിtയ്യാതി 04-10-2017
പ്ര�	ര� നര്കേäശാച്ച്രക്കുന്ന നബന്ധിന�ളു� പലാകേപ്പ്	ഴു� പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല. 

വ	ങ്ങല് നOപO�ളകെലാ അപ	�തി�ള് സം�ബന്ധിച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന് തിരച്ചുള്ളാ പര	7ര്
ശാങ്ങളുകെO സം�ക്ഷപ്ത� തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� സ്ഥാ	പന� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പOന്നക്ക	O� 1-4-1-2
2 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പOന്നക്ക	O� 1-4-1-3

3
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	ളജി� ഓ3� അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എന്ജിനയംറിങ്� & 
കെOകേ¬	ളജി, തിവന്നൂര് 1-4-2-6

4 �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	യംണ് 1-4-7-1
5 ആര് എ ആര് എസം� അമ്പലാവയംല് 1-4-13-13
6 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പtലാകേക്ക	O� 1-4-13-2
7 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, വയംന	O� 1-4-26-9
8 കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, കേ�	ട്ട്യം� 1-4-2-1

9 ഫ്കേള	റിക്കള്ച്ച്ര് ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്� കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�, കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് 
കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-36-2

10 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, കെവള്ളാ	യംണ് 1-4-40 -1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



90

നര്കേäശാങ്ങള്

1
വ	ങ്ങല് നOപO�ളല്  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  വ,വസ്ഥാ�ള്
കൃതി,7	യം പ	ലാക്കു�.

2
വ	ങ്ങല് നOപO�ള് സം�ബന്ധിച്ച് സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 പരപത്രംPകെലാ നര്
കേäശാങ്ങള് പ	ലാക്കു�. 
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1-3-14 7ര	7P� പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റുന്ന 
പദ്ധംതിപ്പ്ണ്Pകെന്റ് വനകേയം	ഗ�- 2.86 കേ�	O രൂപയുകെO പ്രവൃP�ള് പൂര്Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ,� : 7ര	7P� പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റിയം 
പദ്ധംതിപ്പ്ണ്Pകെന്റ് വനകേയം	ഗവും� �ണ്ക്കുക്ര7t�രണ്വും� സം�ബന്ധിച്ച് 
പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� : 1. പദ്ധംതി ലാക്ഷ,�

2. പദ്ധംതി കേരഖ�ള്

3. 7ര	7P� ചട്ട്ങ്ങള്

പദ്ധംതി�ളുകെO  ഭാ	ഗ7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാക്കുന്ന  ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ആസ്ഥാ	നത്തുനന്നു�  പദ്ധംതിനOPപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അതി	തി�  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
ക്ക	യം  കൈ�7	റുന്നു.  ഇPരPല്  കൈ�7	റിക്കട്ട്യം  പദ്ധംതിധാനസംഹി	യംPല്  നര്
മ്മ്യൂ	ണ്പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം വ�യംരുPയം തു��ള് തിങ്ങളുകെO വ	ര്ഷി��ണ്ക്കല് കെചലാവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  കേശാഷി�  കേസ്റ്റംഷിനു�ള്  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക�  കൈ�7	റുന്നു.
ഇPരPല്  കൈ�7	റുന്ന  തു��ളുകെO  വനകേയം	ഗവും�  �ണ്ക്കു�ളുകെO  ക്ര7t�രണ്വും�
തൃപ്ത�ര7ല്ല. 

7ര	7P�  വഭാ	ഗPകെന്റ്  ബഡ്ജിറ്റ്�  വഹിതി7	യംല്ല	കെതി,  കേസ്റ്റംഷിനു�ളുകെO  ബഡ്ജിറ്റ്�
വഹിതിPല് നന്നു� എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗPന� നല്കുന്ന തു��ള് 'മുന്കൂര്'  ആയം	ണ്�
�ണ്ക്കകെലാടുകേക്കണ്ടതി�.  സംm	ഭാ	വ�7	യു�  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ,പത്രം�  ലാഭാക്കുകേമ്പ	ള്  7	ത്രംകെ7
ആയംതി� കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കെചലാവ	യം പരഗണ്ക്ക	ന് �ഴിയു�യുള്ളൂ.  എന്ന	ല്,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� വഭാ	ഗവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ ധാനവന7യംങ്ങള്ക്ക� ഇപ്ര�	ര� കൃതി,7	യം ഒരു
അക്ക�ണ്ട�ഗ� രtതി നലാവലാല്ല.  നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം കേസ്റ്റംഷിനു�ള് എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�
വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക�  നല്കുന്ന  തു��ളുകെO  �ണ്ക്കുസൂക്ഷപ്പ്�,  O  പ്രവൃP�ളുകെO  പുകേര	ഗതി
വലായംരുP	നുള്ളാ  വവരങ്ങള്  ലാഭാ,7	കു�  വധാ7ല്ല.  എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ�  വഭാ	ഗ�  തികെന്ന
ഇലാ>ക്കല് പ്രവര്P�ള്ക്ക	യം അതികെന്റ് ഉപവഭാ	ഗPന� കൈ�7	റുന്ന തു��ളുകെO കേപ	ലും�
�ണ്ക്കു�ള് അവ,ക്ത7	ണ്�.  എത്രം തു� കൈ�7	റി,  ഏകെതി	കെക്ക പൂര്Pt�രച്ചു,  എത്രം രൂപയ്ക്ക്�
ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ,പത്രം�  നല്�  എന്നങ്ങകെന  അOസ്ഥാ	നവവരങ്ങള്  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�
വഭാ	ഗങ്ങളല് കൃതി,7	യംല്ല.  ബ	ഹി,  ഏജിന്സം�ള്  (ഇ.എ.പ.)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം ഏല്
പ്പ്ക്കുന്ന കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല്  നന്നു�  അതി	തി�  ഗകേവഷി�ര്  7ര	7P�  വഭാ	ഗPന�  കൈ�7	റിയം
തു�യംല്  നര്മ്മ്യൂ	ണ്  കെചലാവ�  �ഴിച്ച്�  തിരകെ�  നല്�	ന്  തു�  ബ	ക്കനല്ക്കുന്ന
അവസംരങ്ങളുണ്ട�. അതുകേപ	കെലാ ഇ.എ.പ.�ളല് പണ് പൂര്Pയം	യംവയ്ക്ക്� കൈ�7	റിക്കട്ട്യം തു�
കേപ	ര	കെതി  വരുന്ന  സം	ഹിചര,വും�  ഉണ്ട�.  സം7യംബന്ധിതിവും�  കൃതി,വും7	യം
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ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള് അOസ്ഥാ	ന7	ക്ക �ണ്ക്കു�ള് ക്ര7t�രക്കുന്ന അക്ക�ണ്ടങ്ങ�
നOപO�ളുകെO  അഭാ	വPല്  പദ്ധംതിപ്പ്ണ്�  പൂര്ണ്ണാ7	യം  വനകേയം	ഗകേച്ച്	  ഇല്ലകേയം	  എന്ന�
ഉറിപ്പുവരുP	ന്  �ഴിയം	P  സം	ഹിചര,7	ണുള്ളാതി�.  2017-18  സം	മ്പP�വര്ഷിPല്
7	ത്രം7	യം 7ര	7P�പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റിയം തു��ളല്
2 .86 കേ�	O രൂപയുകെO പ്രവൃP�ള് പൂര്Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
ന�

സ്ഥാ	പന� പ്രവര്P തു� തു� സംmt�രച്ച് 
എഞ്ചി. വഭാ	ഗ�

1
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് 
കേ�	കേളജി�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

കേസം	ള	ര് പ	നല് 
(ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്�)

1500000
ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� 
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

2 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്
ഷി� ഗകേവഷിണ് 
കേ�ന്ദ്ര� (SZ), 
കെവള്ളാ	യംണ്

ആര് കെ� വ കൈവ കെപ്ര	ജിക്ട�- 
“എസ്റ്റം	ബ്ല്യുഷി� കെ7ന്റ്� ഓ3� 
ന	ഷിണ്ല് കെലാവല് �m	ളറ്റ് �ണ്
കേN	ള് ലാ	കേബ	റിട്ട്റി കേ3	ര് ഹിണ്'’

7200000 ,,

“എസ്റ്റം	ബ്ല്യുഷി� കെ7ന്റ്� ഓ3� കെOകേ¬	-
ഇന്കുകേബഷിന് കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് | 
കെ�	കേ7ഴ്സ്കൈലാകേസംഷിന് ഓ3� വ	ലാ� 
ആഡിഡി� കെപ്ര	ഡിക്ട�സം� ഫ്രം� അണ്ടര് 
എക്കേÁ C	യംറ്റ്ഡി� ഫ്രൂട്ട്�സം� 
&കെവജിറ്റ്ബള്സം� 

3000000 ,,

ആര് കെ� വ കൈവ കെപ്ര	ജിക്ട�- 
“എസ്റ്റം	ബ്ല്യുഷി� കെ7ന്റ്� ഓ3� കെസംന്റ്ര് 
കേ3	ര് കേ3	ര്മുകേലാഷിന് ഓ3� �ണ്
വtനയംന്റ്� ഫുഡ്സം�

5000000 ,,

ബകേയം	-കെO�� കേ�രള� കെപ്ര	ജിക്ട�- 
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3� അഗ്രിക്കള്
ച്ച്റില് കൈ7കേക്ര	ബകേയം	ളജി

460000 ,,

3 കെനല്ലു ഗകേവഷിണ് 
കേ�ന്ദ്ര�, 7കെങ്കി	മ്പ�

“കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ട�- 
ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ഓ3� കെലാ	കേക്കഷിന് 
കെÁസം3�� കെOകേ¬	ളജി പ	കേക്കജിസം�
കേ3	ര് | ഡി3റിന്റ്� ഇകേക്ക	ളജിക്കല് 
കേസം	ണ്സം� ഓ3� കുട്ട്ന	O� ത്രൂ 
പറ്റ്ഡി”

484000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര്, എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന് കു7ര��

4 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്
ഷി� ഗകേവഷിണ് 

�	ലാകെP	ഴുP� (0.25 ലാക്ഷ�), 
ര	സംവസ്തുക്കളു�, ര	സംവളവും� 

975000 ,,
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കേ�ന്ദ്ര�, 
ഓണ്	ട്ടു�ര

സൂക്ഷക്കുന്നതിനുള്ളാ കേസ്റ്റം	ര് മുറി 
(4 ലാക്ഷ�), N	ക്ടര് കെഷിഡി� 
(2.5 ലാക്ഷ�), ഗ	ര്ഡിന് ലാ	ന്റ്കെന്റ് 
�ഴിക്കുവശാ� 'പച്ച്�ഗ�' (3 ലാക്ഷ�) 
എന്നവയുകെO നര്മ്മ്യൂ	ണ്�

,യം�ഗ� യം	ര്ഡി� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 200000 ,,

5
കൃഷി വഞ്ജാ	ന 
കേ�ന്ദ്ര�, കേ�	ട്ട്യം�

കേസം	യംല് സം	മ്പള് �ളക്ഷന് റൂ� 
നര്മ്മ്യൂ	ണ്�

700000 ,,

കെOമ്പറിറി കെഷിഡി� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 1500000 ,,

കേ�ളപ്പ്ജി 
കേ�	കേളജി� ഓ3� 
അഗ്രിക്കള്ച്ച്റില് 
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� &
കെOകേ¬	ളജി, 
തിവനൂര്

വര്ക്ക� കേഷി	പ്പ്�/ ലാ	ബു�ളുകെO അറ്റ്കുറ്റ്
പണ്�ള്

315000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര്, എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന്, തിവനൂര്

കെOയംല്സം� വര്ക്ക� 1000000 ,,

�	റ്റ്ല് 3	� കെ3ന്സം�ഗ� വര്ക്ക� 275000 ,,

റിt-സംര്3സം�ഗ� ഓ3� എക്സസ്റ്റം�ഗ� 
�,	മ്പസം� കേറി	ഡി� 400000 ,,

ആണ്കുട്ട്�ളുകെO കേഹി	സ്റ്റംല് അറ്റ്കുറ്റ്
പണ്�ള്

100000 ,,

9
കെസംന്Nല് 
കെNയംന�ഗ� ഇന്
സ്റ്റംറ്റ്�ട്ട്�, 7ണ്ണുP

�ര്ഷി� ഭാവനPകേലാക്ക� കേസം	ള	ര്
പ	നല് സ്ഥാ	പക്കല് 1000000

ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ3� 
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

10 കൃഷി വജ്ഞാ	ന 
കേ�ന്ദ്ര�, കെ�	ല്ല�

ബകേയം	കെസംന്റ്ര് കെ�ട്ട്O നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 1250000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര്, എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന് കു7ര��

ബകേയം	കെസംന്റ്ര് കെ�ട്ട്O� എയംര് 
�ണ്ടtഷിന് കെചയ്യാല്

300000
ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ3� 
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

ബകേയം	കെസംന്റ്ര് കെ�ട്ട്O� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 100000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര് , എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന് കു7ര��

കേസം	യംല് കെOസ്റ്റം�ഗ� ലാ	ബല് വര്ക്ക�
കേOബള് നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 50000 ,,
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11
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്
ഷി� ഗകേവഷിണ് 
കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

കെ7തിക്കള� നര്മ്മ്യൂ	ണ്�, 
കേഗ	കെഡി�ണ് നവt�രണ്�

1000000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര് , എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന്, തിവനൂര്

12
സംtഡി� കെOകേ¬	ളജി
യൂണ്റ്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

ചുറ്റു7തില് നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 400000
ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ3� 
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

13
3	7�ഗ� സംസ്റ്റം� 
റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,
സം|	നന്ദപുര�

5000 ലാറ്റ്ര് പവസം വ	ട്ട്ര് O	ങ്കിന� 
പ്ലാ	റ്റ്� കേ3	� നര്മ്മ്യൂ	ണ്�

53000

എക്സ��ട്ട്tവ� എന്
ജിനtയംര് , എന്
ജിനtയംറി�ഗ� 
ഡിവഷിന് കു7ര��

എ3�. എസം�.ആര്.എസം� ഏരയം-11-
ല് സ്ഥാര�പന്തല് നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 247000 ,,

എ3�. എസം�.ആര്.എസം� ഏരയം 2 
ല് സ്ഥാര� പന്തല് നര്മ്മ്യൂ	ണ്�

250000 ,,

,യം�ഗ� യം	ര്ഡു� കേപ്ര	സംസം�ഗ� 
യൂണ്റ്റു� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 300000 ,,

ഓ3tസം� കെ�ട്ട്OPകെന്റ് ഇലാ>സംറ്റ് 
കേലാ	ഡി� റിഗുലാകൈറികേസംഷിന് 70000

ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ3� 
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, 
കെവള്ളാ	നക്കര

14

എക്സ്റ്റംന്ഷിന് 
കെNയംന�ഗ� 
കെസംന്റ്ര്, 
7കേഞ്ചിശാmര�

കെNയംനtസം� കേഹി	സ്റ്റംല് 
പുനരുദ്ധം	രണ്� 500000 ,,

ആകെ� 2,86,29,000

നര്കേäശാങ്ങള്

1 പദ്ധംതിയംല്  നഷ്കര്ഷിച്ച്രക്കുന്ന  സം7യംപരധാക്കുള്ളാല്  തികെന്ന  7ര	7P�  പണ്�ള്
പൂര്Pയം	ക്കു�.

2 വവധാ  പദ്ധംതി�ളുകെO  ഭാ	ഗ7	യം  കെചയ്യുന്ന പ്രവൃP�ളുകെO  വശാ|	�ശാങ്ങള്,  പൂര്Pt�രണ്
സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള് മുതിലാ	യംവ പദ്ധംതി നOപ്പ്	ക്കയം കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3 പൂര്Pt�രണ് സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള് നല്കുന്ന മുറിയ്ക്കുതികെന്ന കൈ�7	റിയം തു��ളുകെO �ണ്ക്കു�ളു�
തിtര്പ്പ്	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-3-15  അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളു� വഭാ	ഗങ്ങളു�

ലാക്ഷ,� : അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ടു�കേയം	 പ്രവര്Pനക്ഷ7തി നഷ്ടംകെപ്പ്ടു�കേയം	 കെചയ്ത 
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെO / വഭാ	ഗങ്ങളുകെO പുനരുജ്ജ്tവന�

7	ന|ണ്ഡി� : 1) സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആക്ട�, സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�
2)പ്ര	കേ|ശാ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  വഭാ	ഗങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉPരവും�ളു� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളു�

വ,തി,സ്ത  കേ7ഖലാ�ളു�  ധാര്മ്മ്യൂങ്ങളുമുള്ളാ  നരവധാ  �	ര്ഷി�-�	ര്ഷി�	നുബന്ധി
സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെO ശൃഖ�ലാ	യം	ണ്� കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ. പലാ സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെOയു�
പ്രവര്Pന�  ഇOയ്ക്ക്�  7ന്ദtഭാവക്കു�യു�  ചലാന	ത്മ�7	വും�യു�  കെചയ്യാ	റുണ്ട�.  സുസ്ഥാര7	യം
കേ�ന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട�.  എന്ന	ല് ചലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങള് |tര്ഘ�	ലാ7	യം  അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ടു�യു�  പ്രവര്
Pനക്ഷ77ല്ല	Pവയം	യം പരണ്7ക്കു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�. തിന്വര്ഷി ഓഡിറ്റ്ല് ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ട്
മൂന്നു കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള / വഭാ	ഗങ്ങകെളക്കുറിച്ചുള്ളാ നരtക്ഷണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

(i) എ�� സ്റ്റംന്ഷിന് കെNയംന�ഗ� കെസംന്റ്ര്, 7കേഞ്ചിശാmര്

അതിóPരകേ�രളPകെലാ  സ്ത്രt�ളു�  യുവ	ക്കളു�  ഉള്കെപ്പ്കെOയുള്ളാ  �ര്ഷി�സംമൂഹിPന�
ആവശാ,7	യം  പരശാtലാനപരപ	O�ള്  സം�ഘOപ്പ്ക്കു�,  മൃഗസം�രക്ഷണ്�,  പ	ലുംല്പ്പ്	|ന�,
ഗൃഹിശാ	സ്ത്ര�,  കേ�	ഴി  വളര്Pല്,  കേതിനtച്ച്  വളര്Pല്,  7ത്സാ,ക്കൃഷി  എന്നt  കേ7ഖലാ�ളല്
വജ്ഞാ	ന�  നവt�രക്കു�,  �	ര്ഷി�	വശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം  ആധുന�സം	കേങ്കിതി�വ|,
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തു�  തുOങ്ങയം  ലാക്ഷ,ങ്ങകേള	കെO  1985  ല്  �	സംര്കേഗ	ഡി�
കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര7	യം 7കേഞ്ചിശാmറില് ആര�ഭാ� കുറിച്ച് ഈ സ്ഥാ	പന� നലാവല് എക്സ്റ്റംന്
ഷിന് കെNയംന�ഗ�  കെസംന്റ്ര്,  7കേഞ്ചിശാmര്  എന്ന കേപരല്  ആര്.എ.ആര്.എസ്സ്�  പലാകേക്ക	Oകെന്റ്
ഉപവഭാ	ഗ7	യം	ണ്� പ്രവര്Pക്കുന്നതി�.
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|tര്ഘന	ള	യം  പ്രവര്Pനക്ഷ77ല്ല	കെതി  �Oന്ന  കേ�ന്ദ്രPകേലാക്ക�  2016  ല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO ജിനറില് ��ണ്സംല് അ�ഗങ്ങള് നOPയം സംന്ദര്ശാന  [26.11.16  കെലാ ന�
ജിഎ./  ജി  2/14525/16 (83/16) xiii]  Pകെന്റ് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് കേ�ന്ദ്ര� പുനരുജ്ജ്tവപ്പ്ക്ക	നുള്ളാ ചലാ
നര്കേäശാങ്ങള് മുകേന്ന	ട്ടുവയ്ക്കു�യുണ്ട	യം.  രണ്ടു ശാ	സ്ത്രജ്ഞാകെരയു� രണ്ടു 3	� ഓ3tസംര്7	കെരയു�
ഒരു  ഓ3tസം�  അസംസ്റ്റംന്റ്കെനയു�  അOയംന്തര7	യം  നയം7ക്ക	നു�  ഗകേവഷിണ്  -
വജ്ഞാ	നവ,	പന - വത്തുല്പ്പ്	|ന പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക� ആവശാ,7	യം 3ണ്ടു� വ	ഹിനവും� നല്
�	നു�  പ	ട്ട്ഭൂ7യംകേന്മല്  ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാ�  ലാഭാ,7	ക്ക	നു�  O  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  നര്കേäശാച്ചു.  ഇവ
ഭാ	ഗ�7	യം 7	ത്രംകേ7 നOപ്പ്	യുള്ളൂകെവങ്കിലും� തുOര്ന്ന�, കേസ്റ്റംഷിന് വtണ്ടു� സംജിtവ7	വും�യു� 2017-18
ല് കേഡി	. അബ്ദുള് �രt�, കേഡി	. ശാശാ�	ന്ത� എന്നt കെപ്ര	3സംര്7	രുകെO കേനതൃതിmPല് കേ�ന്ദ്ര�
പ്രവര്Pനക്ഷ77	വും�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�.

ആത്മ  കേപ്ര	കെജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  പ്ലാ	വും�ളുകെO  ഗുണ്കേ7ന്മ  പരകേശാ	ധാനയു�  കെവണ്ട
ഇനങ്ങളുകെO  തി	രതി7,പഠനവും7	ണ്�  തിന്വര്ഷിPല്  നOന്ന  പ്രധാ	ന  ഗകേവഷിണ്പ്രവര്
Pനങ്ങള്.  വജ്ഞാ	ന  വ,	പന  പ്രവര്PനPകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  19  �	ര്ഷി�  പരശാtലാന
പരപ	O�ള്  സം�ഘOപ്പ്ക്കു�യു�  4  സം	കേങ്കിതി�  ബുള്ളാറ്റ്നു�ള്  �ന്നO  ഭാ	ഷിയംല്
പുറിPറിക്കു�യുമുണ്ട	യം.  കൂO	കെതി വത്തു�ള്,  നOtല്  വസ്തുക്കള് എന്നവയുകെO പര7തി ഉല്
പ്പ്	|നവും�  77031/-  രൂപയുകെO വല്പ്പ്നയു�  തിന്വര്ഷിPല് നOന്നട്ടുണ്ട�.  പര7തി7	യം കേ7ല്
പ്രവര്Pനങ്ങള് നOന്നുകെവന്നല്ല	കെതി അര്ഹി7	യം പരഗണ്ന അതിóPര കേ�രളPകെലാ ഈ
ഏ� പ്ര	കേ|ശാ� കേ�ന്ദ്രPന� ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.

1997-ല്  നര്മ്മ്യൂ	ണ്�  ആര�ഭാച്ച്�  2001-ല്  പൂര്Pയം	ക്ക	കെതി  ഉകേപക്ഷച്ച്  കെNയംന�ഗ�
കേഹി	സ്റ്റംല് കെ�ട്ട്O�  ഈ കേസ്റ്റംഷികേന	ടുള്ളാ അവഗണ്നയുകെO യംഥാ	ര്ത്ഥ സ്മാ	ര�7	ണ്�.  ഒന്നര
പതിറ്റ്	ണ്ടനു കേശാഷി�  17.12.2017-കെലാ ഭാരണ്	നു7തി  (ജി എ ഡി  2/13842/2016  തി. 17.12.2017)
പ്ര�	ര� O കെ�ട്ട്OPകെന്റ് പുനരുദ്ധം	രണ്Pന	യം 20 ലാക്ഷ� രൂപ അനുവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല്
ഓഡിറ്റ്� കേവളയംലും� (27.10.2018) പുനരുദ്ധം	രണ് പ്രവൃP�ള് ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.

31.3.2018-കെലാ സ്ഥാതി  പ്ര�	ര�,  ആകെ� അനുവ|ക്കകെപ്പ്ട്ട്  12  തിസ്ത��ളല് കേസ്റ്റംഷിന്
കെഹിഡി�  ഉള്കെപ്പ്കെO  മൂന്ന�  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാര് 7	ത്രംകേ7  നയം7ക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുള്ളൂ.  3	�  പ്രവര്Pനങ്ങള്
ക്ക	യം  സ്ഥാര�  ജിtവനക്ക	കെര  നയം7ക്കു�യു�  ഗകേവഷിണ്-വജ്ഞാ	ന  വ,	പനങ്ങള്ക്ക	യം
കൂടുതില് പദ്ധംതി�ളു� 3ണ്ടു� അനുവ|ക്കു�യു� കെചയ്ത	ല് 7	ത്രംകേ7 ഭാ	ഷി	ന�നപക്ഷ-പകേന്ന	ക്ക
കേ7ഖലായം	യം  വOക്കന്  �	സംറികേഗ	ഡികെന്റ്  �	ര്ഷി�  കേ�ന്ദ്ര7	യം  ഇ.O.സംകെയം
ചലാന	ത്മ�7	ക്ക	ന് �ഴിയൂ.

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് പ്രവര്Pന� |tര്ഘന	ള് നലാച്ച് സം	ഹിചര,Pല് ഭൂ7 �കേയ്യാറ്റ് സം	ധാ,തി�ള്
നലാനല്ക്കുന്നതിന	ലും� ഭൂ7യുകെO അവ�	ശാ� സം�ബന്ധിച്ച്� പ്ര	കേ|ശാ� റിവന� അധാകൃതിരുകെO
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ഭാ	ഗത്തുനന്ന�  അനുകൂലാ  പ്രതി�രണ്7ല്ല	Pതിന	ലും�  പ	ട്ട്ഭൂ7യംല്  ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാ�
ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ പരശ്രീ7ങ്ങള് ഊര്ജ്ജ്തികെപ്പ്ടുകേPണ്ടതുമുണ്ട�. (ഖണ്ഡി�  – 1-4-31-2 �	ണു�).

(ii) ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംയംല്സം� കെസംന്റ്ര്,  കേ�	ഴികേക്ക	O�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കേ�	ഴികേക്ക	O�  ജില്ലയംല് ആകെ� രണ്ടു കേ�ന്ദ്രങ്ങകേളയുള്ളൂ.  ഇന്3ര്
കേ7ഷിന് കെസംയംല്സം� കെസംന്റ്റു� ഇകേന്റ്ണ്ല് ഓഡിറ്റ്� സംര്ക്കളു�. കെവള്ളാ7	ട്കുന്നകെലാ ഒരടുങ്ങയം
വ	O�കെക്കട്ട്OPകെന്റ് കേ7ല്നലായംല് ഓഡിറ്റ്�  വഭാ	ഗവും�  തി	കെഴി മുറിയംല് ഐ.എസം�.സം-യു�
പ്രവര്Pക്കുന്നു.  കേ�രളPകെലാ  ഒരു  പ്രമുഖ  പട്ട്ണ്7	യം  കേ�	ഴികേക്ക	ട്ട്�,  �	ര്ഷി�
വവരവന7യംPനു�  ഉല്പ്പ്ന്നവപണ്നPനു7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  50  സ്കീംmയംര്  3tറ്റ്�
കേപ	ലും7ല്ല	P  ഒരു  കുടുസ്സു  വ	O�മുറികെയം  ഉള്ളൂ  എന്നതി�  തി�ഞ്ഞി  അവഗണ്നയുകെO
ഉ|	ഹിരണ്� തികെന്ന.

വല്പ്പ്നയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Pനങ്ങള്  നOക്കുന്നതി�  റികേവ	ള്വ�ഗ�
3ണ്ടലൂകെOയം	ണ്�. ആയംതികെന്റ് �ഴിഞ്ഞി അഞ്ചുവര്ഷികെP വരവും കെചലാവും വവര� ചുവകെO കേചര്
ക്കുന്നു.

വര്ഷി� ആഭാ,ന്തര വരവ� കെചലാവ�

2013-14 6,50,088 6,20,862

2014-15 8,50,283 8,54,137

2015-16 13,94,291 14,70,421

2016-17 13,84,030 14,40,153

2017-18 11,63,099 10,74,184

കേ7ല് �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� ഈ വല്പ്പ്ന കേ�ന്ദ്രPകെന്റ് പ്രവര്Pന� ഒട്ടു� തൃപ്ത�ര7ല്ല.
ഒരു 3	� 7	കേനജിര്,  ഒരു ഓ3tസം� അസംസ്റ്റംന്റ്�,  ഒരു ക്സ	സ്സ്�കേ3	ര് എന്നവര	ണ്� ഇവOകെP
ജിtവനക്ക	ര്. ഇവരുകെO ശാമ്പള� ഇകേന്റ്ണ്ല് ഓഡിറ്റ്� സംര്ക്കളകെന്റ് കേന	ണ്പ്ലാ	ന് ശാtര്ഷി�Pല്
കെപ്പ്ടുP  നല്�വരുന്നു.  �	ര്ഷി�പ്ര	ധാ	ന,മുള്ളാ  സം7tപസ്ഥാ  പ്രകേ|ശാങ്ങളല്  നന്ന�  നOtല്
വസ്തുക്കള്ക്കു� 7റ്റു� നല്ല ഡി7	ന്റുകെണ്ടങ്കിലും� സ്ഥാലാപര7തി മൂലാവും� അOസ്ഥാ	നകെസം��ര,ങ്ങളുകെO
അഭാ	വP	ലും�  നOtല്വസ്തുക്കകേള	  7റ്റ്�  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങകേള	  ഗണ്,7	യം അളവല് സം�ഭാരച്ച്�  �ര്
ഷി�ര്ക്ക�  എPക്ക	ന്  കേ�ന്ദ്ര�  പ്ര	പ്ത7ല്ല.  കേ�രളസംര്ക്ക	രകെന്റുയു�  കേ�	ഴികേക്ക	കെട്ട്
തികേäശാസംmയം�ഭാരണ്  സം�വധാ	നങ്ങളുകെOയു�  സംഹി	യംകേP	കെO,  ഇന്3ര്കേ7ഷിന്  കെസംയംല്സം�
കെസംന്റ്റിന	യം  ഉചതി7	യം ഒരു സ്ഥാലാ� �കെണ്ടP അവOകെP �	ര്ഷി�	നുബന്ധി പ്രവര്
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Pന�  വ�സംmര7	ക്ക	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഭാരണ്തിലാPല്  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

(iii) ഇകേന്റ്ണ്ല്  ഓഡിറ്റ്� സംര്ക്കള്, കെവള്ളാ	നക്കര

ഒരു  �	ര്ഷി�	നുബന്ധികേ�ന്ദ്ര7കെല്ലങ്കിലും�  ഭാരണ്തിലാPലും�
നയംന്ത്രണ്	ധാ�	രതിലാPലും�  നര്ണ്ണാ	യം�7	യം  വഭാ	ഗ7	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
ഇകേന്റ്ണ്ല്  ഓഡിറ്റ്� സംര്ക്കളു�ള്. ഇവ മൂന്ന� കേ7ഖലാ	 വഭാ	ഗങ്ങള	യം	ണ്� രൂപt�രച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.

1) ഐ.എ.സം, കെവള്ളാ	യംണ്

2) ഐ.എ.സം, കെവള്ളാ	നക്കര (H.Q)

3) ഐ.എ.സം. കേ�	ഴികേക്ക	O�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  വOക്കന്  കേ�രളPകെലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്റി  ഓഡിറ്റ്ന�
മുകേന്ന	Oയം	യം വശാ|7	യം പൂര്വ്വപരകേശാ	ധാന�ള് നOത്തുന്നതില് ഐ.എ.സം കേ�	ഴികേക്ക	O� വര്
ഷിങ്ങള	യം തി�ഞ്ഞി ഉPരവ	|PകേP	കെOയം	ണ്� പ്രവര്Pച്ചുവരുന്നതി�. കെവള്ളാ	യംണ്യംകെലാ
കെതിക്കന്  കേ7ഖലാ	വഭാ	ഗവും�  പ്രവര്Pനക്ഷ77	യം  ഓ3tസം�  തികെന്ന.  എന്ന	ല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ഭാരണ്സംര	കേ�ന്ദ്രPല്  പ്രവര്Pക്കുന്ന  ഇകേന്റ്ണ്ല്  ഓഡിറ്റ്�  സംര്
ക്കള	�കെട്ട്,  മൂന്നു  പ്രമുഖ  കേ�	കേളജു�ളുള്കെപ്പ്കെO  അഞ്ചു  വ|,	ഭാ,	സം  സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  പത്തു
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  ഭാരണ് �	ര,	ലായം�,  ഡി  പ  പ,  കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി,  മുഖ,  വല്പ്പ്ന-
വപണ്നകേ�ന്ദ്ര� എന്നവകെയംല്ല	7Oക്ക� മുപ്പ്തു കേസ്റ്റംഷിനു�ളുകെO ചു7തിലായുണ്ട	യംരകെക്ക, �ഴിഞ്ഞി
ഏതി	നു�  വര്ഷിങ്ങള	യം  പൂര്വ്വപരകേശാ	ധാന�ള്  നOത്തു�കേയം	  സം	മ്പP�വും�
ഭാരണ്പരവും7	യം  നOപO�ളല്  ഇOകെപടു�കേയം	  കെചയ്യുന്നല്ല.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്Pന�  (കെ� എസം�  എ  (എ ജി  യു)  എ 1-660/2019  തി.  10.06.2019)  2018  വകെര
സ്ഥാര� ജിtവനക്ക	രുകെO അഭാ	വ� മൂലാവും� അതിനു കേശാഷി� സ്ഥാലാ�7	റ്റ്� �	രണ്വും7	ണ്� 2015-16
മുതില്  ഇകേന്ന	ള�  ഓഡിറ്റ്�  നOP	ന്  �ഴിയം	Pകെതിന്ന  7റുപOയം	ണ്�  (  എസം�  എ/
1 എ/05114/2019  തി,  13.06.2019)  ലാഭാച്ച്തി�.  ഒരു  കെഡിപ�Pട്ട്  ��പ് കേN	ളറു�  ഒരു  കെസം�� ഷിന്
ഓ3tസംറു� മൂന്ന� അസംസ്റ്റംന്റു7	രു� ഉള്കെപ്പ്ട്ട് ഒരു ഉകേ|,	ഗസ്ഥാവൃന്ദ�,  ഭാരണ്സംര	കേ�ന്ദ്രPല്
തിങ്ങളുകെO  പ്ര	ഥാ7�ചു7തിലായം	യം ആഭാ,ന്തരപരകേശാ	ധാന നര്വ്വഹിക്ക	കെതി തുOരുന്നു എന്നതി�
ഓഡിറ്റ്� അതിtവ ഗ�രവകേP	കെO വtക്ഷക്കുന്നു. 
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നര്കേäശാങ്ങള്

1 എക്സ്റ്റംന്ഷിന് കെNയംന�ഗ� കെസംന്റ്ര്, 7കേഞ്ചിശാmര് പുനരുജ്ജ്tവപ്പ്ക്ക	ന	യം ജിനറില് 
��ണ്സംല് അ�ഗങ്ങള് നല്�യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ നര്കേäശാങ്ങകെളല്ല	� 
സം7യംബന്ധിതി7	യം നOപ്പ്	ക്കു�.

2 കെNയംന�ഗ� കേഹി	സ്റ്റംല് കെ�ട്ട്O� പൂര്Pt�രക്ക	ന് ആവശാ,7	യം തു� അനുവ|ക്കു�യു�
ഇ  O  സം-കെയം  പരശാtലാനകേ�ന്ദ്രകെ7ന്ന  നലായംല്  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുക്ക	ന	വശാ,7	യം
പദ്ധംതി�ള് അക്ക	|7�� തിലാPല് മുകേന്ന	ട്ടുവയ്ക്കു�യു� കെചയ്യു�.

3 കേസ്റ്റംഷിന്  ഭൂ7യുകെO  ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാ�  കേനOകെയംടുക്ക	ന്  സംര്ക്ക	ര്  തിലാPല്
ശ്രീ7ങ്ങള്  നOത്തു�യു�  ഭൂ7�കേയ്യാറ്റ്  സം	ധാ,തി�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുവ	ന്  ഒരു
അകേനmഷിണ്സം7തി രൂപt�രക്കു�യു� കെചയ്യു�.

4 സംര്ക്ക	രകെന്റ്യു�  തികേäശാസംmയം�ഭാരണ്  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെOയു�  സംഹി	യംകേP	കെO
കേ�	ഴികേക്ക	O� ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംയംല്സം� കെസംന്റ്ര് വപുലാt�രക്കു�യു� ആവശാ,7	യം
വഭാവ-സം	കേങ്കിതി�സംഹി	യംവും� ജിtവനക്ക	കെരയു� നല്കു�.

5 2015  മുതിലുംള്ളാ ന	ലുംവര്ഷിക്ക	ലാ7	യം  ഇകേന്റ്ണ്ല് ഓഡിറ്റ്�  സംര്ക്കള്  (7ദ്ധം,കേ7ഖലാ),
കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ  ജിtവനക്ക	ര്  എന്തു  ചു7തിലാ�ള	ണ്�  നര്വഹിച്ചുകേപ	രുന്നകെതിന്ന�
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ഭാരണ്തിലാPല്  അകേനmഷിണ്�  നOP  കേ7ല്നOപO�ള്
സംmt�രക്കു�.  2015-നു  മുമ്പ�  ഈ  വഭാ	ഗ�  പ്രവര്Pനക്ഷ77	യംരുകേന്ന	,
ആഭാ,ന്തരപരകേശാ	ധാന�ള്  നOPയംരുകേന്ന	  എന്നt  �	ര,ങ്ങളു�  കേ7ല്
അകേനmഷിണ്Pകെന്റ് പരധായംല് വകേരണ്ടതി	ണ്�.

6 ഇകേന്റ്ണ്ല്  ഓഡിറ്റ്�  വഭാ	ഗ�  ഇകേപ്പ്	ഴു�  നര്ജിtവ7	യം  തുOരുന്നതികെന്റ്  �	രണ്�
വശാ|t�രക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതു�  ഭാ	വയംല്  ആഭാ,ന്തര  പരകേശാ	ധാന	സം�വധാ	ന�
3ലാപ്ര|7	ക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



100

INTENTIONALLY LEFT BLANK

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



101

1-4 
 വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സം�ബന്ധിച്ച് സംവകേശാഷി പര	7ര്ശാങ്ങള്

2017-18 സം	മ്പP�വര്ഷികെP ബജിറ്റു പ്ര�	രമുള്ളാ 96 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള
കേ�	കേളജു�ള്,  ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  ഭാരണ്പര7	യം  സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  എക്സ്റ്റംന്ഷിന്
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗങ്ങള്,  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്  എന്നങ്ങകെന  തിര�
തിരക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  ഇവകെയംല്ല	�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  കുOക്കtഴിലാ	കെണ്ങ്കിലും�  ഓകേര	
കേ�ന്ദ്രPനു�  വ,തി,സ്ത7	യം  പ്രവര്Pനകേ7ഖലായു�  രtതിയുമുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന
വ,	പ�7	യം  സം	മ്പP�  വകേ�ന്ദ്രt�രണ്�  കേവണ്ട  വരുന്നു.  ഈ  സം	ഹിചര,Pല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �tഴില് വരുന്ന വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സം�ബന്ധിച്ച് സംവകേശാഷി പര	7ര്ശാങ്ങള്
സ്ഥാ	പന�  തിരച്ച്�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതുണ്ട�.  അPര�  നരtക്ഷണ്ങ്ങള	ണ്�  ഈ  ഭാ	ഗPല്
(ഭാ	ഗ� 1-4-) ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളാതി�.
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1-4-1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പOന്നക്ക	O�

1
11-4-1 -1- എ O എ� ��ണ്ടര് നര്മ്മ്യൂ	ണ്� - അനു7തി ലാഭാ,7ല്ല (9550 GOK Project)

t)Stationwise funding on ongoing research projects and minor infrastructure support എന്ന
സം�സ്ഥാ	നസംര്ക്ക	ര് പ്ലാ	ന് കെപ്ര	ജിക്ടല് നന്നു� എ O എ� നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം 1,26,474/- രൂപ
കെചലാവ�  കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  O  പ്രവൃPക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  അ�ഗt�	ര�
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ക്ര7 
ന�

ബല് നമ്പര്/കെചക്ക�
നമ്പര്

ഇന� കേ�	ണ്N	ക്ടര് തു�

1
171/3-18/375362/31-
03-18

എ O എ� ��ണ്ടര് നര്
മ്മ്യൂ	ണ്�

ശ്രീt. ജിനtഷി� O.വ, 
നtകേലാശാmര�

95,893

2
259/3-
18/375383/31-3-18

എ O എ� ��ണ്ടര് വ	തില്
നര്മ്മ്യൂ	ണ്�

ശ്രീt. ജിനtഷി� O.വ, 
നtകേലാശാmര�

30581

ആകെ� 1,26,474

അ�ഗt�	ര� കൂO	കെതി കെചലാവ	ക്കയം 1,26,474/- രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-1-2 - കെOന്ഡിര് നOപO�ള് സംmt�രക്ക	കെതിയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള് (5200-Development Grant)
പുതുക്കയം കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല് പ്ര�	ര�  1  ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്ക്�  അധാ�രച്ചു  വരുന്ന

വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� കെOന്ഡിര് നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് ഒകേര സ്ഥാ	പനPല്
നന്നു�  ഒകേര  �	ലായംളവല് വ	ങ്ങയംരക്കുന്ന ഉപ�രണ്ങ്ങള് ഒറ്റ് യൂണ്റ്റ്	യം  �	ണ്ക്ക	ക്ക
കെOന്ഡിര്  നOപO�ള്  സംmt�രക്ക	കെതി  വവധാ  ഭാ	ഗങ്ങള	യം  �mകേട്ട്ഷിന്  വളച്ച്	ണ്�
വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�. ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന� കെചക്ക� നമ്പര് ഇന� സ്ഥാ	പന� തു�

1 375352/31-3-
18

3ര്ണ്ച്ച്റു�ള് ഐശാmര, എന്
Nകൈപ്രസംസം�,�	ഞ്ഞിങ്ങ	O�

2,62,500/-

2
375383/31-3-
18

കെനറ്റ്�, �മ്പ�ട്ട്ര് അനുബന്ധി 
ഉപ�രണ്ങ്ങള്

7ള അകേസം	സംകേയംറ്റ്�,
പയ്യാന്നൂര് 7,26,206/-

കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ  ഖണ്ഡി�  7.2  പ്ര�	ര�  ആവശാ,�തികെയം  കെചറിയം
ഘO�ങ്ങള	ക്ക  വഭാജിക്കുവ	ന് പ	Oല്ല  എന്ന�  നബന്ധിനയുണ്ട�.  ഖണ്ഡി�  7.33,  അനക്സര്  4
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പ്ര�	ര�  അനുസംരച്ച്�  സം	ധാനങ്ങകെള  ശാരയം	യം  രtതിയംല്  തിര�  തിരച്ച്തിനുകേശാഷി�  ഓകേര	
ഗ്രൂപ്പ്നു�  പ്രകേതി,��  കെOണ്ടറു�ള്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  അതി	യംതി�,  ഒകേര  തിരPലുംള്ളാ
വസ്തുക്കളുകെO  ആവശാ,�തി  ഒരു7ച്ചു  �ണ്ക്ക	ക്കയം	ണ്�  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി�.
ആയംതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  ഇPര�  വ	ങ്ങലും�ള്  സം	മ്പP�തിതിmങ്ങള്ക്ക�  നരക്ക	Pതി	ണ്�.
വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് വ,വസ്ഥാ�ള് കൃതി,7	യു� പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-1-3 -  കെOന്ഡിര്/�mകേട്ട്ഷിന് നOപO�ള് സംmt�രക്ക	കെതി കേഗ്രി	ബ	ഗ� വ	ങ്ങല്  - 2,84,928/-
രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	വശാ,7	യം കേഗ്രി	ബ	ഗു�ള് 2,84,928/-
രൂപ കെചലാവഴിച്ച്�  നtകേലാശാmര�  കേ�	-ഓപ്പ്കേറിറ്റ്tവ�  ബ	ങ്കി�  വഴി  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് ഇതിന�
കെOന്ഡിര്/�mകേട്ട്ഷിന് നOപO�ള് സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  പുതുക്കയം കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് പ്ര�	ര�
15,000/-  രൂപക്ക� മു�ളലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� �mകേട്ട്ഷിനു� ഒരു ലാക്ഷPന� മു�ളല് കെOന്ഡിര്
നOപO�ളു� സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  കൂO	കെതി കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി� 7.2  പ്ര�	ര�
ആവശാ,�തികെയം കെചറിയം ഘO�ങ്ങള	ക്ക വഭാജിക്കുവ	ന് പ	Oകെല്ലന്നു� ഖണ്ഡി� 7.33, അനക്സര്
4 പ്ര�	ര� ഒകേര തിരPലുംള്ളാ വസ്തുക്കളുകെO ആവശാ,�തി ഒരു7ച്ചു �ണ്ക്ക	ക്ക ഓകേര	 ഗ്രൂപ്പ്നു�
പ്രകേതി,��  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	കെണ്ന്നുമുള്ളാ  നബന്ധിന�ളു�  പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്�
വ	ങ്ങലും�ള് നOPയംട്ടുള്ളാതി�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�

ബല് നമ്പര്/കെചക്ക� നമ്പര് എണ്ണാ� നരക്ക� തു�

1 60/7-17/156095/18-07-17 15000(size 40x24x24) 14.29 +5%VAT 225068

2 70/12-17/295178/15-12-17 950(size 40x24x24) 13.35 +18% GST 14965

3 20/02-18/1313068/05-02-18 950(size 40x24x24) 13.35 +18% GST 14965

4 68/03-18/313130/21-03-18 950(size 40x24x24) 13.35 +18% GST 14965

5 113/3-18/313151/31-03-2018 950(size 40x24x24) 13.35 +18% GST 14965

ആകെ� 18,800 2,84,928

ഇകേതി �	ലായംളവല് തികെന്ന ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ് ട്ട്�
തൃശ്ശൂര് കേതി	ട്ട്പ്പ്Oയംകെലാ സം	ജ്സംന് എജിന്സംയംല് നന്ന�  40x24x24  കേഗ്രി	ബ	ഗു�ള് 12/-രൂപ
നരക്കല്  (ബല്  നമ്പര്  46/03-18/211496/26-03-18)  വ	ങ്ങയംട്ടുമുണ്ട�.  ഇതു7	യം
തി	രതി7,കെപ്പ്ടുP  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  വ	ങ്ങലാല്  വലായം  നഷ്ടം�
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സം�ഭാവച്ച്തി	യം  �	ണുന്നു.  ആയംതിന	ല്  2,84,928/-  രൂപ  അകേനmഷിണ്  വകേധായം7	യം
തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-1-4 - 7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കൈതി�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന� - ഉല്പ്പ്	|ന കെചലാവ� കൂടുതില്

കേ�	കേളജികെലാ റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  പ്രവര്Pനവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  7	വ�  ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ളുകെO
ഉല്പ്പ്	|നPന	യം വലായം അളവല് 7	കേങ്കി	 കേസ്റ്റം	ണു�ളു�,  7	കേങ്കി	 റൂട്ട്� കേസ്റ്റം	ക്കു�ളു� വവധാ
നഴ്സ്റി�ളല്  നന്നു7	യം  പ്രതിവര്ഷി�  വ	ങ്ങുന്നുണ്ട�.  ഇവ  കേവരുപOപ്പ്ച്ച്�  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്ങ്ങന�
പ	�7	കുകേമ്പ	ള് ഉപകേയം	ഗക്കു�യു7	ണ്�  കെചയ്യാ	റി�.  എന്ന	ല് ഇവയംല് നന്നു� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്ങ്ങന�
ലാഭാക്കുന്ന കൈതി�ളുകെO എണ്ണാ� ശാര	ശാരക്കു� തി	കെഴിയം	ണ്�.  �ഴിഞ്ഞി രണ്ടു വര്ഷിങ്ങളകെലാ 7	വ�
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  ഉല്പ്പ്	|ന�  വശാ�ലാന�  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  വലായം  കേതി	തില്  സം	മ്പP�  നഷ്ടം�
സം�ഭാവച്ച്തി	യം �	ണുന്നു.

2017-18  വര്ഷിPല്  7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണ്  വ	ങ്ങ  മുളപ്പ്ച്ച്�  O  കൈതി�ള	ണ്�  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന�
ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല്  മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം  നല്�യം  7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണു�ളല്  നന്നു�
കെവറു�  9%  7	വന്  കൈതി�ള് 7	ത്രംകേ7  ലാഭാ,7	യംട്ടുള്ളു.  ആകേര	ഗ,മുള്ളാ കൈതി�ള് ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗ�
ഘട്ട്PകെലാPയംകേപ്പ്	ള്  അവയംല്  പകുതികേയം	ള�  7	ത്രംകേ7  ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ,7	യംട്ടുള്ളൂ.
ഇPരPല്  7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണ്  വ	ങ്ങ  മുളപ്പ്ച്ച്�  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന  വവധാ
ഘട്ട്ങ്ങള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ആകെ�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്  7	വ�  ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ളുകെO  മൂലാ,കേPക്ക	ള്
കൂടുതിലാ	ണ്� അവയുകെO ഉല്പ്പ്	|ന കെചലാവ�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു .

1)   7	കേങ്കി	 കേസ്റ്റം	ണ് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യംതു� അവയംല് നന്ന� ലാഭാ,7	യം കൈതി�ളു�  

വ	ങ്ങയം എണ്ണാ� തു� മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം 
നല്�യം എണ്ണാ�

ഇതില് നന്നു� 
ലാഭാ,7	യം 
കൈതി�ളുകെO 
എണ്ണാ�

ശാതി7	ന�
കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര് കേപജി� 
നമ്പര്

200000 (7സംലാ 
7ണ് നഴ്സ്റി,
തി7ഴി� ന	O�)

2,0,0000 200000 17,500 9% NOR.Vol.I
Page.no 44

ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല് കേപജി� നമ്പര് 44 പ്ര�	ര� 15% കൈതി�ള് റൂട്ട്�
കേസ്റ്റം	ക്ക	യം ഉപകേയം	ഗച്ച്തി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് O രജിസ്റ്റംറികെലാ 44-ാ	� കേപജില്
1,85,000  എണ്ണാവും�  "  Ungerminated  removed  Seedling  removed  from  the  bed  ” എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുP  20/06/2017-ന�  ഒഴിവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ഇതി�  സൂചപ്പ്ക്കുന്നതി�  ഇത്രംയു�  എണ്ണാ�  റൂട്ട്�
കേസ്റ്റം	ക്ക	യം ഉപകേയം	ഗക്ക	ന് ലാഭാച്ച്ല്ല എന്നതി	ണ്�. ആയംതിന	ല് 7റുപO സംmt�	ര,7ല്ല.
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2)   ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം ഉപകേയം	ഗച്ച്തികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള്  

പട്ട്� 1 പ്ര�	ര� ലാഭാ,7	യം 
കൈതി�ളുകെO എണ്ണാ�

ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം 
നല്�യം എണ്ണാ�

നശാച്ചു 
കേപ	യംതി�

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേപജി� 
നമ്പര്

17,500 9000 8500
നഴ്സ്റി നരtക്ഷണ് പുസ്ത�� 
കേപജി� നമ്പര് 45

3)   ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കെചയ്ത� ലാഭാച്ച് നല്ല കൈതി�ള്  

പട്ട്� 2 പ്ര�	ര� 
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം 
നല്�യം എണ്ണാ�

ലാഭാച്ച് നല്ല 
കൈതി�ള്

നശാച്ചു 
കേപ	യംതി�

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേപജി� നമ്പര്

9000 8776 224 റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� സംtഡി� & നഴ്സ്റി കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര് വ	ലാ,� X,കേപജി� നമ്പര് 96

4)   ഉല്പ്പ്	|ന കെചലാവും� അതികെന്റ് മൂലാ,വും�  

ക്ര7 ന� ഇന� തു�

1 200000 7	കേങ്കി	 കേസ്റ്റം	ണ്-വ	ങ്ങയംതി� (7സംലാ 7ണ് നഴ്സ്റി,തി7ഴ്നാ	O�) 2,00,000/-

2

200000 എണ്ണാ� 7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണു�ള് പ	കുന്നതിനുള്ളാ 7നുഷി,ധാm	ന� (100 7tറ്റ്ര് 
കെബഡില് എറ്റ്വും� കൂOയംതി� 20000 7	കേങ്കി	 കേസ്റ്റം	ണു�ള് എങ്കിലും� 
പ	�	വുംന്നതി	ണ്�. ഇത്രംയു� എണ്ണാ� പ	�	നുള്ളാ തിറി ഒരുക്കല്, 7	കേങ്കി	 
കേസ്റ്റം	ണു�ള് പ	�ല്, കേ7ല് 7ണ്ണാOല്, പരചരണ്� എന്നവയ്ക്ക്	യം കുറിഞ്ഞിതി� 10-
15 കെതി	ഴിലാ	ള�ള് ആവശാ,7	ണ്�.ഇPരPല് 200000 എണ്ണാ� 
7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണു�ള് പ	കുന്നതിന� കുറിഞ്ഞിതി� 125 കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO 
7നുഷി,	ധാm	ന� ആവശാ,7	ണ്�). 125 x 900 (സ്ഥാര കെതി	ഴിലാ	ളയുകെO ശാര	ശാര 
|വസം നരക്ക�.)

1,12,500/-

3
17,500 എണ്ണാ� കൈതി�ള് കേപ	ളPtന് ബ	ഗു�ളലാ	ക്ക കേപ	ട്ട്�ഗ� 7ക്സര് നറിച്ച്� 
കെവയ്ക്കുന്നതിനുള്ളാ 7നുഷി,ധാm	ന� (ഒരു കെതി	ഴിലാ	ളക്ക� ഒരു |വസം� 300 
കേപ	ളPtന് �വര് നറിയ്ക്ക്ല്) 58 x900

52,200/-

4

ഇത്രംയു� കേപ	ളPtന് ബ	ഗു�ള് നറിയ്ക്ക്	ന	വശാ,7	യം ബ	ഗു�ളുകെO വലാ, 
കേപ	ട്ട്�ഗ� 7ക്സര് തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിനുള്ളാ ഇന്പുട്ട്� കേ�	സ്റ്റം�,അതിനുള്ളാ 
7നുഷി,	ധാm	ന�, കെവള്ളാ�, വള�, ഇലാ>സംറ്റ്, പരചരണ്Pനുള്ളാ 7നുഷി,	ധാm	ന�. 
(പ	ക്കറ്റ്� ഒന്നന� കുറിഞ്ഞിതി� 5/- രൂപ) 17500 x 5

87,500/-

5 ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗ� കെചലാവ� (9000 x 15.10) 1,35,900

ആകെ� കെചലാവ� 5,88,100/-
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ഇതില് നന്നു� ആകെ� ലാഭാ,7	യം നല്ല ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ള് 8776

മൂലാ,� (7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കൈതി 1 ന�@ 50/-) 4,38,800/-

ഉല്പ്പ്	|ന കെചലാവ� മൂലാ,� വ,തി,	സം�

5,88,100/- 4,38,800/- 1,49,300/-

7	വ�  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  ഉല്പ്പ്	|നPകെന്റ് വവധാ ഘട്ട്ങ്ങള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് ആകെ� ഉല്
പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് 7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ളുകെO മൂലാ,കേPക്ക	ള് കൂടുതിലാ	ണ്� ഇതികെന്റ് ഉല്പ്പ്	|നകെച്ച്ലാവ�. ലാഭാ,7	യം
ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ള് കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുPതിനു കേശാഷി� അതികെന്റ് വല്പ്പ്നവകെരയുള്ളാ ഘട്ട്ങ്ങളകെലാ ഇതികെന്റ്
പരചരണ്Pന�  വരുന്ന  7നുഷി,	ധാm	ന�,  7റ്റു  കെചലാവും�ള്,  എന്നവയു�  ഇതിന�  പുറികേ7
പരഗണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  കൂO	കെതി  ഈ  ഘട്ട്ങ്ങളല്  കെചO�ള്  നശാക്കുന്നതുമൂലാമുള്ളാ  കുറിവും�
കേസ്റ്റം	ക്കല് ഉണ്ട	വും�.  7	ത്രം7ല്ല ഈ കേസ്റ്റം	ക്കു�ള് യംഥാ	സം7യംP�  വല്പ്പ്ന നOന്നകെല്ലങ്കില്
ഇവയുകെO  7ണ്ണുനറിച്ചുള്ളാ  �വറു�ള്  7	റ്റു�കേയം	,  7റ്റു  വലായം  കേപ	ളPtന്  �വറു�ളകേലാക്ക�
ഇവകെയം 7	റ്റു�കേയം	  കെചകേയ്യാണ്ടതി	യുണ്ട�.  ഇPരPല് വരുന്ന അധാ�  കെചലാവും�ള് കേ7ല്
�ണ്ക്കു�ളല് കേചര്Pട്ട്ല്ല.  എന്നട്ടു കേപ	ലും� ഗണ്,7	യം സം	മ്പP� നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.
ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Pനങ്ങളല് നന്ന� തി�ച്ചു� വ,തി,സ്ത7	യം 3	� പ്രവര്Pനങ്ങളല് ഇPര�
ഉല്പ്പ്	|നക്ഷ7തിയംല്ല	യ്മ ആശാ	സം,7ല്ല. 

• ഉല്പ്പ്	|നകെച്ച്ലാവ�  ഉല്പാന്നPകെന്റ്  മൂലാ,കേPക്ക	ള്  കൂOയംരക്കുന്നതി�  അOയംന്തര7	യം
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതു�,  അപ	�തി�ള്  സം�ഭാവച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കില്  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

• 2017-18 വര്ഷിPല് 2 ലാക്ഷ� 7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണ് വ	ങ്ങ മുളപ്പ്ക്ക	ന് നല്�യംതില് നന്നു�
കെവറു�  9%  (17,500)  7	വന്  കൈതി�കെള  ലാഭാ,7	യംട്ടുള്ളു.  ഇതി�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

• 2  ലാക്ഷ� രൂപ കെചലാവഴിച്ച്�  സംm�	ര,  നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� ഇത്രംയു� 7	കേങ്കി	കേസ്റ്റം	ണു�ള്
വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ള് ഇതികെന്റ് ഗുണ്കേ7ന്മ ഉറിപ്പുവരുPയംതി	യു� �	ണുന്നല്ല. 

1-4-1-5  7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� - കേസ്റ്റം	ക്ക� അപ	�തി�ള്

a) SR RF VOL.VIII  കേപജി�  നമ്പര്  123  പ്ര�	ര� 7	വ�  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� ഇന്
കേവ	യ്സം�  നമ്പര്  19/15-16,  26/15-16,  58/15-16,  85/15-16  എന്നവയംലൂകെO  2059  എണ്ണാ�  7	വ�
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� വല്പ്പ്ന നOPയംതി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുP കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവുംകെചയ്തട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് O ഇന്
കേവ	യ്സം� പരകേശാ	ധാച്ച്തില് ഇത്രംയു� എണ്ണാ� വല്പ്പ്ന നOPയംതി	യം �	ണുന്നല്ല. 
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ഇന്കേവ	യ്സം� പ്ര�	ര� വല്പ്പ്ന

ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര് വല്പ്പ്ന

19/15-16 300

26/15-16 221

58/15-16 472

85/15-16 200

ആകെ� 1193
വ,തി,	സം�

കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ� കെചയ്ത 
എണ്ണാ�

ഇന്കേവ	യ്സം� പ്ര�	ര� 
വല്പ്പ്ന

വ,തി,	സം� നഷ്ടം�

2059 1193 866 866 x @50 = 43,300/-

ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ലാഭാ,7	യം  7റുപOയംല്  ഇന്കേവ	യ്സം�  ന�.25/15-16  പ്ര�	ര�  666
എണ്ണാവും�  ഇന്കേവ	യ്സം�  ന�.19/15-16  പ്ര�	ര�  500  എണ്ണാവും�  വറ്റുകെവന്നു�,  300  എന്ന�  ഇന്
കേവ	യംസം� രജിസ്റ്റംറില് കെതിറ്റ്	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPകേപ്പ്	യംതി	കെണ്ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇന്കേവ	യ്സം�
ന�.25/15-16 പ്ര�	ര� വല്പ്പ്ന നOPയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് (ഇന്കേവ	യ്സം�, ലാഭാ,7	യം തു�,
കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്)  എന്നവ ലാഭാ,7	ക്കയം	കേലാ O  7റുപO  അ�ഗt�രക്കുവ	ന് സം	ധാക്കു�യുള്ളൂ.
ഇന്കേവ	യ്സം� ന�.19/15-16 -ല് ആകെ� ലാഭാ,7	യം തു� 40,000/- ആണ്�. 

ഈ ഇന്കേവ	യ്സം� പ്ര�	ര� കെ�.വ.കെ�, �	സംറികേഗ	 ഡി� വ	ങ്ങയം ഇനങ്ങള് 
തി	കെഴിപ്പ്റിയു� പ്ര�	ര7	ണ്�.

ഇന� എണ്ണാ� നരക്ക� തു�

Mango Graft 300 50 15000

Jack Graft 200 100 20000

Lemon layer 100 25 2500

Arora Seedlings 100 25 2500

Total 40,000
അതുകെ�	ണ്ട� തികെന്ന O 7റുപO തൃപ്ത�ര7ല്ല .  ഈ ഇനPല് കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവും വന്ന

7	�കേഗ	  ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ളുകെO  വലായം	യം  43300 രൂ  ഉPരവ	|യം	യം  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരല്  നന്നു�
ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 
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b) SR RF VOL.VIII കേപജി� നമ്പര് 123 പ്ര�	ര� 15-03-16 ന� 3079 എണ്ണാ� 7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്	ണ്�
കേസ്റ്റം	ക്കലുംള്ളാതി�.  തുOര്ന്നുള്ളാ  10  7	സം�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  നtക്ക�  ഒന്നു�  തികെന്ന  O  രജിസ്റ്റംറില്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  27-1-17-ന�  ഇതികെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  ബ	ലാന്സം�  nil-ആക്ക
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  യം	കെതി	രു കേരഖകെപ്പ്ടുPലും7ല്ല	കെതി കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� ഇത്രംയു� എണ്ണാ�
ഒഴിവ	ക്കയംതിന	ല്  1,53,950/-രൂപയുകെO  (  3079  x  @50)  കേസ്റ്റം	ക്ക�  നഷ്ടം�  സം�ഭാവച്ച്തി	യം
�ണ്ക്ക	ക്കുന്നു. 

കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ� നഷ്ടം�

3079 3079 x @50 = 1,53,950
ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ലാഭാ,7	ക്കയം  7റുപOയംല്  31.01.2017,  22.03.2017,  12.10.2017

തിtയ്യാതി�ളല്  ഇവ  വല്പ്പ്ന  നOPകെയംന്ന	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  27-1-17   – ന�
ശൂന,7	യം  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�  കേ7ല്  തിtയംതി  ഇത്രംയു�  വല്പ്പ്ന  നOPകെയംന്നതി�
യുക്തരഹിതി7	യം 7റുപOയം	ണ്�. വല്പ്പ്ന നOPയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള്, കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�
കെചയ്തതി�,  ലാഭാ,7	യം  തു�  തുOങ്ങയം  ആധാ�	ര�7	യം  കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്	യം
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  അല്ല	Pപക്ഷ�  യംഥാ	ര്ത്ഥ  നഷ്ടം�  �ണ്ക്ക	ക്ക  ഉPരവ	|�ള	യം
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരല് നന്നു� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

c) SR RF VOL.VIII കേപജി� നമ്പര് 282 പ്ര�	ര� 10-08-16 ന� കേസ്റ്റം	കെക്കടുP 15,400 എണ്ണാ� 7	വ�
ഗ്രി	ഫ്റ്റു�ള് വല്പ്പ്ന കെചയ്യാ	കെതി കേസ്റ്റം	ക്കല് അവകേശാഷിക്കുന്നുണ്ട�. 17-11-2018 വകെരയു� ഇതി� വല്
പ്പ്ന  നOPയംട്ട്ല്ല.  7	വന്  കൈതി�ള്  ഗ്രി	ഫ്റ്റു �  കെചയ്ത�  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുP  കേശാഷി�
ആറു7	സംPനുള്ളാകെലാങ്കിലും� വല്പ്പ്നOകേPണ്ടതി	ണ്�. ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� ലാഭാ,7	യം 7റുപOയംല്
ഇവ വല്പ്പ്ന നOPയംതി	യം അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഇന്കേവ	യ്സംകെന്റ് വല്പ്പ്ന, കേസ്റ്റം	ക്ക�
ആയംവ ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-1-6 - വല്പ്പ്ന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് - പ്ര	ഥാ7� വവരങ്ങള് കേപ	ലും� ലാഭാ,7ല്ല

കേ�ന്ദ്രPല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് USAIM ലൂകെOയം	ണ്� വല്പ്പ്ന നOത്തുന്നതി�.
എന്ന	ല്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  വവരങ്ങള്,  വല്പ്പ്ന  നOPയം  വവരങ്ങള്  എന്നവ  ലാഭാ,7ല്ല.  വല്
പ്പ്നകേ�ന്ദ്രPകേലാക്ക�  USAIM  ല്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്Nയം	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുP  നല്�യം  ഇനങ്ങള്
7	നmലാ	യം  എഴുതി  സൂക്ഷക്കുന്ന  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  നന്നു�  കുറിവ�
കെചയ്തട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുP O ഇനങ്ങളുകെO മുന്നരപ്പ്�, വരവ�, വല്പ്പ്ന, നtക്കയംരപ്പ്�
എന്നവ  വ,ക്ത7	ക്കുന്ന  വവരങ്ങള്  USAIM  ല്  ലാഭാ,7ല്ല.  വര്ഷി	വസം	ന�  ഇതികെന്റ്  ഹി	ര്
ഡ്കേ�	പ്പ്  എടുP�  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP  സൂക്ഷച്ച്ട്ടു7ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  O  കേ�ന്ദ്രPകെലാ
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കേസ്റ്റം	ക്ക�- വല്പ്പ്ന- നtക്കയംരപ്പു�ളുകെO നജിസ്ഥാതി പരകേശാ	ധാക്കുവ	നു� സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല. കൂO	കെതി
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� കേ�	ഡു  നല്�യംരക്കുന്നതു� അശാ	സ്ത്രtയം7	ണ്�.  ഇക്ക	ര,� അOയംന്തര7	യം
പരകേശാ	ധാച്ച്� ആവശാ,7	യം പരഹി	രനOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-1-7- നOtല് വസ്തുക്കള്- സംm�	ര, നഴ്സ്റിയംല് നന്ന� വ	ങ്ങയുള്ളാ വല്പ്പ്ന

റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
ഗകേവഷിണ്വഭാ	ഗ� കേ7ധാ	വയുകെO ആര്4/64831/17/22-9-17  സംര്ക്കുലാര് പ്ര�	ര� വP�,  നOtല്
വസ്തുക്കള് എന്നവ സംm�	ര, നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	 7റ്റ്� ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	 വ	ങ്ങ, വല്പ്പ്ന
നOത്തുവ	ന് പ	Oല്ല എന്ന� നര്കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�  ( Quality of seeds, value added products and“
other  items  distributed  from  KAU  should  be  strictly  monitored.  Outsourcing  of  plants,
repotting  and  sales  etc.  are  not  permitted ).  ” എന്ന	ല്,  ഓ ഡിറ്റ്�  വര്ഷിPല്
ഇPരPലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും�ളു� വല്പ്പ്നയു� നOPയംട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7 ന� ഇന� എണ്ണാ� തു� നഴ്സ്റി

1 �റികേവപ്പ്ലാ കൈതി�ള് 5000 30,000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

2 കേവപ്പ്� കൈതി�ള് 3000 15,000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

3 മുന്തര കൈതി�ള് 2000 24,000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

4 കുറ്റ്മുല്ല കൈതി�ള് 5000 30,000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

5 7	തിള കൈതി�ള് 1500 9000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

6 ന	ര�� (കെചറുതി�) 500 3625 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

7 ന	ര�� (വലുംതി�) 100 7000 7സംലാ7ണ്, തി7ഴി� ന	O�

ആകെ� 1,18,625
കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് കെചO�ള് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് കേചര്P� ഇന്കേവ	യ്സം� വഴിയു� USAIM

ലൂകെOയു� വല്പ്പ്ന നOPയംട്ടുണ്ട�.  ഇPരPല് നOtല് വസ്തുക്കള് സംm�	ര,നഴ്സ്റിയംല് നന്ന�
വ	ങ്ങ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO കേപരല് വല്പ്പ്ന നOത്തുന്നതി� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് നര്കേäശാPകെന്റ്
ലാ�ഘന7	ണ്�.  കൂO	കെതി ഇതികെന്റ് ഗുണ്കേ7ന്മ ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതിന� സംmt�രച്ച്ട്ടുള്ളാ നOപOക്ര7ങ്ങളു�
വ,ക്ത7ല്ല. ഈ വഷിയംPല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തിലാPല് നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-1-8- സംtഡി� 3	7ല് നന്നുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്

ബല്  നമ്പര്  23/09-17/275145/19-4-17  പ്ര�	ര�  4,92,100/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  �	സംര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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കേഗ	ഡി�  ജില്ല	  സംtഡി�  3	7ല് നന്ന�  വവധാ ഇന� പച്ച്ക്കറിവത്തു�ള് വ	ങ്ങു�യു� ആയംതി�
നരക്ക� കൂട്ട് വവധാ കൃഷിഭാവനു�ള്ക്ക� തികെന്ന വല്പ്പ്ന നOത്തു�യുമുണ്ട	യം.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�

വP� ഇന�
അളവ�
�.ഗ്രി	�

തു�
വ	ങ്ങയം 
നരക്ക�

വല്പ്പ്ന 
നരക്ക�

1 കെവണ്ട (സംല്�tര്P) 39.2 39200 1000/�.ഗ്രി	� 1500/�.ഗ്രി	�

2 പയംര് (കേലാ	ലാ) 54.75 49275 900/�.ഗ്രി	� 2000/�.ഗ്രി	�

3 �യ്പ (പ്രtതി) 80.8 145440 1800/�.ഗ്രി	� 2500/�.ഗ്രി	�

4 കുറ്റ്പ്പ്യംര് (അനശാmര) 36 16200 450/�.ഗ്രി	� 800/�.ഗ്രി	�

5 പOവലാ� (��മു|) 6.5 9750 1500/�.ഗ്രി	� 2000/�.ഗ്രി	�

6 വഴുതിന (സൂര,) 5.4 8100 1500/�.ഗ്രി	� 2000/�.ഗ്രി	�

7 വഴുതിന (ഹിരതി) 11.8 17700 1500/�.ഗ്രി	� 2000/�.ഗ്രി	�

8 തിക്ക	ള (അനഘ) 1 2500 2500/�.ഗ്രി	�

9 ചtര (അരുണ്) 98 117600 1200/�.ഗ്രി	� 1750/�.ഗ്രി	�

10 മുള�� (കേലാ	ക്കല്) 9 18000 2000/�.ഗ്രി	� 3000/�.ഗ്രി	�

11 ചുരക്ക 23.4 21060 900/�.ഗ്രി	� 1000/�.ഗ്രി	�

12 7Pങ്ങ (സൂര,മുഖ) 5 7500 1500/�.ഗ്രി	�

13 റിഡ്ജി� ഗ	ഡി� 13 13000 1000/�.ഗ്രി	� 1500/�.ഗ്രി	�

14 കുറ്റ്പയംര് (c.152) 59.5 26775 450/�.ഗ്രി	� 800/�.ഗ്രി	�

ആകെ� 4,92,100

കൃഷി  വകുപ്പ്കെന്റ് 3	മു�ളല് നന്നു� അവരുകെO നരക്കല് വത്തു�ള് വ	ങ്ങ  കൂOയം
നരക്കല്  കൃഷിഭാവനു�ള്ക്കു  തികെന്ന  വറ്റ്തികെനക്കുറിച്ചുള്ളാ  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷി(ന�.23/17.11.2018)ന� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപO ഇപ്ര�	ര7	ണ്� “…..കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നന്നു�  പുറിPറിക്ക  പOന്നക്ക	O�  �	ര്ഷി�കേ�	കേളജില്  നന്നു�  പ്രസ്തുതി
ഇനങ്ങളുകെO സംര്ട്ട്കൈ3ഡി� വത്തു�ള് കെ�	ണ്ടുകേപ	യം ഏറ്റ്വും� സംtനയംറി	യം കൃഷിഓ3tസംറുകെO
ചു7തിലായംല്  വത്തുവര്ദ്ധംനവ�  നOത്തുന്ന  പദ്ധംതിയംല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്വയംല്  നന്നു�
കൃഷിഓ3tസംര് കേനരട്ട്�  വന്ന�  ഇത്രംയു� ഇന� വത്തു�ള് അവരുകെO കേസ്റ്റം	റില് ലാഭാ,7	കെണ്ന്ന�
അറിയംക്കു�യു�  ആയംതി�  നമ്മുകെO  വല്പ്പ്നകേ�ന്ദ്രPലൂകെO  വല്പ്പ്ന  നOത്തുവ	ന് അവരുകെO
നരക്കല്  തിര	കെ7ന്ന�  ഏറ്റ്തികെന്റ്  കെവളച്ച്Pല്  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്  വത്തു�ള്
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പരകേശാ	ധാച്ച്�  ഇനങ്ങള്  ഉറിപ്പുവരുPയംതിനുകേശാഷി7	ണ്�  വ	ങ്ങലും�ള്  ഉണ്ട	യംതി�.
ആയംതിന	ല്  Quality  of  Seeds  കൃതി,7	യം  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട	ണ്�  വല്പ്പ്ന  നOPയംതി�.
അതിലൂകെO സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� സം	മ്പP�ലാ	ഭാ� ലാഭാക്കു�യു� കെചയ്തു…... .”

ഇOനലാക്ക	ര	യം നന്ന� ഒരു സംര്ക്ക	ര്വകുപ്പ്കെന്റ് ഉത്പ്പ്ന്നങ്ങള് വ	ങ്ങ അകേതി വകുപ്പ്ന�
കൂടുതില് വലായ്ക്�  വറ്റ്�  ലാ	ഭാ�  ഉണ്ട	ക്ക എന്നതി	ണ്� കേ7ല്7റുപOയുകെO രത്നചുരുക്ക�.  �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്Pനു� വജ്ഞാ	ന വ,	പനPനു�  പുറികേ7  സംmന്ത� 3	മു�ളു�  സം	കേങ്കിതി� 7�വും�
പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുP  തിയ്യാ	റി	ക്കയം  ഗുണ്നലാവ	രമുള്ളാ  �	ര്ഷികേ�	പ	ധാ�ളു�  ഉത്പ്പ്ന്നങ്ങളു�
പലാ സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കേ�ന്ദ്രങ്ങളു� വപണ്ന� കെചയ്യുന്നുണ്ട�. പകേക്ഷ ഇവകെO 3ലാPല് നOന്നതി�
അതില്ല. കൃഷിവകുപ്പ്ന� �ബളപ്പ്ച്ച്� ലാ	ഭാമുണ്ട	ക്ക എന്നു തികെന്നയം	ണ്� കേ7ല്7റുപOയംലൂകെO 3	�
സൂപ്പ്ര്കൈവസംര് അറിയംച്ച്രക്കുന്നതി�. സംtഡി� 3	7ല് നന്ന� പച്ച്ക്കറി വP� വ	ങ്ങു�യു� വവധാ
കൃഷിവകുപ്പു�ള്ക്ക�  വലാകൂട്ട്  വറ്റ്  ആശാ	സം,7ല്ല	P  നOപOകെയംക്കുറിച്ച്�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഭാരണ്തിലാPല് അകേനmഷിണ്� നOP നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-2 കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	ളജി� ഓ3� അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എന്ജിനയംറിങ്� & കെOകേ¬	ളജി,
തിവന്നൂര്

1-4-2-1  – വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	രമുള്ളാ പന്വലാക്കലും�ളകെലാ അപ	�തി�ള്

a)   ഇ ഗ്രി	ന്റ്� അക്ക�ണ്ട� –  -   ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� ഇനPല് പന്വലാച്ച് തു�യംല് വ,തി,	സം�  

2017-18  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�  annual  bank transaction summary  പ്ര�	ര� ഇ  ഗ്രി	ന്റ്�–
അക്ക�ണ്ടtല്(CA  Ac/no-30844171892)  നന്നു�  44,97,085/-രൂപ  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്�
ഇനPലാ	യം  പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  വവധാ  വകുപ്പു�ളല്  നന്നു�  educational
concession  ആയം ലാഭാക്കുന്ന തു��ള	ണ്� ഈ അക്ക�ണ്ടല് സൂക്ഷക്കുന്നതി�.    ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റ്	യം   educational  concession  ഇനPലാ	ണ്� O  തു��ള് അതി	തി�  സം7യം� പന്
വലാക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല്  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  പ്ര�	ര�  ഈ  ഇനPല്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്ന ആകെ� തു�  37,88,967/-രൂപ 7	ത്രം7	ണ്�  .വ,തി,	സം�  7,08,118/-രൂപ.
വ,തി,	സം�  വന്ന  7,08,118/-രൂപ  പന്വലാച്ച്തികെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്,  ഇതിന�  ആധാ	ര7	ക്കയം
കേരഖ�ള് എന്നവ പരകേശാ	ധാനക്ക� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

b)   ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്�   - by adjustment   ഇനPല് പന്വലാച്ച് തു�യ്ക്ക്� ആധാ	ര7	ക്കയം   
കേരഖ�ള് ലാഭാ,7ല്ല

ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� ഇനPല് by adjustment ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുP 5,68,344/-രൂപ
പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് കേ7ല്പന്വലാക്കലും�ളുകെO  കെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള് ഒന്നു�  തികെന്ന
കേരഖ	മൂലാ�  സൂക്ഷക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  ഏതിനPലുംള്ളാ  പന്വലാക്കലാനു�  അതിന�  ആധാ	ര7	യം
ഏകെതിങ്കിലും�  കെചലാവുംകേരഖ�ള്  -  വ�ച്ച്ര്,  ചലാ	ന്,  കെചക്ക�  എന്നതി,	|  -  ആവശാ,7	ണ്�.
ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റു�ള് ആധാ�	ര�തിയംല്ല	കെതി കൈ��	ര,� കെചയ്യുന്ന അക്ക�ണ്ടങ്ങ� രtതി
ആശാ	സം,7ല്ല. കേ7ല് അപ	�തി�ള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-2-2  – രശാtതി പരകേശാ	ധാനയംല് �കെണ്ടPയം അപ	�തി�ള്

കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	ളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്റില് എന്ജിനtയംറിങ്� & കെOകേ¬	ളജി തിവന്നൂരകെന്റ്
2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷികെP  ഓഡിറ്റ്ല്,  രശാtതി  പരകേശാ	ധാനയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�തി�ള് �കെണ്ടത്തു�യുണ്ട	യം.
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a)   കെസം7സ്റ്റംര് 3tസം� വ	ങ്ങുന്നതില് അവ,ക്തതി  

(i) B.Tech (ഫുഡി� എന്ജിനtയംറിങ്� & കെOകേ¬	ളജി)-കെന്റ് ആ|, കെസം7സ്റ്റംര് 3tസം� 41360/-
രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  രശാtതി  ന�.  85/64796  തിtയ്യാതി  28/09/2018  പ്ര�	ര�  Pradyumn
Jawkhedkar  എന്ന വ|,	ര്ത്ഥയംല്  നന്നു�  28980/-രൂപയം	ണ്�  വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�.  കേ�രള
�	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  കെഹികേX	3tസംല്  അഡ്മിഷികെന്റ്  സം7യംP�  ഈ  വ|,	ര്
ത്ഥയംല്  നന്നു�  12380/-രൂപ  വ	ങ്ങകെയംന്നു�,  അതിന	ലാ	ണ്�  ഇപ്ര�	ര�  തു�  കുറിവ	യം
വ	ങ്ങയംകെതിന്നു7	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന�(1/25-10-18)  നല്�യം  7റുപOയംല്  അറിയംച്ച്തി�.
എന്ന	ല് കെഹികേX	3tസംല് വ	ങ്ങയം തു� സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങള്  (രശാtതി ന�.,  തിtയ്യാതി)
കേ�	ളജില് ലാഭാ,വും7ല്ല. ഇതി� പരകേശാ	ധാനയ്ക്	യം ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

(ii)  B.Tech  (അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്  എന്ജിനtയംറിങ്�)-കെന്റ്  ആ|,  കെസം7സ്റ്റംര്  3tസം�  13235/-
രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല് രശാtതി ന�. 13/63632  തിtയ്യാതി  13/08/2018  പ്ര�	ര�  Nithya B.S  എന്ന
വ|,	ര്ത്ഥനയംല്  നന്നു�  4935/-രൂപയം	ണ്�  വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�.  8300/-രൂപ  കുറിവ	യം
വ	ങ്ങയംതികെന്റ് �	രണ്വും� വ,ക്ത7ല്ല. ഇപ്ര�	ര� കെസം7സ്റ്റംര് 3tസം� വ	ങ്ങുന്നതില് പുലാര്ത്തുന്ന
കൃതി,തിയംല്ല	യ്മയ്ക്ക്� വശാ|t�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.

b)   കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറികെലാ ഒരു |വസംകെP �ളക്ഷന്  ,   ഓ3tസംല് പലാ |വസംങ്ങളലാ	യം   
വരവുംകെവച്ചു

14/09/2018-ല് കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറില് 2088/-രൂപയുകെO വരവുംണ്ട	യംരുന്നു (Day Book
of 14/09/2018). ഈ തു� ഓ3tസംകെന്റ് Daily Collection Register കേപജി� ന�.197-ല് കേചര്Pട്ട്ല്ല.
എന്ന	ല് 15/09/2018-ല് ഇതില്നന്നു�  1828/-രൂപ D.C.R-ല് കേചര്Pട്ടുണ്ട�.  ബ	ക്ക തു�യം	യം
260/-രൂപ  17/09/2018-ലും�  വരവുംകെവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇപ്ര�	ര�  കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറികെലാ
ഒരു|വസംകെP  �ളക്ഷന്  ഓ3tസംല്  പലാ  |വസംങ്ങളലാ	യം  വരവുംകെവച്ച്തികെന്റ്  �	രണ്�
അകേനmക്ഷച്ച്�  നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  എന്�mയംറിക്കു�  ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല്,  പ്രന്റ്റികെന്റ്യു� 7റ്റു�
തി�ര	റുമൂലാ7	ണ്�  ഇങ്ങകെന  സം�ഭാവച്ച്കെതിന്ന	ണ്റിയംച്ച്രക്കുന്നതി�.  7റുപO  തൃപ്ത�ര7ല്ല.
കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറികെലാ  ഒരു|വസംകെP  �ളക്ഷന്  ഓ3tസംല്  പലാ  |വസംങ്ങളലാ	യം
വരവുംകെവക്കുന്നതി� തി	ത്ക്ക	ലാ� ധാനദുര്വനകേയം	ഗ7	യം ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു.

c)   കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറികെലാ വരവും�ള്ക്ക� മൂന്നു രശാtതിബുക്കു�ള് ഉപകേയം	ഗക്കുന്നു   

കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറികെലാ  വരവും�ള്  സംmt�രക്കുന്നതി�  �മ്പ�ട്ട്ര്  മുകേഖനയം	കെണ്ങ്കിലും�
കൈവ|óതി തി�ര	ര്, പ്രന്റ്ര് തി�ര	ര് എന്നവയുണ്ട	കുകേമ്പ	ള് കൈ�കെ�	കെണ്ടഴുതുന്ന രശാtതി�ളു�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇപ്ര�	ര�  രശാtതി�ള്  ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്  മൂന്നു�  രശാtതി
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ബുക്കു�ള്  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി	യം  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്  ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ടു.  RF,  GF,  Veterinary
എന്നങ്ങകെന മൂന്നു വഭാ	ഗങ്ങളകെലാ വരവും�ള് മൂന്നു� രശാtതി ബുക്കു�ള് ഉപകേയം	ഗച്ച്� വ	ങ്ങുന്ന
രtതിയം	ണ്� �	ണുന്നതി�.  പച്ച്ക്കറി വത്തു�ള്,  കെചO�ള് തുOങ്ങയംവ വറ്റ്� ലാഭാക്കുന്ന വരവും�ള്
RF വഭാ	ഗPലും�, 3	� ഉല്പാന്നങ്ങള് (കേതിങ്ങ, വ	ഴിക്കുലാ തുOങ്ങയംവ) വറ്റ്� ലാഭാക്കുന്ന വരവും�ള്
GF  വഭാ	ഗPലും�,  പ	ല്  വല്പാനയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വ  (7ല്ക്ക�  കൂപ്പ്ണ്)  Veterinary
വഭാ	ഗPലും� വരവും� കെവയ്ക്കുന്നു. ഒരു കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറില് വല്പ്പ്ന നOത്തുന്നതിനു� വവധാ
രശാtതി  ബുക്കു�ള്  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�  ഉചതി7ല്ല.  7	ത്രം7ല്ല  ഇവകെO  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന
രശാtതിബുക്കു�ള്  ഇഷി�  കെചയ്തതി	യം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  കേചര്Pരക്കുന്ന  തിtയ്യാതി�ള്
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്നു.

ഇന� രശാtതിബുക്ക� ന�. ഇഷി�കെചയ്ത തിtയ്യാതി

RF
63629
64797

21/06/2018
15/09/2018

GF 61211 10/03/2016

Vetanery 61207 19/02/2016

RF  ഒഴികെ�യുള്ളാ  ഇനങ്ങളകെലാ  വരവും�ള്  സംmt�രക്കുന്ന  രശാtതിബുക്കു�ള്
ഇഷി�കെചയ്തരക്കുന്നതി�  രണ്ടര വര്ഷിങ്ങള്ക്ക�  മുമ്പ	ണ്�.  പഴിയം രശാtതി  ബുക്കു�ള് �,	ന്സംല്
കെചയ്യാ	നു�,  സം	മ്പP�  വര്ഷിPന	നുപ	തി�7	യം  രശാtതിബുക്കു�ള്  ഇഷി�  കെചയ്യാ	നു�
ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറില്  ഒരു  സം7യം�  ഒരു  രശാtതിബുക്ക�  7	ത്രം�
ഉപകേയം	ഗക്ക	ന് നഷ്ക്കര്ഷികേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-2-3 - ഇ ഗ്രി	ന്റ്� അഭാ,ന്തരവരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതിന	ല് വരവ� ഇരട്ട്ച്ചു–

2017-18 സം	മ്പP� വര്ഷി� ഇ-ഗ്രി	ന്റ്	യം ലാഭാച്ച് 46,26,143/- രൂപയംല് 13,06,015/-രൂപ
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  ആഭാ,ന്തരവരവകെലാ  (തിനതുവരു7	ന�)  ഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  ഇനPലാ	ണ്�
(educational concession) കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളാതി�.  3tസം�,  7റ്റ്നങ്ങള് എന്നവയംലാ	യം വ|,	ര്
ത്ഥ�ളല് നന്നു� കേ�	കേളജിനു ലാഭാകേക്കണ്ട അര്ഹി7	യം തു��ള് ഇ-ഗ്രി	ന്റ്� അക്ക�ണ്ടല്നന്നു�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  ആഭാ,ന്തര  വരവ�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റ്കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള്  7	ത്രംകേ7  ആയംതി�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  തിനതുവരു7	ന7	വും�യുള്ളൂ.  അതുവകെരയു�  ഗ്രി	ന്റ്�  തു�  ലായംബലാറ്റ്യം	യം
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  കെഹിXല്  അകെക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യു�യം	ണ്�  കേവണ്ടതി�.  7റിച്ച്�,  കേ7ല്പാറിഞ്ഞി  വധാ�
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തു��ള്  കെതിറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  തിനതുവരു7	ന�  യംഥാ	ര്
ത്ഥPല്  ഉള്ളാതികെനക്ക	ള്  വര്ദ്ധംച്ച്തി	യം  �ണ്ക്കല്  പ്രതി3ലാക്കു�.  അതി	യംതി�,
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  വരവ	യം  ബുക്ക�  കെചയ്ത  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  3tസംനPലും�  7റ്റു�
ലാഭാകേക്കണ്ട  അര്ഹി7	യം  തു��ള്,  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  യംഥാ	ര്ത്ഥ  ആഭാ,ന്തര  വരവ	യം
7	റ്റ്കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള് O  തു� ഒരക്കല്ക്കൂO  വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPകെപ്പ്ടുന്നു.  ഒരക്കല് വരവ	യം
പരഗണ്ച്ച് തു� വtണ്ടു� വരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള് വരവ� ഇരട്ട്പ്പ്� സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ
അപ	�തി അOയംന്തര7	യം പരഹിരകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-2-4 - RAWE / IPT അലാവന്സം� നല്�ല് - രജിസ്റ്റംറു�ള് സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�

KCAET  തിവന്നൂരല്  2017-18  വര്ഷി�  അക്ക�ണ്ട�  കെഹിX �  253-24-2208-234  -ല്
1232000/-രൂപയുകെO കെചലാവുംണ്ട�. കെചലാവും� കേരഖ�ള് തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്നു.

ക്ര7 ന�. ബല് ന�. കെചക്ക� ന�. തിtയ്യാതി തു�

1 CBVNO.117/10-17 689818 27/10/2017 712000

2 CBVNO.118/10-17 689819 27/10/2017 504000

3 CBVNO.115/12-17 716417 20/12/2017 16000

ആകെ� 1232000

RAWE  /  IPT  അലാവന്സു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെചലാവ	ണ്തി�.  Btech.  അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്
എന്ജിനtയംറിങ്�  വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നല്കുന്ന അലാവന്
സം	ണ്തി�.  (Plan-Fund)  ഈ കേ�	ഴ്സ്�  കെചയ്യുന്ന കുട്ട്�ള്ക്ക�  അവരുകെO  അവസം	ന  6  7	സം�
കെNയംനങ്ങ	ണ്�.  ഒരു വ|,	ര്ത്ഥയ്ക്ക്� ഏറ്റ്വും� ചുരുങ്ങയംതി�  4  കേ7	ഡി�ള് ഉണ്ട	യംരക്കു�.  ഓകേര	
കേ7	ഡി�ളു�  വജിയം�ര7	യം  പൂര്Pയം	ക്കുന്ന  കുട്ട്ക്ക�  8000/-  രൂപ  അലാവന്സം�  നല്കു�.
ഇപ്ര�	ര� 4 കേ7	ഡി�ള് വജിയം�ര7	യം പൂര്Pയം	ക്കുന്ന ഒരു വ|,	ര്ത്ഥക്ക� 4x8000 =32000/-
രൂപ  ലാഭാക്കു�.  വ|,	ര്ത്ഥ�ള്  കെ7	ഡി�ള്  വജിയം�ര7	യം  പൂര്Pയം	ക്ക,  എന്ന
അദ്ധം,	പ�രുകെO  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPലാ	ണ്�  സംര്ട്ട്3ക്കറ്റു�,  അലാവന്സ്സു�  നല്
�കെപ്പ്ടുന്നതി�.

വലാകെയം	രു  തു�  വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  വതിരണ്�  കെചയ്യുന്ന  സ്കീംt7	യംട്ടു  കൂO  ഇതു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഒരു രജിസ്റ്റംര്കേപ	ലും�  KCAET  തിവന്നൂരല് സൂക്ഷക്കുന്നല്ല.  സ്കീംtമു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
യം	കെതി	രു  രജിസ്റ്റംറു�  സൂക്ഷക്കുന്നകെല്ലന്നു�  ഒഡിറ്റ്�  എന്�mയംറിക്കു  നല്�യം  7റുപOയംല്
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വ,ക്ത7	ക്കയംരുന്നു.  സ്കീംtമു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  രജിസ്റ്റംര്  അOയംന്തര7	യം  പരപ	ലാകേക്കണ്ടതു�,
അതില്  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  കേപരു�,  അഡ്മിഷികെന്റ്  വവരങ്ങള്,  കെ7	ഡി�ള്  പൂര്Pയം	ക്കയംതി�
സം�ബന്ധിച്ച്  വവരങ്ങള്,  നല്കുന്ന  ആനുകൂലാ,Pകെന്റ്  വവരങ്ങള്,  ആനുകൂലാ,�
നകേഷിധാക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടങ്കില്  അക്ക	ര,�,  കൈ�പ്പ്റ്റുന്ന  തു�യുകെO  അ�mറ്റ്ന്സം�  എന്നവ  ഉള്
കെക്ക	ള്ളാകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-2-5 - �mകേട്ട്ഷിന് നOപO�ള് - സംmt�രക്ക	കെതിയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്- 53,542/- രൂപ 
തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

ബല് നമ്പര് 220/3-18/177464/31-3-18  പ്ര�	ര� കെ�7ന്റ്� തൃശ്ശൂരല് നന്നു� 53,542/-രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്�  ര	സംവസ്തുക്കള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് O  വ	ങ്ങലാല് �mകേട്ട്ഷിന് നOപO�ള്
സംmt�രച്ച്തി	യം �	ണുന്നല്ല. ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന�  (8/26-10-18 )
ലാഭാ,7	യം  7റുപOയംല്  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജി�  കെവള്ളാ	നക്കരയുകെO  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്�
പ്ര�	ര7	ണ്� ഇതി� വ	ങ്ങയംകെതിന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

രജിസ്റ്റം	റുകെO  നമ്പര്  ജിഎ/പ/13791/2017  /04-10-2017  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� �tഴിലുംള്ളാ എകെതിങ്കിലും� സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്� 7റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങള്
ക്ക� ബ	ധാ�7ല്ല എന്ന�  കൃതി,7	യം  നര്കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഈ ഒരു നര്കേäശാ� നലാനല്കേക്ക കേ7ല്
സൂചപ്പ്ച്ച്തു പ്ര�	ര� വ	ങ്ങയം ഇനPല് കെചലാവ	യം 53,542/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-2-6- ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�സം� അക്ക�ണ്ടല് തു� ബ	ലാന്സം� അവകേശാഷിക്കുന്നു

വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�സം�  അക്ക�ണ്ടല്  (അക്ക�ണ്ട�  ന�.30844171892,  SBI
കെപ	ന്ന	ന)  31-3-2018-ല്  7,02,767.50  രൂപ  നtക്കയംരപ്പുണ്ട�.  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  വവധാ
ആവശാ,ങ്ങള്ക്കു കേവണ്ട ലാഭാച്ച്രക്കുന്ന O തു� ലാഭാക്കുന്ന മുറിക്ക� തികെന്ന അര്ഹിര	യം വ|,	ര്
ത്ഥ�ള്ക്ക�  നല്കേ�ണ്ടതു�  ഇതില്  നന്നു�  കേ�	കേളജിന�  ലാഭാക്ക	നുള്ളാ  തു�  അതിതി�
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 7	കേറ്റ്ണ്ടതു7	ണ്�.  നtക്കയംരപ്പ്	യം �Oക്കുന്ന തു� എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന� അതിതി�
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 7	റ്റുന്നതിന	വശാ,7	യം നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-3 കേ3	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-3-1- ഇ ഗ്രി	ന്റ്� അഭാ,ന്തര വരവ	യം വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുP–

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷി�  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്ല്  വന്ന മുഴുവന്  തു�യു�  (24,84,598/-രൂപ)
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  അഭാ,ന്തര  വരവകെലാ  (തിനതി�  വരു7	ന�)  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  ഇനPലാ	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളാതി�.  3tസം�,  7റ്റ്നങ്ങള്  എന്നവയംലാ	യം  വ|,	ര്ത്ഥ�ളല്  നന്നു�
കേ�	കേളജിനു  ലാഭാകേക്കണ്ട  അര്ഹി7	യം  തു��ള്  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�  അക്ക�ണ്ടല്നന്നു�  നന്നു�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  ആഭാ,ന്തര  വരവ�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റ്കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള്  7	ത്രംകേ7  ആയംതി�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ് തിനതി�  വരു7	ന7	വും�യുള്ളു.  അതുവകെരയു�  ഗ്രി	ന്റ്�  തു� ലായംബലാറ്റ്യം	യം
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� കെഹിXല് അകെക്ക�ണ്ട� കെചയ്യു�യം	ണ്� കേവണ്ടതി�.  7റിച്ച്� ഇPരPല് തു��ള്
കെതിറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  തിനതി�  വരു7	ന�  യംഥാ	ര്ത്ഥPല്
ഉള്ളാതികെനക്ക	ള്  വര്ദ്ധംച്ച്തി	യം  �ണ്ക്കല്  പ്രതി3ലാക്കു�.  അതി	യംതി�  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്
ആഭാ,ന്തര  വരവ	യം  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  ഇനPല്  ബുക്ക�  കെചയ്ത  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�  അക്ക�ണ്ടല്നന്നു�
3tസം� , 7റ്റ്നങ്ങള് എന്നവയംലാ	യം വ|,	ര്ത്ഥ�ളല് നന്നു� ലാഭാകേക്കണ്ട അര്ഹി7	യം തു��ള്
,  സ്ഥാ	പനPകെന്റ് ആഭാ,ന്തര വരവ�  3tസം�  ഇനPകേലാക്ക�  7	റ്റ്കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള് വtണ്ടു� ഇതികെന
വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  ഒരക്കല്  വരവ	യം  പരഗണ്ച്ച്  തു�  വtണ്ടു�  വരവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  വരവ�  ഇരട്ട്പ്പ്�  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ  അപ	�തി  അOയംന്തര7	യം
പരഹിരകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-3-2- cash‘ ’ഇനPല് 12,76,703/-രൂപ നtക്കയംരപ്പ്� - തിtര്പ്പ്	ക്കയംതികെലാ അപ	�തി�ള്

2017-18 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ‘cash’ഇനPല് 12,76,703/-രൂപ സ്ഥാ	പനPകെന്റ്
നtക്കയംരപ്പ്	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. ഇത്രംയു� തു� ബ	ങ്കില് നകേക്ഷപക്ക	കെതി 'cash in hand’
ഇനPല്  സൂക്ഷക്കുന്നതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (  നമ്പര്  1  )
7റുപOയം	യം,  ആയംതി�  'UFAST'ല്  കെതിറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി	കെണ്ന്നു�  ആയംതി�
പരഹിരകെച്ച്ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇതു പ്ര�	രമുള്ളാ �ണ്ക്ക� പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് 12,76,703/-രൂപ
പന്വലാച്ച്തി	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുP  ‘cash’ഇനPല് സൂക്ഷച്ച് ഇത്രംയു�  തു�യുകെO  നtക്കയംരപ്പ്�
ശൂന,7	ക്ക.  ഇത്രംയു�  തു�  പന്വലാച്ച്തിന�  ആധാ	ര7	ക്കയം  കേരഖ�കേള	,  ഉPരവും�കേള	
7റുപOകേയം	കെO	പ്പ്� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതി� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-3-3- അനു7തി ഇല്ല	കെതി ��പ�ട്ട്ര്, 7ക്സ എന്നവ വ	ങ്ങയംതി� 

Project-Standardization  of  Methodologies  for  Improving  Wood  Qualities  ofCoconut  for
Structural Uses and Pulping ....

A/C Head -2164

AS&TS  നല്�യം  R8/  65445/15  dt.1.12.15  നമ്പര്  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  കേ7ല്
കേപ്ര	ജിക്ടകേലാക്ക� വ	ങ്ങുവ	ന് അനു7തിയുള്ളാ ഉപ�രണ്ങ്ങള്  chain  saw,  hand held  planner,
hand  held  cutter  എന്നവയം	ണ്�.  കേപ്ര	ജിക്ടല്  പറിയം	P  എ�óപ്കെ7ന്റ്�സം�  വ	ങ്ങുന്നതിന�
3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയുകെO പ്രകേതി,� അനു7തി വ	കേങ്ങണ്ടതി	ണ്�. എന്ന	ല് കെപ്ര	ജിക്ടല് പര	7ര്
ശാക്ക	P ��പ�ട്ട്ര്,  7ക്സ  എന്നt ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങ�	ണുന്നു.  ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്
�യം അകേനmഷിണ്Pന� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല് O കെപ്ര	ജിക്ട� കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല് ഉള്കെപ്പ്ട്ട്രുന്ന
മൂന്നു ഉപ�രണ്ങ്ങള് 7കെറ്റ്	രു കെപ്ര	ജിക്ടല് നന്നു� വ	ങ്ങയംതിന	ല് O കെപ്ര	ജിക്ടന	വശാ,7	യം
ഉപ�രണ്കെ7ന്ന  നലായംല്  3ണ്ട�  വനകേയം	ഗക്കുന്നതിന	ണ്�  ഇവ  വ	ങ്ങയംകെതിന്ന�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  3ണ്ട�  വനകേയം	ഗക്കുന്നതിന	യം  7	ത്രം�  3ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയംല്  നന്നു�
അ�ഗt�	ര�  ലാഭാ,7	ക്ക	കെതി ഇPര� വ	ങ്ങലും�ള് നOത്തുന്നതി�  ക്ര7വരുദ്ധം7	ണ്�,  ഭാ	വയംല്
ഇPര� നOപO�ള് ആവര്Pക്ക	തിരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-4 കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-4-1- വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ളല് വന്ന വ,തി,	സം�

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ആകെ� 
ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് സം�ക്ഷപ്ത�
പ്ര�	ര� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ,തി,	സം�

3,98,09,208.10 2,82,67,178 1,15,42,030

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ആകെ� 
ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കെപയ്കെ7ന്റ്�

വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് സം�ക്ഷപ്ത�
പ്ര�	ര� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കെപയ്കെ7ന്റ്�

വ,തി,	സം�

3,33,23,896.13/- 2,70,43,906/- 62,79,990

ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� ഇനPല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം 3,33,23,896.13/-രൂപയംല് വവധാ
അക്ക�ണ്ടു�ളല് നന്ന	യം 1,80,42,316/-രൂപ പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

എന്ന	ല് കേ7ല്പന്വലാക്കലും�ളുകെO കെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള് ഒന്നു� തികെന്ന കേരഖ	മൂലാ�
സൂക്ഷക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  ഏതിനPലുംള്ളാ  പന്വലാക്കലാനു�  അതിന�  ആധാ	ര7	യം  ഏകെതിങ്കിലും�
കെചലാവുംകേരഖ�ള്  -  കെവ�ച്ച്ര്,  ചലാ	ന്,  കെചക്ക�  എന്നതി,	|  ആവശാ,7	ണ്�.  ഇകേന്റ്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റു�ള്  ആധാ�	ര�തിയംല്ല	കെതി  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന  അക്ക�ണ്ടങ്ങ�  രtതി
ആശാ	സം,7ല്ല. 

കേ7ല് അപ	�തി�ള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-4-2- വരവനങ്ങള് രജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ �ണ്ക്കു� അക്ക�ണ്ട�സു� തിമ്മ്യൂല് കെപ	രുPപ്പ്ടുന്നല്ല

2017-18  സം	മ്പP�വര്ഷികെP  കേഹി	ര്ട്ട്  കേ�	കേളജി�,  കെവള്ളാ	നക്കരയുകെO  വവധാ
വരവനങ്ങളുകെO  രജിസ്റ്റംറു�ള്/കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  രജിസ്റ്റംറു�ള്/കേരഖ�ളലുംളള
�ണ്ക്കു�ള് യൂ -3	സ്റ്റംകെലാ �ണ്ക്കു�ളു7	യം കെപ	രുPപ്പ്ടുന്നല്ല.

1) 3	� റിവനó വരവ� അക്ക�ണ്ട�സു7	യം പരകേശാ	ധാച്ച്തില് തി	കെഴി പറിയുന്ന വ,തി,	സം� 
�	ണുന്നു.

ഇന� അക്ക�ണ്ട�സം� പ്ര�	ര� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� വ,തി,	സം�

3	� റിവനó 64995 69481 4486
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2) വവധാ കേസ്ക്കീം	ളര്ഷിപ്പ്� തു� അക്ക�ണ്ട�സു7	യം കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല - അക്ക�ണ്ട�സം� പ്ര�	ര� 
5972567 രൂ വരവ	യം �	ണുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് ഹി	ജിര	ക്കയം കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	ര� 2842235 രൂ 
7	ത്രംകെ7 �	ണുന്നുളളു. 

കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	രമുളള �ണ്ക്ക�

ക്ര7 ന� കേസ്ക്കീം	ളര്ഷിപ്പ്� തിര� വതിരണ്� കെചയ്ത തു�

1 ICAR-SRF 570000

2 ICAR-JRF 404040

3 ICAR-NTS 475362

4 7011-INSPIRE 228833

5 2014-851 344000

6 20013-851 115000

7 20015-851 705000

TOTAL 2842235
ഇപ്ര�	ര� 7റ്റു വരവനങ്ങള	യം കേ�	കേളജി� കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�, കേഹി	സ്റ്റംല് കേ�	ഷിന്

കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�,  എക്സ	� 3t,  എസ്റ്റം	ബ്ല്യുഷി�  കെ7ന്റ്�  3t,  കെറിന്റ്റ്�  &  വ	ട്ട്ര് ച	ര്ജ്ജ്� എന്നവയംലും�
വ,തി,	സം� �	ണുന്നു. കേ7ല്കെപ	രുPകേക്കടു�ള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.

1-4-4-3- ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�സം� അക്ക�ണ്ടല് നtക്കയംരപ്പ്� തു� കേശാഷിക്ക	കെതി സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�
വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ കേസ്കീം	ളര്ഷിപ്പ്� (എസം�.സം./എസം�.O. ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�സം�) തു� കൈ��	ര,�

കെചയ്യുന്നതിന	യം കേസ്റ്റംറ്റ്� ബ	ങ്കി� ഓ3� ഇന്ത,,  ഈസ്റ്റം� കേ3	ര്ട്ട്� ബ്രാ	ഞ്ചില് കേസംവങ്ങ�സം� ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�  (ന�.30901928737)  സൂക്ഷച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ബ	ങ്കി�  കേü	ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  പ്രസ്തുതി
അക്ക�ണ്ടല്  31.03.2018-ന�  1144198/-  രൂപ  നtക്കയംരപ്പുണ്ട�  .  പ്രസ്തുതി  തു�യംല്  3tസം�
ഇനPലുംള്ളാ തു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അക്ക�ണ്ടല് അOവ	ക്കയു�,  കേസ്കീം	ളര്ഷിപ്പ്�  തു� അര്
ഹിര	യം  വ|,	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  വതിരണ്�  കെചയ്തു�  സം	മ്പP�  വര്ഷി�  അവസം	നക്കുകേമ്പ	ള്
അക്ക�ണ്ടല് നtക്കയംരപ്പ്� കേശാഷിക്ക	കെതി സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

1-4-4-4- ഇന്ഡിന്റ്� ബുക്ക�-സംm�	ര, സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� അച്ച്Oച്ചു വ	ങ്ങയം ബല് ബുക്ക� 
ഉപകേയം	ഗച്ച്� ഇന്ധിന� നറിക്കുന്നു

രജിസ്ട്രാ	റുകെO  23/9/2015  കെലാ  ജി.എ/പ1/9589/14  നമ്പ  സംര്ക്കുലാര്  പ്ര�	ര�ര്
വ	ഹിനങ്ങളല്  ഇന്ധിന�  നറിക്കുന്നതിന�  കെ�.എ.യു  കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്  നOപ്പ്ലാ	ക്കയംട്ടുള്ളാ
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ഇന്ഡിന്റ്�  സംസ്റ്റം�  കെ�.എ.യു  -കെലാ  7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു�  ബ	ധാ�7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കെ�.എ.യു
പ്രസ്സ്ല്  അച്ച്Oക്കുന്ന  ഇന്ഡിന്റ്�  ബുക്ക�  മുകേഖന  ഇന്ധിന�  നറിക്കുന്നതിനുള്ളാ  സം ��ര,7	ണ്�
ഇതിലൂകെO നOപ്പ്ലാ	ക്കുന്നതി�.  എന്ന	ല് കേഹി	 ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജില് ഇന്ഡിന്റ്� ബുക്ക� ആയംര്
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�  �t P  3óവലാകെന്റ് ബല് ബുക്ക	ണ്�ര് .  കെ�.എ.യു പ്രസ്സ്ല് അച്ച്Oക്കുന്ന
ഇന്ഡിന്റ്� ബുക്ക� ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല. ഉ|	ഹിരണ്Pന� നലാവല് ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന ബുക്ക� - �tര്
P  3óവല്  ബുക്ക�  ന�-56.,  കെവഹിക്കള്  ന�-കെ�.എല്-08-ബ.ജി/6950.  സംm�	ര,
സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� അച്ച്Oച്ചു വ	ങ്ങയം ബല് ബുക്ക� ഉപകേയം	ഗച്ച്�  ഇന്ധിന� നറിക്കുന്നതി�
നലാവലുംള്ളാ ഉPരവും�ള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�.  കെ�.എ.യു കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല് നOപ്പ്ലാ	ക്കയംട്ടുള്ളാ
ഇന്ഡിന്റ്�  സംസ്റ്റം�  കെ�.എ.യു  -കെലാ  7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു�  ബ	ധാ�7	ക്ക	ന്  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
അധാ�	ര�ള് കേവണ്ട നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-4-5- കേന	ണ് പ്ലാ	ന് ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� തു� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ചു

07.11.2016  മുതില് 09.11.2016  വകെര 7ഹി	ര	ഷ്ട്രയംല് കെവച്ച്� നOന്ന National Symposium
on  Edible  Alliums  –ല്  പകെങ്കിടുക്കുന്നതിന	യം  കേഡി	.ജിലാജി  എസം�  കേ7കേന	ന്,  അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	3സ്സ്ര്,  ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്�  ഓ3�  പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന്  കേക്ര	പ്പ്�സം�  &  കൈÁസംസം�  -ന�  യം	ത്രം	
ബPയം	യം 10518 രൂ, കേന	ണ് പ്ലാ	നല് നന്നു� സം ബ വ ന�. 113/03-2018 (കെചക്ക� ന�. 834117
തിtയംതി  16.03.18)  പ്ര�	ര�  അനുവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  തു�  അനുവ|ച്ചു  കെ�	ണ്ടുള്ളാ
നOപOക്ര7Pല്  O  തു�  ICAR  Institutional  Development  Grant   – ല്  നന്നു�  കെചലാവും
കെചയ്യുന്നതിന	ണ്�  ഉPരവ	യംട്ടുള്ളാതി�.  ഉPരവനു  വരുദ്ധം7	യം  കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  കെഹിഡില്
നന്നു�  കെചലാവഴിച്ച്  10518 രൂ  സ്കീംt�  കെഹിഡില്  നന്ന�  കേന	ണ്  പ്ലാ	നകേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര്
കെചയ്യുന്നതിനുള്ളാ നOപO സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-4-6- കെOര്7നല് സംറിണ്ടര് തു� കൈവ� അനുവ|ച്ച്തിന	ലുംള്ളാ അധാ� ബ	ധാ,തി  –
ഭാ	വയംല് ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

28.10.2013-ന� കേസംവനPല് നന്നു� വര7ച്ച് കേഡി	.പ സം ര	കേജിന്ദ്രന്, കെപ്ര	3സ്സ്ര്- ന�
കെOര്7നല് സംറിണ്ടര് അനുവ|ച്ച്രക്കുന്നതി� 30.11.2015-ാ	� തിtയംതിയം	ണ്�. ബഹു. കൈഹികേക്ക	Oതി
വധാ(judgement  dated  24/11/2017  in  WP(C)  No.s,  36843  &  36916of  2016)യുകെO
അOസ്ഥാ	നPല്  വര7ക്കല്  തിtയംതിയ്ക്ക്�  ന	ലും7	സംക്ക	ലായംളവന�  കേശാഷിമുള്ളാ  01.03.2014
മുതില് തു�  അനുവ|ച്ച്  30.11.2015  വകെരയുള്ളാ  21  7	സംക്ക	ലാകേPയ്ക്ക്�  കെOര്7നല് സംറിണ്ടര്
തു�യം	യം 1059270 രൂപയുകെO 6% പലാശാ (111223 രൂ) അനുവ|ക്കു�യു� ആയംതി� കേന	ണ് പ്ലാ	ന്
CBV 138/03-2018, Cheque No. 834121 dated 22.03.2018 പ്ര�	ര� നല്കു�യു� കെചയ്തരക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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കെOര്7നല് സംറിണ്ടര് തു� യംഥാ	സം7യം� അനുവ|ക്ക	തിരുന്നതിന	ല് 111223 രൂ യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യ്ക്ക്�
അധാ�  ബ	ധാ,തിയം	യം.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Pന�
(ന�.3/15.03.2019) ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല് യംഥാ	സം7യം� 3ണ്ട� ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രുകെന്നങ്കിലും� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ��പ്ട�കേറി	ളറുകെO അകെക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 3ണ്ട� സം7യംബന്ധിതി7	യം ലാഭാച്ച്കെല്ലന്നു�
തു� ലാഭാ,7	യം മുറിയ്ക്ക്� സംറിണ്ടര് തു� വതിരണ്� കെചയ്യു�യം	ണുണ്ട	യംകെതിന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഭാ	വയംല് ജിtവനക്ക	രുകെO കെപന്ഷിന് ആനുകൂലാ,ങ്ങള് യംഥാ	സം7യം� അനുവ|ക്കുന്നതിന�
കേവണ്ട നOപO�ള് കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതു� �	ലാതി	7സം� മൂലാ� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യ്ക്കുണ്ട	�	നOയുള്ളാ 
ഇPര� ബ	ധാ,തി�ള് ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-4-6- കെOര്7നല് സംറിണ്ടര് തു� കൈവ� അനുവ|ച്ച്തിന	ലുംള്ളാ അധാ� ബ	ധാ,തി  –
ഭാ	വയംല് ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

��പ�  കേN	ളറുകെO  20.10.2016-കെലാ  ES/A6/9712/2011  ഉPരവും  പ്ര�	ര7	ണ്�  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ജിtവനക്ക	ര്ക്ക� ലാtവ�  N	വല് �ണ്സംഷിന്  (LTC)  ബ	ധാ�7	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�  .
ആയംതിനുസംരച്ച്�  CBV-127/17  /20.7.17,  128-7/17/20.7.17  എന്നവ  പ്ര�	ര�,  കെപ്ര	3സംര്
കേഡി	.ലാതി ബ	സ്റ്റംന്,  കേഡി	.  കെ�.പ.വശാ	ലാ	ക്ഷ  എന്നവര്ക്ക�  ഈ ഇനPല്  40000 രൂപ
വtതി� ആകെ� 80000 രൂപ മുന്കൂര് അനുവ|ച്ച്തി	യം �	ണുന്നു. സംര്ക്ക	ര് ജിtവനക്ക	ര്ക്ക� LTC
ബ	ധാ�7	ക്കകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ സംര്ക്ക	ര്  ഉPരവ�  GO(P)  5/2013/Fin.dt.2.1.13  കെലാ  7	ര്ഗ്ഗ  നര്
കേäശാങ്ങള് - ഖണ്ഡി� 10(സം) പ്ര�	ര�, യം	ത്രം പൂര്Pയം	ക്ക ഒരു 7	സംPനുള്ളാല് കൈ3നല്
ബല്  സം7ര്പ്പ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഇപ്ര�	ര�  കെചയ്തട്ട്കെല്ലങ്കില്  30  |വസംകെP  കേഗ്രിസം�
�	ലാ	വധാക്കുകേശാഷി�,  അടുP ശാമ്പള ബല്ലല് നന്നു�  മുഴുവന് തു�യു�  ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
അല്ല	P  പക്ഷ�,  ഉPരവ	|യം	യം  DDO  മുഴുവന്  മുന്കൂര്  തു�യു�  പലാശാ  സംഹിതി�
തിരച്ച്Oയ്ക്ക്	ന്  ബ	ദ്ധം,സ്ഥാന	ണ്�.  എന്ന	ല്  യം	ത്രം  പൂര്Pയം	ക്ക  കൈ3നല്  ബല്
സം7യംബന്ധിതി7	യം സം7ര്പ്പ്ച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവുംവകെരയു� മുന്കൂര് നല്കിയം  80000 രൂപ
തിരകെ� ഈO	ക്കയംട്ടു7ല്ല.  സംര്ക്ക	ര് ഉPരവകെലാ 7	ര്ഗ്ഗനര്കേäശാ7നുസംരച്ച്� ബല് കെസംറ്റ്ല്
കെചയ്യാ	P സം	ഹിചര,Pല് ഈയംനPകെലാ  80000 രൂപയുകെO  കെചലാവ�  നര	�രക്കുന്നു.  O
ജിtവനക്ക	രല് നകേന്ന	 ഉPരവ	|യം	യം ഡി ഡി ഒ  യംല് നകേന്ന	 തു� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�– .
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1-4-5 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	- ഓപ്പ്കേറിഷിന് ബ	ങ്കിങ്� & 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-5-1 - വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ ഇകേന്റ്ണ്ല് കെപയ്കെ7ന്റു�ളുകെO വവരങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല

2017-18  വര്ഷികെP  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  Internal  Payments  ആയം  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
തു��ള് കെചലാവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. 

തിയംതി ഇന� തു�
01/04/2017 BY ADJUSTMENTS 231360.00
20/06/2017 BY ADJUSTMENTS 1440.00
01/06/2017 BY ADJUSTMENTS 11099.50
31/08/2017 BY ADJUSTMENTS 2500.00
16/11/2017 BY ADJUSTMENTS 99072.00
09/01/2018 BY ADJUSTMENTS 59258.00
07/03/2018 BANK MISTRANSACTIONS 75770.00
01/03/2018 BY ADJUSTMENTS 500.00
31/03/2018 BY ADJUSTMENTS 1355875.00
31/03/2018 BY ADJUSTMENTS 118.00

എന്ന	ല് കേ7ല്പന്വലാക്കലും�ളുകെO കെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള് ഒന്നു� തികെന്ന കേരഖ	മൂലാ�
സൂക്ഷക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  ഏതിനPലുംള്ളാ  പന്വലാക്കലാനു�  അതിന�  ആധാ	ര7	യം  ഏകെതിങ്കിലും�
കെചലാവുംകേരഖ�ള്  -  വ�ച്ച്ര്,  ചലാ	ന്,  കെചക്ക�  എന്നതി,	|  ആവശാ,7	ണ്�.  ഇകേന്റ്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റു�ള്  ആധാ�	ര�തിയംല്ല	കെതി  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന  അക്ക�ണ്ടങ്ങ�  രtതി
ആശാ	സം,7ല്ല. 

കേ7ല് അപ	�തി�ള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-5-2 - ഇഷിóകെചയ്ത കൈലാബ്രാറി പുസ്ത�ങ്ങള് നശ്ചതി സം7യംപരധാ �ഴിഞ്ഞിട്ടു� തിരകെ� 
ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല

കേ�	കേളജി� ഒ	3� കേ�	-ഒ	പ്പ്കേറിഷിന് ബ	ങ്കിങ്ങ� 7	കേനജ്കെ7ന്റ്ല് പ്രവര്Pക്കുന്ന കൈലാബ്രാറിയംല്
18090  പുസ്ത�ങ്ങള	ണ്�  ആകെ�യുള്ളാതി�.  പുസ്ത�ങ്ങളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്
തി	കെഴി  പറിയുന്ന പുസ്ത�ങ്ങള് ഇഷിóകെചയ്തു �	ണുന്നു.  നശ്ചതി  സം7യംപരധാ  �ഴിഞ്ഞിട്ടു�  O
പുസ്ത�ങ്ങള് തിരകെ� ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല. വവരങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.
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125

ക്ര7
ന�

പുസ്ത�� ഇഷിó 
കെചയ്തതി� 

കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� 
ക്ര7 ന�

പുസ്ത�Pകെന്റ് കേപര�

പുസ്ത��
പ്രസം
ദ്ധംt 
�രച്ച് 
വര്ഷി�

പുസ്ത�
P
കെന്റ് 
വലാ 

പഴിയംOക്ക�
അOകേക്ക
ണ്ട തു� *

1
Dr.A.Sukumaran, 
Dean
(Rtd on 12.9.16)

9936 Supply Chain Management 2001 895 1969

2 ,, 8210 Team Building 1999 195 429

3 ,, 11395 How to change the World 2007 395 869

4 ,, 11609 Introduction to organisational 
Behaviour

2003 500 1100

5 ,, 12062 Relationship Marketing 2008 895 1969

6 ,, 12086 Smart Leadership 2008 175 385

7 ,, 12628
Logistics & Supply chain 
management 2009 325 715

8 ,, 12434 Agricultural Marketing 
Management

2007 695 1529

9 Aravind Mehra 5876
Essentials of managerial 
Economics 1996 350 770

10 Bini C D 5483 Co- operative account keeping 1992 89 196

11 Christy Joseph 6400 Business communications 1993 40 88

12 Sajitha S 7248 Principle of Management 1994 100 220

13 Agosh C P 7513
Sccurities analysis &portfolio 
Management 1997 325 715

14 Shymy Anand 60 Co-Operative Banking in India 1988 90 288

15 A S Maneesha 16423 Consumer Behaviour 2011 675 1485

16 Deepthy E U 13101 Fuudamentals of financial 
Management

2010 5250 1155

17 Shiny Anand 9598 Co-Operation in India 2001 140 308

18 Anish P S 8975 Rural Marketing in India 1994 550 1210

ആകെ� 15,400
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*  1991 ന�  കേശാഷി� പ്രസംദ്ധംt�രച്ച് പുസ്ത�ങ്ങള്ക്ക�  2 times of cost + 20% of actual  cost)
(1991 ന� മുന്പ� പ്രസംദ്ധംt�രച്ച് പുസ്ത�ങ്ങള്ക്ക� 3 times of cost + 20% of actual cost).

ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ലാഭാ,7	യം 7റുപOയംല് പുസ്ത�� തിരകെ� നല്�	P/നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്
വ|,	ര്ത്ഥ�ള് തിരച്ച്Oച്ച് തു��ള് ഒഴിവ	ക്ക  15048  രൂപ അസം.കൈലാകേബ്രാറിയംനല് നന്നു�
ഈO	ക്ക	കെ7ന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. ആയംതി� എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന� തിരച്ചുപOകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-6 അക്ക	|7 ഓ3� കൈ®7റ്റ്� കേചഞ്ചി� എജുകേക്കഷിന് ആന്ഡി� റിസംര്ച്ച്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-6-1 ശാമ്പള  കൈ|നന്തനകെചലാവും�ള് എന്നവയ്ക്	യം പദ്ധംതി– -പദ്ധംതികേയംതിര 
ധാനസംഹി	യംPല് നന്ന� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിക്കല് തുOരുന്നു

റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  7	തൃ�യംല്  2010-11  വര്ഷിPല്  27/03/2010-ന�  പനങ്ങ	O�
ആര�ഭാക്കു�യു�  പന്നtO�  കെവള്ളാ	നക്കര  �	മ്പസംകേലാക്ക�  7	റ്റ്കെപ്പ്ടു�യു�  കെചയ്ത  സംm	ശ്രീയം
സ്ഥാ	പന7	ണ്� �	ലാ	വസ്ഥാ	 വ,തിയം	ന പഠന കേ�ന്ദ്ര� അഥാവ	 ACCER. 2011-12 2012-13 വര്
ഷിങ്ങളല് സംര്ക്ക	രകെന്റ്  പദ്ധംതി  ധാനസംഹി	യംPല് നന്ന�  യംഥാ	ക്ര7�  13.05  ലാക്ഷ�,  8.91
ലാക്ഷ�  രൂപ  വtതി�  ACCER-കെലാ  ശാമ്പളമുള്കെപ്പ്കെOയുള്ളാ  എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ^ന്റ്�  കെചലാവും�ള്ക്ക	യം
വനകേയം	ഗച്ച്തി�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  കെചയ്യു�യു�  2014-15  വര്ഷികെP കേലാ	ക്ക�ല് 3ണ്ട� ഓഡിറ്റ്�
ഡിയംറിക്ടറുകെO സം7	ഹൃതി ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് O നരtക്ഷണ്� ഉള്കെപ്പ്ടു�യു� കെചയ്തരുന്നു. തുOര്
ന്ന�  സംര്ക്ക	രകെന്റ് പദ്ധംതി-പദ്ധംതികേയംതിര ധാനസംഹി	യംങ്ങളല് നന്ന�  അPര� കെചലാവും�ള്
ക്ക	യം  തു� വ�7	റ്റുന്നതി�  അവസം	നപ്പ്ച്ചുകെവന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ധാന�	ര,  വഭാ	ഗ�
അറിയംച്ചുകെവങ്കിലും�  (  KSA  (AGU)  R2-774/18  തിtയംതി,  15.09.2018-ാ	�  നമ്പര്  സൂക്ഷ്മ
പരകേശാ	ധാന	 റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര� ) 2017-18 വര്ഷിPല് വtണ്ടു� O 3ണ്ടു�ളല് നന്ന� ശാമ്പള�,
കൈ|ന�|ന കെചലാവും�ള് എന്നവയ്ക്ക്	യം പണ്� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. അയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാ� ചുവകെO
കേചര്ക്കുന്നു.

പദ്ധംതികേയംതിര ഇനPകെലാ കെചലാവ� 26,45,449/

പദ്ധംതി ഇനPകെലാ കെചലാവ� 17,27,025/-

കേ7ല് കെചലാവും�ള് സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Pന� ACCER-ല് നന്നു� അതി	തു
7	സംകെP വരു7	ന� ��പ� കേN	ളറുകെO അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കൈ�7	റി, അതി	തു 7	സംകെP കെചലാവും
തു�  പദ്ധംതികേയംതിര  ശാtര്ഷി�Pല്  തിരകെ�  ACCER-കേലാക്ക�  നല്�  പദ്ധംതികേയംതിര  ശാtര്
ഷി�Pല്  കെചലാവ�  യൂ3	സ്റ്റംല്  വരുത്തുന്ന  രtതിയം	ണ്�  തുOര്ന്നുകേപ	രുന്നതി	യം
അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  എന്ന	ല്  പദ്ധംതി  ഇനPല്  17.27  ലാക്ഷകേP	ള�  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്തിന�
വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

കേ7ല് കെചലാവും�ള് സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്� നരtക്ഷണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.
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1.  നയം7സംഭാ	  സം7തിയുകെO  പരഗണ്നയംലുംള്ളാ  സം7	ഹൃതി  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ  പര	7ര്
ശാPനു� ആയംതികെന്റ് സൂക്ഷ്മപരകേശാ	ധാന	 റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ 7റുപOക്കു� കേശാഷി� വtണ്ടു� പദ്ധംതി-
പദ്ധംതികേയംതിര 3ണ്ടു�ളല് നന്ന�  ശാമ്പള-കൈ|ന�|ന കെചലാവും�ള്ക്ക	യം  തു� കെചലാവഴിച്ച്തി�
ഗുരുതു7	യം വtഴ്ചയം	ണ്�. ആയംതിന� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2.  08/11/2017 കെലാ ബ.ജി.ബ.121915/17  ഉPരവ�  പ്ര�	ര� തുOര് വര്ഷിങ്ങളല് പദ്ധംതികേയംതിര
ശാtര്ഷി�� ഒഴിവ	ക്ക  RF  3ണ്ട� ശാtര്ഷി�� നല്�,  അതില് ശാമ്പള ഇനPകെന്റ് ശാtര്ഷി�വും�,
വഹിതിവും� നല്�	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

 

1-4-6-2  കൈവ|óതി ച	ര്ജ്ജ്നPല് അധാ� തു� നല്�

സം ബ വ ന�-12/1-18

കെചക്ക� ന�-801218 dt 11-01-18

തു�-134877/-

കേ7ല്  കെചക്കു പ്ര�	ര�  134877/-രൂപ  കൈവ|óതി  ച	ര്ജ്ജ്നPല്  KSEB  7ണ്ണുPക്ക�
കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�.  ACCER  കേഹി	സ്റ്റംലാകെലാ  കൈവ|óതി  ഉപകേയം	ഗPല്  വര്ദ്ധംനവ�
ഉണ്ട	യംതിന	ലാ	ണ്�  അധാ�  തു�  ഒടുകേക്കണ്ടവന്നതി�.  അനുവ|നtയം7	യംതില്  കൂടുതില്
കൈവ|óതി  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  �ണ്ക്ട�  കെചയ്ത�  ഉപകേയംഗച്ച്തുമൂലാ7	ണ്�  അധാ�  കെചലാവ�
വന്നട്ടുള്ളാകെതിന്ന�  6-11-17  ല് കേ�രള  കേസ്റ്റംറ്റ്�  ഇലാ>സംറ്റ്  കേബ	ര്ഡി�  &  പവര്  കെതിഫ്റ്റ്�  സ്കീംm	ഡി�
(APTS)  നOPയം ഭാ�തി� പരകേശാ	ധാനയുകെO കൈസംറ്റ്� 7ഹിസംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നു .
അനുവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാ  തി	ര3ല്  നന്നു�  വ,തിചലാച്ച്�  അധാ�  കൈവ|óതികെചലാവ�  വര	നുണ്ട	യം
സം	ഹിചര,�  അകേനmഷിണ്വകേധായം7	ക്കു�യു�  കൈവ|óകേതി	പകേയം	ഗനയംന്ത്രണ്Pനുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 
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1-4-7 �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-7-1 സം.സം.O.വ വ	ങ്ങല് - കെOന്ഡിര് നOപO�ള് സംmt�രക്ക	കെതി കൂടുതില് ഉപ�രണ്ങ്ങള്
വ	ങ്ങ 3,32,944/- രൂപയുകെO കെചലാവ� തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

3യംല് ന�.SP(1)12671/2017(A)

�	ര്ഷി�  കേ�	കേളജി�  �,	മ്പസംകെലാ ഉപകേയം	ഗPന	യം  8  സംര്വ്വലാന്സം�  �,	7റി�ള്
വ	ങ്ങുന്നതിന�  കെOന്ഡിര് വളക്കു�യു�,  റിപ്പ്tറ്റ്�  ഓര്ഡിര് വഴി  7  �,	7റി�ള് കൂO  വ	ങ്ങു�യു�
കെചയ്തതി� കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്ങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�.

2017-2018 സം	മ്പP� വര്ഷി� കേ�	കേളജി� എക്സ	7കേനഷിന് ഹി	ള്, കേ�	കേളജി� കേ�	മ്പ�ണ്ട�
എന്നവOങ്ങളല് സ്ഥാ	പക്ക	ന	യം  8  എണ്ണാ� സംര്വ്വലാന്സം� �,	7റി�ള് വ	ങ്ങുന്നതിന�  ICAR
Development  Grant  (HOA-202-21-5200-214)  നന്നു�  5,00,000/-  രൂപ  വ�യംരുP
ഭാരണ്	നു7തിയു� സം	കേങ്കിതി�	നു7തിയു� വ	ങ്ങ. (SP(1)12671/17(A)(1)/ 6.12.2017  3,00,000/-–
രൂപ,  SP(1)12671/17(A)/(2)  17.01.2018   2,00,000/-  – രൂപ)  ലാഭാ,7	ക്കയം  കെOന്ഡിറു�ള്
കെO¬ക്കല്  �മ്മ്യൂറ്റ്  പരകേശാ	ധാന	  വകേധായം7	ക്കയംതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPല്  യൂണ്കേവഴ്സ്ല്
കെOലാകേ�	�,  �ര7ന,  തിരുവനന്തപുര� എന്ന സ്ഥാ	പനPന�  4,17,303/-  രൂപയുകെO കെOന്ഡിര്
നല്കു�യുണ്ട	യം. (Proceedings No.SP(1)12671/17(A)(1)  തിtയംതി  31.03.2018).  പ്രസ്തുതി കെOന്
ഡിറികെന്റ് കെOണ്ടര് കേന	ട്ട്tസംല്, 8 �,	7റി�ള് വ	ങ്ങുന്നതിന	ണ്�  കെOണ്ടര് നല്�യംതി�. എന്ന	ല്
പ്രസ്തുതി  �,	7റി�ള്  ലാഭാക്കുന്നതിന�  മുന്പ�  തികെന്ന  കെOണ്ടര്  നOപO�ള്  സംmt�രക്ക	കെതി
31.03.2018 തിtയംതിയംകെലാ Repeat Order No.SP(1)12671/17(A) പ്ര�	ര� കേ�	കേളജി� കെ7യംന് കേഗറ്റ്�,
പ.ജി  കേഹി	സ്റ്റംല്,  ഓ3tസം�  പരസംര�,  കെകെലാബ്രാറി,  കെ�	ച്ചു  കേ�	വള�  എന്നവOങ്ങളല്
സ്ഥാ	പക്കുന്നതികേലാക്ക	യം  7  �,	7റി�ള്കൂO വ	ങ്ങ	ന് അനു7തി നല്കു�യുണ്ട	യം. 2013  കെലാ
കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖ.6.1  ല് അനുശാ	സംക്കു� പ്ര�	ര� വ	ര്ഷി� ആവശാ,�തി	 നര്
ണ്ണായം�  നOP  ഇന്ഡിന്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഖ.7.33(1)ല്  ആവശാ,7	യം  സം	ധാനങ്ങളുകെO
ആവശാ,�,  മുന്ഗണ്ന  എന്നവ  �ണ്ക്കകെലാടുP�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്ക,  ആയംതിനുസംരച്ച്�
വ	ങ്ങല്  നOപOക്ര7�  ചട്ട്കെപ്പ്ടുPണ്കെ7ന്നു�,  ഖ.7.33(2)  ല്  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്ച്ച്കേശാഷി�,
ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്  അളവല്  7	റ്റ്�  വരുPരുകെതിന്നു�,  ഖ.7.33(3)  ല്  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  വലാ�ള്
ലാഭാക്കുന്ന തിരPല് സം	ധാനങ്ങല് ഒന്നച്ചു കേചര്P ബള്ക്ക� സംകൈപ്ലാ കെചയ്യുന്നതിന	യം കെOണ്ടര്
  ക്ഷണ്ക്കണ്കെ7ന്നു� നര്കേäശാമുണ്ട�. 3,32,944/-  രൂപയ്ക്ക്� കെOന്ഡിര് നOപO�ള് സംmt�രക്ക	കെതി
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അധാ�7	യം  7  �,	7റി�ള് റിപ്പ്tറ്റ്�  ഓര്ഡിറികെന്റ് അOസ്ഥാ	നPല് വ	ങ്ങയം നOപO കേസ്റ്റം	ര്
പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്ങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�. 2017-18 സം	മ്പP� വര്ഷി	വസം	നകേP	O� കൂOയം	ണ്� 8
�,	7റി�ള്  സ്ഥാ	പക്ക	ന്  തിtരു7	നച്ച്തി�.  അധാ�7	യം  പന്നtO�  വ	ങ്ങയം  7  �,	7റി�ളുകെO
ആവശാ,തി�തി  മുന്കൂട്ട്  നര്ണ്ണായംച്ച്�  15  �,	7റി�ള്ക്ക	യം  കെOന്ഡിര്  നല്കിയംരുന്നുകെവങ്കില്,
�m	ട്ടുകെചയ്ത തു�യംല് കുറിവും വരു7	യംരുന്നു. 

കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധം7	യം  റിപ്പ്tറ്റ്�  ഓര്ഡിറിലൂകെO  വ	ങ്ങയം  7
�,	7റി�ളുകെO തു�യം	യം 3,32,944/- രൂപയുകെO കെചലാവ� ഓഡിറ്റ്ല് തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-7-2 ആ|	യം നകുതി- പഴിപ്പ്ലാശാ ഇനPല് ഒടുക്കു വരുPയം 4,29,860 രൂപ 
നര	�രക്കുന്നു

ജിtവനക്ക	രുകെO ആ|	യം നകുതി ഈO	ക്കയംതിലും� ഒടുക്കു വരുPയംതിലുംമുണ്ട	യം കുറിവ�,
കൈവ�യുളള  ഇ-3യംലാ�ഗ�  എന്നവ  �	രണ്�  പഴി/പലാശാ  ഇനPല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
പ.ഡി/  ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  4,29,860/-  രൂപ
ആ|	യംനകുതി വകുപ്പ്കേലാക്ക� നല്കേ�ണ്ടവന്നു.

ജിtവനക്ക	രുകെO ശാമ്പളPല് നന്നു� 2007-08 സം	മ്പP� വര്ഷി� മുതില് 2014-15 വകെര
ആ|	യം നകുതി  ഈO	ക്കയംതിലും�,  ഒടുക്കു വരുPയംതിലുംമുണ്ട	യം കുറിവ�,  കൈവ�യുളള ഇ  -
3യംലാ�ഗ� എന്നവ �	രണ്�  7,81,311/-  രൂപ പഴി/പലാശാ അOവ	ക്കുവ	ന് 17/10/2017-ല് എല്.
പ  / ഡിസംഐറ്റ്  (റ്റ്ഡിഎസം�/തിരു./2017-18/19)  നമ്പര് �PലൂകെO ഇന്��O	ക്സ�  �മ്മ്യൂtഷിണ്ര്
അറിയംച്ച്രുന്നു. 28.11.2017 ല് �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ��പ� കേN	ളറുകെO ബ.ജി.ബ1/22180/17
നമ്പര്  �Pല്  വതിരണ്�  കെചയ്ത  ശാമ്പളPല്  നന്നു�  ആ|	യം  നകുതി  പOച്ച്�  ഒടുക്ക�
വരുത്തുന്നതിലും�,  റികേട്ട്ണ് സം7യംബന്ധിതി7	യം  സം7ര്പ്പ്ക്കുന്നതിലും�  കേ�	കേളജികെലാ  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
വഭാ	ഗPകെലാ  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാര്ക്ക�  വtഴ്ച  വന്നട്ടുള്ളാതിന	ല്  ഉPരവ	|യം	യം  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരല്
നന്നു� പഴിപ്പ്ലാശായംOക്ക� തു� ഈO	ക്കുവ	ന് നര്കേäശാച്ച്രുന്നു.  എന്ന	ല് 20.6.2018  ല് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 പഡി/ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട� അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�  4,29,860/-
രൂപ ആ|	യംനകുതി വകുപ്പ്കേലാക്ക� നല്കിയംട്ടുണ്ട�.

തു�  ഒ ടുക്കയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാ� ചുവ കെO കേചര്ക്കുന്നു.

1. കെചക്ക� ന�. 261859, തിtയംതി. 20.06.2018, തു�  – 4,15,683/-

(ഡിtനകെന്റ്  നOപOക്ര7�  ന�.  പഡി/3/17-18,  14.6.2018  പ്ര�	ര�  പഡി  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�
ഒടുക്കുന്നതിന�)
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2. കെചക്ക� ന�. 702907 തിtയംതി. 20.06.2018, തു�- 14,177/-

(സംtനയംര് അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്tവ� ഓ3tസംറുകെO നOപOക്ര7� ന�.  പഡി/3/17-18(2)18.6.2018  പ്ര�	ര�
RF Bio-Tech അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� ഒടുക്കുന്നതിന�)

ക്ര7 ന� വര്ഷി�
തു�

ആകെ�
പലാശാ പഴി ഇന്��O	ക്സ�

1. 2008 - 09 72230 72230
2. 2009 - 10 131470 131470
3. 2010 - 11 117820 117820
4. 2011 - 12 5577 393 5970
5. 2013 - 14 4140 94990 40 99170
6. 2014 - 15 330 1800 40 2170
7. 2015 - 16 1018 12 1030
ആകെ� 332585 96790 485 429860

�	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ��പ�  കേN	ളറുകെO  നര്കേäശാPന�  വരുദ്ധം7	യം  ആ|	യം
നകുതി  പഴി/പലാശാ  ഇനPല്  ഒടുക്കു  വരുPയംതിന�  വശാ|t�രണ്�  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്തിനുളള
(ന�.1/17.7.2018)  7റുപOയംല് 2007-08  �	ലാഘട്ട്Pല് ഗ്രി	ന്റ്നPല് ലാഭാച്ച് കുറിവ� �	രണ്�
മൂന്നു  7	സംPകെലാ	രക്കകേലാ	,  ആറു7	സംPകെലാ	രക്കകേലാ	  ആണ്�  ആ|	യംനകുതി
ഒടുക്കുവരുPയംരുന്നകെതിന്നു�,  18.06.18  നു  മുന്പ	യം  തു�  ഒടുക്കു  വരുPണ്കെ7ന്ന
ആ|	യംനകുതി  വകുപ്പ്കെന്റ്  നര്കേäശാ�  പ	ലാക്കുന്നതിന	യം  പ ഡി  അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�  തു�
ഒടുക്കുവ	ന് നര്ബന്ധിതിര	യം എന്നു7	ണ്�. 

ജിtവനക്ക	രുകെO  ആ|	യംനകുതി  തു�  ഒടുക്കുവരുത്തുന്നതിന	യം  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO
പഠന	വശാ,വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ബകേയം	കെO�� റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� അകെക്ക�ണ്ടല് നന്നു� പ.ഡി
അകെക്ക�ണ്ടല് നന്നു� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്തു�,  ��പ� കേN	ളറുകെO നര്കേ|ശാPന� വരുദ്ധം7	യം
ആ|	യംനകുതി  ഒടുക്കയംതു�  അ�ഗt�രക്ക	വുംതില്ല.  ആയംതിന	ല് ആ|	യംനകുതി  പഴി/പലാശാ
ഇനPല് ഒടുക്കയം 4,29,860 രൂപ നര	�രക്കുന്നു.

1-4-7-3 റിt3ണ്ട� കെചയ്യാ	P കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� -9,60,510/- രൂപ 

2011  മുതില്  2017  വകെര  വവധാ  കേ�	ഴ്സു�ളല്  അഡ്മിഷിന്  കേനOയം  വവധാ  വ|,	ര്
ത്ഥ�ളല് നന്നു� ഈO	ക്കയം കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്ല് 9,60,510/- രൂപ റിt3ണ്ട� കെചയ്തട്ട്ല്ല .
വശാ| വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര7 
ന�.

കേ�	ഴ്സ്കെന്റ് കേപര�
കേ�	ഴ്സ്� പൂര്Pയം	ക്കയം
വര്ഷി�

റിt3ണ്ട� കെചയ്യാ	P ആകെ� 
കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�

1 B.SC Agriculture
2018 1,71,600
2017 44,000
2016 8,000

2 M.SC Agriculture
2018 2,07,320
2017 1,96,020
2016 74,400

3 Ph.D Courses
2018 67,320
2017 63,000
2016 24,500

4
B.SC-M.SC Integrated 
Course

2018 37,500
2017 36,500
2016 2,850

5
Diploma in Organic 
Agriculture

2018 -
2017 27,500
2016 Nil

മുന്വര്ഷിങ്ങളകേലാതുള്കെപ്പ്കെO റിt3ണ്ട� കെചയ്യാ	P കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്കെന്റ് കൃതി,7	യം
�ണ്ക്കു  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു�,  നശ്ചതി  �	ലാ	വധായ്ക്ക്�  കേശാഷിവും�  റിt3ണ്ട�  കെചയ്യാ	P  തു�
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് 3ണ്ടകേലാക്ക� മുതില്ക്കൂട്ടുവ	നുളള നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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133

1-4-8 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ

1-4-8-1 ശാമ്പളനര്ണ്യം�- സംര്വtസം� കെവയംകേറ്റ്ജി�- അപ	�തി

സം.ബ.വ ന�/തിയംതി : 19/12-17 തി.08/12/2017

കെചക്ക� ന�. : 892118/08-12-2017

തു� : 53441 രൂ 

കെചലാവ� ശാtര്ഷി�� : 346-31-0034-120

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കെവ�ച്ച്ര്  പ്ര�	ര�,  പമ്പ�  ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്റി	യം  ശ്രീt.  വജിയംന്  എ�.കെഎ,
എന്നവര്ക്ക�  01.02.2016  മുതില്  31/05/2017  വകെരയുള്ളാ  �	ലായംളവകെലാ  ശാമ്പള  പരഷ്ക്കരണ്
കുOശ്ശി�  അനുവ|ച്ചു  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ശ്രീt.വജിയംന്  എ�.കെഎ  -യ്ക്ക്�  01/07/2014-ല്  സ്ഥാര�
കെതി	ഴിലാ	ള  തിസ്ത�യംല് ശാമ്പള�  നര്ണ്ണായംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�  അകേäഹിPകെന്റ് എകേസ്റ്റംറ്റ്�  കെതി	ഴിലാ	ള
കേസംവന�	ലാ� കൂO സംര്വ്വtസം� കെവയംകേറ്റ്ജിന� പരഗണ്ച്ച്	ണ്�.  എന്ന	ല് 01/07/2014-കെലാ ശാമ്പള
പരഷ്ക്കരണ് ഉPരവ� പ്ര�	ര� സ്ഥാര� തിസ്ത�യംകെലാ കേസംവന�	ലാ� 7	ത്രം� പരഗണ്ച്ച്� ശാമ്പള�
നര്ണ്ണായംക്കുകേകേമ്പ	ള് 01/07/2014-ല് 16500-35700  രൂപ നരക്കല് 18000 /-  രൂപ അOസ്ഥാ	ന
ശാമ്പളPകേന  അര്ഹിതിയുള്ളു.  എന്ന	ല്  ശ്രീt.വജിയംന�  01/07/2014-ല്  16500-35700  രൂപ
നരക്കല്  19000  രൂപയം	ണ്�  ശാമ്പള7	യം  അനുവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  ശ്രീt.വജിയംന�  ശാമ്പള�  തി	കെഴി
സൂചപ്പ്ച്ച്  രtതിയംല്  ക്ര7t�രകേക്കണ്ടതു�  കൂടുതില്  നല്�യം  ആനുകൂലാ,ങ്ങള്  തിരകെ�
ഈO	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

01/07/2014 (ശാമ്പള പരഷ്ക്കരണ്�) 18000 (16500-35700)

01/06/2015 (ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�) 18500 (16500-35700)

17/06/2015 (പമ്പ� ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്ര് - അഭാ,ന്തര നയം7ന�) 18500 (18000-41500)

17/06/2016 (കെപ്ര	കേബഷിന് പൂര്Pt�രണ്Pനു വകേധായം7	യം) 19000 (18000-41500)

01/06/2017 19500 (18000-41500)

01/06/2018 20000 (18000-41500)

1-4-8-2 സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള് - ശാമ്പളപരഷ്കരണ്Pകെലാ അപ	�തി

സം.ഉ  (അച്ച്O  ) 8/2017 /  കൃഷി  /തിയംതി  17.05.2017  പ്ര�	ര� സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
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3	� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പള� 01/07/2014 മുതില് പരഷ്കരച്ച്� നല്�യംട്ടുണ്ട�. പ്രസ്തുതി ഉPരവും
പ്ര�	ര�  01.07.14  നു  കേശാഷി�  കേസംവനPല്  പ്രകേവശാച്ച്വരുകെO  ശാമ്പള�  പുതുക്കയം  ശാമ്പള
നരക്കലാ	യംരയ്ക്കു�.  ആതി	യംതി�  01.07.14  നു കേശാഷി� കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച്വരുകെO ശാമ്പള�,
അവര് കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച് |വസം� മുതില് പുതുക്കയം ശാമ്പള നരക്കകെന്റ് 7ന7� ആയം
16500  (16500-35700)  രൂപയം	യം  നര്ണ്യംക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  എന്ന	ല്  കൈവറ്റ്ലാ  കെനല്ല�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രPല്  01/07/2014  നു  കേശാഷി�  കേസംവനPല്  പ്രകേവശാച്ച്  സ്ഥാര�
കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� ശാമ്പളനര്ണ്യം� നOP,  കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച് |വസം� മുതില് 17500
(16500-35700)  രൂപയം	യം അനുവ|ച്ച്�  നല്�യംതി	യം �	ണുന്നു.  ഇതി�  അനുവ|യ്ക്ക്	ന	വല്ല.
വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. 

കെതി	ഴിലാ	ളയുകെO കേപര�
കേസംവനPല് പ്രകേവശാച്ച് 
|വസം�

അര്ഹി7	യം 
ശാമ്പള�

അനുവ|ച്ച് 
ശാമ്പള�

അജിയംന് വ.ആര് 03/01/2017 16500 17500

അനtഷി� എ�.കെ� 04/01/2017 16500 17500

സുനല്കു7	ര് കെഎ.ആര് 03/01/2017 16500 17500

ലാtന. എ�.പ. 03/01/2017 16500 17500

7ന.കെ�.എസം� 04/01/2017 16500 17500

ര	ധാ കെ�.റ്റ് 04/01/2017 16500 17500

ര	ഗണ്.എ.ആര് 04/01/2017 16500 17500

ശാ	ന്തകു7	ര.ആര്.കെ� 04/01/2017 16500 17500

ഷിtബ.വ.പ. 04/01/2017 16500 17500

ബന്ദു കെ�.കെ� 04/01/2017 16500 17500

സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� കൂടുതില് ശാമ്പള� അനുവ|ച്ച്തി� ക്ര7t�രകേക്കണ്ടതു� കൂടുതില്
നല്�യം തു� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-8-3 ന	ഷിണ്ല് കെപന്ഷിന് സ്കീംt� - യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് വഹിതി�- കൂടുതില് തു� അOവ	ക്ക

സം.ബ,വ.ന�./തിയംതി : 04/05-17 തി.03/04/2017

തു� : 17414

കെചക്ക� ന�. : 590188/03-05-2017
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സ്ഥാ	പനPകെലാ �മ്പ�ട്ട്ര് അസംസ്റ്റംന്റ്� ശ്രീt7തി.ശ്രീtകേ|വ വ.വ - യ്ക്ക്� 04/17 7	സംPകെലാ
ശാമ്പള7	യം  കെ7	P�  17414  രൂപ	  (14  |വസം�  ശൂന,കേവതിന	വധാ  @pay-20000,  DA-2400,
HRA-1500, CCA-350)  അനുവ|ക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇതില് ന	ഷിണ്ല് കെപന്ഷിന് സ്കീംt7കേലാക്കുള്ളാ
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  വഹിതി7	യം  2240  രൂപ	  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  പന്നtO�  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  വഹിതിവും�,
വ,ക്തഗതി വഹിതിവും� ഉള്കെപ്പ്കെO 4480  രൂപ	 ന	ഷിണ്ല് കെപന്ഷിന് സ്കീംt� അകെക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�
അOവ	ക്കു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�. (Mis:CBV No.01-05/17 dt.04/05/2017). എന്ന	ല് ന	ഷിണ്ല് കെപന്
ഷിന് സ്കീംt7കേലാക്കുള്ളാ യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  വഹിതി7	യം  അOവ	ക്കയം  2240  രൂപ  എന്നതി�  ശ്രീt7തി.
ശ്രീtകേ|വയുകെO  04/17  7	സംPകെലാ  ശൂന,കേവതിന	വധാ  |നങ്ങള്  �ണ്ക്ക	ക്ക	കെതി  കെ7	P�
വരു7	നPകെന്റ് പത്തു ശാതി7	ന7	ണ്�  (@pay-20000, DA-2400 = 22400).  യംഥാ	ര്ത്ഥPല്
04/17  7	സം�  അര്ഹി7	യം  ശാമ്പളPകെന്റ്  (16  |വസം�  @pay-20000,  DA-2400)  പത്തു
ശാതി7	ന7	യം  1195  രൂപ	  (pay-10667,  DA-1280  =  11947)  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  വഹിതി7	യം
അOവ	ക്കയം	ല് 7തിയം	യംരുന്നു. ഇക്ക	രണ്� ന7P� 1045 രൂപ	 യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് വഹിതി7	യം
കൂടുതില് അOവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�. കൂടുതില് അOവ	ക്കയം 1045 രൂപ	 തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-9 സുഗന്ധികൈതിലാ ഔഷിധാസംസം, ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ഓOക്ക	ലാ

1-4-9-1 �,	ഷി� ഹി	ന്ഡി� ലാ�ഗ� അലാവന്സം� -2259/- നര	�രക്കുന്നു

ജി.ഒ(പ)  ന�.125/2017  /(81)  /3ന്  തി.23.09.2017  പ്ര�	ര�  കെÁഷി,ല്  അലാവന്സം�
ഇനPല് പണ്� കൈ��	ര,� കെചയ്യുന്നവര്ക്ക� നല്കിയംരുന്ന �,	ഷി� ഹി	ന്ഡി� ലാ�ഗ� അലാവന്സം�
1.04.17  മുതില്  നര്Pലാ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  സ്ഥാ	പനPകെലാ  കേന	ണ്  പ്ള	ന്  (0039)
വ�ച്ച്റു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  ശ്രീt  ജിസ്റ്റംന്.O.കേജി	സം�,  എ.എസം�.ഒ,  ശ്രീt  അജിയം�.കെ�.എസം�,
അസംസ്റ്റംന്റ്�  എന്നവര്ക്ക�  തി	കെഴി  വവരക്കു�  വധാ�  �,	ഷി�  ഹി	ന്ഡി�  ലാ�ഗ�  അലാവന്സം�
നല്കിയംട്ടുണ്ട�.

1.  ജിസ്റ്റംന് O കേജി	സം�  ,   എ എസം� ഒ  

ക്ര7 ന�. വ�ച്ച്ര് ന�./തിtയ്യാതി കെചക്ക� ന�. തു�

1. CBV No.6-4/17/3-4-17 920465 220

2. ,, 6-5/17/2-5-17 920482 220

3. ,, 7-6/17/1-6-17 920498 220

4. ,, 9-7/17/1-7-17 083816 59

ആകെ� 719
2.  അജിയം� കെ� എസം�  ,   അസംസ്റ്റംന്റ്�  

1 ,, 7-7/17/1.7.17 083816 220

2 ,,6-8/17 /2.8.17 212408 220

3 ,,31-8/17 /29.8.17 227200 220

4 ,,6-10/17 4.10.17 227220 220

5 ,,6-11/17 /3.1.18 227235 220

6 ,,6-12/17 /1.12.17 227255 220 

7 ,,6-1/18 /4.1.18 227269 220

ആകെ� 1540
�,	ഷി� ഹി	ന്ഡി� ലാ�ഗ� അലാവന്സം� ഇനPല് നല്�യം 2259/- നര	�രക്കുന്നു. കേ7ല്

സൂചപ്പ്ച്ച്വരല് നന്നു� O തു� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-10 ഏലാ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പ	മ്പ	ടു�പ	റി

1-4-10-1 തു� അനുവ|ക്ക	P ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� കെചലാവ� കെചയ്തരക്കുന്നു

2017-18  കെലാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര�  6620- AICRP on Spices  എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടല്
420-Equipments  എന്ന കെഹിഡില് 3540 രൂപ കെചലാവ� കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് 3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്
സംയം	യം  ICAR  കെറിവന�  ശാtര്ഷി�Pല് 7	ത്രം7	ണ്�  തു� അനുവ|ച്ച്രക്കുന്നതി�.  Equipment
(Capital)  ശാtര്ഷി�Pല്  2016-17,  2017-18  എന്നt  വര്ഷിങ്ങളകെലാ	ന്നു�  തു�
അനുവ|ച്ച്ട്ട്കെല്ലന്നരകെക്ക,  O  ശാtര്ഷി�Pന�  ബജിറ്റ്�  വഹിതി�  വലായംരുPയംതു�,  തു�
കെചലാവഴിച്ച്തു� ക്ര7പ്ര�	ര7കെല്ലന്ന� ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു.

1-4-10-2 കേപ	ളഹി�സം� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� - അപ	�ങ്ങള്

2198 എന്ന ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� സം.ആര്.എസം� പ	മ്പ	ടു�പ	റിയംല് കേപ	ള കെഹി�സം�
നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം 2017-18 ല് തു� കെചലാവഴിച്ച്തികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

സം.ബ.വ ന� തു� സ്ഥാ	പന�

0052/03-2018 1,76,500
കെറിയംഡ്കേ�	 കേ�രള ലാ7റ്റ്ഡി�

0053/03-2018 1,23,500

ആകെ� 3,00,000

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� അപ	�തി�ള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

• 2013  കെലാ  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  1,00,000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളള
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  കെOണ്ടര്  നOപOക്ര7ങ്ങള്  പ	ലാകേക്കണ്ടതി	യംരുന്നു.  എന്ന	ല്
കെറിയംഡ്കേ�	ക്ക�  കേനരട്ട്�  പ്രവൃP  നOത്തുന്നതിന	യം  തു�  പന്വലാക്കു�യം	ണ്�
കെചയ്തരക്കുന്നതി�. 

• കെറിയംഡ്കേ�	യു7	യം �ര	റില് ഏര്കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.
• തു� പന്വലാച്ച്�  ഡി.ഡി  �	ലാ	വധാ�ഴിഞ്ഞിട്ടു�  (ന�  :587528  തി.31.03.2018,  SBI  )

കെറിയ്ഡ്കേ�	ക്ക� കൈ�7	റി	കെതി 3യംലാല് സൂക്ഷച്ച്ട്ടുണ്ട�. 
• ന	ളതുവകെരയു� കേപ	ളകെഹി�സം� നര്മ്മ്യൂ	ണ്� ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.

കേ7ല് അപ	�ങ്ങള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതു� കേപ	ളഹി�സം� നര്മ്മ്യൂക്കുന്നതിനുള്ളാ
നOപO�ള് അOയംന്തര7	യം സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-11 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 7ണ്ണുP

1-4-11-1 Oഷിó �ള്ച്ച്ര്കെച്ച്O�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന�  വരവല് കൂടുതില് കെചലാവ�–

Oഷിó �ള്ച്ച്ര്കെച്ച്O�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2017-18  വര്ഷിPല് കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്,  സംtഡി�  &  കേനഴ്സ്റി  RF,  കെനറ്റ്�  വര്ക്ക�  കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�  പ്ലാ	ന്റ്�ഗ�  കെപ്ര	ഡിക്ഷന്  എന്നt
അക്ക�ണ്ടു�ളല് നന്നു� 232398/- രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ആകെ� വറ്റു വരവ� 88920/-
7	ത്രം7	ണ്�. വശാ|	�ശാങ്ങള് �	ണു�.

ക്ര7
ന�

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� കെചലാവ� വരവ�

1 9338 19839

88920
2 0034 48900

3 6128 163659

ആകെ� 232398

2008-09 മുതില് 2014-15 വകെര നന്ന	യം പ്രവര്Pച്ച്രുന്ന O സ്ക്കീംt� 2015-16 വര്ഷി� മുതില്
ഉത്പ	|ന�  കുറിഞ്ഞി�  വരുന്നതി�  വ|ഗ്ദ്ധ  പരശാtലാന�  കേനOയംവരുകെO  അഭാ	വവും�  ഉത്പ	|ന
പ്രക്രയംയംല്  വരുന്ന  അണുബ	ധാ  മൂലാവും7	കെണ്ന്ന�  എന്�mയംറി  ന�-6/26-10-18 നുളള
7റുപOയംല്  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  നലാവലുംളള  വലാകേയംറിയം  അOസ്ഥാ	ന  സം��ര,ങ്ങള്
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുP  O  പദ്ധംതി  കെ7ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുവ	ന്  ശ്രീ7�  നOകേPണ്ടതു�  തുOര്  പ്രവര്Pന�
നരtക്ഷകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-11-2 Oഷി��ള്ച്ച്ര് കേപ്ര	ജിക്ടുകെലാ (6362) അസംസ്റ്റംന്റു7	ര്ക്ക� കേന	ണ് പ്ള	നല്നന്ന� 
കേഹി	ണ്കേറിറിയം� നല്�

തി	കെഴി പറിയുന്ന കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല് അസംസ്റ്റംന്റു7	ര	യം  കേജി	ലാ  കേന	ക്കുന്നവര്ക്ക�  കേന	ണ്
പ്ള	നല് നന്ന� കേഹി	ണ്കേറിറിയം� നല്കിയംട്ടുണ്ട�. ആയംതി� റിtകൂപ്പ്� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�. 
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CBV 
No./തിtയ്യാതി ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരുകെO കേപര� കെചക്ക� ന�. തു� കേപ്ര	ജിക്ട�

17-10/17/6.10.17
1.7സ്സ്� അഞ്ജു കേറി	സം� സംണ്ണാ
2.3�സംയം.കെ�.എ, സ്കീംല്ഡി� 
അസംസ്റ്റംന്റ്�സം�

362516
,,

8400
2100 Upgradation ....materials

,,
1.ആന്സം കെ�.എ
2.7tനു ര	ജു

,,
,,

3300
3300

Commercial....... as per 
NCS-TCP

14-8/17/3.8.17
1.7സ്സ്� അഞ്ജു കേറി	സം� സംണ്ണാ
2.3�സംയം.കെ�.എ, സ്കീംല്ഡി� 
അസംസ്റ്റംന്റ്�സം�

233965
,,

9100
7200 ,,

72-8/1730.8.17
1.ആന്സം കെ�.എ   
2.7tനു ര	ജു 362490 15500 ,,

73-8/17/30.8.17 ,, 362491 3630 കെ3സ്റ്റംവല് അലാവന്സം�

1-4-11-3 റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� കെഹിXല് നന്നു�(306-65-6371) 7റ്റ്� കേപ്ര	ജിക്ട� കെചലാവും�ള്ക്ക� തു� 
കെചലാവ ഴിച്ചു

6371-റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  കെഹിXല്  നന്നു�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന കേപ്ര	ജിക്ടന	യം  പണ്�
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7.
ന�.

സം.ബ.വ.ന�/
തിയംതി.

തു� കേപ്ര	ജിക്ട� കെഹിX � കേപ്ര	ജിക്ട� വവര�.

1 08/10-17, 12/10/2017 22573 9242
NABARD RIF Project on 
Kerasuraksha coconut climber

2 20/01-18, 23/01/2018 3694 9242

3 13/11-17, 25/11/2017 5000 9242

4 15/12-17, 26/12/2017 652 9242

4 174/03-18, 31/03/2018 8900 9242

5 25/02-18, 27/02/2018 8000 9242

6 175/03-18, 31/03/2018 3500 9242

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കെചലാവ�  തു��ള്  6371-റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  കെഹിXകേലായ്ക്ക്�  തിരകെ�
മുതില്കൂട്ടുന്നതിനുളള നOപO�ള് സംmt�രയ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-12 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

1-4-12-1 - കേന	ണ് പ്ള	ന് കെഹിXല് നന്നു� 7റ്റ്� കേപ്ര	ജിക്ട� കെചലാവും�ള് വ�7	റ്റ് കെചലാവ ഴിച്ചു
കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  കെഹിXല്  നന്നു�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന  7റ്റ്�  കേപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  പണ്�

കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7.
ന�.

സം.ബ.വ.ന�/
തിയംതി

തു� കേപ്ര	ജിക്ട�
കെഹിX �

കേപ്ര	ജിക്ട� വവര�

1
57/4-17
12/04/2017 15000 8287 NHM.Project on spices and aromatic plants.

2 62/6-17
05/06/2017

13800 8287 NHM Project on spices and aromatic plants.

3
63/6-17
05/06/2017 15000 8287 NHM Project on spices and aromatic plants.

4 140/5-17
22/05/2017

35353 2073 Centre for excellence in RICE

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കെചലാവ�  തു��ള്  കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  കെഹിXല്  നന്നു�  കെചലാവ 
ഴിയ്ക്കുന്നതിനുണ്ട	യം സം	ഹിചര,�  എകെന്തന്ന�  വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതു�  കേപ്ര	ജിക്ട�  കെചലാവും�ളുകെO  തു�
തിരകെ� മുതില്കൂകേട്ട്ണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-12-2 വ	റ്റ്�, സംര്വtസം� O	ക്സ� - അക്ക�ണ്ടല് തു� അOവ	ക്ക	കെതി അവകേശാഷിയ്ക്കുന്നു
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  എസം�.ബ.കെഎ.പട്ട്	മ്പയംകെലാ  വ	റ്റ്�,സംര്വtസം�  O	ക്സ�  (ഒ	ണ്കൈലാന്)

ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല്  (ന�.67094867704),  വവധാ ബല്ലു�ളല് നന്നു� കുറിവുംകെചയ്ത വ	റ്റ്�,  സംര്
വtസം�  O	ക്സ�  തു��ള്  സംര്ക്ക	രകേലായ്ക്ക്�  അOയ്ക്ക്	ന	യം  അവകേശാഷിയ്ക്കുന്നതി	യം  �	ണുന്നു.
(31/03/2018- ല് 129911 രുപ). സംര്ക്ക	രകേലായ്ക്കുള്ളാ നകുതി�ള് തി	7സം�വന	 അOയ്ക്കുന്നതിനുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രയ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�

1-4-12-3  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� ഇല്ല	കെതി സംവല് പ്രവൃP�ള് നOത്തുന്നു
സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള

കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല് പ്ര�	ര�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
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7തിയം	യം കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ സം	കേങ്കിതി� വ|ഗ്ധാന് തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 2017-18 ല് നOPയം
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന പ്രവൃP�ള് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� ഇല്ല	കെതി നOPയംട്ടുണ്ട�.

1) CBV NO. : 253/03-18/30.03.18
Cheque no. & Amount : 596851/31.03.18, Rs.388751/-
Head : 8287- Arch shaped Nursery shed

2) CBV NO. : 378/03-18/30.03.18
Cheque no. & Amount : 596898/31.03.18, Rs.201600/-
Head : 2176- Arch shaped Nursery shed

ഈ പ്രവൃPയു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 7റ്റ്� അപ	�ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

1. സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P� 7	നmല് പ്ര�	ര� 7ര	7P� പ്രവൃP�ള്ക്ക� വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�, എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
7തിയം	യം  കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന്  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല്
�mകേട്ട്ഷിന് വളച്ച്	ണ്� 7ര	7P� പ്രവൃP നOPയംരക്കുന്നതി�.  കേ7ല് പ്രവൃP�ള് ഒരു7ച്ച്�
7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  കെOണ്ടര്  മുകേഖന  നOകേPണ്ടതി	യംരുന്നു.  കെOണ്ടര്  നOപOക്ര7ങ്ങള്
പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്� പ്രവൃP നOPയംരക്കുന്നതി�.

2. കെOണ്ടര് നOപOക്ര7ങ്ങള് പ	ലാക്ക	തിരുന്നതിന	ല്  28.09.2015  കെലാ സം.ഉ(പ)ന�.429/2015/
3ന് ഉPരവ� പ്ര�	ര� കെOണ്ടര് 3tസു� (അOങ്കില് തു�യുകെO 0.2% - Min-500, Max-2000),
നരതിദ്രവ,വും� (അOങ്കില് തു�യുകെO 2.5 %) ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല.
കേ7ല്  പ്രവൃP�ളുകെO  അളവും�ള്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  അളവ�  പുസ്ത��  സൂക്ഷക്കു�കേയം	,
സം	കേങ്കിതി� വ|ഗ്ധാന് ആയംതി�  പരകേശാ	ധാച്ച്�  പൂര്Pt�രണ് സം	ക്ഷ,പത്രം� നല്കു�കേയം	
കെചയ്തട്ട്ല്ല.

3. പ്രവൃP ഏകെറ്റ്ടുP �ര	റു�	രു7	യം എഗ്രികെ7ന്റ്� ച7യ്ക്കു�കേയം	, �ര	റു�	രല് നന്നു� കെപര്
കേ3	7ന്സം� ഗ,	രന്റ് ഈO	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല.
നര്മ്മ്യൂ	ണ്  പ്രവൃP�ള്ക്ക�  കേ�രള  കെ�ട്ട്Oനര്മ്മ്യൂ	ണ്  കെതി	ഴിലാ	ള  കേക്ഷ7നധാ  വഹിതി�,
ആ|	യംനകുതി എന്നവ അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല.

4. കേ�രള  കെപ	തു7ര	7P�  7	നmലാകെലാ  വ,വസ്ഥാ�ള്  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ടു7	ത്രം�  7ര	7P�
പ്രവൃP�ള് നര്വഹികേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-12-4 - കെ3ന്സംങ്ങ� പ്രവൃP- നOപO�ള് ക്ര7 പ്ര�	ര7ല്ല
സംര്ക്ക	ര്  സ്ഥാ	പന7	യം  കെ7റ്റ്ല്  ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം�  കെഷി	ര്ണ്ണൂരല്  നന്നുളള  വവധാ

വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക	യം തി	കെഴി കേചര്P കെവ�ച്ച്റു�ള് പ്ര�	ര�  2179  ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� രൂ.
389869.00 കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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ക്ര7 ന� സം.ബ.വ ന�. കെചക്ക� ന� തു�
1 246/03-18/30.03.18 596571/30.03.18 231198.00
2 247/03-18/30.03.18 596572/30.03.18 100359.00
3 250/03-18/30.03.18 596575/30.03.18, 58318.00

389875.00
കെക്ര ഡിറ്റ്� കേന	ട്ട്� (-) 6.00
ആകെ� 389869.00

ഈ  തു�  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  ഇനങ്ങള്  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  നയം7Pന�
വരുദ്ധം7	യം കേനരട്ട്� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 ന� ഇന� അളവ� വലാ
1 D Fence chainlink 3mm 1719.70kg(700m) 286510
2 Angle  165cm long– 150no.s 103359
ആകെ� 389869

കേ7ല് ഇനങ്ങള് കേ�ന്ദ്രPകെലാ കെതി	ഴിലാ	ള�കെള ഉപകേയം	ഗച്ച്� പ	OPനു ചുറ്റു� കെ3ന്
സം�ങ്ങ� പ്രവൃP�ള് നര്വഹിക്കുന്നതിന� വ	ങ്ങയംതി	കെണ്ന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഇതു 
സം�ബന്ധിച്ച്� തി	കെഴി പറിയുന്ന അപ	�ങ്ങള് ഉണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.

1)  നലാവലുംള്ളാ കേസ്റ്റം	ര്പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്പ്ര�	ര� കെ7റ്റ്ല് ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം� ലാ7റ്റ്ഡില് നന്നു� �	ര്
ഷി�  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  7	ത്രം7	ണ്�  കെOണ്ടര്/�mകേട്ട്ഷിന്  നOപO�ള്  കൂO	കെതി  കേനരട്ട്�
വ	ങ്ങ	വുംന്നതി�. കെ7റ്റ്ല് ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം� ഉദ്പ	|പ്പ്ക്ക	P 700 7tറ്റ്ര് Tata Wiron Chain Link ഉള്
കെപ്പ്കെOയുളള  ഇനങ്ങള്  കെOണ്ടര്/�mകേട്ട്ഷിന്  നOപO�ള്  കൂO	കെതി  കേനരട്ട്�  വ	ങ്ങയംതി�  ക്ര7
പ്ര�	ര7ല്ല.

2)  സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല് പ്ര�	ര�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
7തിയം	യം  കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന്  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  കൂO	കെതി
പ്രവൃP�ളുകെO  അളവും�ള് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം അളവ�  പുസ്ത��  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.ഈ നര്
കേäശാങ്ങള് പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

3)  കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്  DSR Vol-XII  കേപജി� ന�. 46, 50  എന്നt കേപജു�ളല് കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള്
നOPയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഓ ഡിറ്റ്� തിtയംതി വകെര വ	ങ്ങയം സം	ധാനങ്ങള് ഉപകേയം	ഗച്ച്� പ്രവൃP
പൂര്Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.അOയംന്തര7	യം  പ്രവൃP  പൂര്Pt�രച്ച്�  വവര�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

ഭാ	വയംല്  കേസ്റ്റം	ര്പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്/കേ�രള  കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല്  എന്നവയംകെലാ
വ,വസ്ഥാ�ള് പ	ലാച്ച്� വ	ങ്ങലും�ള്/ നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവൃP�ള് നOകേPണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-13  പ്ര	കേ|ശാ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, അമ്പലാവയംല്

1-4-13-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� അപ	�തി�ള്
RARS  അമ്പലാവയംലാകെന്റ്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ഓ3tസം�  �	ഷി�  ബ	ലാന്സു�  ബ	ങ്കി�

നtക്കയംരുപ്പു� തിമ്മ്യൂലുംള്ളാ വ,തി,	സം� കെപ	രുPകെപ്പ്ടുത്തുന്ന റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്
Contra,  Internal  Receipt,  Fund  Transfer  എന്നവ  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതില്  അപ	�ങ്ങള്
�	ണുന്നു.

1) Contra Entry

2016-17  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  ഓ3tസം�  �	ഷി�  ബുക്ക�  നtക്കയംരുപ്പു�  ബ	ങ്കി�
നtക്കയംരുപ്പു� തിമ്മ്യൂല് വ,തി,	സംങ്ങള് തി	രതി7,കെപ്പ്ടുPയം റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്
“Contra  ” ഇനPല് വരവുംഭാ	ഗP� �	ഷി� ബുക്കല് അക്ക�ണ്ട� കെചയ്തതു� എന്ന	ല് ബ	ങ്കില്
അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യാ	Pതു7	യം 67,13,434/- രൂപയു�, കെചലാവുംഭാ	ഗP� �	ഷി� ബുക്കല് കെചലാവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്  നന്നു�  7	റി	Pതു7	യം  (കെപയ്കെ7ന്റ്�  ആവ	Pതി�)
49,96,589/-  രൂപയു�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഇതുപ്ര�	ര7	ണ്�  2016-17  ല്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�
കെപ	രുPകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

57049064921 CA
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0007/03-2015 31-Mar-2015 515892 57359
2 Contra Voucher 0027/05-2015 06-May-2015 0 80125
3 Contra Voucher 0038/05-2015 22-May-2015 0 28870
4 Contra Voucher 0009/06-2015 18-Jun-2015 0 8815
5 Contra Voucher 0001/03-2017 31-Mar-2017 783866 1000000
6 Contra Voucher 0010/03-2017 31-Mar-2017 0000 1671454
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0004/04-2015 09-Apr-2015 0 12945
2 Contra Voucher 0088/05-2015 18-May-2015 0 579
3 Contra Voucher 0001/02-2017 28-Feb-2017 0000 1212025
4 Contra Voucher 0002/03-2017 31-Mar-2017 100000 2000000
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57049083966 FR
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0023/08-2014 09-Aug-2014 0 534
2 Contra Voucher 0078/08-2014 31-Aug-2014 0 6350
3 Contra Voucher 0020/11-2014 14-Nov-2014 0 6850

RF67010436276 ICAR RF
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0076/03-2014 31-Mar-2014 901072 350000
2 Contra Voucher 0077/03-2014 31-Mar-2014 071055 284760
3 Contra Voucher 0035/10-2014 16-Oct-2014 0 21885
4 Contra Voucher 0038/10-2014 17-Oct-2014 0 13170
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0078/03-2014 31-Mar-2014 812346 99586

67116847347 - EMD -DEPOSIT
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0009/02-2015 09-Feb-2015 716780 1500000

ACCOUNT CLOSED
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0007/07-2014 01-Jul-2014 0 2040
2 Contra Voucher 0080/08-2014 31-Aug-2014 0 65761
3 Contra Voucher 0071/10-2014 31-Oct-2014 0 47244
4 Contra Voucher 0023/12-2014 09-Dec-2014 0 1255
5 Contra Voucher 0039/12-2014 20-Dec-2014 0 47201
6 Contra Voucher 0001/08-2015 10-Aug-2015 0 30900
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67155787468 VAT & IT (Zero balance)
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0002/02-2017 03-Feb-2017 645937 29750

67219434897 EAP
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0078/03-2014 31-Mar-2014 812346 99586
2 Contra Voucher 0001/01-2017 04-Jan-2017 0000 147500
3 Contra Voucher 0001/02-2017 28-Feb-2017 0000 1212025
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0010/03-2017 31-Mar-2017 0000 1671454

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  തു��കെളല്ല	�  തികെന്ന  2018  7	ര്ച്ച്�  31  ന�  (2017-18  സം	മ്പP�വര്
ഷിPല്)  വരവുംഭാ	ഗP�  �	ണ്ച്ച്വ  അതി	തി�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  ക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്തതി	യു�,
കെചലാവുംഭാ	ഗP�  �	ണ്ച്ച്വ അതി	തി�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല് നന്ന�  പന്വലാച്ച്തി	യു� �	ണ്ച്ച്�
റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് നന്നു� ഒഴിവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഈ N	ന്സം	ക്ഷനു�ള്
ഒന്നു� തികെന്ന ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടു�ളല് പ്രതി3ലാച്ച്ട്ട്ല്ല. അതി	യംതി� ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് ക്രഡിറ്റ്�
കെചയ്തു എന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുPയം 67.13 ലാക്ഷ� രൂപ O തിയംതിയംല് ഒരു ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടു�ളലും�
വരവ� വന്നട്ട്ല്ല.  അതുകേപ	കെലാ കെചലാവുംഭാ	ഗP� �	ണ്ച്ച്രക്കുന്ന 49.96  ലാക്ഷ� രൂപയു� ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടു�ളല് നന്ന� പന്വലാച്ച്ട്ട്ല്ല. 

2017-18 

2017-18  കെലാ  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ലും�  ഇതുകേപ	കെലാ
ഓ3tസം� �	ഷി� ബുക്ക� നtക്കയംരുപ്പു� ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പു� തുലാ,തികെപ്പ്ടുP	ന	യം Contra Entry -
�ള്  ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുണ്ട�.  വരവ�  ഭാ	ഗP�  ഓ3tസം�  ബുക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPതി	യു�  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല്  വര	Pതു7	യം  1013995  രൂപയു�,  കെചലാവും  ഭാ	ഗP�  6268699  രൂപയു7	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി�. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.
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57049064921 CA
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0075/03-2018 31-Mar-2018 00 962236
2 Contra Voucher 0067/03-2018 31-Mar-2018 411319 4500

57049083966 FR
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0076/03-2018 31-Mar-2018 00 3000

RF67010436276 ICAR RF
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0078/03-2018 31-Mar-2018 180560 1
2 Contra Voucher 0080/03-2018 31-Mar-2018 100 1
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0081/03-2018 31-Mar-2018 000 1
2 Contra Voucher 0084/03-2018 31-Mar-2018 180560 31

RF67081689576 RKVY
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0069/03-2018 31-Mar-2018 495301 1316
2 General Payment 0358/03-2018 31-Mar-2018 495300 564
3 General Payment 0274/03-2018 31-Mar-2018 160967 44000
4 General Payment 0283/03-2018 31-Mar-2018 495299 11860
5 General Payment 0284/03-2018 31-Mar-2018 160968 15000

67116847347 .EMD -DEPOSIT
Not Reconciled Credits
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Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Internal Payment 0002/03-2018 01-Mar-2018 069704 7000
2 Internal Payment 0014/03-2018 14-Mar-2018 000 2000
3 Internal Payment 0006/03-2018 28-Mar-2018 045375 2000
4 Internal Payment 0007/03-2018 28-Mar-2018 045376 15000
5 Internal Payment 0008/03-2018 31-Mar-2018 045377 10000

67155787468 VAT & IT (Zero balance)
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0067/03-2018 31-Mar-2018 411319 4500
2 Contra Voucher 0069/03-2018 31-Mar-2018 495301 1316
3 Contra Voucher 0070/03-2018 31-Mar-2018 160986 19527
4 Contra Voucher 0071/03-2018 31-Mar-2018 180559 23382

67219434897 EAP
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0071/03-2018 31-Mar-2018 180559 23382

PRIME67335143055
Not Reconciled Debits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0084/03-2018 31-Mar-2018 180560 31
2 Contra Voucher 0081/03-2018 31-Mar-2018 000 1
3 Contra Voucher 0075/03-2018 31-Mar-2018 00 962236
4 Contra Voucher 0076/03-2018 31-Mar-2018 00 3000
Not Reconciled Credits
Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Contra Voucher 0078/03-2018 31-Mar-2018 180560 1
2 Contra Voucher 0080/03-2018 31-Mar-2018 100 1
3 Contra Voucher 0083/03-2018 31-Mar-2018 180560 5274231
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കേ7ല്  തു��കെള	ന്നു�  തികെന്നയു�  2018  ഡിസം�ബര്  31  വകെരയു�  ബ	ങ്കില്
ക്രഡിറ്റ്	വും�കേയം	, 7	റു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല. 

കൂO	കെതി  2017-18  കെലാ റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടല് നന്ന�
ബല് ന�.0083/03-2018 പ്ര�	ര� 31.03.2018 ന� 5274231 രൂപ RF അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 7	റ്റ്യംട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് O  തു� കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടല് നന്ന�  പന്വലാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�  �	ണ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�,  RF
അക്ക�ണ്ടല് Not Reconciled Debits  ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടല് നന്ന�
കുറിവ� കെചയ്യാ	P തു� RF അക്ക�ണ്ടല് വരവ	യം യു3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നു.

2) Internal Receipt

2016-17  വ	ര്ഷിക്കണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  Internal  Receipt  ഇനPല്  2915173/-  രൂപ
ഓ3tസം�  ബുക്കല്  വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  ക്രഡിറ്റ്�
ആവ	Pതു7	യം  റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഈ  തു��ള്
എല്ല	� തികെന്ന 2018  7	ര്ച്ച്�  31-ാ	� തിയംതി ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് ക്രഡിറ്റ്� വന്നതി	യം �	ണ്ച്ച്�
ഒഴിവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഈ തു��കെള	ന്നു� തികെന്ന ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് ക്രഡിറ്റ്� കെചയ്തട്ട്ല്ല.
ഇതി� അOയംന്തര7	യം പരകേശാ	ധാച്ച്� ആവശാ,7	യം നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

Sl.
No

Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount Bank A/C

1 Internal Receipt 0008/10-2015 31-Oct-2015 0 22 57049064921 CA
2 Internal Receipt 0004/01-2017 31-Jan-2017 228846 15000 67116847347 EMD
3 Internal Receipt 0001/03-2017 21-Mar-2017 228859 15000 67116847347 EMD
4 Internal Receipt 0003/03-2017 28-Mar-2017 228864 15000 67116847347 EMD
5 Internal Receipt 0109/07-2014 01-Jul-2014 0 2040 Account Closed
6 Internal Receipt 0080/10-2014 10-Oct-2014 0 7314 Account Closed
7 Internal Receipt 0081/10-2014 23-Oct-2014 0 1598772 Account Closed
8 Internal Receipt 0011/08-2015 01-Aug-2015 0 50000 67155787468 VAT & IT
9 Internal Receipt 0009/02-2017 28-Feb-2017 0000 1212025 67219434897 EAP

2915173

3) Fund Transfer 

2017-18  റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  EAP  ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് �	ഷി� ബുക്കല്
കെചലാവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുP, ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല്നന്ന� 7	റി	കെതി 2008414 രൂപ ��പ� കേN	ളര്ക്ക�
N	ന്സ്ഫര് കെചയ്തതി	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് 2018 ഡിസം�ബര് 31 വകെരയു� ഈ തു�
��പ� കേN	ളര്ക്ക� കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല. സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO �tഴിലുംള്ളാ ഒരു സ്ഥാ	പനPല് നന്നു�
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കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര് കെചയ്തതി	യം �	ണ്ച്ച് തു� ഇത്രംയു� �	ലാ7	യം  7	റി	കെതി
�Oക്കുന്നതി� പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�. 

• കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  Contra  Entry-  �ള്  7ക്കതിലും�  കെചക്ക�  നമ്പറു�കേള	  7റ്റ്�
വശാ|	�ശാങ്ങകേള	 ഇല്ല. കേരഖകെപ്പ്ടുPയം പലാ കെചക്ക� നമ്പറു�ളു� കെതിറ്റ്	ണ്�.

• റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് പര	7ര്ശാച്ച് എന്N�ളല് 7ക്കതു� കേ�ന്ദ്രPകെലാ ഒരു ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 7കെറ്റ്	രു അക്ക�ണ്ടകേലാകേക്ക	,  കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കേലാകേക്ക	 N	ന്സ്ഫര്
കെചയ്ത തു��ള	ണ്�.  എന്ന	ല് അവ ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളല് ക്രഡിറ്റ്�  ആവ	കെതിയു�,
പന്വലാക്ക	കെതിയു� |tര്ഘ�	ലാ7	യം �Oക്കുന്നതി� ഉചതി7ല്ല. 

• ഒരു ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 7കെറ്റ്	രു അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� തു� N	ന്സ്ഫര് കെചയ്യുന്നതിന�
അOസ്ഥാ	ന7	ക്കയം കേരഖ�ള് സൂക്ഷച്ച്ട്ട്ല്ല.

4) വരവല് കുറിവ�

2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  ആകെ�  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  റിസംപ്റ്റ്�  6,24,07,930/-
രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് (Ufast
bank transaction summery) 5,88,52,475/- രൂപ 7	ത്രംകേ7 വരവ� വന്നട്ടുള്ളു.

ക്ര7 
ന�

അക്ക�ണ്ട�
വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് സം�ക്ഷപ്ത� പ്ര�	ര� 
ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

1 3	� റിവനó/57049083966 3130430

2 ഇ എ� ഡി/67116847347 1094016

3 VAT/67155787468 1042641

4 PRIME/67335143055 14605318

5 KAU RF/67010436276 38596386

6 RKVY RF/67081689576 383684

ആകെ� 58852475

വ,തി,	സം�

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ആകെ�
ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് സം�ക്ഷപ്ത� 
പ്ര�	ര� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ,തി,	സം�

6,24,07,930 5,88,52,475 35,55,455
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5) അഭാ,ന്തര വരവ�

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPല്  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  അഭാ,ന്തര  വരവ�  2,16,46,873/-
രൂപയം	ണ്� (3	� റിവനó). എന്ന	ല് 3	� റിവനó ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് (നമ്പര് 57049083966)
31,30,430/-രൂപ  7	ത്രംകേ7  വരവ�  വന്നട്ടുള്ളു.  ബ	ക്ക  തു�യം	യം  1,85,16,443/-രൂപ  ഏകെതികെക്ക
അക്ക�ണ്ടു�ളലാ	യം	ണ്� നകേക്ഷപക്കകെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്നതി� എന്നതി� വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

6) ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� കേരഖ�ള് ലാഭാ,7ല്ല

ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്�  ഇനPല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം 3,06,89,384/-രൂപയംല്  ബ	ങ്കി�
പലാശാ ഒഴികെ� വവധാ അക്ക�ണ്ടു�ളല് നന്ന	യം 3,06,73,959/-രൂപ പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.എന്ന	ല്
ഇതിന� ആധാ	ര7	ക്കയം കേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ഇന� തു�

BANK MISTRANSACTIONS 3735343

QUOTATION[EMD] 2504467

SALES TAX 537712

SECURITY DEPOSIT 6277831

VAT 203657

BY ADJUSTMENTS 17414949

ആകെ� 3,06,73,959/-

7) വരവുംതു��ള് �ണ്ക്കകെലാടുക്കുന്നതില് അപ	�ങ്ങള്

2017-18  കെലാ  വരവുംതു��ള്  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യുന്നതില്  ഗുരുതിര7	യം  അപ	�ങ്ങള്
�	ണുന്നു. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

a)   ഒകേര വരവ� രണ്ട� തിവണ് കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നു  

പ്രതി|ന വരു7	ന� രണ്ട� തിവണ് യു3	സ്റ്റംല് Internal Receipts കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. 

ആ|,തിവണ് അകെക്ക�ണ്ട� കെചയ്തതി� രണ്ട	�തിവണ് അകെക്ക�ണ്ട� കെചയ്തതി�

ബല് ന� തിയംതി തു� ബല് ന� തിയംതി തു�

44/01-2018 7.1.18 74506 185/01-2018 8.1.18 74506

45/01-2018 7.1.18 22476 187/01-2018 8.1.18 22476

2/02-2018 1.2.18 5660 88/02-2018 2.2.18 32508
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3/02-2018 1.2.18 26848

6/02-2018 5.2.18 4165
89/02-2018 5.2.18 30655

7/02-2018 5.2.18 26490

15/02-2018 6.2.18 6435
90/02-2018 7.2.18 19456

16/02-2018 6.2.18 13021

22/02-2018 8.2.18 14595
91/02-2018 9.2.18 21442

23/02-2018 8.2.18 6847

27/02-2018 9.2.18 11950
94/02-2018 12.2.18 23524

28/02-2018 9.2.18 11574

30/02-2018 12.2.18 44225
96/02-2018 14.2.18 63901

32/02-2018 12.2.18 19676

34/02-2018 14.2.18 17189
97/02-2018 15.2.18 33608

35/02-2018 14.2.18 16419

42/02-2018 15.2.18 12111
98/02-2018 16.2.18 17041

43/02-2018 15.2.18 4930

39/02-2018 16.2.18 7233
99//02-2018 17.2.18 17023

40/02-2018 16.2.18 9790

45/02-2018 17.2.18 25965
100/02-2018 19.2.18 60345

46/02-2018 17.2.18 34380

50/02-2018 19.2.18 30470
101/02-2018 20.2.18 37039

51/02-2018 19.2.18 6569

55/02-2018 20.2.18 15435

102/02-2018 22.2.18 42307

56/02-2018 20.2.18 7785

93/11-2017 30.11.18 250

60/02-2018 21.2.18 1085

59/02-2018 21.2.18 7982

73/02-2018 26.2.18 20294
103/02-2018 27.2.18 24249

74/02-2018 26.2.18 3955
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76/02-2018 27.2.18 10830
104/02-2018 28.2.18 17652

77/02-2018 27.2.18 6822

38/03-2018 13.3.18 12031
102/03-2018 14.3.18 36666

39/03-2018 13.3.18 24635

35/03-2018 12.3.18 32230
104/03-2018 13.3.18 42835

36/03-2018 12.3.18 10605

3/03-2018 1.3.18 17380 105/03-2018 2.3.18 24825

4/03-2018 1.3.18 9445

80/02-2018 28.2.18 22694
107/03-2018 1.3.18 46364

81/02-2018 28.2.18 23670

ഈ  അപ	��  ചൂണ്ടക്ക	ണ്ച്ചുകെ�	ണ്ട�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�
(ന�.05/16.01.2019)  7റുപO  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  വരവും�ള്  കൃതി,തികേയം	കെO  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�,
ആയംതി�  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  കെചയ്യുന്നല്ല  എന്ന�  വ,ക്ത7	ണ്�.  7	ത്രം7ല്ല  യു3	സ്റ്റംല്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം വരവും�ളുകെO ഇരട്ട്പ്പ്� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെന്റ് കൃതി,തികെയം ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�. 

b) Bank Mistransaction     

തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  തു��ള്  Bank  Mistransactions  എന്ന�  കേരഖകെപ്പ്ടുP
വരവകെലാടുPട്ടുണ്ട�. 

ബല് ന� തിയംതി തു� ബ	ങ്കി�

117/03-2018 31.03.2018 1561339 EAP - 67219434897 

118/03-2018 31.03.2018 1057829 PRIME- 67335143055

വരവകെലാടുPതിന�  ആധാ	ര7	യം  രസംtതി�ള്/കേരഖ�ള്,  രജിസ്റ്റംറു�ള്  എന്നവ
ലാഭാ,7	ക്ക	ന	വശാ,കെപ്പ്ട്ട്�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  (ന�.05/16.01.2019)  നല്�കെയംങ്കിലും�  7റുപO
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  യംഥാ	ര്ത്ഥPല്  വരവ�  വര	P  ഇത്രംയു�  വലായം  തു��ള്  വരവ	യം
�ണ്ക്കകെലാടുPതികെന്റ്  �	രണ്�  വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതു�,  ആയംതിനOസ്ഥാ	ന7	യം  കേരഖ�ള്
പരകേശാ	ധാനക്ക	യം ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

c)   രസംtതി�ളല്ല	കെതി തു� അകെക്ക�ണ്ട� കെചയ്തതി�  

യു3	സ്റ്റംല് Internal Receipts ആയം തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന തു��ള് വരവകെലാടുPട്ടുണ്ട�.
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ബല് ന� തിയംതി തു�
186/01-2018 8.1.18 65429
198/01-2018 31.1.18 226000
199/01-2018 17.1.18 30097
119/12-2017 21.12.17 123000
120/12-2017 22.12.17 17100
121/12-2017 23.12.17 125000
122/12-2017 26.12.17 42000
131/12-2017 16.12.17 44026
132/12-2017 6.12.17 100000
134/12-2017 30.12.17 20000
92/02-2018 12.2.18 400000
93/02-2018 12.2.18 300000
95/02-2018 14.2.18 50000
51/03-2018 17.3.18 12000
52/03-2018 17.3.18 29550
97/03-2018 9.3.18 6800
99/03-2018 21.3.18 80000
100/03-2018 21.3.18 288500
101/03-2018 16.3.18 54967
103/03-2018 14.3.18 50625
106/03-2018 1.3.18 2300000
108/03-2018 31.03.18 5151218
109/03/2018 26.3.18 529200
188/01-2018 11.1.18 100000
189/01-2018 11.1.18 236200
190/01-2018 11.1.18 500000
191/01-2018 11.1.18 200000
192/01-2018 29.1.18 180000
193/01-2018 29.1.18 36000
194/01-2018 29.1.18 1600
195/01-2018 30.1.18 30000
196/01-2018 30.1.18 30000
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രസംtതി�ളകേലാ	, രജിസ്റ്റംറു�ളകേലാ	 കേരഖകെപ്പ്ടുP	കെതി യൂ3	സ്റ്റംല് 7	ത്രം� വരവകെലാടുP
തു��കെള  സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|	ശാങ്ങള്  ആര	ഞ്ഞുകെ�	ണ്ട�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�
(ന�.05/16.01.2019) 7റുപO ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

1-4-13-2 കേ7ള�ളുകെO വരവും കെചലാവും �ണ്ക്കു�ള് കൃതി,7	യം പരപ	ലാക്കുന്നല്ല

2017-18  സം	മ്പP� വര്ഷിPല് അമ്പലാവയംല് പ്ര	കേ|ശാ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രPല്
നOPയം  പൂകെപ്പ്	ലാ,  ചക്ക  7കേഹി	ത്സാവ�  തുOങ്ങയം  കേ7ള�ളുകെO  വരവ�  കെചലാവ�
തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

പൂകെപ്പ്	ലാ വരവ� 

പ്രകേവശാന പ	സം� 9427890
സ്റ്റം	ള് വ	O� 2430430
ഐüt� സ്റ്റം	ള് വ	O� 1526000
ഫുഡി� കേ�	ര്ട്ട്� വ	O� 1100000
വ	ഹിന പ്ര|ര്ശാന� 130000
നഴ്സ്റി വ	O� 170000
ഓപ്പ്ണ് കേÁസം� വ	O� 64000
ഹി	ന്ഡിക്ര	ഫ്റ്റ്� പ്ര|ര്ശാന� വ	O� 30000
അ7�കെസ്മാന്റ്� പ	ര്ക്ക� 450000
കേO	കെയംCറ്റ്� 6000
അഡിmഞ്ചിര് ടൂറിസം� 122745
അകേ�mറിയം� കേഷി	 143439

15600504

ചക്ക 7കേഹി	ത്സാവ�

സ്റ്റം	ള് 690600
Oക്കറ്റ്� 658410
7റ്റുള്ളാവ 157200

1506210

ആകെ� കേ7ള�ളുകെO വരവ� : 15600504+1506210 = 1,71,06,714 രൂപ
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കെചലാവ�

551-Exibition  /Kissanmela  എന്ന  ശാtര്ഷി�Pല്  കേ7ല്പ്പ്റിഞ്ഞി  കേ7ള�ള്ക്ക	യം
1,58,39,725  രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതു കൂO	കെതി കേ7ള�ള് നOന്ന |വസംങ്ങളലും�  കേ7ള�ള്
ക്കുകേവണ്ടയുള്ളാ  ഇതിര  സംജ്ജ്t�രണ്ങ്ങള്ക്കു7	യം  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  കേസംവനവും�
വനകേയം	ഗച്ച്ട്ടുണ്ട�.  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  ഉള്കെപ്പ്കെOയുള്ളാ  7റ്റ്�  ശാtര്ഷി�ങ്ങളല്  നന്നു�
കേ7ള�ളുകെO  ഉപകേയം	ഗPന	യം  നOtല്  വസ്തുക്കളു�,  അലാങ്കി	ര  കെചO�ളു�  വ	ങ്ങുന്നതിന	യു�
തു��ള് കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഓഡിറ്റ്� നര്കേ|ശാങ്ങള്

• നലാവല് 3	� കെറിവനó എന്ന ശാtര്ഷി�Pലാ	ണ്� കേ7ള�ളുകെO വരവ� ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതി�.
കേ7ള�ളുകെO വരവ� പ്രകേതി,�� ശാtര്ഷി�Pല് അകെക്ക�ണ്ട� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

• 2018  കെലാ പൂകെപ്പ്	ലാ നOത്തുന്നതിന	യം ഭാരണ്, സം	കേങ്കിതി� അനു7തി ലാഭാച്ച് ഡിയംറിക്ടര്
ഓ3�  എക്സകെറ്റ്ന്ഷികെന്റ്  Extn  (5)  88131/17  തിയംതി  7.12.17  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�
പൂകെപ്പ്	ലാക്കുകേവണ്ട 7	ത്രം7	യം ഒരു കേസംവ�ഗ്സം� ബ	ങ്കി�  അകെക്ക�ണ്ട� ആര�ഭാക്കുവ	നു�,
പൂകെപ്പ്	ലാ  തിtര്ന്ന	ലുംOന് നtക്കയംരുപ്പ്�  തു� ��പ�  കേN	ളറുകെO അകെക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  അOച്ച്�
അകെക്ക�ണ്ട�  കേ®	സം�  കെചയ്യുവ	നു�  നര്കേ|ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കേ7ല്  നര്കേ|ശാ�
പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല. പൂകെപ്പ്	ലാക്ക� 7	ത്രം7	യം അകെക്ക�ണ്ട� ആര�ഭാക്കു�യു�, പൂകെപ്പ്	ലായുകെO വരവും
കെചലാവും�ള് O അകെക്ക�ണ്ട� വഴി 7	ത്രം� നOകേPണ്ടതു7	ണ്�.

• കേ7ള�ളുകെO  ആവശാ,Pന	യം  നOത്തുന്ന  നര്മ്മ്യൂ	ണ്  പ്രവര്Pനങ്ങള്,
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്,  കെചO�ള്,  നOtല് വസ്തുക്കള്,  വത്തു�ള് എന്നവയുകെO വ	ങ്ങലും�ള്
മുതിലാ	യംവ  കേ7ള�ളുകെO  നOPപ്പ്ന	യം  അനുവ|ച്ച്  ശാtര്ഷി�Pല്  നന്ന�  7	ത്രംകേ7
കെചലാവഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന� ഉറിപ്പു വരുകേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-3 പൂകെപ്പ്	ലാ - വരവ� ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല

1)   കേസ്റ്റംജി� കേഷി	  

അമ്പലാവയംലാകെലാ �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രPല് വച്ച്�  2018  ജിനുവര  1  മുതില്  18
വകെര  നOന്ന  പൂകെപ്പ്	ലാ  കേ7ളയംല്  18ാ	�  തിtയ്യാതി  കൈവകുകേന്നരP�  'District  Award  and
International Mega night' എന്ന കേസ്റ്റംജി� കേഷി	 നOത്തുന്നതിന	യം കേസംവന കേസം	ഷി,ല് സംര്വ്വtസം�
ഓര്ഗകൈനകേസംഷിന്,  കെ�	ളഗപ്പ്	റിക്ക�  അവസംര�  നല്�യംരുന്നു.  2017  ഡിസം�ബര്  7	സം�
30ാ	�  തിtയ്യാതി  ഇരു�ക്ഷ�ളു�  ഒപ്പുവച്ച്  �ര	ര്  നബന്ധിന�ള്  പ്ര�	ര�  കേസ്റ്റംജി�  കേഷി	
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നOത്തുന്നതിന�  പൂകെപ്പ്	ലാ  ഗ്രി�ണ്ട�  വട്ടുനല്കുന്നതിന	യം  കേഷി	വല്  നന്നു�  ലാഭാച്ച്
വരു7	നPകെന്റ് 30%കേ7	 കുറിഞ്ഞിതി� 3 ലാക്ഷ� രൂപയു� കെസം��രറ്റ് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്	യം  1  ലാക്ഷ�
രൂപയു� നല്�	ന് വ,വസ്ഥായുണ്ട	യംരുന്നു.  കെസം��രറ്റ്  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  15.  1  .2018 നു�,  കേഷി	
തു�  18.01.2018  നു7	ണ്� �ര	ര് പ്ര�	ര� നല്കേ�ണ്ടയംരുന്നതി�.  എന്ന	ല് O തു��ള് ഒന്നു�
തികെന്ന കേസംവ 0 ന കേസം	ഷി,ല് സംര്വ്വtസം� ഓര്ഗകൈനകേസംഷിന്,കെ�	ളഗപ്പ്	റിയംല് നന്നു� ആര്
എ ആര് എസം�  അമ്പലാവയംലാന�  ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല.  O  തു� എത്രംയു�  കെപട്ട്ന്ന�  ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2)   ഐüt� സ്റ്റം	ള്  

2018  പൂകെപ്പ്	ലാ  കേ7ളയംല്  ഐüt�  വല്പ്പ്ന  നOP	ന	യം  ശ്രീt  സംലാ�  വ  കെ�
എന്നയം	ള്ക്ക�  1,67,000/-  ക്ക� ഒരു സ്റ്റം	ള് വട്ടുനല്�യംരുന്നു.  എന്ന	ല് ഇകേäഹിPല് നന്നു�
40000/-രൂപ  7	ത്രംകേ7  ഈ ഇനPല് ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളു.  ലാഭാക്ക	നവകേശാഷിക്കുന്ന  1,27,000/-  രൂപ
ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

ഇന� കേപര� �ര	റി	ര്  പ്ര�	ര�
നശ്ചയംച്ച് തു�

ലാഭാച്ച്
തു�

ലാഭാകേക്കണ്ട
തു�

കേസ്റ്റംജി� കേഷി	
കേസംവന കേസം	ഷി,ല്  സംര്വ്വtസം�  ഓര്
ഗകൈനകേസംഷിന്, കെ�	ളഗപ്പ്	റി 4,00,000 0 4,00,000

ഐüt�
സ്റ്റം	ള്

സംലാ� വ കെ� 1,67,000 40000 1,27,000

1-4-13-4 അOയ്ക്ക് കേലാലാ� - കേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

സ്ഥാ	പനPകെലാ  വവധാ  കേബ്ല്യു	ക്കു�ളലുംള്ളാ എ�കേ|ശാ�  13000  �.  ഗ്രി	�  അOയ്ക്ക്യുകെO
കേലാലാ� �കേലാ	ഗ്രി	7ന� 50 രൂപ നരക്കല് ശ്രീt.ഷി	ജി, മുള്ളാന് 7Oക്കല്, എOക്കല്, അമ്പലാവയംല്
എന്ന  വ,ക്തയു7	യം  15-11-2017  -ാ	�തിtയംതി  ഉറിപ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേലാലാനOപO�ളുകെOയു�  ലാഭാ,7	യം
വരവകെന്റ്യു� കേരഖ�ള് ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്�  (12/17.01.2019)  പ്ര�	ര� ആവശാ,കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�
പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭാ,7	യംല്ല. ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-5 കുരുമുള�� കേലാലാ� കെചയ്യാ	നുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�
2016-2017  -ല്  വളകെവടുP  2676.85  �.കേലാ	  ഉള്കെപ്പ്കെO  31.03.18-ന�  കേസ്റ്റം	ക്കല്

കേശാഷിക്കുന്ന (കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേവ	ള,�  -IV,  കേപജി� ന�. 60) 4591.35  �.ഗ്രി	� കുരുമുള�� കേലാലാ�
കെചയ്യുന്നതിനുള്ളാ  നOപO�ള്  ന	ളതുവകെര  സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  സ്ഥാ	പനPന�  നഷ്ടം�
സം�ഭാവക്ക	P വധാPല് കേലാലാ നOപO�ള് അOയംന്തര7	യം സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-13-6 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈP�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന� - സം	മ്പP� നഷ്ടം�

Production and distribution of planting material and value added products  (6258)“ ”
എന്ന റികേവ	ള്വങ്ങ� 3ണ്ടകെന്റ് പ്രവര്Pനവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� Oഷിó�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈP�ളുകെO
ഒരു  ഉല്പ്പ്	|ന  യൂണ്റ്റ്�  പ്രവര്Pക്കുന്നുണ്ട�.  2017-18  വര്ഷികെP  ഇതികെന്റ്  പ്രവര്Pന�
പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് വരവല് കൂടുതില് കെചലാവ� വന്നരക്കുന്നതി	യം �	ണുന്നു.

'ഹി	ര്ഡിനങ്ങ�'  കെചയ്യാ	P  കുപ്പ്യംല്  നറിച്ച്  വ	ഴികൈP�ള്  ആര്.ആര്.എസം�.
കൈവറ്റ്ലായംല്  നന്നു�,  ബ  അര്  എസം�  �ണ്ണാ	റിയംല്  നന്നു�  O  കേ�ന്ദ്രPകേലാക്ക�
കെ�	ണ്ടുവര�യു�  ഹി	ര്ഡിനങ്ങ�  അOക്കമുള്ളാ  തുOര്  പ്രവര്Pനങ്ങള്  ഇവകെOവച്ച്�
നOത്തു�യു7	ണ്� കെചയ്യുന്നതി�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

വ	ഴികൈP�ള് വ	ങ്ങയം കെചലാവ�

ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്/ കെചക്ക� നമ്പര് തു� 
ഹി	ര്ഡിനങ്ങ� കെചയ്യാ	P 
വ	ഴികൈP�ളുകെO എണ്ണാ�

കേനന്ത്രന് 7കേന്റ്	ള

1 14/6-17/897585/2-6-17 200000

2 144/17-18/897584/2-6-17 272650 2000 300

3 110/7-17-18/897602/25-7-17 54150 300

4 165/3-18/160942/20-3-18 217550 1000 190

5 167/3-18/160943/20-3-18 87400 800

ആകെ� 8,31,750 3800 790
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് Oഷിó�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈP�ളു� അതികെന്റ് മൂലാ,വും�

ഇന�
2017-18 ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് Oഷിó�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈP�ള് (
വ	ര്ഷി� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര�) ഇതികെന്റ് മൂലാ,�

കേനന്ത്രന് 9156 9156 x 25 = 2,28,900

7കേന്റ്	ള 147 147 x 35 = 5145

ആകെ� 2,34,045
വ,തി,	സം�

കെചലാവ� വരവ� വ,തി,	സം�

8,31,750 2,34,045 5,97,705
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കേ�ന്ദ്രPകേലാക്ക�  കെ�	ണ്ടുവന്ന  Oഷിó�ള്ച്ച്ര്  കെചO�കെള  കുപ്പ്യംല്  നന്ന�  7	റ്റ്
വൃPയം	ക്കല്, ഹി	ര്ഡിനങ്ങ� കേചമ്പറികേലാക്ക� 7	റ്റ് കേപ	ര്ട്ട്� കേNയംകേലാക്ക� 7	റ്റ് സ്ഥാ	പക്കല്, ഹി	ര്
ഡിനങ്ങന�  കേശാഷി�  കേപ	ളPtന്  �വറികേലാക്ക�  7	റ്റ്ല്  തുOങ്ങയം  നരവധാ  കേജി	ലാ�ള്ക്ക�
കേവണ്ടവരുന്ന  7നുഷി,	ദ്ധംm	നPകെന്റ്യു�  അകേതി	കെO	പ്പ്�  ആവശാ,7	യം  വരുന്ന  ഭാ�തി�
സം�വധാ	നങ്ങളുകേOയു�  മൂലാ,� കൂO ഇകേതി	കെO	പ്പ്� കേചര്ക്കുകേമ്പ	ള് ഈ പ്രവര്PനPല് വലായം
നഷ്ടം� സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�. ഇതി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തിലാPല് പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-7 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈതി�ളുകെO വ	ങ്ങല് - 2,00,000/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു
ബ.അര്.എസം�  �ണ്ണാ	റിയംല്  നന്നു�  Oഷിó�ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈP�ള്

കെ�	ണ്ടുവരുന്നതിന	യം ബല് നമ്പര്  14/6-17/897585/2-6-17 പ്ര�	ര� ശ്രീt.  ര	കേജിഷി� പ  സം(O
എ)  ക്ക�  200000/-രൂപ  അഡിm	ന്സം�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതി�  തിtര്പ്പ്	ക്കയംതികെന്റ്യു�  വ	ങ്ങയം
കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ്യു� വവരങ്ങള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതിന	ല് O തു� ഓഡിറ്റ്� തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

 1-4-13-8 അലാങ്കി	ര കെചO�ള് - സംm�	ര, നഴ്സ്റിയംല് നന്നുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്

റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  പ്രവര്Pനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഗകേവഷിണ്
വഭാ	ഗ� കേ7ധാ	വയുകെO ആര്4/64831/17/22-9-17  സംര്ക്കുലാര് പ്ര�	ര� വP�,  നOtല് വസ്തുക്കള്
എന്നവ  സംm�	ര,  നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	  7റ്റ്�  ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	  വ	ങ്ങ,  വല്പ്പ്ന
നOത്തുവ	ന് പ	Oല്ല എന്ന� നര്കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�  ( Quality of seeds, value added products and“
other  items  distributed  from  KAU  should  be  strictly  monitored.  Outsourcing  of  plants,
repotting  and  sales  etc.  are  not  permitted ).  ” എന്ന	ല്  ഓ ഡിറ്റ്�  വര്ഷിPല്
ഇPരPലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള് നOPയംട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7 
ന�

ബല് നമ്പര് തു� ഇന� റി7	ര്ക്സ�

1 55/11-17/905369/10-11-17 160000
കെജിര്ബറി 
കൈതി�ള്

ച	ജിഡി� ഗ	ര് ഡിന് അകേഗ്രി	 സംര്
വ്വtസം�, പൂകെന

2 80/2-18/811523/8-2-18 198850 ഓര്ക്കഡി� 
കൈതി�ള്

കേഗ്രിസം� ഓര്ക്കഡി�, തിരുവനന്തപുര�

3 215/3-18/160956/21-3-18 244150
ഓര്ക്കഡി� 
കൈതി�ള് കേഗ്രിസം� ഓര്ക്കഡി�, തിരുവനന്തപുര�

ആകെ� 6,03,000
കെചO�ളുകെO 7ള്ട്ട്പ്ലാകേക്കഷിന	ണ്� ഇതി�  ഉപകേയം	ഗച്ചുകെവങ്കില് ഇതില് നന്നു� ലാഭാ,7	യം

പുതിയം കൈതി�ളുകെOയു� അവയുകെO വല്പ്പ്നയുകെOയു� വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതി�
വല്പ്പ്ന ആവശാ,Pകേലാക്ക	ണ്� വ	ങ്ങയംകെതിങ്കില് ഇതില് എത്രം എണ്ണാ� വല്പ്പ്ന നOP, ഈ
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ഇനPല്  ലാഭാ,7	യം  തു�,  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാ  നtക്കയംരപ്പ്�  എന്നt  വവരങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുP
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറു� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

1-4-13-9 ലാഭാ,7	യം 3ണ്ടലും� അധാ�7	യം കെചലാവഴിച്ചു
2017-18  സം	മ്പP� വര്ഷിPകെലാ കേന	ണ് പ്ലാ	ന്  -  പ്ലാ	ന് കെചലാവും�ള്ക്ക	യം  ��പ�

കേN	ളറില്  നന്നു�  O  കേ�ന്ദ്രPന�  ലാഭാ,7	യം  തു�  7.70  കേ�	O  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല് ഈ
ഇനPല് കെചലാവ	ക്കയംരക്കുന്നതി�  10.52  കേ�	O  രൂപയം	ണ്�.  അധാ�7	യം  കെചലാവ	ക്കയംതി�
2.82  കേ�	O രൂപ.  ഇതി�ഏതി� 3ണ്ടല് നന്ന	ണ്� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നകെതിന്നു� ഇതിന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗt�	ര�  നല്�യംട്ടുകേണ്ട	  എന്നുമുള്ളാ  വവരങ്ങള്  നല്�	ന്  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന്(നമ്പര്.1  )  പ്ര�	ര�  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�  7റുപO  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  വ�7	റ്റ്
കെചലാവഴിച്ച് തു� അതി	തി� അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� തിരച്ച്Oകേക്കണ്ടതു� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്തിന� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO അ�ഗt�	ര� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-13-10 കേലാബര് കെചലാവും�ളു� അഭാ,ന്തര വരു7	നവും�
2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPകെലാ  കേലാബര്  കെചലാവും�ളു�  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  ആഭാ,ന്തര

വരു7	നവും�  തിമ്മ്യൂല്  വലായം  വ,തി,	സം�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  3	�  പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യം
കേലാബര് ഇനPല് ഭാt77	യം തു� കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ള് ഇതിനുസംരച്ചുള്ളാ അഭാ,ന്തര വരു7	ന�
ഇവകെO ലാഭാ,7	വുംന്നല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

കേലാബര് കെചലാവും�ള്

സ്ഥാര കെതി	ഴിലാ	ള�ള്(141) 2,76,38,515

�	ഷിmല് കെതി	ഴിലാ	ള�ള്(142) 2,22,94,444

ആകെ� 4,99,32,959

അഭാ,ന്തര വരവ� 2,16,46,873

ആഭാ,ന്തര  വരവ	യം  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  കേ7ല്  തു�യംല്
പൂകെപ്പ്	ലായുകെO വരവ�  കൂO  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.  പൂകെപ്പ്	ലായംല് നന്നുള്ളാ വരവും�ള് പ്രകേതി,� ശാtര്
ഷി�Pല്  ബുക്കുകെചയ്യാ	Pതിന	ല്  ഇവ  കേവര്തിരകെച്ച്ടുക്ക	നു�  സം	ദ്ധം,7ല്ല.
ആയംതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  പൂകെപ്പ്	ലായുകെO  കെചലാവും�ളു�  കൂO  കേ7ല്  കെചലാവകേന	കെO	പ്പ്�  കേചര്
ക്കുകേമ്പ	ള് വരവനPല് വലായം കുറിവ� �	ണുന്നു.

കേലാബര് കെചലാവ� 4,99,32,959
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പൂകെപ്പ്	ലായുകെO കെചലാവ� 1,58,39,725

ആകെ� 6,57,72,684

അഭാ,ന്തര വരവ� 2,16,46,873

വ,തി,	സം� 4,41,25,811

1-4-13-11 സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ള് - ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി� - പലാശാ അധാ� 
�	ലായംളവകേലാക്ക� അനുവ|ച്ചു

സം.ഉ  (അച്ച്O)8/2017/കൃഷി/തിയംതി  17.05.2017  പ്ര�	ര�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ 3	�
കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  ശാമ്പള�  പരഷ്കരച്ച്�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  പ്രസ്തുതി  ഉPരവും  പ്ര�	ര�  01.07.14
മുതില് 31.05.17 വകെരയുള്ളാ ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി� നലാവകെലാ പ എ3� പലാശാ നരക്കല്
ന	ലും  തുലാ,  ഗഡുക്കള	യം  01.07.17,  01.01.18,  01.07.18,  01.01.19  തിയംതി�ളല്
അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  ഇതില്  ആ|,  ഗഡു  01.07.17-ന�  8.7%  പലാശാ  നരക്കല്
അനുവ|ക്കുകേമ്പ	ള്,  പുതുക്കയം  ശാമ്പള�  പണ്7	യം  നല്�	വുംന്ന  04/17  മുതില്  6/17  ഉള്
കെപ്പ്കെOയുള്ളാ  മൂന്നു  7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ  പലാശായം	ണ്�  അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി�.  എന്ന	ല്
അമ്പലാവയംല് പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രPകെലാ  കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്
കുOശ്ശി�  14  7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ  പലാശാസംഹിതി7	ണ്�  അനുവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�  (സം  ബ  വ
ന�.28/05-2018 തിയംതി 05.05.18). ആയംതിന	ല് കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� പലാശായംനPല് കൂടുതില്
തു� അനുവ|ച്ച്രക്കുന്നു. വശാ| വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�.

കേപര�
ശാമ്പള 
കുOശ്ശി�

അര്ഹി7	യം പലാശാ 
(@ 8.7% മൂന്നു 
7	സംകേPക്ക�)

അനുവ|ച്ച് പലാശാ 
(@ 8.7% പതിന	ലും 
7	സംകേPക്ക�)

അധാ�� 
നല്�യംതി�

1 കേ�ളു പ. കെ�. 86163 1874 8746 6872
2 കു7	രന് O.ജി. 141604 3080 14373 11293
3 ര	വുംണ്ണാ ഇ. 134749 2931 13677 10746
4 കൃഷ്ണന് എ. എസം�. 116878 2542 11863 9321
5 ശാ	ന്ത സം. 119011 2588 12080 9492

6
രഘുപ്രസം	|� 
ഇ.എ.

92030 2002 9341 7339

7 ചന്ദ്രന് ആര് 98624 2145 10010 7865
8 ജിയംപ്ര�	ശാ� പ. 104337 2269 10590 8321
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9 7	തിó പ. വ. 97566 2122 9903 7781
10 7ണ്�ണ്ഠന് പ. 102590 2231 10413 8182
11 അറുമുഖന് പ. 102579 2231 10412 8181
12 തിങ്കി� വ കെ�. 99805 2171 10130 7959

13
സുകൈബ| എ�. 
കെ�

96584 2101 9803 7702

14 തിങ്കി7ണ്. 91920 1999 9330 7331
15 സംതി എ� എന്. 85419 1858 8670 6812

16
അസ്മാ	ബ എ� 
പ.

102617 2232 10416 8184

17 ആയംഷി കെ� 104640 2276 10621 8345
18 സുഹിറി 102735 2234 10428 8194

19
അജിതികു7	ര 
കെ� പ.

77885 1694 7905 6211

20 തിലാ�ന് കെ� വ. 11309 246 1148 902

21
സുനല്കു7	ര് 
എന് സം.

11309 246 1148 902

22 സുകൈബര് കെ� 11060 241 1123 882
23 കെസംബ	സ്റ്റം,ന് 10252 223 1041 818

24
ഷി	ബന് 
കെപ�കേലാ	സം�

10996 239 1116 877

25 ര	ജു വ പ. 9411 205 955 750
26 ലാജിtഷി� കേപ	ള് 11275 245 1144 899

27
കൃഷ്ണന്കുട്ട് ഇ 
കെ�.

11150 243 1132 889

28 ലാPt3� വ.എ� 11309 246 1148 902
29 ര	ഘവന് O.ജി. 11309 246 1148 902
30 ര ഞ്ജാP� O. 10513 229 1067 838
31 സംറി	ജുätന് പ. 11275 245 1144 899
32 റിഷിt|� മുഹിമ്മ്യൂദ്കുട്ട് 11275 245 1144 899
33 സുകേരഷി� ഇ. 10167 221 1032 811

34
ജിയംപ്ര�	ശാ� കെ� 
കെജി

11309 246 1148 902

35 ബനു സം ബ. 11309 246 1148 902
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36 ഷിബു കെ�. 10841 236 1100 864
37 റിജി പ വ. 11309 246 1148 902
38 അനtഷി� പ വ. 11309 246 1148 902
39 ബനു എ കെ�. 11068 241 1123 882
40 അനൂപ� പ. 11309 246 1148 902
41 സുധാtര് എ� കെ�. 11347 247 1152 905
42 വ	സു വ. 11275 245 1144 899

43
കേസംതു7	ധാവന് 
കെ� യു.

11275 245 1144 899

44 സംനല് കെ� ജി. 11275 245 1144 899
45 |കേനഷി� പ. 11275 245 1144 899

46
സംകേജിഷി� കെ� 
എന്

11275 245 1144 899

47 പ്ര|tഷി� കെ� കെ�. 11213 244 1138 894

48
സുകേരന്ദ്രന് എന് 
കെ�.

11275 245 1144 899

49
സുനല് ബ	ബു 
എ, എസം�.

11275 245 1144 899

50
മുഹിമ്മ്യൂ|ലാ വ 
കെ�.

11275 245 1144 899

51 സുകേരന്ദ്രന് O ഒ. 11275 245 1144 899

52
അനല്കു7	ര് 
കെ�.

11275 245 1144 899

53 വജിയംന് സം. 11275 245 1144 899
54 പ്രസം	|� O ആര്. 11275 245 1144 899
55 ഗരtഷി� എ�. 11309 246 1148 902
56 പുഷ്കരന് പ. 11275 245 1144 899
57 സുഭാ	ഷി� എന്. 11275 245 1144 899
58 കെന�ഷി	|� ഇ. 11148 242 1132 890

59
സുധാ	�രന് പ 
സം.

11313 246 1148 902

60 ര	ജു സം. 11275 245 1144 899
61 രവtന്ദ്രന് പ പ. 11275 245 1144 899
62 അജിP� എന് 11275 245 1144 899
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ബ.
63 റിഹിt� വ. 11275 245 1144 899

64
ഷി	ജികേ7	ന് യു 
പ.

10905 237 1107 870

65
അബ്ദുള് റിഷിt|� 
കെ� എ�.

11275 245 1144 899

66 ഉസ്മാ	ന് O എസം�. 11275 245 1144 899
67 വകേന	|� ഇ കെ�. 11275 245 1144 899
68 ജിയംപ്ര�	ശാ� സം. 11275 245 1144 899
69 വജു കെ�. 11275 245 1144 899
70 റിജി സം ബ. 10469 228 1063 835
71 |കേനഷി� സം ആര്. 11275 245 1144 899
72 ഉണ്ണാകൃഷ്ണന് കെ�. 10939 238 1110 872
73 ജിയംന് ആര് O. 11090 241 1126 885
74 സംäഖ� വ എ�. 11275 245 1144 899
75 രകേ7ഷി� ബ	ബു. 11275 245 1144 899
76 ഗരജി കെ� വ. 11309 246 1148 902
77 വനtതി ഇ കെ�. 11309 246 1148 902

78
കൈഷിന 
കേജി	സം3�.

10449 227 1061 834

79 7ണ് അമ്മ്യൂ. 8430 183 856 673
80 വജി വ കെജി. 10449 227 1061 834
81 ഖ|tജി ഇ. 11309 246 1148 902
82 ലാtലാ ഇ. 11309 246 1148 902
83 സംന്ധു എല്. 11309 246 1148 902
84 സുജി	തി പ. 11309 246 1148 902

85
ര	ധാ	7ണ് എ� 
വ.

11309 246 1148 902

86 ഷിtബ എ� ആര്. 11309 246 1148 902
87 ആശാ സം കെ�. 11309 246 1148 902
88 ഷിജി എ വ. 11309 246 1148 902
89 പ്രസംtന കെ�. 11309 246 1148 902
90 ഷിtജി O സം. 11309 246 1148 902
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91
ഷി3	നP�ാ� പ 
എ�.

11313 246 1148 902

92 പ്രtതി കെ� എ. 11313 246 1148 902
93 ഷി	ഹി| സം. 11275 245 1144 899
94 സംന്ധു പ. 11275 245 1144 899
95 കേരഖ O കെ� 11275 245 1144 899
96 ഷിtബ ജി. 11275 245 1144 899
97 ആ7ന സം. 11275 245 1144 899

98
കൈസംനബ എ� 
പ.

10767 234 1093 859

99 ഉഷി പ കെ� 9740 212 989 777
100 പുഷ്പ എ� ഡി. 11275 245 1144 899
101 ബന്ദു സംതി,ന് 11275 245 1144 899
102 സുനതി എ� ആര് 11275 245 1144 899
103 ജിന പ O 10660 232 1082 850
104 ശാ	ര| അറുമുഖ�. 11275 245 1144 899
105 രഞ്ജാന വ. 11275 245 1144 899
106 �7ലാ എസം�. 11275 245 1144 899

107
ജിലാജി എന് 
എസം�.

10969 239 1113 874

ആകെ� 29,35,506 63,847 2,97,954 2,34,107
കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� അധാ�� നല്�യം തു� തിരകെ� ഈO	ക്കുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള്

സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-12 വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്� പ	ലാക്കുന്നല്ല

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPല്  24,77,911/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  വവധാ  തിര�
കൈപപ്പു�ളു�  ഷിtറ്റു�ളു�  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  ഗ	ല്വകൈനസ്ഡി�  അയംണ്  ഇനങ്ങള്  വവധാ  ശാtര്
ഷി�ങ്ങളലാ	യം വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.

Date
Bill No
(GNPT)

Ref No Party Detail Head
Amount
(Rs)

[0033] - (Non-Plan)
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28/Sep/2017 0133/09-2017 BR.No.879/17-18 DEEPAM STEELS 410 (Repair & Maintenance) 127000
28/Sep/2017 0134/09-2017 BR.No.880/17-18 DEEPAM STEELS 410 (Repair & Maintenance) 61650
27/Oct/2017 0164/10-2017 BR.No.1071/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 14347
27/Oct/2017 0165/10-2017 BR.No.1072/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 10980
27/Oct/2017 0166/10-2017 BR.No.1073/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 14347
31/Oct/2017 0173/10-2017 BR.No.1081/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 13810
31/Oct/2017 0174/10-2017 BR.No.1082/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 14950
28/Dec/2017 0145/12-2017 BR.No.1392/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 14400
28/Dec/2017 0146/12-2017 BR.No.1393/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 14929
28/Dec/2017 0147/12-2017 BR.No.1394/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 14314
28/Dec/2017 0148/12-2017 BR.No.1395/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 16680
28/Dec/2017 0149/12-2017 BR.No.1396/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 10930
05/Jan/2018 0021/01-2018 BR.No.1437/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 86389
05/Jan/2018 0022/01-2018 BR.No.1438/17-18 DEEPAM STEELS 910 (Civil Works) 6000
05/Jan/2018 0025/01-2018 BR.No.1445/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 13060
17/Feb/2018 0158/02-2018 BR.No.1841/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 8640
17/Feb/2018 0159/02-2018 BR.No.1842/17-18 DEEPAM STEELS 551 (Exhibition/ Kissanmela) 10600
20/Feb/2018 0181/02-2018 BR.No.1870/17-18 DEEPAM STEELS 910 (Civil Works) 14430
20/Feb/2018 0187/02-2018 BR.No.1878/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 82370
27/Feb/2018 0237/02-2018 BR.No.1940/17-18 DEEPAM STEELS 910 (Civil Works) 14850
31/Mar/2018 0361/03-2018 BR.No.2352/17-18 DEEPAM STEELS 840 (Other Items) 8660
[2146] - Annual Plan 2015-16 - Large scale production of elite black pepper cuttings
for Wynadu district, RARS, Ambalavayal
31/Mar/2018 0340/03-2018 BR.No.2324/17-18 DEEPAM STEELS 420 (Equipment/Machinery) 298000
[2176] - Annual plan 16-17-Net work project on seed and nursery programme
25/Jul/2017 0099/07-2017 BR.No.380/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 122380
26/Oct/2017 0161/10-2017 BR.No.1065/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 16910
[2179] - Annual plan 16-17-stationwise funding
11/Jan/2018 0083/01-2018 BR.No.1504/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 7610
12/Feb/2018 0094/02-2018 BR.No.1773/17-18 DEEPAM STEELS 420 (Equipment/Machinery) 14460
12/Feb/2018 0095/02-2018 BR.No.1774/17-18 DEEPAM STEELS 420 (Equipment/Machinery) 12170
12/Feb/2018 0096/02-2018 BR.No.1775/17-18 DEEPAM STEELS 420 (Equipment/Machinery) 4683
25/Sep/2017 0107/09-2017 BR.No.845/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 50700
[2198] - Annual plan 16-17-Black pepper cutting production in Idukki and Wynad, RARS Ambalavayal
07/Dec/2017 0045/12-2017 BR.No.1279/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 100000
[6126] - Seed and nursery programme -- RF Mode
28/Sep/2017 0126/09-2017 BR.No.872/17-18 DEEPAM STEELS 600 (RF - Operational 11750
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Expenses)

28/Sep/2017 0127/09-2017 BR.No.873/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

5980

28/Sep/2017 0128/09-2017 BR.No.874/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

10740

28/Sep/2017 0129/09-2017 BR.No.875/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

8350

25/Aug/2017 0284/08-2017
BR.No.654/A /17-
18

DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

12040

11/Jul/2017 0042/07-2017 BR.No.333/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

60920

[6258] - Production and distribution of planting materials and value added products –
RF Mode

27/Dec/2017 0131/12-2017 BR.No.1378/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

28150

27/Dec/2017 0132/12-2017 BR.No.1379/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

25865

12/Feb/2018 0097/02-2018 BR.No.1776/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

111860

12/Feb/2018 0098/02-2018 BR.No.1777/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

106510

12/Feb/2018 0099/02-2018 BR.No.1778/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

43020

20/Feb/2018 0186/02-2018 BR.No.1877/17-18 DEEPAM STEELS
600 (RF - Operational 
Expenses)

57919

[8287] - National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants
31/Mar/2018 0341/03-2018 BR.No.2325/17-18 DEEPAM STEELS 300 (TA) 15004

31/Mar/2018
-0377/03-
2018

BR.No.2368/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 8270

21/Feb/2018 0191/02-2018 BR.No.1882/17-18 DEEPAM STEELS 921 (Farm Development) 71790
20/Feb/2018 0184/02-2018 BR.No.1875/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 48250
20/Feb/2018 0185/02-2018 BR.No.1876/17-18 DEEPAM STEELS 921 (Farm Development) 66419
11/Jan/2018 0081/01-2018 BR.No.1502/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 6150
07/Dec/2017 0044/12-2017 BR.No.1278/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 271300
23/Nov/2017 0097/11-2017 BR.No.1197/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 35400
28/Sep/2017 0130/09-2017 BR.No.876/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 25350
28/Sep/2017 0138/09-2017 BR.No.884/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 59160
28/Sep/2017 0139/09-2017 BR.No.885/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 134320
[9550] - KAU State Plan project 2013-14." Station wise funding on going reserch
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pojects and minorinfrastructure support during 2013-14 " 
05/Jan/2018 0026/01-2018 BR.No.1446/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 9665
05/Jan/2018 0027/01-2018 BR.No.1447/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 11940
05/Jan/2018 0028/01-2018 BR.No.1448/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 11940
20/Feb/2018 0188/02-2018 BR.No.1879/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 13170
20/Feb/2018 0189/02-2018 BR.No.1880/17-18 DEEPAM STEELS 214 (Operational Cost) 6430
TOTAL 2477911

2013  കെലാ  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  15000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളള
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  �mകേട്ട്ഷിന്/  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	യംരുന്നു.  കേ7ല്
വ	ങ്ങലും�ള് സം�ബന്ധിച്ച്� ലാഭാ,7	യം വ�ച്ച്റു�ള് ഒട്ടു7ക്കവയുകെO നOപO ക്ര7Pലും� �mകേട്ട്ഷിന്
സം�ബന്ധിച്ച്  പര	7ര്ശാ7ല്ല.  6  എണ്ണാPല്  7	ത്രം�  6.3.17  കെലാ  ഡി  478/17  (ii)  �mകേട്ട്ഷിന്
കേന	ട്ട്tസം� പ്ര�	രകെ7ന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.

3യംല് ന�. E - 1312 /17 കെലാ 26.6.17 കെലാ അകേതി നമ്പര് �mകേട്ട്ഷിന് കേന	ട്ട്tസം� പ്ര�	ര�,
റി	പ്പ്ഡി�  രtതിയംല് കുരുമുളകു പ്രവര്ധാന�  നOത്തുന്നതിന	യം  രണ്ട�  ഇന�  സ്കീംmയംര്   ജി.  പ.
കൈപപ്പ്നു� 18.9.17 കെലാ അകേതി ന�. കേന	ട്ട്tസുപ്ര�	ര� റി	പ്പ്ഡി� 7ള്ട്ട്പ്ലാകേക്കഷിന് രtതിയംല് പ്രവര്
ധാന�  നOത്തുന്നതിന	യം  രണ്ട�  ഇന�  സ്കീംmയംര്   റി�ണ്ട�  ജി.  പ.  കൈപപ്പ്നു�  �mകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  മൂന്നു തിവണ്യു� കുറിഞ്ഞി  നരക്ക�  കേ�m	ട്ട്�  കെചയ്ത |tപ�  സ്റ്റംtലാകെന അ�ഗt�രച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന് കേ7ധാ	വ സംകൈപ്ലാ ഓഡിര്  നല്�യംതി	യു� 3യംലാല് �	ണുന്നു. ഈ ഉPരവും�ള്
കേപ	ളഹി�സം� പുനര്നര്മ്മ്യൂ	ണ്�, കുരുമുളകു പ്രവര്ധാന� എന്നവയ്ക്ക്�ക്ക� ജി.ഐ ഇനങ്ങള് സംകൈപ്ലാ
കെചയ്യുന്നതിന	കെണ്ന്ന�  കെപ	തുകേവ  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുള്ളാതില്ല	കെതി,  ആയംവ  ഒരു  പ്രകേതി,�
�	ലായംളവകേലാക്കുള്ളാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്�  അല്ല.  ഒരു  സംവകേശാഷി  വ	ങ്ങല്  നOപOക്ക	യം
അ�ഗt�രച്ച് �mകേട്ട്ഷികെന്റ് കെവളച്ച്Pല് ഒരു വര്ഷികേPക്കുള്ളാ സംകെപ്ലാ മുഴുവന് ഒരു സംm�	ര,
സ്ഥാ	പനകെP  ഏല്പ്പ്ക്കുന്നതി�  നയം7പര7ല്ല.  ആവര്Pനകെച്ച്ലാവുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO അനുവ	|കേP	കെO വ	ര് ഷി� കെOന്ഡിര് ക്ഷണ്ച്ച്� വ	ര്ഷി�ക്കര	റില് ഏര്
കെപ്പ്O	വുംന്നതി	ണ്�.

വര്ഷിPലുംOനtള�  വവധാ  ജി.ഐ  നര്മ്മ്യൂ	ണ്  സം	7ഗ്രി�ള്  വ,തി,സ്തങ്ങള	യം
ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം	ണ്�  വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�.  ആ|,  മൂന്നു  �mകേട്ട്ഷിനു�ളല്  പര	7ര്ശാച്ച്
ഇനങ്ങളകേലാ	 ഉകേäശാ,ങ്ങളകേലാ	 ഇവ ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല. ഉ|	: 1) ഇനങ്ങള്: ജി.ഐ കെ7ഷി�, O.എ� O,
കെചയംന് ലാങ്കി�, �ട്ട്�ഗ� വtല്, കെവല്ഡി�ഗ� കേറി	ഡി�, കേപ	ളഷ്ഡി� കേറി	ഡി�, ഗ്ലാ	സം� ഷിtറ്റ്� തുOങ്ങയംവ
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ഉ|	:2) ഉകേäശാ,ങ്ങള്: പൂകെപ്പ്	ലാ സ്റ്റം	ള് വഭാജിക്കലും� അലാങ്കിരക്കലും�, ഫുഡി� കേ�	ര്ട്ട്� നര്മ്മ്യൂ	ണ്�,
ആര്ച്ചുനര്മ്മ്യൂ	ണ്�,  കെചO�ള്ക്ക� കെനയം�കേബ	ര്ഡി� സ്ഥാ	പക്കല്,  കെവര്ട്ട്ക്കല് ഗ	ര്ഡിന് നര്
മ്മ്യൂക്കല്,  കൈ,യംറുണ്ട	ക്കല്,  �കെ3റ്റ്tരയം �ച്ച്ന് വര്ക്ക�,  കേO	യം� കെലാറ്റ്� കേഗറ്റ്� റിപ്പ്യംര്,  കൈപപ്പ്�
കൈലാന് നര്മ്മ്യൂ	ണ്�, സ്ഥാ	പനകേബ	ര്ഡു�ള് തിയ്യാ	റി	ക്കല്.

ഗ	ല്വകൈനസ്ഡി� അയംണ് നര്മ്മ്യൂ	ണ് സം	7ഗ്രി�ളുകെO വ	ങ്ങലാല് 16-17  വര്ഷിPല്
പതികെന	കേന്ന�	ല്  ലാക്ഷPല്പരവും�  17-18  ല്  ഇരുപPഞ്ചു  ലാക്ഷകേP	ളവും�  കെചലാവ�
വന്നട്ടുണ്ട�.  ജി.ഐ കെ�	ണ്ടുള്ളാ നര്മ്മ്യൂതി�ള് വര്ഷി	വര്ഷി� പുതുകേക്കണ്ടവകേയം	 വ,	പ�7	യം
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള് കെചകേയ്യാണ്ടവകേയം	 ആകേണ്	 എന്ന� പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.  ഇത്രംകേയംകെറി
ജി.ഐ ഇനങ്ങള് തുOര്ച്ച്യം	യം വ	കേങ്ങണ്ട വന്ന സം	ഹിചര,വും� വശാ|t�രക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-13 വ	റ്റ്�, ഇന്�� O	ക്സ� - അക്ക�ണ്ടല് തു� അOവ	ക്ക	കെതി അവകേശാഷിയ്ക്കുന്നു

സ്ഥാ	പനPകെന്റ് എസം�.ബ.കെഎ - കെ�	ളഗപ്പ്	റി ശാ	ഖയംകെലാ വ	റ്റ്�,  ഇന്��O	ക്സ� ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല്  (ന�.67155787468)  വവധാ ബല്ലു�ളല് നന്നു� കുറിവുംകെചയ്ത വ	റ്റ്�/ജി  എസം�  O,
ഇന്��O	ക്സ�  തു��ള്  സംര്ക്ക	രകേലായ്ക്ക്�  അOയ്ക്ക്	ന	യം  അവകേശാഷിയ്ക്കുന്നതി	യം  �	ണുന്നു.
(31/03/2018  -  ല്  182941  രൂപ)  നകുതി�ള്  സംര്ക്ക	രകേലാക്ക�  അOയ്ക്ക്	നുള്ളാ  നOപO�ള്
സംmt�രയ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-13-14 NHM  Spices and Aromatic Plants – എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള്

2017-18  ല് നOപ്പ്ലാ	ക്കയം NHM  Spices and Aromatic Plants  – എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

1)   ഉകേäശാച്ച് ഭാ�തി� ലാക്ഷ,� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല  

2017-18 വര്ഷിPല് നOtല് വസ്തുക്കള്, വത്തു�ള് എന്നവ ഉത്പ	|പ്പ്ക്കുന്നതിന	യം നല്�യം 
ഭാ�തി� ലാക്ഷ,വും�, കൈ�വരച്ച്തു� തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. (ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറി ന�.7/17.01.2019 നു 
നല്�യം 7റുപO പ്ര�	ര�)

ഇന� നല്�യം ലാക്ഷ,� കൈ�വരച്ച്തി�

Black Pepper cuttings (nos) 7,00,000 425900
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Ginger Seed rhizomes (tonnes) 8.75 9

Turmeric seed rhizomes (tonnes) 9 9.25

Clove/All seed seedlings (nos) 30,000 14615

Cinnamon/curry leaf seedlings(nos) 34,800 4001

Organic farming  ginger (tonnes)– 0.5 --

കേ7ല് �	ണ്ച്ച് ഇനങ്ങളല്, Ginger Seed rhizomes, Turmeric seed rhizomes (tonnes)
എന്നവ 7	ത്രം7	ണ്� പ്രതിtക്ഷതി ഉത്പ	|ന ലാക്ഷ, കൈ�വരച്ച്ട്ടുള്ളാതി�. 

2)   വല്പ്പ്ന റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� വഴി നOPയംരക്കുന്നു  

കേ7ല് കെപ്ര	ജിക്ട� പ്ര�	ര� ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്� വല്പാന നOPയം തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന ഇനങ്ങളല് നന്നു� 
ലാഭാച്ച് വരവ� തു� റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടലാ	ണ്� അOവ	ക്കയംരക്കുന്നതി�. (ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറി 
ന�.7/17.01.2019 നു നല്�യം 7റുപO പ്ര�	ര�)

ഇന� വല്പാന നOPയം എണ്ണാ� ലാഭാച്ച് തു�

Black Pepper cuttings (nos) 2,26,007 33,59,385

Clove/All seed seedlings (nos) 10506 2,10,120

Cinnamon/curry leaf seedlings(nos) 3259 65,180

7റ്റ്�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല്  നന്നു�  ഉത്പ	|പ്പ്ക്കുന്ന  നOtല്  വസ്തുക്കളു�,  വത്തു�ളു�  വല്പാന
നOP വരവ� തു� റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടല് അOവ	ക്കുന്നതി� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	ണ്�.
ഇPര�  വരവും�ള് കൂO  കേചര്P	ണ്�  റികേവ	ള്വഗ�  3ണ്ടു�ള് സംmയം�  പര,	പ്ത7	യം  പ്രവര്
Pക്കുന്നു  എന്ന  രtതിയംല്  �ണ്ക്ക	ക്കകെപ്പ്ടുന്നതി�  എന്നതി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തിലാPല്
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-14 അകേഗ്രി	ണ്7�� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, ച	ലാക്കുO

1-4-14-1- സംtഡി� ഹിബ്ബ്� കെപ്ര	ജിക്ട� നOപ്പ്	ക്കയംതി� സം�ബന്ധിച്ച് അപ	�ങ്ങള്

Creation of Seed Hub for increasing indigenous production of pulses programme
(2016-19)  കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  14  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ആര�ഭാച്ച്തി�  150  ലാക്ഷ�
രൂപയുകെO അOങ്കികേലാ	ടുകൂOയം	ണ്�.  റിtജിയംണ്ല് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന് പട്ട്	മ്പയംകെലാ
അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  ഡിയംറിക്ടറുകെO  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  അനുസംരച്ച്	ണ്�  14  കേസ്റ്റംഷിനു�ളല്  ഇതു
നOപ്പ്ലാ	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�. (Letter No: CL-3323/2016 dtd 26/8/2017 of Associate Director RARS,
Pattambi).  ARS  ച	ലാക്കുOയംല് ഈ കേപ്ര	ജിക്ട�  നOപ്പ്ലാ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ഇതിനുകേവണ്ട  ലാഭാ,7	യം
3ണ്ടുവവര�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്നു. 2016-17  വര്ഷി� 3ണ്ട�  അനുവ|ച്ചുകെവങ്കിലും�  3ണ്ട�  ലാഭാ,7	യംതി�
2017-18 വര്ഷി7	ണ്�.

കെഹിഡി� ഓ3�
അക്ക�ണ്ട�

തു� വഭാ	ഗ�

5222
100000
(അOസ്ഥാ	ന- സം��ര,കെ7	രുക്കല്)

ICAR 
fund releasing 21/11/2017

6276 20000 ICAR (Revolving Fund}
fund releasing (08/03/2018)

6276 100000
ICAR (Revolving Fund}
fund releasing (16/03/2018)

ആകെ� 220000
2016-17 മുതില് 2018-19 വകെരയം	ണ്� കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് �	ലാ�. കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ലാക്ഷ,� ഇനപ്പ്റിയുന്നു.

വത്തുല്പാ	|ന� ഒന്ന	� 
വര്ഷി ലാക്ഷ,�

വത്തുല്പാ	|ന� രണ്ട	� 
വര്ഷിലാക്ഷ,�

ച	ര്ജ്ജ്� ഉകേ|,	ഗസ്ഥാ

1 Oണ് 2 Oണ് കേഡി	.7ന എബ്രാഹി	�
ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കുന്ന വത്തു�ള്

വPകെന്റ് കേപരു� തിര�

വന്പയംര് DCS 47-1, PGCP -6, GC 3

ഉഴുന്നു� Co6, Vamban6, Vamban

കെചറുപയംര് Co6, Co8

മുതിര AK -21, AK-42
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കെചലാവും�

അOസ്ഥാ	ന സം��ര,കെ7	രുക്കലാന	യം അനുവ|ച്ച് തു� ഒരുലാക്ഷ� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതി� �	ര്
ഷികേ�	പ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങുന്നതിന	യം	ണ്�. വ	ങ്ങലാകെന്റ് വവര� തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്നു:

ക്ര7 ന�. ഉപ�രണ്Pകെന്റ് കേപരു� എണ്ണാ� വലാ ബല് വവരങ്ങള്

1 Ridger 1 30000

CKLDY/68/2017-18 dtd 14/12/2017 
Raidco Kerala LTD Chalakudy.
കെചലാവും� കേരഖ  – EAP NO.33/12-17
കെചക്ക� ന�.404982 തിtയ്യാതി 28/12/2017
തു�  – 100000/-

2 Disc Plough 
(2 F urrow)

1 70000 do

ആകെ� 100000
120000  രൂപ  റികേവ	ള്വങ്�  3ണ്ട	യം  ലാഭാച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  17525  രൂപയം	ണ്�  ഈ

ഇനPല് കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  ഇതി�  വത്തുവ	ങ്ങ  കൃഷിക്ക	ര്ക്ക�  നല്കുന്നതിനു�  7റ്റു7	യം	ണ്�
ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.

ക്ര7 ന�. വ	ങ്ങലാകെന്റ് /പ്രവര്PയുകെO കേപരു� വലാ ബല്ന�.

1 കേസ്റ്റംഷിനറി 1390
C/BV NO  36/3-18–
കെചക്ക�ന�.135574, dtd 27/3/2018

2 �tOന	ശാന 530
C/BV NO  50/3-18–
കെചക്ക�ന�.135583, dtd 28/3/2018

3 റിപ്പ്യംര് 1080
C/BV NO  51/3-18–
കെചക്ക�ന�.135583, dtd 28/3/2018

4 �Oലാപ്പ്ണ്ണാ	ക്ക� 3675
C/BV NO  52/3-18–
കെചക്ക�ന�.135583, dtd 28/3/2018

ആകെ� 6675
വത്തുവ	ങ്ങ	ന് കെചലാവഴിച്ച് തു�

CBV NO.33/3-18
കെചക്ക� ന�.135571 dtd 27/03/2018

9050

CBV NO.39/3-18
കെചക്ക� ന�.135575 dtd 27/03/2018

1800

ആകെ� 10850
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കൃഷികെചയ്ത രtതി

പ.എന്.  സംതി,പ	ലാന്,  പറിമ്പല്�	ട്ട്ല്(h),  വ,ആര്.പുര�,  ച	ലാക്കുO  എന്ന
കൃഷിക്ക	രനു�, തിവളക്കുഴിപ്പ്	റി ആ|വ	സം കേ�	ളന മൂപ്പ്നു7	ണ്� 2018 കെ3ബ്രുവരയംല് 3	7ല്
നന്നു�  വത്തു�ള്  നല്�യംട്ടുള്ളാതി�.  കൃഷിക്ക	ര്ക്ക�  നല്കുന്ന  വത്തു�ള്  അവര്
കൃഷികെചയ്യാണ്കെ7ന്നു�, കൃഷിക്ക	ര് ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കുന്ന വത്തു�ള് ARS നര്കേäശാക്കുന്ന വലായ്ക്ക്� തിരച്ച്
നല്�ണ്കെ7ന്നു7	ണ്� വ,വസ്ഥാ.

അപ	�തി�ള്

1)  അOസ്ഥാ	ന സം��ര,കെ7	രുക്ക	ന	യം ഈ കേപ്ര	ജിക്ടനു�  100000/-  രൂപ  (5252  കെഹിXല്)
ലാഭാ,7	യംതി�  �	ര്ഷി�	വശാ,Pനുള്ളാ ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങ	ന	ണ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതി�.
സ്കീംt7ല് ഉള്കെപ്പ്ടുന്ന കൃഷി,  3	7ല് കെചയ്യാ	P സം	ഹിചര,Pല് ഇPര� ഉപ�രണ്ങ്ങള്
3	7കേലായ്ക്ക്� വ	ങ്ങയംതി� അനുചതി നOപOയം	യം ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു.

2)  കൃഷിക്ക	ര	യം  ഈ  സ്കീംt7ലുംള്ളാതി�  രണ്ടുകേപര	ണ്�.  ഇവര്  3	മു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  �ര	ര്
ച7യ്കേക്കണ്ടയംരക്കുന്നു.  കൃഷിക്ക	രല് ഒര	ള	യം ശ്രീt.  സംതി,പ	ലാന് ഒരുകെവള്ളാ കേപപ്പ്റിലാ	ണ്�
3	മു7	യം �ര	ര് ച7ച്ച്രക്കുന്നതി�. സ്റ്റം	മ്പ� കേപപ്പ്റില് �ര	ര് ച7യ്ക്ക്	Pതിന	ല് ഈ �ര	റിനു�
യം	കെതി	രു മൂലാ,വും7ല്ല	Pതി	കുന്നു.  തിവളക്കുഴിപ്പ്	റി  ആ|വ	സം  കേ�	ളനയംകെലാ  കൃഷിയു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� �ര	ര് ച7ച്ച്ട്ടു7ല്ല. ഇപ്ര�	ര� കെചയ്തതികെന്റ് �	രണ്� വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3)  റികേവ	ള്വങ്�  3ണ്ടല്നന്നു�  പന്വലാച്ച്  17525/-രൂപയംല്നന്നു�,  6675/-രൂപ
7റ്റുകെചലാവും�ള്ക്ക	യം വനകേയം	ഗച്ച്തികെന്റ് �	രണ്� വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

4)  കേപ്ര	ജിക്ടു�  പ്ര�	ര�ആ|,വര്ഷികെP വത്തുല്പാ	|നPകെന്റ്  O	ര്ജിറ്റ്�  ഒരു  Oണ് ആയംരുന്നു.
എന്ന	ല് കൃഷിക്ക	രല് നന്നു� ലാഭാച്ച്തി	�കെട്ട് 44 Kg യു7	ണ്�. (വന്പയംര് 40Kg,  ഉഴുന്നു� 3Kg,
കെചറുപയംര്  1  Kg)  ഉല്പാ	|നPകെന്റ്  O	ര്ജിറ്റ്ല്  4%  7	ത്രംകേ7  കൈ�വരക്ക	ന്  സം	ധാച്ചുള്ളൂ.
ഇതികെന്റ് �	രണ്വും� വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

5)  ഈ  കേപ്ര	ജിക്ടു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  റികേവ	ള്വങ്�  3ണ്ടു�ളുകെO  വരവും�ള്,  കെചലാവും�ള്,
കേനട്ട്ങ്ങള്  എന്നവ  പ്രകേതി,�  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	കെണ്ന്ന�  �	ര്ഷി�
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യുകെO  ഉPരവല്  (No.R3/60263/17  dtd.  21/10/2017)  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�,
അപ്ര�	ര� കെചയ്യാ	Pതികെന്റ് �	രണ്വും� വ,ക്ത7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-15 വ	ഴിഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണാ	റി

1-4-15-1-കെചലാവും� കേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്കയംല്ല, 66,736/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

ബ.ആര്.എസം�  �ണ്ണാ	റിയംല്  2017-18  ഓഡിറ്റ്�  വര്ഷി�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന  കെചലാവും�ളല്,
കെചലാവുംകേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്കയംല്ല.

1) 

വ�ച്ച്ര് ന�. 94/3-18

കെചക്ക� ന�. 945625

തിtയ്യാതി 23/03/2018

തു� 25000

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� 310-31-5222-921

സംtഡി� ഹിബ്ബു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� അOസ്ഥാ	ന സം��ര,കെ7	രുക്കുന്നതിന	യം ലാ	ന്റ്� ®tനങ്�
വര്ക്കു�ള്  25000/-  രൂപയ്ക്ക്�  �mകേട്ട്ഷിന്  മുകേഖന  നര്വ്വഹിച്ച്തിന്റ്  വ�ച്ച്റി	ണ്തി�.  വ�ച്ച്റില്
പണ്ക്കൂലാ ഇനPല് വന്നട്ടുള്ളാ കെചലാവും� (6000+6750) 12750/-രൂപയം	ണ്�. 7ണ്ണാOച്ച്തിനു� 7ണ്ണാ�
നരപ്പ്	ക്കയംതിനു�  12250/-രൂപ  (9250+3000)  കെചലാവ	യംതി	യം  പറിയുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്
ഇവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെചലാവും�  കേരഖ�ള്  ലാഭാ,7	ക്ക	കെതിയം	ണ്�  �ര	റു�	രന	യം
ശ്രീt.7ണ്�ണ്ഠന് TS,  തി	ഴിത്തുപുരയ്ക്ക്ല് (H) പtച്ച്  P.O.  എന്നയം	ള്ക്ക� തു� കൈ�7	റിയംട്ടുള്ളാതി�.
കെചലാവുംകേരഖ�ളുകെO  അഭാ	വPല്  12250/-ഓഡിറ്റ്ല്  തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
2) 

വ�ച്ച്ര് ന�. 79/1-18

കെചക്ക� ന�. 995221

തിtയ്യാതി 29/01/2018

തു� 10286

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� 310-31-2189-214
പ.ആര്.സം.  കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ കേ7	കേട്ട്	ര്  പമ്പ�കെസംറ്റ്കെന്റ് റിപ്പ്യംറിങ്�  ച	ര്ജ്ജു7	യം

ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെചലാവ	ണ്തി�.  കെചലാവുംകേരഖയുകെO  അഭാ	വPല്  10286/-രൂപ  ഓഡിറ്റ്ല്
തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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3)

വ�ച്ച്ര് ന�. 58/2-18

കെചക്ക� ന�. 995231

തിtയ്യാതി 12/2/2018

തു� 15000

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� 310-31-2189-214
പ.ആര്.എസം�. കെവള്ളാ	നക്കരയംല് 7ര	7P� പ്രവര്P�ള്ക്ക	യം കെചലാവഴിച്ച് 15000/-

രൂപയുകെO കെചലാവും� കേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്ക	Pതിന	ല് തു� ഓഡിറ്റ്ല് തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

4)

വ�ച്ച്ര് ന�. 57/08-17

കെചക്ക� ന�. 402881

തിtയ്യാതി 07/08/2017

തു� 29200

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� 310-31-9587-921

നലാവലുംള്ളാ ഗ്രിtന്  ഹി�സംനു�  മു�ളല്  നവt�രണ് പ്രവര്P�ള് നര്വ്വഹിച്ച്തു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ശ്രീt.എ�.ആര്.വര്ഗtസം�,കേ7ന	കേച്ച്ര  (h)  7ണ്ണുP  p.o,  എന്ന വ,ക്തയ്ക്ക്�  നല്�യം
തു�യം	ണ്തി�.  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്ക	കെതിയം	ണ്�  Oയം	കെന  കേ7ല്  പ്രവൃP  ഏല്പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.
Oയം	ന്  29.07.2017  ല്  കെവള്ളാക്കOലാ	സംല്  എഴുതി  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  29200  രൂപയുകെO  കെചലാവും�
കേരഖയംല്  സം	ധാനങ്ങളുകെO  വലാ,  പണ്ക്കൂലാ,  വണ്ടവ	O�  തുOങ്ങയംവ
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ബല്ലു�ള്,  7സ്റ്റംര് കേറി	ള്,  Nപ്പ്�ഷിtറ്റ്� എന്നവ
ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  �mകേട്ട്ഷിന് വളക്ക	കെതിയു� ആധാ�	ര�7	യം കെചലാവുംകേരഖ�ള് ഇല്ല	കെതിയു�
നOPയം പ്രവൃPയം	യംതിന	ല് 29200 രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



175

1-4-16 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം�

1-4-16-1- കെ� എസം� ഇ ബ യംല് നന്നു� പൂര്Pt�രണ് സം	ക്ഷ,പത്രം� ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല

അകേഗ്രി	  ടൂറിസ്സ്Pകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  പണ്തി  ഗസ്റ്റം�  ഹി�സംകേലാക്ക�  �റിണ്ട�  �ണ്ക്ഷന്
ലാഭാക്കുന്നതിനുകേവണ്ട  108594/-കെചക്ക�  ന�-051916  തിയംതി-31/3/18  (N/P-039)
കൈ�7	റിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� ന	ളതു വകെര കെ� എസം� ഇ ബ യംല് നന്നു� പണ് പൂര്Pt�രച്ച്
സം	ക്ഷ,പത്രം� ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല. ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറി ന�-6/14-11-
2018  നുളള  7റുപOയംല്  O  സം	ക്ഷ,പത്രം�  ലാഭാക്കുന്ന  മുറിക്ക�  ഹി	ജിര	ക്കുന്നതി	കെണ്ന്ന�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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1-4-17 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പtലാകേക്ക	O� 

1-4-17-1- ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� - കേരഖ�ള് ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല

2017-18  കെലാ  വ	ര്ഷിക്കണ്ക്കല്  Internal  Payments  ആയം  581312  രൂപ  കെചലാവ�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� തിയംതി തു� ഇന�

1 01.04.2017 523918 Bank Mistransactions

2 01.04.2017 57394 Bank Mistransactions

എന്ന	ല് കേ7ല്പന്വലാക്കലും�ളുകെO കെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള് ഒന്നു� തികെന്ന കേരഖ	മൂലാ�
സൂക്ഷക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  ഏതിനPലുംള്ളാ  പന്വലാക്കലാനു�  അതിന�  ആധാ	ര7	യം  ഏകെതിങ്കിലും�
കെചലാവുംകേരഖ�ള്  -  കെവ�ച്ച്ര്,  ചലാ	ന്,  കെചക്ക�  എന്നവ  ആവശാ,7	ണ്�.  ഇകേന്റ്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റു�ള്  ആധാ�	ര�തിയംല്ല	കെതി  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന  അകെക്ക�ണ്ടങ്ങ�  രtതി
ആശാ	സം,7ല്ല. 

കേ7ല് അപ	�തി�ള്ക്ക� വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-17-2 - ശാtര്ഷി�� 7	റി കേവതിന� നല്�യംരക്കുന്നു
9548- Establishment of Centre of Excellence in Post Harvest Technology on Value“

Addition & Poat Harvest Management  ” എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം സംtനയംര് റിസംര്ച്ച്�
കെ3കേലാ	 ആയം നയം7ച്ച് ശ്രീt7തി.ഹിര്ഷി ഉണ്ണാ.സം.കെ� യ്ക്ക്� “6380 Production of Elite seeds
and  planting  materials  ” എന്ന  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടല്  നന്നു�  കേവതിന�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.
വശാ|	ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� CBV ന�, കെചക്ക� ന�, തിയംതി തു� റി7	ര്ക്സ�

1 72/5-17, 159024, 16.5.17 13200 04/2017 കെലാ കേവതിന� (@600x22 days)

2 29/6-17, 159070, 05.6.17 6600 05/2017 കെലാ കേവതിന� (@600x11 days)

3 30/6/17, 159070, 05.6.17 9000 05/2017 കെലാ കേവതിന� (@600x15 days)

4 40/7/17, 159402, 6.7.17 14400 06/2017 കെലാ കേവതിന� (@600x24 days)

43200
ശാtര്ഷി�� 7	റി കെചലാവ� നOPയംതി� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Pന�

7റുപOയം	യം  9548  ശാtര്ഷി�Pല് 3ണ്ട�  ലാഭാ,7	�	Pതിന	ലാ	ണ്�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടല്
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നന്നു�  കേവതിന�  നല്�യംകെതിന്ന�  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  O  തു�  ക്ര7t�രകേക്കണ്ടതു�  കേ7ലാല്
ഇPര� അപ	�തി�ള് ആവര്Pക്കുന്നല്ല എന്ന� ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-17-3- സംര്ക്ക	ര് ഉPരവും�ള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം പ്രവൃP�ള് നOത്തുന്നു

1) സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല് പ്ര�	ര�  7ര	7P� പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
7തിയം	യം  കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന് തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  6380  എന്ന ശാtര്
ഷി�Pല്  നന്നു�  വവധാ  നര്മ്മ്യൂ	ണ്  പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം  സം	ധാനങ്ങള്  വ	ങ്ങയംതിനു�,
കൂലാകെച്ച്ലാവും7	യം തി	കെഴിപ്പ്റിയു� പ്ര�	ര� തു��ള് കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7 
ന�

CBV ന�/
കെചക്ക� ന�, 
തിയംതി

ഇന� തു�
തു� നല്�യം വ,ക്ത/
സ്ഥാ	പന�

1
35/05-17, 
159001, 
10.5.17

വത്തുകേതിങ്ങയുകെO സം�ഭാരണ് ശാ	ലാ നര്
മ്മ്യൂ	ണ്� കൂലാകെച്ച്ലാവ�

45402 ശ്രീt.ര	ജിന്.എ, 
പtലാകേക്ക	O�

2
119/11-17, 
297335, 
15.11.17

NARP കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ 7തില് നര്
മ്മ്യൂക്കുന്നതിന� കേവണ്ട �രങ്കില്ല� 
ഉപകേയം	ഗച്ച്� അOPറി കെ�ട്ട് 
ബലാകെപ്പ്ടുPയംതിന� കൂലാകെച്ച്ലാവ�

24000 എ.കെ�.കുഞ്ഞിമ്പു, 
കെ�	 Oക്ക	O�

3
118/11-17, 
297335, 
15.11.17

NARP കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ 7തില് നര്
മ്മ്യൂക്കുന്നതിന� കേവണ്ട �രങ്കില്ല� 
ഉപകേയം	ഗച്ച്� അOPറി കെ�ട്ട് 
ബലാകെപ്പ്ടുPയംതിന� കൂലാകെച്ച്ലാവ�

20000
എ.കെ�.കുഞ്ഞിമ്പു, 
കെ�	 Oക്ക	O�

4
68/01-18, 
311522, 
15.01.18

NARP Nയംനtസം� കേഹി	സ്റ്റംലാകെലാ കെ7സ്സ്� 
ഹി	ള് കൈOല് വരക്കല്, കെചറു� O 
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്

169138
ശ്രീt.ബ.കെ�.നജിമുätന്, 
�	സംര്കേഗ	ഡി�

5
69/01-18, 
311523, 
17.01.18

വല്പാന ��ണ്ടറിനു മുന്വശാ� 
3	ബ്രാകേക്കഷിന് കേജി	ലാ�ളുകെO 
കൂലാകെച്ച്ലാവ�

20850 ശ്രീt.പ്രകേയംഷി� �	ണ്ച്ച്റി, 
പ Oന്നക്ക	O�

6
79/11-17, 
297313, 
08.11.17

റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംലും�ള് വ	ങ്ങയംതി� 140327
കേപരള� സംര്വtസം� 
സംഹി�രണ് ബ	ങ്കി�, 
സംm	7ക്കുന്ന�

7
89/11-17, 
297317, റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംലും�ള് വ	ങ്ങയംതി� 57730

കേപരള� സംര്വtസം� 
സംഹി�രണ് ബ	ങ്കി�, 
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9.11.17 സംm	7ക്കുന്ന�

8
102/11-17, 
297326, 
13.11.17

റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംലും�ള് വ	ങ്ങയംതി� 35446
കേപരള� സംര്വtസം� 
സംഹി�രണ് ബ	ങ്കി�, 
സംm	7ക്കുന്ന�

9
03/12-17, 
297362, 
15054

റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംലും�ള് വ	ങ്ങയംതി� 15054
കേപരള� സംര്വtസം� 
സംഹി�രണ് ബ	ങ്കി�, 
സംm	7ക്കുന്ന�

10
01/05-17, 
158987, 
3.5.17

NI കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ വവധാ നര്മ്മ്യൂ	ണ് 
പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം ലാ	റ്റ്കൈറിറ്റ്� കേസ്റ്റം	ണ് 
വ	ങ്ങയംതി�

40000 ശ്രീt.സൂരജി�.എ, �യ്യൂര്

11
116/6-17, 
159367, 
23.6.17

NI കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ �ണ്ര് നര്മ്മ്യൂ	ണ് 
പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം സം7ന്റ്� വ	ങ്ങയംതി� 8015 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

12
117/6-17, 
159367, 
23.6.17

NI കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ കെചക്ക� ഡി	� നര്മ്മ്യൂ	ണ് 
പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം സം7ന്റ്� വ	ങ്ങയംതി�

8416 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

13
106/7-17, 
181211, 
25.7.17

സം7ന്റ്� വ	ങ്ങയംതി� 10820 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

14
32/9/17, 
184895, 
20.9.17

സം7ന്റ്� വ	ങ്ങയംതി� 6011 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

15
114/10-17, 
281198, 
26.10.17

NARP കേബ്ല്യു	ക്കകെലാ ചുറ്റു7തില് നര്
മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം സം7ന്റ്� വ	ങ്ങയംതി� 12096 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

16
112/11-17, 
297334, 
15.11.17

ചുറ്റു7തില് നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി�

2015 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

17
113/11-17, 
297334, 
15.11.17

ചുറ്റു7തില് നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി� 4030 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

18
114/11-17, 
297334, 
15.11.17

ചുറ്റു7തില് നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി�

4030 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

19 115/11-17, 
297334, 

ചുറ്റു7തില് നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി�

3224 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



179

15.11.17

20
116/11-17, 
297335, 
15.11.17

നലാ� കേ�	ണ്ക്രtറ്റ്�ഗന� സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി�

8866 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

21
117/11-17, 
297335, 
15.11.17

നലാ� കേ�	ണ്ക്രtറ്റ്�ഗന� സം7ന്റ്� 
വ	ങ്ങയംതി� 42315 കെവള്ളാ	യംണ് കേNകേഡിഴ്സ്�

കൂO	കെതി  ചtകേ7ന  തുറിന്ന  ജിയംല്  &  �റിക്ഷണ്ല്  കേഹി	7ല്  നന്നു�  കെചങ്കില്ല�
വ	ങ്ങുന്നതിനു�, ആയംതിന� N	ന്കേÁ	ര്കേട്ട്ഷിന്, �യംറ്റ്റിക്ക� കൂലാ എന്നവയ്ക്കു7	യം വളകെരയംധാ��
തു�യു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  7ര	7P� പ്രവൃP�ള്ക്ക�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  കേപ	ലും� തിയ്യാ	റി	ക്ക	കെതി നര്
മ്മ്യൂ	ണ്  സം	7ഗ്രി�ള്  വ	ങ്ങക്കുന്നതി�  ശാരയം	യം  നOപOയംല്ല.  ഇക്ക	ര,Pകേലാക്ക�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO പ്രകേതി,� ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

2) തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന ശാtര്ഷി�ങ്ങളല് കേപരള� സംര്വtസം� സംഹി�രണ് ബ	ങ്കില് നന്നു� വവധാ
പ്രവര്P�ള്ക്ക	യം റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംല് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.

ശാtര്ഷി�� CBV ന�/കെചക്ക� ന�, തിയംതി ഇന� തു�

20020
94/03-18,
315740/22.03.18

റൂ3�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 168790

,,
95/03-18,
315740/22.03.18

,, 131264

,,
98/03-18,
315740/22.03.18

,, 114594

,,
93/03-18,
315740/22.03.18

,, 61504

,,
96/03-18,
315740/22.03.18

,, 52240

2176 176/03-18, 337110/31.03.18 ,, 99307

0033 177/03-18, 337110/31.03.18 ,, 193054

,, 178/03-18, 337110/31.03.18 ,, 288047

,, 179/03-18, 337110/31.03.18 ,, 51114

,, 63/11-17, 297306/06.11.17 ,, 44698
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2179
103/09-17,
281133/28.09.17

,, 66505

20011 113/03-18, 315721/14.03.18 ,, 37213

ആകെ� 1308330
2013  കെലാ കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം�  7	നmല് പ്ര�	ര�  15000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളളവയ്ക്ക്�

7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി കെOണ്ടര് /  �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ച്ച്� വ	ങ്ങലും�ള് നOകേPണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് ഈ
വ,വസ്ഥാക്കു  വരുദ്ധം7	യം  ഭാ	ഗ�  വ	ങ്ങലും�ള	യം	ണ്�  നOപ്പ്	ക്കയംട്ടുളളതി�.
സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD, തിയംതി 01.02.2012 പ്ര�	ര� നലാവല് വന്ന കേ�രള കെപ	തു7ര	7P�
7	നmല്  പ്ര�	ര�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം  പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�  7തിയം	യം
കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന്  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഭാ	വയംല്  സംര്ക്ക	ര്
ഉPരവും�ള്ക്ക� വകേധായം7	യം പ്രവര്P�ള് നOകേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-17-4- വ	ങ്ങലും�ളല് - ചട്ട്� പ	ലാക്കുന്നല്ല

1) 2017-18  വര്ഷി�  6254  ശാtര്ഷി�Pല്  നന്നു�  M/s  സം	ജ്സംണ്  എജിന്സംtസം�  എന്ന
സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� വവധാ വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക	യം തി	കെഴി പറിയുന്ന കെചലാവും�ള് നOPയംട്ടുണ്ട�

ക്ര7 ന� സം.ബ.വ ന�. തു�

1 55/5-17 68683

2 71/7-17 42980

3 102/7-17 35091

4 043/9-17 14514

5 044/9-17 6552

6 047/9-17 65608

7 107/12-17 49486

8 008/2-18 2813

9 127/2-18 15222

ആകെ� 300949
ഒകേര  ഗണ്Pല്  വരുന്ന  സം	ധാനങ്ങളു�  കേസംവനങ്ങള്ക്കു7	യം	ണ്�  കേ7ല്  തു��ള്

കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നതി�. കേസ്റ്റം	ര്സം� പര്കേച്ച്സം� 7	നmലാകെലാ ഖണ്ഡി� 6.1 അനുസംരച്ച്� കേസ്റ്റം	റു�ളുകെO
വ	ര്ഷി�  ആവശാ,�തി	  നര്ണ്ണായം�  നOകേPണ്ടതു�  ഓകേര	  സം	മ്പP�  വര്ഷിPകെന്റ്
അവസം	ന�  അടുP  വര്ഷികേPക്ക�  ആവശാ,7	യം  സം	ധാനങ്ങളുകെO  പട്ട്�
തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  വ	ങ്ങലും�ളല്  കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്ക്കനുസംരച്ച്�
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ആവശാ,�തികെയം ശാരയം	യം രtതിയംല് കേക്ര	ഡിt�രക്ക	കെതി പലാ തിവണ്�ള	യം  വ	ങ്ങലും�ള്
നOത്തുന്നതി�  ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല.  2013  കെലാ  കേ�രള കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ  നര്കേäശാങ്ങള്
പ്ര�	ര� വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� 7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി �mകേട്ട്ഷിന് / കെOണ്ടര് നOപO�ള് മുകേഖന സംകൈപ്ലായംര്
7	കെര /കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്N	ക്ടര്7	കെര കെതിരകെഞ്ഞിടുക്ക	കെതിയു�, കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmലാകെലാ
വ,വസ്ഥാ�ള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യു� പലാ ഘട്ട്ങ്ങള	യം വ	ങ്ങലും�ള് നOPയംതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല.

2)   കെവറ്റ്നറി 7രുന്നു�ള് വ	ങ്ങയംതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല  

2013  കെലാ  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ  നര്കേäശാങ്ങള് പ്ര�	ര�  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  /
കേസംവനങ്ങള്ക്ക�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  �mകേട്ട്ഷിന്  /  കെOണ്ടര്  നOപO�ള്  മുകേഖന  സംകൈപ്ലായംര്
7	കെര/കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്N	ക്ടര്7	കെര  കെതിരകെഞ്ഞിടുകേക്കണ്ടതു�,  തുOര്ച്ച്യം	യം  ആവശാ,മുള്ളാ  ഒകേര
വഭാ	ഗPല്കെപ്പ്ട്ട് കേസ്റ്റം	റു�ള്ക്ക� റിണ്ണാ�ഗ� കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്� വ	ങ്ങല് രtതി അവലാ�ബകേക്കണ്ടതുണ്� .
ഇതിനു  വരുദ്ധം7	യം  6112  ശാtര്ഷി�Pല്  നന്നു�  കെവറ്റ്നറി  7രുന്നു�ള്  �mകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ക്ക	കെതി  തുOര്ച്ച്യം	യം  15000  രൂപയംല്  തി	കെഴിയുളള  വ	ങ്ങലും�ള്  നരവധാ  തിവണ്
നOPയംട്ടുണ്ട�.  കൂO	കെതി  തി	കെഴി  പറിയുന്ന  വ�ച്ച്ര്  പ്ര�	ര�  15000  രൂപയംല്  കൂടുതിലുംളള
വ	ങ്ങലും�ള്  �mകേട്ട്ഷിന്  രtതിയംലൂകെO  വ	ങ്ങുന്നതിനു  പ�ര�  19180  രൂപയുകെO  കെവറ്റ്നറി
7രുന്നു�ള് കേനരട്ട്�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�  .  ഇPരPല്  2013  കെലാ കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	ന�
വലാകെലാ വ,വസ്ഥാ�ള് പ	ലാക്ക	കെതി വ	ങ്ങലും�ള് നOത്തുന്നതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല. 

സ്ഥാ	പന�

1 17/2-18 & 311554/3.2.18 19180 ന� ലാ	ല് എന്റ്�ര്കൈപ്രസംസം�, പയ്യാന്നൂര്

1-4-17-5- കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്കയംല്ല

സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല് പ്ര�	ര�  7ര	7P� പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
7തിയം	യം കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ സം	കേങ്കിതി� വ|ഗ്ധാന് തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  6112 ശാtര്ഷി�Pല്
നന്നു�  കെചലാവ�  നOPയം  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  വ�ച്ച്റു�ള്  പ്ര�	രമുളള  വ	ങ്ങലും�ള്  /
3	ബ്രാകേക്കഷിന്  ച	ര്ജ്ജ്�സം�  /പ്ലാ�ബങ്ങ�  കെ7റ്റ്tരയംല്സം�  എന്നവ  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  നOPയം
പ്രവൃP�ളുകെO  പ്ലാ	ന്,  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�,  സം	കേങ്കിതി�  അനു7തി,  പ്രവൃP�ളുകെO  അളവും�ള്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം എ� ബുക്ക�,  പൂര്Pt�രണ് സം	ക്ഷ,പത്രം� എന്നവ ഓഡിറ്റ്ന�  ലാഭാ,7	ക്കുവ	ന്
ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രുകെന്നങ്കിലും� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
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ക്ര7 
ന�

CBV ന�/കെചക്ക� ന�, 
തിയംതി

ഇന�122/11-17& 
297337/26.3.18

തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം ആളുകെO കേപര�

1
50/12-17 & 297375/7-
12-17

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സം� 9200 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

2 51/12-17 & 297375/7-
12-17

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സം�

14800 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

3
62/11-17 & 297306/6-
11-17 റൂ3tങ്ങ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 155919

കേപറിള� SCB,റൂ3ങ്ങ� ഷിtറ്റ്� &
സ്റ്റംtല്, സംm	7മുക്ക�

4 65/11-17 & 297308/6-
11-17

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്�

9900 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

5
66/11-17 & 297308/6-
11-17

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്� 14400 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

6 67/11-17 & 297308/6-
11-17

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്�

10725 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

7
68/12-17 & 297389/13-
12-2017 റൂ3tങ്ങ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 36405

കേപറിള� SCB,റൂ3ങ്ങ� ഷിtറ്റ്� &
സ്റ്റംtല്, സംm	7മുക്ക�

8 86/1-18& 311539/23-1-18 3	ബ്രാകേക്കഷിന്/കൂലാ ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്�

52250 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

9
90/11-17 & 297317/9-11-
2017 റൂ3tങ്ങ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 9917

കേപറിള� SCB,റൂ3ങ്ങ� ഷിtറ്റ്� &
സ്റ്റംtല്, സംm	7മുക്ക�

10 91/1-18& 311537/31-1-18 ഹി	ര്ഡി� കെവയംര് 
കെ7റ്റ്tരയംല്സം�

8139 ശ്രീt കേപ	ര്ക്കലാ സ്റ്റംtല്സം�

11
112/3-18& 
323200/26.3.18 TMT സ്റ്റംtല് 8565 ചtകേ7ന SCB

12 117/2-18& 
323140/26.3.18

3	ബ്രാകേക്കഷിന്/കൂലാ ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്�

4000 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

13
118/12-17& 311486/29-
12-17 പ്ലാ�ബങ്ങ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 8343 കെറിയ്ഡ്കേക്ക	

14 119/2-18& 311486/29-12-
17

സം7ന്റ്� 11288 കെവളള	യം കേN കേഡിഴ്സ്�

15
24/1-18& 
311999/26.3.18

3	ബ്രാകേക്കഷിന് ച	ര്
ജ്ജ്�സ്സ്� 10725 ശ്രീt.സുകേരശാന്,�രകെവളളൂര്

16 15/2-18& 
311999/26.3.18

സം7ന്റ്�122/11-17& 
297337/26.3.18

4032 കെവളള	യം കേN കേഡിഴ്സ്�
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17 122/11-17& 
297337/26.3.18

റൂ3tങ്ങ� കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 23522 കേപറിള� SCB,റൂ3ങ്ങ� ഷിtറ്റ്� &
സ്റ്റംtല്, സംm	7മുക്ക�

18
80/12-17& 
297387/13.12.17

ഹി	ര്ഡി� കെവയംര് 
കെ7റ്റ്tരയംല്സം� 2510 ശ്രീt കേപ	ര്ക്കലാ സ്റ്റംtല്സം�

ആകെ� 367005

കേ7ല്  കെചലാവും�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്ലാ	ന്,  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�,  സം	കേങ്കിതി�  അനു7തി,
പ്രവൃP�ളുകെO അളവും�ള് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം എ� ബുക്ക�,  പൂര്Pt�രണ് സം	ക്ഷ,പത്രം� എന്നവ
ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ,7	ക്കുന്നതുവകെര ഈയംനPല് കെചലാഴിച്ച് 367005 രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-18 കുരുമുള�� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പന്നയൂര്

1-4- 8-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� അപ	�തി

1)  Ufast  ആഭാ,ന്തര  വരവ�  സം�ക്ഷപ്ത�  പ്ര�	ര�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  വരവ�  13,87,019/-
രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  ufast  Annual  Bank Transaction  Summary  പ്ര�	ര� ഈ ഇനPല്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്ന  വരവ�  11,42,643/-  രൂപയം	ണ്�.  വ,തി,	സം�  2,44,376/-  രൂപ.  ഇതു
സം�ബന്ധിച്ച്� 7റുപO വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2) Cash‘ ’ഇനPല് 42,309/- രൂപ നtക്കയംരപ്പ്� - തിtര്പ്പ്	ക്കയംതികെലാ അപ	�തി�ള്

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് Internal Payment ഇനPല് 1/3/2018-ന�  ‘ by adjustment  ’ എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുP 42,309/-രൂപ പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന�
(നമ്പര്- 7 ) 7റുപOയം	യം, 2016-17 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ‘cash’ഇനPല് 42,309/-രൂപ
O  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  നtക്കയംരപ്പ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരുന്നു.  ഇതി�  കെതിറ്റ്	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി	കെണ്ന്നു� ആയംതി� അഡി� ജിസ്റ്റം� കെചയ്യാ	ന	ണ്� ഇത്രംയു� തു� Internal Payment
ഇനPല് കൈബ അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്�  എന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുP പന്വലാച്ച്തി	യം �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നതി�
എന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇത്രംയു�  തു�  പന്വലാച്ച്തിന�  ആധാ	ര7	ക്കയം  കേരഖ�കേള	,
ഉPരവും�കേള	,  ആയംതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങകേള	 7റുപOയംകേയം	കെO	പ്പ്� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ആയംതി�
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-18-2-ബജിറ്റ്� തിയ്യാ	റി	ക്കല് - ആസൂത്രംണ്കുറിവ� 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വ	ര്ഷി�  ബജിറ്റ്�  പ്ര�	ര�  O  കേ�ന്ദ്രPകെന്റ് പ്രതിtക്ഷതി ആഭാ,ന്തര
വരവ� 0.0 ആയം	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. കൂO	കെതി 6123 ശാtര്ഷി�Pലുംള്ളാ ICAR RF-ല്
നന്നുള്ളാ പ്രതിtക്ഷതി വരവും�  0.00  ആണ്�.  എന്ന	ല് ഈ ഇനങ്ങളലുംള്ളാ യംഥാ	ര്ത്ഥ വരവ�
36,86,521/-രൂപയം	ണ്�.  ബജിറ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതില്  കൃതി,7	യം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  നലാനല്
ക്കുകേമ്പ	ള് യം	ഥാ	ര്ത്ഥ,കേബ	ധാ7ല്ല	P ഇPരPലുംള്ളാ ബജിറ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കല് സൂചപ്പ്ക്കുന്നതി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഭാ	ഗത്തുനന്നുള്ളാ തി�ഞ്ഞി അലാ�ഭാ	വവും� ബജിറ്റ്� തിയ്യാ	റി	ക്കല് പ്രക്രയംയംകെലാ
ആസൂത്രംണ്7ല്ല	യ്മയം	ണ്�. 
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1-4-18-3-  കേപ്ര	ജിക്ട�  പൂര്Pt�രണ്�  കൈവകുന്നു.  ഉല്പ്പ്	|ന  ലാക്ഷ,�  കൈ�വരക്ക	ന്
സ്ഥാ	പനPന� സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല

കേപ്ര	ജിക്ട�:  എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ^ന്റ്� ഓ3� പ്ലാ	ന്റ്� കെഹില്P� ®ന�� ആന്ഡി� കൈഹികെO�� നഴ്സ്റി കേ3	ര്
കെപ്ര	ഡിക്ഷന് ഓ3� �m	ളറ്റ് പ്ലാ	ന്റ്�ഗ� കെ7റ്റ്tരയംല്

3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം : കേ�രള സംര്ക്ക	ര് കൃഷി (3	�) വകുപ്പ്� 

(G.O.(Rt)No.1589/2012/AD dated, 06.08.2012)

അOങ്കില് : 150 കേ�	O

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കൃഷി(3	�)  വകുപ്പ്ന� സം7ര്പ്പ്ച്ച്  'എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ^ന്റ്�
ഓ3� പ്ലാ	ന്റ്� കെഹില്P� ®ന�� ആന്ഡി� കൈഹികെO�� നഴ്സ്റി കേ3	ര് കെപ്ര	ഡിക്ഷന് ഓ3� �m	ളറ്റ്
പ്ലാ	ന്റ്�ഗ�  കെ7റ്റ്tരയംല്'  എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ട�  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  06-07-2012  കേചര്ന്ന  കൃഷി(3	�)
വകുപ്പ്കെന്റ് രണ്ട	7തി� വര്ക്ക�ഗ� ഗ്രൂപ്പ്� 7tറ്റ്�ഗ� കുരുമുള�� കൈതി�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന� രണ്ട� വര്ഷി�
കെ�	ണ്ട�  പ്രതിവര്ഷി�  1  കേ�	O  വകെരയം	ക്കു�  എന്ന  പ്രകേതി,�  നബന്ധിനകേയം	കെO
അ�ഗt�രക്കു�യു�  (G.O.(Rt)No.1589/2012/AD  dated,06.08.2012)  ആയംതിന	യം  G.O.
(Rt)No.572/2013/AD  dated  30-03-13  പ്ര�	ര�  1.5  കേ�	O  രൂപ  അനുവ|ക്കു�യു�  കെചയ്തു.
എന്ന	ല് കെപ്ര	ജിക്ട� ആര�ഭാച്ച്ട്ട്� 5 വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞിട്ടു� ഇതി� പൂര്Pt�രക്ക	കേന	 കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്
പ്രകേതി,� ലാക്ഷ,� കൈ�വരക്ക	കേന	 സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല. 

കെപ്ര	ജിക്ടന� അനുവ|ച്ച് തു� 
(കേ�	Oയംല്)

2013-14 മുതില് 2017-18 വകെര 
കെചലാവഴിച്ച് തു�

%

1.50 1.28 86%

കെപ്ര	ജിക്ട�  ആര�ഭാച്ച്�  രണ്ടുവര്ഷിPനു കേശാഷിമുള്ളാ കുരുമുള��  കൈതി�ളുകെO  പ്രതിവര്ഷി
ഉല്പ്പ്	|ന� (ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര് 11 കെന്റ് 7റുപO)

ഇന�

കെപ്ര	ജിക്ട� 
പ്ര�	രമുള്ളാ 
പ്രതിവര്ഷി ഉല്
പ്പ്	|ന ലാക്ഷ,�

കേ�ന്ദ്രPല് പ്രതിവര്ഷി� ഉല്
പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് കൈതി�ള്

ശാര	ശാര 
ഉല്പ്പ്	|ന 
ശാതി7	ന�2015-16 2016-17 2017-18

കുരുമുള�� കൈതി�ള് (എല്ല	
ഇനവും�)

1,00,00,000 1,14,898 1,29,653 1,22,165 2%

കുരുമുള�� കൈതി�ളുകെO 50,000 7tറ്റ്ര് 14,726 13,410 15,007 29%
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ഉത്പ	|നPന	യം 
കേ�ന്ദ്രPല് നന്ന� 
കേശാഖരച്ച് Mother vine -
അളവ�

കുരുമുള�� കൈതി�ളുകെO 
ഉത്പ	|നPന	യം 
കേ�ന്ദ്രPന� പുറിP� നന്ന�/
�ര്ഷി�രല് നന്ന� 
കേശാഖരച്ച് Mother vine -
അളവ�

0 19,292 17,766 29,604

കെപ്ര	ജിക്ട� ആര�ഭാച്ച്ട്ട്� അഞ്ചി� വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞിട്ടു�, 86% തു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടു� ആവശാ,7	യം
അOസ്ഥാ	ന  സം��ര,ങ്ങള്  പൂര്Pt�രച്ച്ട്ടു�  കെപ്ര	ജിക്ടല്  ഉകേäശാച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഉല്പ്പ്	|ന
ലാക്ഷ,PകെലാP	ന് സ്ഥാ	പനPന� സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.
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1-4-19 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര� , തിരുവല്ല

1-4-19-1-റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷികെന്റ് അധാtനതിയംലുംള്ളാ വസ്തുക്കളുകെO �ര� ഒടുക്കുന്നല്ല

വസ്തുക്കളുകെO �ര� ഒടുക്കയംതികെന്റ് വവരങ്ങള് ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്� നല്കിയം ഓഡിറ്റ്� ഓബ്ജക്ഷന�
(ന�.2/16.02.19)  7റുപOയം	യം  എആര്എസം�  തിരുവല്ലയ്ക്ക്�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  സംര്കേവ്വ
നമ്പരു�ളലാ	യം  09.35.40 കെഹിക്ടര് വസ്തുവുംകെണ്ടന്നു�, ആ വസ്തുവന� പട്ട്യം� ലാഭാ,7	യംട്ട്കെല്ലന്നു�,
ഇതുവകെര �ര� ഒടുക്കയംട്ട്കെല്ലന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7 ന� സംര്കേവ്വ ന�പര് അളവ� (കെഹിക്ടര്)
1. 471/1 01.61.50
2. 472/4 00.09.00
3. 472/6 01.56.40
4. 472/7 00.64.00
5. 473/3 05.43.40
6. 477/4 00.01.10

ആകെ� 09.35.40

1976-  ല് നലാവല് വന്ന തിരുവല്ല അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിനകെലാ വസ്തുക്കള്ക്ക�
പട്ട്യം� ലാഭാക്കുന്നതിന	യം നOപO സംmt�രച്ച്തികെന്റ് കേരഖ�ളല്ല. ലാ	ന്റ്� രജിസ്റ്റംറു� സൂക്ഷക്കുന്നല്ല.
കേസ്റ്റംഷികെന്റ്  അധാtനതിയംലുംള്ളാ  വസ്തുക്കള്ക്ക�  പട്ട്യം�  ലാഭാക്കുന്നതിന	വശാ,7	യം  കേരഖ�ള്
അOയംന്തര7	യം  റിവന�വകുപ്പ്ന�  സം7ര്പ്പ്ച്ച്�  ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാ�  ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതിന�  നOപO
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-20 3	7�ഗ� സംസ്റ്റം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, സം|	നന്ദപുര�

1-4-20-1 റിബര് പ	ലാകെന്റ് അളവ� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് എഴുതി സൂക്ഷക്കുന്നല്ല

റിബര്  7രങ്ങളല്  നന്നു�  കെവട്ട്കെയംടുക്കുന്ന  പ	ല്  ഉറികെയം	ഴിച്ച്�  ഷിtറ്റു�ള	ക്ക  7	റ്റ്  വല്പാന
നOത്തുന്ന രtതിയം	ണ്� കേസ്റ്റംഷിനല് അവലാ�ബച്ച്രക്കുന്നതി�. പ്രതി|ന� ശാര	ശാര 480 7രങ്ങളല്
നന്ന�  പ	ല്  കേശാഖരച്ച്�  ഷിtറ്റു�ള	ക്ക  വരുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല് കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  |വകേസംന
ലാഭാക്കുന്ന റിബര്ഷിtറ്റു�ളുകെO എണ്ണാ� 7	ത്രം7	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുP വരുന്നതി�.  |വകേസംന ലാഭാക്കുന്ന
പ	ലാകെന്റ് അളവും�,  അതില് നന്നു� ലാഭാക്കുന്ന റിബര്ഷിtറ്റു�ളുകെO എണ്ണാവും�,  ü	പ്പ്കെന്റ്  അളവും�
കേചര്P� സം7ഗ്രി7	യം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് തിയ്യാ	റി	ക്ക സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-21 ന	ളകേ�ര ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ബ	ലാര	7പുര�

1-4-21-1 മുന്കൂര് ക്ര7t�രച്ച്ട്ട്ല്ല

KFC അനുകേu|� 99 പ്ര�	ര� വര്ക്ക� അഡിm	ന്സു�ള്, തി	ല്ക്ക	ലാ� അഡിm	ന്സു�ള്
കൈ�പ്പ്റ്റ്  മൂന്ന�  7	സംPന��  കൈ3നല്  ബല്ല�  സം7ര്പ്പ്ക്കണ്�.  ജി.ഒ(പ)ന�.39/2012/3ന്
തിtയംതി 10.07.2012, ജി.ഒ(പ)ന�.419/11/3ന് തിtയംതി 04.10.2011 എന്നവ പ്ര�	ര� മുന്കൂര് തു� 3
7	സംPന�� ബല്ലു�ള് സം7ര്പ്പ്ച്ച്�  ക്ര7t�രക്ക	P സം	ഹിചര,Pല് മുഴുവന് തു�യു�  18%
പലാശാ സംഹിതി�  തിരകെ� ഒടുക്കു വരുകേPണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് കേബ്ല്യു	ക്ക�  ബയംല്  100  7tറ്റ്ര്
ആഴിPല് കുഴില് �ണ്റികെന്റ് രണ്ട	� ഘട്ട് നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യം വ�ച്ച്ര് ന�പര്
49/17-18/9.6.17RF/1/6-17 പ്ര�	ര� 141602/- രൂപ ജില്ല	 ഓ3tസംര്, ഭുഗര്ഭാ ജിലാ വകുപ്പ്ന� മുന്കൂര്
നല്കി.  (ഓര്ഡിര്  ന�.  B/105/17/7.6.17,കെചക്ക�  ന�.  078862/16.6.17)  കുഴില്  �ണ്ര്  നര്
മ്മ്യൂച്ചുകെവങ്കിലും� അന്ത7 ബല് ലാഭാ,7	ക്ക തു� ക്ര7t�രച്ച്ട്ട്ല്ല. ഓഡിറ്റ്� തിOസ്സ്� ന�പര് 3/11.6.2018
ന� 7റുപOയം	യം നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO പൂര്Pt�രണ്Pനു കേശാഷി� 6831/- രൂപ 7ച്ച്�
ഉള്ളാതി	യം  14.02.2018  കെലാ  GW/DOT/114/2017  നമ്പര്  �P�  പ്ര�	ര�  ജില്ല	  ഓ3tസംര്
അറിയംച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�,  ആയംതി�  തിരകെ�  ലാഭാക്കുന്നതിന�  നOപO  സംmt�രച്ചു  വരുന്നതി	യു�
അറിയംച്ചു.  6831/-  രുപ  ഭുഗര്ഭാ  ജിലാ  വകുപ്പ്ല്  നന്നു�  തിരകെ�  വ	ങ്ങ  മുന്കൂര്
ക്ര7t�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-21-2- പP	� ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി�  ഒന്ന	� ഗഡു സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉPരവ� –
പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതിനു മുന്പ� പന്വലാച്ചു

ജി.ഒ(പ)ന�.7/16/3ന്. തിയംതി 20.01.16 പ്ര�	ര� ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി� ന	ലും ഗ 
ഡുക്കള	യം  വതിരണ്� കെചയ്യാ	കെ7ന്ന�  ഉPരവ	യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  09/04/17  കെലാ ജി.ഒ(പ)ന�.
45/17/3ന്  പ്ര�	ര�  കുOശ്ശി�  ന	ലും  ഗ ഡുക്കള	യം  പഎ3ല്  ലായംപ്പ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
അനദ്ധം,	പ�    വഭാ	ഗ�  ജിtവനക്ക	രുകെO  പP	�  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  കുOശ്ശി�  വതിരണ്�
സം�ബന്ധിച്ച്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതിനു  മുന്പ�  സ്ഥാ	പനPകെലാ
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  ജിtവനക്ക	ര്  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  കുOശ്ശി�  ഒന്ന	�  ഗഡു  തു�  പഎ3ല്
ലായംപ്പ്ക്ക	കെതി പണ്7	യം കെകെ�പ്പ്റ്റ്യംതി	യം �	ണുന്നു.
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ക്ര7
ന�.

കേപര� & തിസ്ത� വ�ച്ച്ര് ന�. കെചക്ക� ന�.& തിtയംതി തു�

1
ശ്രീt.കേഗ	ഡി� വന് .റ്റ് , 
3	� അസംസ്റ്റംന്റ്� സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�

12/4-17 674118-5/4/17 23404/-

2
ശ്രീt.ബനു. ജി
ഓ3tസം� അറ്റ്ന്ഡിന്റി� 

13/4-17 674118-5/4/17 17131/-

3
ശ്രീt.സം	ജിന്,എന്.ആര്
അ ഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്tവ� അസംസ്റ്റംന്റ്�

7/4-17 674112-5/4/17 42148

പ്രസ്തുതി വഷിയം�  സം�ബന്ധിച്ച്�  18.06.2018  ല് നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  ഓബ്ജക്ഷന�  (ന�.2)
സ്ഥാ	പന�  ലാഭാ,7	ക്കയം  7റുപOയംല്  21.03.2017  കെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പരപത്രം�
ന�.Bill/A1/6792/2017(ii)  പ്ര�	ര�  എല്ല	  കെസംല്3�  ,	യം�ഗ�  ജിtവനക്ക	രു�  കുOശ്ശി�
�ണ്ക്ക	ക്കയുളള  ബല്  തിയ്യാ	റി	ക്ക  28.03.2017  ന�  മുന്പ�  സം7ര്പ്പ്ക്കണ്കെ7ന്ന�  നര്
കേäശാമുണ്ട	യംരുന്നതി	യു�,  സ്ഥാ	പനPല് പദ്ധംതികേയംതിര അക്ക�ണ്ടല് ആവശാ,Pന� പണ്�
ഉണ്ട	യംരുന്നതിന	ല്  05.04.2017  ല് കുOശ്ശി� പണ്7	യം പന്വലാച്ച്തി	യംw� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് കുOശ്ശി� തു� പണ്7	യം പന്വലാക്കുന്നതി� തിO  ഞ്ഞുകെ�	ണ്ടുളള സംര്ക്ക	ര് ഉPരവ�
09.04.2017  ലും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉPരവ�  17.04.2017  ലും7	ണ്�  ഇറിങ്ങയംതി�.  കുOശ്ശി�  പന്
വലാക്കല്  സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉPരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതിനു  മുന്പ�,
ഗസ്റ്റംഡി�/കേന	ണ് ഗസ്റ്റംഡി� ജിtവനക്ക	ര്ക്ക� തു� വതിരണ്� കെചയ്തതി� ക്ര7വരുദ്ധം7	ണ്�.  ഇPര�
നOപO�ള് ഭാ	വയംല് ആവര്Pക്ക	തിരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-22 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ഓണ്	ട്ടു�ര

1-4-22-1-ബകേയം	 �ണ്കേN	ള് ഏജിന്റ്�, ബകേയം	കെപസ്റ്റംകെകെസംഡി�, 3റികേ7	ണ് N	പ്പ്� എന്നവയുകെO 
കേസ്റ്റം	ക്ക� - കെസംയംല് - ബ	ലാന്സം� രജിസ്റ്റംറു�ളുകെO പരകേശാ	ധാന  അപ	�തി�ള്–

ബകേയം	 �ണ്കേN	ള് ഏജിന്റ്�,  ബകേയം	കെപസ്റ്റംകെകെസംഡി�,  3റികേ7	ണ് N	പ്പ്�  എന്നവ നര്
മ്മ്യൂച്ച്�  വല്പ്പ്ന നOPയംതിലൂകെO  2017-18  വര്ഷി�  4,19,555  രൂപ ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇവയുകെO നര്
മ്മ്യൂ	ണ്Pലും� വല്പ്പ്നയംലും� കേസ്റ്റം	ക്ക� പരപ	ലാക്കുന്നതില് കൃതി,തി കുറിവ� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.

നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	വശാ,7	യം  കെ�7ക്കല്സു�  7റ്റ്�  അവശാ,  വസ്തുക്കളു�  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുP
കേശാഷി�  പൂര്ണ്ണാ7	യു�  ലാ	ബകേലാക്ക�  7	റ്റു�യു�,  ലാ	ബല്  നന്നു�  നര്മ്മ്യൂ	ണ്�  പൂര്Pയം	ക്ക
കെസംയംല്സം�  കെ��ണ്ടറികേലാക്ക�  7	റ്റ്യം  കേശാഷി�  വല്പ്പ്ന നOക്കുന്ന മുറിയ്ക്ക്�  വല്പ്പ്ന രജിസ്റ്റംര്
എഴുതു�യു7	ണ്� നലാവല് കെചയ്തുവരുന്നതി�. ലാ	ബല് കെപ്ര	ഡിക്ഷന് രജിസ്റ്റംര് പരപ	ലാക്കുന്നല്ല.
ഒരു |വസം� എത്രം കെ�7ക്കല്സം�/അവശാ, വസ്തുക്കള് ഉപകേയം	ഗച്ചു എകേന്ന	 ഒരു |വസം� എത്രം
കെപ്ര	ഡിക്ഷന് നOP എകേന്ന	 കെറികേക്ക	ഡി� കെചയ്തട്ട്ല്ല.

  ബകേയം	 �ണ്കേN	ള് ഏജിന്റ്�,  ബകേയം	കെപസ്റ്റംകെകെസംഡി�,  3റികേ7	ണ് N	പ്പ്�  എന്നവയ്ക്ക്	യം
പ്രകേതി,��  കേസ്റ്റം	ക്ക�,  കെപ്ര	ഡിക്ഷന്,  കെസംയംല്സം�  രജിസ്റ്റംര്  പരപ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഇവ  നര്
മ്മ്യൂക്കുന്നതിന	വശാ,7	യം  കെ�7ക്കല്സു�  7റ്റ്�  വസ്തുക്കളു�  വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള്,  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംകേശാഷി�  നര്മ്മ്യൂ	ണ് ആവശാ,Pന	യം  ലാ	ബകേലാക്ക�  7	റ്റുകേമ്പ	ള് കെപ്ര	ഡിക്ഷന്
രജിസ്റ്റംറില്  വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�,  നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന	യം  ഇവ  ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്
ആനുപ	തി�7	യം  കുറിവ�  വരുത്തു�യു�,  ഓകേര	  |വസംവും�  ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്തു�,  കെസംയംല്സം�
കെ��ണ്ടറികേലാക്ക�  7	റ്റ്യംതു7	യംവയുകെO  വവര�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതു7	ണ്�.  കെസംയംല്സം�
കെ��ണ്ടറില് വല്പ്പ്ന നOക്കുന്ന മുറിയ്ക്ക്� കെസംയംല്സം� രജിസ്റ്റംറില് രസംtതി� നമ്പര് ഉള്കെപ്പ്കെO വല്
പ്പ്ന വവര� കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-22-2-�	ലാകെP	ഴുP� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ് - ആവശാ,7	യം തു� വ�യംരുPയംല്ല

Station wise funding on on-going research projects and minor infrastructure support
എന്ന പദ്ധംതിയംല് ഉള്കെപ്പ്ടുP �	ലാകെതി	ഴുP� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം 2017-18 സം	മ്പP�
വര്ഷികേPയ്ക്ക്�  25000/-  രൂപ  വ�യംരുPയംരുന്നു.  �	ലാകെP	ഴുP�  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്  (0.25
ലാക്ഷ�),ര	സംവസ്തുക്കളു�,  ര	സം  വളവും�  സൂക്ഷക്കുന്നതിനുള്ളാ  കേസ്റ്റം	ര്  മുറി(4 ലാക്ഷ�),N	ക്ടര്
കെഷിഡി�  (2.5 ലാക്ഷ�),ഗ	ര്ഡിന് ലാ	ന്റ്കെന്റ് �ഴിക്കുവശാ�  'Pitching'  (3 ലാക്ഷ�)  എന്നt 7ര	7P�
പ്രവൃP�ള്ക്ക	യം  975000/-രൂപ  കെചക്ക�  ന�പര്  652314/7.3.2018  പ്ര�	ര�  പന്വലാച്ച്�
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എക്സ��ട്ട്tവ� എന്ജിനtയംര് ,  എന്ജിനtയംറി�ഗ� ഡിവഷിന് കു7ര�Pന� നല്കി  (BR NO. 741/17-
18CBV NO.8/3-18, ഡിഡി ന�.-117473/8.3.2018 (proceedings No.A2/780/17/7.3.2018 )

26.10.2018  ന�  നOPയം  സ്ഥാലാപരകേശാ	ധാനയംല്  �	ലാകെP	ഴുPകെന്റ്  തിറി  കെപ	ട്ട്
കെപ	ളഞ്ഞു�, ഒരു ഭാ	ഗകെP കേ7ല്ക്കൂര തി�ര്ന്നു� �Oക്കുന്നതി	യം �ണ്ടു. �	ലാകെP	ഴുP� കേ7ല്
ക്കുര അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്ക്കു�  ,  തിറി കേ�	ണ്ക്രtറ്റു കെചയ്യുന്നതിനു�,  തൂണു�ള് നവt�രക്കുന്നതിനു7	യം
25000/-  രൂപ അപര,	പ്ത7	ണ്�.നലാവല്  10  പശുക്കള് ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന ഒരു ഡിയംറി  യൂണ്റ്റ്�
കേസ്റ്റംഷിനല്  പ്രവര്Pക്കുന്നുണ്ട�.  2017-18  ല്  2.5  ലാക്ഷ�  രൂപ  വ�യംരുP  നര്മ്മ്യൂച്ച്
ബകേയം	ഗ,	സം� പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ് (6 എ� ��ബ� വ,	പ്തയുളC ബകേയം	ഗ,	സം� പ്ലാ	ന്റു� അതികേന	Oനുബന്ധിച്ച്�
6000 ലാ. �പ്പ്	സംറ്റ്യുള്ളാ ഒരു സ്ളറി �ളക്ഷന് യൂണ്റ്റു�) പ്രവര്PനPന	യം പ്രതി|ന� 200
�കേലാ	ഗ്രി	� ച	ണ്�� ആവശാ,മുള്ളാതിന	ല് ഡിയംറി യൂണ്റ്റ്� വപുലാt�രകേക്കണ്ടതുമുണ്ട�. നലാവകെലാ
സം	ഹിചര,Pല്  കെപ	ട്ട്കെപ	ളഞ്ഞി  തിറിയംല്  ച	ണ്�വും�  7ലാന  ജിലാവും�  കെ�ട്ട്ക്കOന്ന�
കേര	ഗങ്ങള്  വര	നുള്ളാ  സം	ദ്ധം,തിയുണ്ട�.  പശുക്കളുകെO  ആകേര	ഗ,  സം�രക്ഷണ്Pന�
�	ലാകെP	ഴുP� അOയംന്തര7	യം നവt�രകേക്കണ്ടതി� അനവ	ര,7	യംരുന്നട്ടു� 7തിയം	യം തു�
ഈ  ആവശാ,Pന	യം  വ�യംരുP	തിരുന്നതി�  പദ്ധംതി  ആസൂത്രംണ്Pകെലാ  പ	ളച്ച്യം	ണ്�.
2018-19 ല് 7തിയം	യം തു� വ�യംരുP �	ലാകെP	ഴുP� നവt�രക്കുന്നതിന� അOയംന്തര7	യം
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-23 ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� 3	7�ഗ� സംസ്റ്റം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, �ര7ന

1-4-23-1 കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറികെന്റ് പ്രവര്Pന�- വല്പ്പ്ന കുറിവ�

ഐ.എ3�.എസം�.ആര്.എസം�  �ര7ന  കേസ്റ്റംഷിനകെലാ  കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറിലൂകെOയുളള
പ്രതിവര്ഷി വറ്റ്� വരവ� വളകെര കുറിവ	ണ്�.

�ഴിഞ്ഞി മൂന്നുവര്ഷിങ്ങളകെലാ വറ്റുവരവ� വശാ|	�ശാങ്ങള്

വര്ഷി� വറ്റുവരവ�

2015-16 15,07,501

2016-17 14,71,430

2017-18 19,46,889

വല്പ്പ്ന  കുറിവ	യംതിന	ല്  കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടര്  എല്ല	  |വസംവും�  തുറിന്ന�  പ്രവര്
Pക്കുന്നല്ല. ഇവടുകെP പ്രധാ	ന ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് കെനല്ല�, കുPര, പഴി�, പച്ച്ക്കറി�ള്, മുട്ട്, �	O,
7ത്സാ,�,  തി	റി	വ�,  ആO�,  മുയംല്  എന്നവയം	ണ്�.  കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്ക�  ഇപ്ര�	ര�  ഒരു  വല്
പ്പ്നകേ�ന്ദ്ര� പ്രവര്Pക്കുന്ന വവര� അറിവല്ല എന്നതി� വ,ക്ത7	ണ്�. �	ര്ഷി� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO
വപണ്ന�  സം�ബന്ധിച്ച്�  കെപ	തുജിനങ്ങകെള  അറിയംക്കുവ	ന്  യം	കെതി	രു  നOപOയു�
ഐ.എ3�.എസം�.ആര്.എസം� സംmt�രച്ച്തി	യം �	ണുന്നല്ല.  3	� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO ഭൂരഭാ	ഗവും�
3	� ജിtവനക്ക	ര് തികെന്ന ബല്ല� കെചയ്ത� വ	ങ്ങുന്ന രtതിയം	ണ്� നലാവലുംളളതി�. കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്ക�
കേവഗPല്  എPകേച്ച്ര	ന്  �ഴിയുന്ന  കെ7യംന്കേറി	ഡികെന്റ്  ഭാ	ഗP�  കേസ്റ്റംഷിന�  സംmന്ത7	യം
സ്ഥാലാ�  ഉളളതിന	ല്  ആ  സ്ഥാലാP�  കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടര്  കുറിഞ്ഞി  കെചലാവല്  നര്
മ്മ്യൂക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് സ്ഥാലാ� തിരുവനന്തപുര� നഗരPകെലാ പ്രധാ	ന ഭാ	ഗP�
ആയംതിന	ല്  ആവശാ,7	യം  പ്രചരണ്�  നല്�യം	ല്  7�ച്ച്  വറ്റ്�  വരവ�  ലാഭാ,7	കുകെ7ന്ന�
പ്രതിtക്ഷക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.

1-4-23-2  വtഡികേയം	ഗ്രി	3  തിയ്യാ	റി	ക്ക	ന	യം  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ച്ചു   തുOര്  നOപO�ള്–
സംmt�രച്ച്ല്ല

കേസ്റ്റംഷികെനക്കുറിച്ചുളള  20  7നട്ട്�  കെകെ|ര്ഘ,മുളള  വtഡികേയം	ഗ്രി	3
തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതികേലാക്ക	യം �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ക്കു�യു�,  ഗ്രിtന്Oച്ച്�  3	� 7tഡിയം സംകേപ്പ്	ര്ട്ട്�  സംര്
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വ്വtസം�,  തിരുവനന്തപുര�  എന്ന  സ്ഥാ	പനPന�  �mകേട്ട്ഷിന്  നല്കു�യു�  കെചയ്തു.  സം.ബ.വ
ന�85/03-18  പ്ര�	ര�  99,000/-  രൂപ ഇതികേലാക്ക	യം കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. 2018  7	ര്ച്ച്� 7	സം� തു�
കെചലാവ	ക്കകെയംങ്കിലും�  ഓഡിറ്റ്�  തിtയംതി  വകെര  വtഡികേയം	ഗ്രി	3  തിയ്യാ	റി	ക്ക  ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഇതു
സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  ഓബ്ജക്ഷന്  ന�.4/27.9.2018  ന�  പണ്�  കെചക്ക�  ആക്ക
7	റ്റ്കെയംങ്കിലും�,  സ്ഥാ	പനPന�  നല്�യംട്ട്കെല്ലന്നു�,  വtഡികേയം	ഗ്രി	3  തിയ്യാ	റി	ക്ക  നല്കുന്ന
മുറിയ്കേക്ക  കെചക്ക�  നല്കു�യുളളൂ  എന്നു�  7റുപO  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  വര്ക്ക�  ഓര്ഡിര്  നല്
�യംകേശാഷി�  അനശ്ചതി7	യം  �	ലാതി	7സം�  കേനരടുന്നതിന	ലും�,  വtഡികേയം	ഗ്രി	3  നശ്ചതി
�	ലായംളവനുളളല് പൂര്Pt�രക്ക	കെ7ന്ന�  സ്ഥാ	പന�  ഉറിപ്പുനല്�	Pതിന	ലും�,  വര്ക്ക�  ഓര്
ഡിര്  �,	ന്സംല്  കെചയ്ത�  വtണ്ടു�  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്ക	നുളള  നOപOക്ര7ങ്ങള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-24 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 7കെങ്കി	മ്പ�

1-4-24-1 കൈറിസം� കേബ	ട്ട്കെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള് സം7യംബന്ധിതി7	യം പൂര്Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല

* അOങ്കില്  13 ലാക്ഷ� 

*
വര്ക്ക� ഓര്ഡിര് കൈ�പ്പ്റ്റ് 45 |വസംPന�� പണ് പൂര്Pയം	ക്കണ്കെ7ന്ന�
�ര	ര് വ,വസ്ഥാ.

* 11.02.2015-ല് വര്ക്ക� ഓര്ഡിര് നല്�.

* വര്ക്ക� ഓര്ഡിര് നല്കി 4 വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞിട്ടു� പ്രവൃP പൂര്Pt�രച്ച്ല്ല.

* 145700/- രൂപ 31-3-16 ന� �ര	റു�	രന� കൈ�7	റി

RKVY കുട്ട്ന	O�  പ	കേക്കജി�  പദ്ധംതിയംലുംള്കെപ്പ്ടുP  എ�.എല്.  കൈറിസം�  കേബ	ട്ട്കെന്റ്
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിന�  അസം.എക്സ�óട്ട്tവ�  എഞ്ചിനtയംര്,
കെ7ക്ക	നക്കല്  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  വ�ഗ�,  തുറിമുഖ  വകുപ്പ്�,  കെ�	ല്ലPകേന	O�  അഭാ,ര്ത്ഥച്ച്രുന്നു.
അസം.എക്സ�óട്ട്tവ�  എഞ്ചിനtയംര്  27.03.2014-കെലാ  97/2011/MEW  �P�  പ്ര�	ര�  13  ലാക്ഷ�
രൂപയുകെO  റികൈവസ്ഡി�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്ക  നല്�.  ആയംതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPല്
01.01.2015 -കെലാ B/1713/2007 നമ്പര് കെOന്ഡിര് കേന	ട്ട്tസം� പരസം,കെപ്പ്ടുത്തു�യു�, ഏറ്റ്വും� കുറിഞ്ഞി
നരക്ക� �m	ട്ട്� കെചയ്ത M/s. സുഷി7 എന്ജിനtയംറി�ഗ� വര്ക്ക�സം�, ആലാപ്പുഴിയ്ക്ക്� 11.02.2015-ല് വര്ക്ക�
ഓര്ഡിര് നല്കു�യു�, 31.03.2016-കെലാ  B/1713/2007  നമ്പര് അനു7തിപത്രം� പ്ര�	ര�  1,45,700/-
രൂപയുകെO  പ	ര്ട്ട്�  ബല്  അനുവ|ക്കു�യു�  കെചയ്തു.  പ്രസ്തുതി  വര്ക്ക�  ഓര്ഡിര്  5-ാ	�  നര്
കേäശാPല്  വര്ക്ക�  ഓര്ഡിര്  കൈ�പ്പ്റ്റ്  45  |വസംPന��  പണ്  പൂര്
Pയം	ക്കണ്കെ7ന്ന	യംരുന്നു.  എന്ന	ല്  2016-17-ല്  കേബ	ട്ട്കെന്റ്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്  പൂര്
Pയം	ക്ക	Pതിന	ല്  2016-17  ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പു�ളകെലാ  ഖണ്ഡി�  3-1-ല്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്  പൂര്
Pt�രക്കണ്കെ7ന്ന�  നര്കേäശാമുണ്ട	യംരുന്നട്ടു�,  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവ�  വകേരയു�  പണ്  പൂര്
Pയം	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

പണ് പൂര്Pയം	ക്ക കേബ	ട്ട്� അOയംന്തര7	യം കൈ�7	റി	P പക്ഷ� നയം7നOപO�ള്
സംmt�രക്കുന്നതി	കെണ്ന്ന�  കെപ്ര	3സംര്  &  കെഹി ഡി�  13.11.2017-കെലാ  �PലൂകെO  അറിയംച്ച്തിന�
7റുപOയം	യം  എന്ജികെന്റ്  നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pന�  ജിര്മ്മ്യൂന്  നര്മ്മ്യൂതി  കെസ്റ്റംണ്  എന്ജിന	ണ്�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നകെതിന്നു�  ആയംതികെന്റ്  പ	ര്ട്സു�ള്  സംകൈപ്ലാ  കെചയ്തരുന്ന  സ്ഥാ	പനPല്
കേസ്റ്റം	ക്ക�  ഇകെല്ലന്നു�  10  |വസംPന��  ലാഭായ്ക്കുകെ7ന്നു�,  ലാഭാച്ച്	ലുംOന്  പണ്  പൂര്Pയം	ക്ക
കൈ�7	റുകെ7ന്നു7	ണ്�  20.12.2017-കെലാ  �Pല്  സുഷി7  എന്ജിനtയംറി�ഗ�  വര്ക്ക�സം�
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അറിയംച്ച്രക്കുന്നതി�. 29.03.2018-ല്  7,20,840/-  രൂപയുകെO ബല്ല� സുഷി7 എന്ജിനtയംറി�ഗ� വര്
ക്ക�സം� സം7ര്പ്പ്ച്ച്തികെന്റ് അOസ്ഥാ	നPല്  (Second and final  bill  -  469529.79 + additional
work bill 100510 + 150800) ആ തു� പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട� (BR No.915/17-18, CBV No. 271/3/17-18
cheque No.312371/31.03.2018). 

31.03.2018-കെലാ അനു7തി പത്രംPല് അസം.എക്സ�óട്ട്tവ�  എഞ്ചിനtയംര്,  കെ7ക്ക	നക്കല്
എന്ജിനtയംറി�ഗ�  വ�ഗ�  തുറിമുഖ  വകുപ്പ്�,  കെ�	ല്ല�,  പ്രവൃP  കെചക്ക�കെ7ഷിര്  കെചയ്തതി	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. 11.02.2015-ല് വര്ക്ക� ഓര്ഡിര് നല്�യംട്ട്�  4  വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞിട്ടു� പണ്
പൂര്Pയം	ക്ക കേബ	ട്ട്�  തിരകെ� വ	ങ്ങയംട്ട്ല്ല.  വശാ|t�രണ്� ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം ഓഡിറ്റ്�
ഒബ്ജ��.ഷിന്  (ന�.2/17-18/30.01.2019)ന�  7റുപOയം	യം  2017-18-ല് കെചലാവ�  വരുകേPണ്ടതിന	ല്
മുന്കൂറി	യം  തു�  ഉള്കെപ്പ്ടുPയംതി	കെണ്ന്നു�,  കേബ	ട്ട്കെന്റ്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്  പൂര്Pt�രച്ച്�
കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല	Pതിന	ല് തു� നല്�യംട്ട്കെല്ലന്നു7	ണ്� വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�. 2018 ജൂകൈലാ,
ആഗസ്റ്റം�  7	സംങ്ങളല്  കുട്ട്ന	Oലുംണ്ട	യം  പ്രളയംPകെന്റ്  ആധാ�,Pല്  പ്രസ്തുതി  കേബ	ട്ട്കെന്റ്
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ളല് ചലാ സം	കേങ്കിതി� പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ട	കു�യു�, അതുമൂലാ� കേബ	ട്ട്കെന്റ് പണ് പൂര്
Pt�രക്ക	ന്  പ്രതിtക്ഷച്ച്തില്  കൂടുതില്  സം7യം�  എടുകെPന്നു7	ണ്�  �ര	റു�	രന്
അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  അവസം	ന  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  തിtര്P�  2019-7	ര്ച്ച്�  31-ന��  കേബ	ട്ട്�
കൈ�7	റുന്നതി	യംരക്കുകെ7ന്ന� �ര	റു�	രന് ഉറിപ്പ്� നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്ന� 7	ത്രം7	ണ്� 7റുപO. കേബ	ട്ട്�
ന	ളതുവകെര തിരകെ� ലാഭാച്ച്തി	യം അറിയംച്ച്ട്ട്ല്ല. RKVY കുട്ട്ന	O� പ	കേക്കജി� പദ്ധംതിയംല് നന്നു�
31.03.2016-ല്  1,45,700/-  രൂപ  പ	ര്ട്ട്�  ബല്ല�  നല്�യം  കേശാഷി�  7,20,840/-  രൂപയു�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ് Prime 67317789179 നമ്പര് അക്ക�ണ്ടല് സൂക്ഷച്ച്രക്കു�യം	ണ്�. പ	ര്ട്ട്� ബല്ല�
നല്�യം  1,45,700/-രൂപയുകെO  കെചലാവ�  2015-16  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഖണ്ഡി�  3-39-1-ല്
തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുPയംരുന്നു. 2015-16 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും� 2016-17 ഓഡിറ്റ്� കുറിപ്പ്ലും� �	ലാതി	7സം�
സം�ബന്ധിച്ച്�  പര	7ര്ശാമുണ്ട	യംട്ടു�,  പദ്ധംതിയംല് നന്നു�  7,20,840/-  രൂപ മുന്കൂര് പന്വലാച്ച്�
അക്ക�ണ്ടല്  സൂക്ഷച്ച്രക്കുന്നതു�  വര്ക്ക�  ഓര്ഡിര്  നല്കി  4  വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞിട്ടു�
ഗകേവഷിണ്	വശാ,Pന	യം  ഉപകേയം	ഗകേക്കണ്ട  കേബ	ട്ട്�,  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  തിtര്P�  തിരകെ�
വ	ങ്ങ	Pതു�  ഗുരുതിര7	യം  വtഴ്ചയം	ണ്�.  സം7യംബന്ധിതി7	യം  പ്രവൃP  പൂര്Pt�രക്ക	P
�ര	റു�	രകെനതികെര അOയംന്തര7	യം നയം7നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-25 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര� (സം�P� കേസം	ണ് ) കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-25-1 ഖര7	ലാന, സം�സ്ക്കീംരണ് പ്ലാ	ന്റ്� - പൂര്ണ്ണാ കേതി	തില് പ്രവര്Pനക്ഷ77	കേക്കണ്ടതി	ണ്�
ആര്.എ.ആര്.എസം�.  (സം�P�  കേസം	ണ്  )  കെവള്ളാ	യംണ്യംല് ഖര7	ലാന,സം�സ്ക്കീംരണ്

പ്ലാ	ന്റ്�  സ്ഥാ	പക്കുന്നതിന	യം  1  കേ�	O  രൂപ  വ�യംരുP  ഡിയംറിക്ടര്  ഓ3�  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്
ഉPരവ�  ന�.R3/61977/2012  (1)  തിtയംതി  25.03.2013  പ്ര�	ര�,  ഭാരണ്	നു7തിയു� സം	കേങ്കിതി�
അനു7തിയു�  നല്�.  ഉPരവ�  നമ്പര് ന�.R3  61977/2012(9)  തിtയംതി  24.03.2014  പ്ര�	ര�
കൈപലാറ്റ്�  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ്  നര്മ്മ്യൂ	ണ്�  75,00,000/-  രൂപയ്ക്ക്�  KAICO-കെയം ഏല്പ്പ്ക്ക	ന് അനുവ	|�
നല്കി.  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ് നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pനു� കെ7ഷിനറിയ്ക്കു7	യം 68.9 ലാക്ഷ� രൂപ KAICO-യ്ക്ക്� നല്കു�യു�
(2013-14-ല്  7,50,000/-  രൂപ  2015-16-ല്  61,40,000/-  രൂപ) 2012-13  മുതില് 2016-17  വകെര 7റ്റ്�
അനുബന്ധി  കെചലാവും�ള്ക്ക	യം  4,76,199/-  രൂപയു�  (2012-13-ല്  56,267/-  രൂപ,  2013-14-ല്
4,19,032/- രൂപ ) കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. (ആകെ� 73,66,199/- രൂപ) റിtകെOന്ഷിന് തു� 6.1 ലാക്ഷ� രൂപ
കൂO KAICO-യ്ക്ക്� നല്കുവ	നുണ്ട�.

2017  ജൂണ്  7	സംPല്  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ളു�  ®tന�ഗു�  നOP  കെപര്7റ്റ്�
പുതുക്കയം കേശാഷി� നവ�ബറിലാ	ണ്� പ്ലാ	ന്റ്� പ്രവര്Pപ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  പ്രതി|ന� 1000 kg സം�സ്ക്കീംരണ്
കേശാഷിയുള്ളാ പ്ലാ	ന്റ്ല് ഏ�കേ|ശാ�  9.40 kg  7	ലാന,� 7	ത്രം7	ണ്� സം�സ്ക്കീംരക്കുന്നകെതിന്ന�  2016-17
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഖണ്ഡി�  3-39-1-ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  �,	മ്പസംല്  നന്ന�  7	ത്രംകേ7  7	ലാന,�
സംmt�രക്ക	വൂ എന്ന വ,വസ്ഥായുണ്ട	യംരുന്നതിന	ല് 7	ലാന,Pകെന്റ് ലാഭാ,തിയ്ക്ക്നുസംരച്ച്� പ്രവര്
Pനകേശാഷി നജികെപ്പ്ടുകേPണ്ട വന്നതു�, 3ണ്ടകെന്റ് ലാഭാ,തിക്കുറിവും� സംmയം� സംഹി	യംസം�ഘPന�
പരശാtലാന�  നല്�  പ്ലാ	ന്റ്�  പ്രവര്Pക്ക	നുണ്ട	യം  �	ലാതി	7സംവും7	ണ്�
സം�സ്ക്കീംരണ്കേശാഷികേയംക്ക	ള്  കുറിവ	യം  7	ലാന,�  സം�സ്ക്കീംരക്കുവ	നുള്ളാ  �	രണ്ങ്ങള	യം
വ,ക്ത7	ക്കയംതി�.  2017-18  വര്ഷികെP പ്രവര്Pന� പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  2017  ഏപ്രല് മുതില്
ജൂണ് വകെര  1,246 kg  7	ലാന,�  (യംഥാ	ക്ര7�  280 kg, 395 kg, 571 kg)  സം�സ്ക്കീംരക്കു�യു�  2017
ജൂകൈലാ  മുതില്  ഒകേക്ട	ബര്  വകെര  3	ക്ടറിtസം�  /  കേബ	യംകേലാഴ്സ്�  വകുപ്പ്കെന്റ്  അനു7തി
ലാഭാ,7	�	Pതിന	ല് പ്ലാ	ന്റ്�  പ്രവര്Pപ്പ്ക്ക	തിരക്കു�യു�  2017  നവ�ബര് മുതില്  2018  7	ര്ച്ച്�
വകെര  8230  kg  7	ലാന,�  (യംഥാ	ക്ര7�  791  kg,  603  kg,  482  kg,  3511  kg,  2843  kg)
സം�സ്ക്കീംരക്കു�യു�  കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  പ്ലാ	ന്റ്�  പ്രവര്Pപ്പ്ച്ച്�  8  7	സംങ്ങളലാ	യം  പ്രതി|ന�  ശാര	ശാര
39.48 kg  7	ലാന,� 7	ത്രം7	ണ്� സം�സ്ക്കീംരച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  8 7	സംങ്ങളലാ	യം  ആകെ�  2624 kg  വള�
ഉത്പ	|പ്പ്ച്ചു.  വള� വറ്റ്� വരവനPല് 14,670/-  രൂപയു� പ്ലാ	ന്റ്� സംന്ദര്ശാച്ച്വര്ക്ക� കെNയംന�ഗ�
കെ�	ടുP വ�യംല് 36,000/- രൂപയു� 7	ത്രം7	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.

ഒരു  7	തൃ�	  7	ലാന,സം�സ്ക്കീംരണ്പ്ലാ	ന്റ്�  ആയംട്ട്	ണ്�  ഇതി�  വഭാ	വന�  കെചയ്തട്ടുള്ളാതി�.
സം�സ്കീംരണ്കേശാഷിയുകെO  4%Pല്  തി	കെഴി  7	ത്രം�  അസം�സ്കൃതിവസ്തു  (ഇവകെO  7	ലാന,�)
ലാഭാ,7	വുംന്ന സം	ഹിചര,Pല് 1000 �.ഗ്രി	� കേശാഷിയുള്ളാ പ്ലാ	ന്റ്� വന്തു� കെചലാവഴിച്ച്� നര്മ്മ്യൂച്ച്തി�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



198

|tര്ഘവtക്ഷണ്7ല്ല	യ്മയു�  സം	മ്പP�ധൂര്ത്തു7	ണ്�.  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ്  കേശാഷി  പര7	വധാ
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുP	നുള്ളാ സംതിmര നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-25-2 ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങ - വ	ര്ഷി� അറ്റ്കുറ്റ് പണ്ക്ക� �ര	ര് വച്ച്ല്ല

തി	ഴിപ്പ്റിയുന്ന പദ്ധംതി�ളലാ	യം വ	ങ്ങയം യംന്ത്രങ്ങളുകെO  /  ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെO വ	ര്ഷി�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്ക്ക� ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് സ്ഥാ	പനങ്ങളു7	യം �ര	ര് വച്ച്ട്ട്ല്ല.

ക്ര7
ന�. പദ്ധംതിയുകെO കേപര� CBV ന� കെചലാവ� വവര�

തു�  
/കെചക്ക�
ന�.

അഭാപ്ര	യം�

1.

RKVY  project  -
Establishment  of
centre  for
formulation  of
convenient foods 

135/
1.3.2018

M/s സംയംന്റ്3�� ആന്റ്� 
ഡിജിറ്റ്ല് സംസ്റ്റം�സം�, 
ഐഡിഎ കെഹി�സം�, 
കെസംക്ടര് 4, ആര്കെ� പുര�, 
ന�കെഡില്ഹി യുകെO പ്രകേ3	ര്
7 ഇന്കേവ	യ്സം� ന�. പ 
1034/കെ�എയു-Oഎ 16/17 
31.3.2017 പ്ര�	ര� 
കെOക്സ്ചര് അനകൈലാസംര് 
വ	ങ്ങയംതി�.(proceedings 
No. NARP 
SR(7)4440/15(1 )31.3.2017)

1160000/-
Nil
/31..3.18

സ്ഥാ	പനPകെന്റ് ഇന്
കേവ	യ്സം� ന�. 
HSS039/2017-
18/24.06.2017 പ്ര�	ര� 
യംന്ത്ര� ലാഭാ,7	യംട്ടുണ്ട�. 
വ	ര്ഷി� 
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ് �ള്
ക്ക	യം �ര	ര് (AMC) 
വച്ച്ട്ട്ല്ല. 

2.

RKVY  project  -
Establishment  of
centre  for
formulation  of
convenient foods 

M/sESSEMM corporation, 
GKS Nagar, Coimbatore 
എന്ന സ്ഥാ	പനPകെന്റ്, 
പ്രകേ3	ര്7 ഇന്കേവ	യ്സം� 
ന�. എസം� കെ� 1513/ 
31.3.2017 പ്ര�	ര� 
കെവജിറ്റ്ബള് �ട്ട്ര് 
വ	ങ്ങയംതി�. (proceedings 
No. NARP SR(7)4440/15(11)
31.3.2017)

240498/-

സ്ഥാ	പനവും7	യം വ	ര്
ഷി� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ് 
�ള്ക്ക	യം �ര	ര് 
(AMC) വച്ച്ട്ട്ല്ല.

കേ7ല്പാറിഞ്ഞി തിരPലുംള്ളാ യംന്ത്രങ്ങളുകേOയു�, ഉപ�രണ്ങ്ങളുകേOയു� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം
വ	ങ്ങയം സ്ഥാ	പനങ്ങകെളPകെന്ന സം7tപകേക്കണ്ട വരുകെ7ന്നതിന	ല് വ	ങ്ങുന്ന അവസംരPല്
തികെന്ന വ	ര്ഷി� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്ക്കുള്ളാ �ര	ര് കൂO വയ്കേക്കണ്ടതി� അതി,ന്ത	കേപക്ഷതി7	ണ്� . 
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1-4-26 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, വയംന	O�

1-4-26-1 ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� പന്വലാച്ച് തു��ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല

2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  89,42,937/-രൂപ  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്�
ഇനPല്  പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതില്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  28,62,756/-രൂപ  പന്വലാച്ച്തികെന്റ്
കേരഖ�ളു�  ആയംതികെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങളു�  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ബ	ങ്കി�  ച	ര്ജ്ജ്�,  അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്�
എന്നവ കേരഖകെപ്പ്ടുPയം	ണ്� O തു� പന്വലാച്ച്രക്കുന്നതി�.  ഏതിനPലുംള്ളാ പന്വലാക്കലാനു�
അതിന�  ആധാ	ര7	യം ഏകെതിങ്കിലും�  കെചലുംകേരഖ�ള്  -  കെവ�ച്ച്ര്,  ചലാ	ന്,  കെചക്ക�  എന്നതി,	|
ആവശാ,7	ണ്�.  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റു�ള്  ആധാ�	ര�തിയംല്ല	കെതി  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന
അകെക്ക�ണ്ടങ്ങ�  രtതി  ആശാ	സം,7ല്ല.  കേ7ല്  അപ	�തി�ള്ക്ക�  വശാ|t�രണ്�
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-26-2 ചരക്ക� കേസംവന നകുതി അOവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്രPല് നന്നു� വല്പാന നOത്തുന്ന ഫ്രൂട്ട്� ജി	�,  സ്കീംm	ഷി�,  ഫ്രൂട്ട്� കെജില്ല,
അച്ച്	ര്  തുOങ്ങയം  മൂലാ,  വര്ദ്ധംതി  ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക�  01.07.2017  മുതില്  അര്ഹിക്കുന്ന
ഇളവും�കേള	കെO ചരക്ക�  കേസംവന നകുതി  (GST)  ബ	ധാ�7	ണ്�.  എന്ന	ല് ഓഡിറ്റ്�  നOPയം
08/2018  വകെരയു�  വല്പാന  നOPയം  ഉത്പന്നങ്ങളല്  നന്നു�  ചരക്ക�  കേസംവന  നകുതി
ഈO	ക്കു�കേയം	,  ആയംതി� അOവ	ക്കു�കേയം	 കെചയ്യുന്നല്ല. (ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്�.2/14.08.2018).
ഈ വഷിയംPകേലാക്ക� സംര്വ്വ�	ലാ	ശാ	ലായുകെO അOയംന്തര ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

1-4-26-3 സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�, കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�

8/17 മുതില് 3/18 വകെര 28000 �.ഗ്രി	� സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�, 52000 �.ഗ്രി	� കൈNകേക്ക	ഡിര്
മ്മ്യൂ എന്നവ ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ചു നല്�യം ഇനPല് ശാബര സംmയം� സംഹി	യം സം�ഘ�, കെനല്ല	റിക്ക�
26,46,00/-  രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�,  കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ എന്നവയുകെO
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� 24000 �.ഗ്രി	� സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�, 48000 �.ഗ്രി	� കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ
7	ത്രംകേ7 കേസ്റ്റം	ക്കല് വന്നട്ടുള്ളു. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.
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ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�, കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ എന്നവയുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള്

ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്, കെചക്ക� നമ്പര് തു�
സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�
�.ഗ്രി	�

കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ
�.ഗ്രി	� 

1 40/8-17/507536/24.8.17 36750 - 1000

2 13/11-17/507595/8.11.17 189000 3000 3000

3 7/12-17/ 210000 8000 -

4 36/2-18/414800/9.2.18 110250 - 3000

5 163/03-18/113166/31.3.18 2100000 17000 45000

ആകെ� 2646000 28000 52000

കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുPതി�- വശാ|	�ശാങ്ങള് 

ക്ര7 
ന�

കേസ്റ്റം	ക്ക� തിtയ്യാതി
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഓ3� സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�-കേപജി� 
നമ്പര്

സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�
�.ഗ്രി	�

1 4-8-17 61 3000

2 1-11-17 63 4000

3 19-3-18 67 5000

4 19-3-18 69 12000

ആകെ� 24000

ക്ര7 ന� കേസ്റ്റം	ക്ക� തിtയ്യാതി
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഓ3� കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ-കേപജി� 
നമ്പര്

കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ
�.ഗ്രി	� 

1 27-10-17 207 3000

2 16-1-18 208 9000

3 19-3-18 210 36000

ആകെ� 48000
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വ,തി,	സം�

ഇന�
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് 
അളവ�

കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുP
അളവ�

വ,തി,	സം� നരക്ക� മൂലാ,�

സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം� 28000 24000 4000 @75 3,00,000

കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ 52000 48000 4000 @105 4,20,000

അകെ� 7,20,000
ഇതു സം�ബന്ധിച്ചു നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്  3 )  ലാഭാ,7	യം 7റുപOയംല്

3000  �.ഗ്രി	� വtതി� സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�,  കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ എന്നവ ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര് 6-8,
6-9 എന്നവയംല് ഡിബള് എന്N കെചയ്തുകേപ	യംതി	കെണ്ന്നു� ഇത്രംയു� അളവ� കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ് 35%
വലായം	യം  1,89,000/-രൂപ  രസംtതി�  നമ്പര്  48/64100/1-11-18  പ്ര�	ര�  തിരച്ചുപOച്ച്തി	യു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഇന്കേവ	യ്സം�  പ്ര�	ര�  നല്�യംരക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  കേസ്റ്റം	ക്കലുംകെണ്ടന്ന�
ഉറിപ്പുവരുP  ഇതി�  ബല്ലല്  ക്ഷ7തിയുള്ളാ  അധാ�	ര  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP  7	ത്രംകേ7  ഉല്
പ്പ്	|നകെചലാവ� സംmയം� സംഹി	യം സം�ഘPന� കൈ�7	റു�യുള്ളൂ. ഈകെയം	രു സം	ഹിചര,Pല്
ഇത്രംയു�  അളവ�  ഡിബള്  എന്Nയം	യം  വന്നുകേപ	യംതി	കെണ്ന്ന�  പറിയുന്നതി�  ഭാ	ഗ�7	ണ്�.
കേസ്റ്റം	ക്കല് ഓഡിറ്റ്�  �കെണ്ടPയം ആകെ� കുറിവ�  8000 �.ഗ്രി	�  ആയംരകെക്ക  6000 �  ഗ്രി	�-
യുകെO വലായുകെO 35% തു� 7	ത്രം7	ണ്� തിരച്ച്Oച്ച്ട്ടുള്ളാതി�. അവകേശാഷിക്കുന്ന 2000 � ഗ്രി	�- യുകെO
കുറിവന�  വശാ|t�രണ്�  നല്കേ�ണ്ടതി	ണ്�.  കൂO	കെതി  കേ7ല്  ഇന്കേവ	യ്സു�ള്  ഓഡിറ്റ്�
പരകേശാ	ധാക്ക	ന	യം ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 

1-4-26-4 പ	സ്ത കെ7ഷിtന് വ	ങ്ങല് - അ�ഗt�രച്ച് കെOന്ഡിര് നരക്കല് അധാ�രച്ച്� വലാ നല്�.
44,068/-രൂപ നഷ്ടം�

ബല് നമ്പര് : 157/03/17-18

കെചക്ക� നമ്പര് : 539853/31-03-18

ഹി	ഡി  (HADA)  കെപ്ര	ജിക്ടല് ഫുഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ� പ്രവര്Pനവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  4,00,000/-
രൂപ കെചലാവ�  കെചയ്ത�  ആഗ	ര�  ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം�,  കെചകൈന്നയംല് നന്നു� പ	സ്ത കെ7ഷിtന് എന്ന
ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് O ഉപ�രണ്Pകെന്റ് വ	ങ്ങലാല് അ�ഗt�രച്ച് കെOന്ഡിര്
നരക്കല് അധാ�രച്ച്� വലാ നല്�യംട്ടുണ്ട�.

നമ്പര്  KVK/64/17(A)തിtയ്യാതി  01-03-18  പ്ര�	ര�  കെOന്ഡിര്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന
സ്ഥാ	പനങ്ങള് കെOന്ഡിര് സം7ര്പ്പ്ക്കു�യു� കെചയ്തു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ക്ര7 
ന�

സ്ഥാ	പന�
കെപ്ര	കേ3	ര്7 ഇന്
കേവ	യ്സം� ന�, 
തിയംതി

അOസ്ഥാ	ന 
വലാ

ജി.എസം�.O ആകെ�

1
ആഗ	ര� ഇന്
ഡിസ്ട്രാtസം�, കെചകൈന്ന

A1//5213/17/06-03-18 3,38,983 18% 4,00,000

2
ശാങ്കിര് സംയംന്റ്3ക്ക� 
സംകൈപ്ലായംസം�, 
കെചകൈന്ന

Nil,5-3-18 4,80,000
ജി.എസം�.O 
ഉള്കെപ്പ്കെO

4,80,000

30-03-2018  ന�  O	ബുകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കു�യു�  എറ്റ്വും�  കുറിഞ്ഞി  യൂണ്റ്റ്�
നരക്ക	യം 3,38,983/-  രൂപ + 18% G S T  �m	ട്ട്� കെചയ്ത ആഗ	ര� ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം�,  കെചകൈന്നക്ക�
കെOന്ഡിര് ഉറിപ്പ്ച്ചുനല്കു�യു� കെചയ്തു.  ഗവ.ഓ3� ഇന്ത,  ,  കെസംന്Nല് O	ക്സ� കേന	ട്ട്3കേക്കഷിന്
നമ്പര്  45/2017  തിtയ്യാതി  -  14-11-17  കെപ	തുകേ7ഖലാ	  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  ഗകേവഷിണ്	വശാ,ങ്ങള്
ക്ക	യം  വ	ങ്ങുന്ന  ഉപ�രണ്ങ്ങള്ക്ക�  O	ക്സ�  ഇളവും�ള്  ലാഭാ,7	ണ്�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന  O
വ	ങ്ങലാല്  കെപ	തുകേ7ഖലാ	  ഗകേവഷിണ്  സ്ഥാ	പനകെ7ന്ന  നലായംല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നല്
�യംരക്കുന്ന സം	ക്ഷ,പത്രംPനു പുറിP� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് ഉപ�രണ്Pകെന്റ് G S T നരക്ക� 18%
Pല് നന്നു� 5% 7	യം കുറിഞ്ഞു.  എന്ന	ല് O ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ള് സ്ഥാ	പന� സം7ര്
പ്പ്ച്ച്രക്കുന്ന  ബല്ലല്  (ഇന്കേവ	യ്സം�  നമ്പര്  SAL015/02-05-2018)  ഇതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	ന
വലായം	യം നല്�യംരക്കുന്നതി�  3,80,952/-  രൂപയം	ണ്�. GST നരക്ക�  5% 7	യം കുറിഞ്ഞികേപ്പ്	ള്
കെOന്ഡിറില്  അ�ഗt�രച്ച്  ഇതികെന്റ്  യൂണ്റ്റ്�  നരക്ക�  കൂട്ട്  GST  നരക്ക�  18%
ഉണ്ട	യംരുന്നകേപ്പ്	ഴുണ്ട	യംരുന്ന  അകേതി  വലാക്ക	ണ്�  ഉപ�രണ്�  നല്�യംരക്കുന്നതി�.  അതു
കെ�	ണ്ട� തികെന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� ഈ ഇനPല് 44,068/-രൂപയുകെO നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.

അOസ്ഥാ	ന വലാ 3,38,983

G S T നരക്ക� 18% Pല് നന്നു� 5%7	യം കുറിഞ്ഞികേപ്പ്	ഴുള്ളാ നരക്ക� 16,949

ആകെ� നല്കേ�ണ്ട തു� 3,55,932

നല്�യം തു� 4,00,000

നഷ്ടം� 44,068

ആയംതുകെ�	ണ്ട�  ഈ  ഇനPന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  സം�ഭാവച്ച്രക്കുന്ന  നഷ്ടം�
�മ്പനയംല് നന്നു� ഈO	ക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-26-5 ഗ്രിഡി� �ണ്ക്റ്റ്ഡി� സം�ര കേ7ല്ക്കൂര കൈവ|óതി നലായം� വ	ങ്ങല് - നOപO ക്ര7ങ്ങള് 
പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല

CBV No: 92/03-18

കെചക്ക� ന�: 165491/27.03.2018

തു� : രൂപ 417088/- ( കെസം��രറ്റ് ഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� - രൂ.21952.00) ആകെ� 439040 രൂപ

കെOണ്ടര് കേന	ട്ട്tസം�  നമ്പര്:  കെ�.വ.കെ�/64(14)/17  തിയംതി,  15-02-2018  പ്ര�	ര�  6  KW  ഗ്രിഡി�
�ണ്ക്റ്റ്ഡി� സം�ര കേ7ല്ക്കൂര കൈവ|óതി നലായം� വ	ങ്ങ	ന	യം കെOണ്ടര് ക്ഷണ്ക്കു�യു� കെ7. സം�ര
ന	ച്ചുറില് എനര്ജി കേസം	ലൂഷിന്സം� ഇന്ത,	 കൈപ്ര. ലാ7റ്റ് ഡി�, ച	ലാക്കുO എന്ന സ്ഥാ	പനPകെന്റ്
കെOണ്ടര് അ�ഗt�രച്ച്�,  പര്കേച്ച്സം� ഓര്ഡിര് ന�.  കെ�.വ.കെ�  /64(14)/17-18  തിയംതി  05-03--2018
പ്ര�	ര�  439040  രൂപയ്ക്ക്�  വ	ങ്ങയംട്ടുമുണ്ട�.  ഈ  വ	ങ്ങല്  സം�ബന്ധിച്ച്�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന
അപ	�ങ്ങള് ഉണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.

1)  7നസ്ട്രാ  ഓ3�  നó  ആന്റ്�  റിന�വബള്  എനര്ജി  ,  അനര്ട്ട്�  എന്നവയുകെO
കെÁസം3കേക്കഷിനു�ള്ക്കു�,  നബന്ധിന�ള്ക്കു�  അനുസൃതി7	യം  3tസംബലാറ്റ്  പഠന�,
ഡി.പ.ആര്  തിയ്യാ	റി	ക്കല്,  കെOണ്ടര്  കേരഖ�ള്  തിയ്യാ	റി	ക്കല്  എന്നവ  നOP	കെതിയം	ണ്�
വ	ങ്ങല് നOPയംട്ടുളളതി�. 

2) സംര്ക്ക	ര് ഉPരവ�  ന�.49/2013/പ.ഡി  തിtയംതി  25-11-2013  അനുസംരച്ച്�  നലാവല് വന്ന
കേ�രള  കേസം	ള	ര്  എനര്ജി  കേപ	ളസം  പ്ര�	ര�  സം�ര  കൈവ|óതി  നലായംങ്ങള്
സ്ഥാ	പക്കുന്നതിനുളള  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നതിനു�  ,  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  പരകേശാ	ധാച്ച്�
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു7	യം,  പ	രകേമ്പ,തിര ഊര്ജ്ജ് കേ7ഖലായംല് പ്രവര്Pക്കുന്ന സംര്ക്ക	ര്
ഏജിന്സംയം	യം  അകെനര്ട്ട്കെന  ചു7തിലാകെപ്പ്ടുPയംരുന്നു.  വന്തു�  കെചലാവും�,  പ്രകേതി,�
സം	കേങ്കിതി�കൈവ|ഗ്ദ്യ,വും�  കേവണ്ടുന്ന ഇPര� വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  രൂപ�  നല്കുന്നതിനു മുമ്പ�  ഈ
ര�ഗP�  പ്രവര്Pക്കുന്ന  അ�ഗtകൃതി  വ|ഗ്ധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ടു�കേയം	,
വശാ|	�ശാങ്ങള് കേശാഖരക്കു�കേയം	,  അവയുകെO  കേസംവന�  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല.
സംര്ക്ക	ര്  നര്കേäശാ  പ്ര�	ര�  അകെനര്ട്ട്കെന്റ്  കേസംവന�  ഗ്രിഡി�  �ണ്ക്റ്റ്ഡി�  സം�ര  കേ7ല്ക്കൂര
കൈവ|óതി നലായം� സ്ഥാ	പക്കുന്നതില് ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	യംരുന്നു.

3) Ongrid Inverter  ഉപകേയം	ഗച്ച്� സം�സ്ഥാ	ന കൈവ|óതി കേബ	ര്ഡികെന്റ് ഗ്രിഡികേലാക്ക� കൈവ|óതി
കൈ�7	റുന്നതിന�  ഓഡിറ്റ്�  തിtയംതി  വകെര  �ഴിഞ്ഞിട്ട്ല്ല.  ഗ്രിഡി�  �ണ്ക്റ്റ്ഡി�  സം�ര  കേ7ല്ക്കൂര
കൈവ|óതി നലായം� വ	ങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ� കൈവ|óതി കേബ	ര്ഡു7	യം പവ്വര് പര്കേച്ച്സം� �ര	റില് ഏര്
കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല. 

4) കെ7.സം�ര ന	ച്ചുറില് എനര്ജി കേസം	ലൂഷിന്സം� കൈപ്ര. ലാ7റ്റ് ഡി� നല്�യം ഉപ�രണ്ങ്ങള്ക്ക�
7നസ്ട്രാ  ഓ3�  നó  ആന്റ്�  റിന�വബള്  എനര്ജി,  അനര്ട്ട്�  എന്നവയുകെO  നബന്ധിന�ളു�
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കെÁസം3കേക്കഷിനു�ള്ക്കു�  വകേധായം7	യം  തി	കെഴി  പറിയു�  പ്ര�	ര�  വ	റിന്റ്
ലാഭാകേക്കണ്ടതി	യംരുന്നു.

ഉപ�രണ്Pകെന്റ് കേപര� വ	റിന്റ് �	ലായംളവ�

SOLAR ARRAY 25 YEARS

ARRAY SUPPORT STRUCTURE 5 YEARS

INVERTER AND OTHER EQUIPMENTS 5YEARS
7നസ്ട്രാ  ഓ3�  നó  ആന്റ്�  റിന�വബള്  എനര്ജിയുകെO  വ	റിന്റ്  നബന്ധിന�ള്  ഉറിപ്പു
വരുത്തുന്നതിന	വശാ,7	യം �ര	ര് ച7ച്ച്ട്ട്ല്ല.

5) ഇലാ>ക്കല് ഇന്കെÁകേ>റ്റ്� വകുപ്പ്കെന്റ് 09/11/2016 കെലാ സംര്ക്കുലാര് File No. B2- 20189/16/CEI
പ്ര�	രമുളള  7	ര്ഗ്ഗനര്കേäശാങ്ങള്  പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്�  ഗ്രിഡി�  �ണ്ക്റ്റ്ഡി�  സം�ര  കേ7ല്ക്കൂര
കൈവ|óതി നലായം� വ	ങ്ങ സ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുളളതി�.  കേ7ല് സംര്ക്കുലാര് അനുസംരച്ച്� ഇലാ>ക്കല് ഇന്
കെÁകേ>റ്റ്� വകുപ്പ്കെന്റ് പരകേശാ	ധാന നOത്തുന്നതിനുളള നOപO�ള് പൂര്Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

6)  സം�കേര	ര്ജ്ജ് സം�വധാ	നങ്ങള് സ്ഥാ	പക്കുന്നതില് വ|ഗ്ദ്യരു�,  സംര്ക്ക	ര് നയംന്ത്രണ്Pല്
പ്രവര്Pക്കുന്ന ഏജിന്സംയം	യം  ANERT  കെന ഗ്രിഡി�  �ണ്ക്റ്റ്ഡി�  സം�ര കേ7ല്ക്കൂര കൈവ|óതി
നലായം� സ്ഥാ	പക്കുവ	ന് ഏല്പച്ച്രുന്നുകെവങ്കില് "കേസം	ള	ര് �ണ്ക്ട�" കേപ	ലുംളള 7നസ്ട്രാ ഓ3�
നó ആന്റ്� റിന�വബള് എനര്ജിയുകെO പദ്ധംതി�ള് പ്ര�	ര� ആകെ� കെചലാവകെന്റ് 30  ശാതി7	ന�
വകെര തു� സംബ്സംഡിയംനPല് ലാഭാക്കു7	യംരുന്നതി� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.

7)  �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ ഡിയംരക്ടകേറിറ്റ്�  ഓ3�  3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  വഭാ	ഗPകെന്റ്
കേസംവന�  ഗ്രിഡി�  �ണ്ക്റ്റ്ഡി�  സം�ര  കേ7ല്ക്കൂര  കൈവ|óതി  നലായം�  സ്ഥാ	പക്കുവ	ന്
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.
�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തിലാPല് ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� അകേനmഷിണ്� നOത്തുവ	നു� സം�ര
കേ7ല്ക്കൂര  കൈവ|óതി  നലായംങ്ങള്  വ	ങ്ങ  സ്ഥാ	പക്കുന്ന  കേവളയംല്  പ	ലാകേക്കണ്ട  നOപO
ക്ര7ങ്ങകെളക്കുറിച്ച്� കെപ	തു7	ര്ഗ്ഗനര്കേäശാങ്ങള് പുറികെപ്പ്ടുവക്കുവ	നു� ഓഡിറ്റ്� നര്കേäശാക്കുന്നു.

1-4-26-6 ജിtവനക്ക	രുകെO കുറിവ� സ്ഥാ	പനPകെന്റ് പ്രവര്PനകെP ബ	ധാക്കുന്നു

�ര്ഷി�ര്ക്ക�  ആധുന�  കൃഷി  സംമ്പ്ര|	യംങ്ങള്  പരചയംകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു�,  കെ7ച്ച്കെപ്പ്ട്ട്
നOtല് വസ്തു�ള് ലാഭാ,7	ക്കുന്നതിനു� ,വവധാ പരശാtലാനപരപ	O�ള് നOത്തുന്നതിനു� ലാക്ഷ,7ട്ട്�
പ്രവര്Pന�  1982  ല്  ആര�ഭാച്ച്  വയംന	O�  കൃഷി  വഞ്ജാ	ന  കേ�ന്ദ്രPല്  സ്ഥാര�
അധാ,	പ�രുകെOയു�  7റ്റ്�  അനധാ,	പ�രുകെOയു�  അഭാ	വ�  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  പ്രവര്PനകെP
സം	ര7	യം ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�.നലാവല് അധാ,	പ�രുകെO ആകെ�യുളള  7  സ്ഥാര� തിസ്ത�ളല്  4
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തിസ്ത��ളു� അനധാ,പ�രുകെO 9 തിസ്ത�ളല് 3 തിസ്ത��ളു� ഒഴിഞ്ഞു�Oക്കുന്നു .ഇPരPല്
സ്ഥാര�  ജിtവനക്ക	ര്  3	ക്കല്റ്റ്  തിലാPലും�  അഡ്മിനകേസ്ട്രാഷിന്  തിലാPലും�  ലാഭാ,7ല്ല	Pതി�
സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  സുഗ77	യം  പ്രവര്PനകെP  ബ	ധാക്കുന്ന
അവസ്ഥായം	ണുളളതി�.ജിtവനക്ക	രുകെO  അഭാ	വ�  സ്ഥാ	പന�  ലാക്ഷ,7ട്ട്  പ്രവര്Pനങ്ങള്
സുഗ77	യം നOത്തുന്നതിന� വഘ	തി7	കുന്നു. ആവശാ,7	യം സ്ഥാര� ജിtവനക്ക	കെര നയം7ച്ച്� �ര്
ഷി�ര്ക്ക� 7�ച്ച് കേസംവന� ലാഭാ,7	ക്കുവ	ന് ആവശാ,7	യം തുOര്നOപO�ള് സംmt�രക്കുന്നതികേലാക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അധാ�	ര�ളുകെO പ്രകേതി,�ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

1-4-26-7 വ	ങ്ങലും�ളളല് - ചട്ട്�  പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല

2017-18  വര്ഷിPല്  HADA  കെപ്ര	ജിക്ടല്  നന്നു�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  കെ7ഷിനറി�ള്
വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. G.O (P) No.3/2013/SPD, dated 21.06.2013  ഉPരവ� പ്ര�	ര� നലാവല് വന്ന
കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല്, സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	രുകെO 04.10.2017-കെലാ നമ്പര് ജി.എ/
പ1/13791/2017 പരപത്രം�, ��പ�.കേN	ളറുകെO 28.6.2017 കെലാ EP/A1/12302/2016 -ാ	� നമ്പര് �P�
എന്നവയംകെലാ നര്കേ|ശാങ്ങള് പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്� വ	ങ്ങലും�ള് നOPയംരക്കുന്നതി�. 

ക്ര7 ന� ഇന� വലാ

1 കെഹിവ ഡി�ട്ട് ഇന്ഡിസ്ട്രായംല് 7ക്സ 32,002.00₹

2 സംപ്പ്� അപ� പ	ക്കര് 1,92,600.00₹

3 കെസ്റ്റംയംലാന്സം� സ്റ്റംtല് കേOബള് 41,996.00₹

4 7ക്സ്റ്റംര് കെബ്ല്യുന്ഡിര് 80,830.00₹

5 കൈഹികേ,	ള�� പ്രസ്സ്� 47,200.00₹

6 ആട്ട്	 നtഡിര് 31,860.00₹

7 ബന	ന ചപ്സ്� �ട്ട്ര് 64,900.00₹

8 ഫ്രൂട്ട്� 7ല് 1,05,020.00₹

9 കെസം7 ഓകേട്ട്	7	റ്റ്�� ലാ�mട്ട്� 3ല്ല�ഗ� കെ7ഷിന് 1,76,411.00₹

10 കൈഹി കേ,	ള�� കേസംവ കേ7ക്ക�ഗ� കെ7ഷിtന് 1,11,510.00₹

11 റിബണ് കെബ്ല്യുന്ഡിര് 1,33,340.00₹

12 കൈവകേഫ്രം	 സം3� റ്റ്ര് 1,72,280.00₹

13 7ള്ട്ട് കെഹിഡി� 7ല് 1,33,260.00₹

14 കേ7	യംസ്റ്റംര് അന	ലാസം� 82,600.00₹
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15 അര്ക്ക	 കേപ്ലാറ്റ്� കേ7ക്ക�ഗ� യൂണ്റ്റ്�. 2,58,143.00₹

16 എസ്റ്റം	ബ്ല്യുഷി� കെ7ന്റ്� കേസം	ള	ര് പവര് ഗ്രിഡി� 4,39,040.00₹

17 റികേട്ട്	ര്ട്ട്� പ	ക്ക�ഗ� കെ7ഷിtന് 7,67,000.00₹

18 പ	സ്ത	 കേ7ക്ക�ഗ� 7ഷി,ന് 4,00,000.00₹

19 ജി	ക്ക� ഫ്രൂട്ട്� �ട്ട്ര് 5,900.00₹

20 പ്ലാ	റ്റ്� കേ3	� കേN	ള 17,110.00₹

ആകെ� ₹32,93,002.00

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�ങ്ങളകേലാക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO
ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

• വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക	യം  കെOണ്ടര്  കേന	ട്ട്tസം�  പ്രസംദ്ധംകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  കെവബ�  കൈസംറ്റ്ലും�,  സ്ഥാ	പനPകെലാ  കേന	ട്ട്tസം�  കേബ	ര്ഡിലും�
7	ത്രം7	ണ്�. 

• സം.ഉ(എ�.എസം�)13/2015/ITD,  തി.12.5.2015  പ്ര�	ര�  5  ലാക്ഷ�  രൂപയ്ക്ക്�  മു�ളലുംള്ളാ
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� ഇ-കെOണ്ടര് നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് 7,67,000  രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്� റികേട്ട്	ര്ട്ട്� പ	ക്ക�ഗ� കെ7ഷിtന് വ	ങ്ങയം കേവളയംല് ഈ നര്കേ|ശാ� പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

• കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി� 7 പ്ര�	ര� 1  ലാക്ഷ� രൂപ മുതില് 10 ലാക്ഷ�
രൂപ  വകെരയുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  മൂന്നലാധാ��  വതിരണ്ക്ക	രുകെO  പങ്കി	ളP�
ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതി	ണ്�. എന്ന	ല് ഈ നര്കേ|ശാ� പൂര്ണ്ണാ7	യു� പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല. 

• വ	ങ്ങയം എല്ല	 ഉപ�രണ്ങ്ങളു� ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിന�  ഓഡിറ്റ്�  തിയംതി  വകെരയു�
നOപO�ള് സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല. 
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1-4-27 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണൂര്

1-4-27-1 ആ|വ	സം�ള്ക്ക� ആO�-കേ�	ഴി വളര്Pല്    യൂണ്റ്റു�ളുകെO വല്പാന  അപ	�തി�ള്–

കെ� വ  കെ� -യുകെO മൃഗസം�രക്ഷണ്ര�ഗകെP വ,	പന പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO ഭാ	ഗ7	യം
വയംന	O�  ജില്ല	 മൃഗസം�രക്ഷണ് വകുപ്പ്�  ജില്ലയംകെലാ വവധാ ആ|വ	സം  കേ�	ളന�ളല് ആO�
വളര്Pല്,  കേ�	ഴി  വളര്Pല്  യൂണ്റ്റു�ള്  സ്ഥാ	പക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന വഷിയംങ്ങളകേലാക്ക� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

1)വയംന	O� ജില്ല	 മൃഗസം�രക്ഷണ് വകുപ്പ്� ഓ3tസംറുകെO  21.01.2016  കെലാ �P� നമ്പര്  3442/15
പ്ര�	ര�  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന ഇനങ്ങള് സംകൈപ്ലാ കെചയ്തതികെനത്തുOര്ന്ന�  ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാ ₹1308281
രൂപ ന	ളതുവകെര ലാഭാച്ച്തി	യം �	ണുന്നല്ല.

ക്ര7 ന� ഇന� വലാ എണ്ണാ� ആകെ�

1 ആട്ട്ന് കൂO� 70000 44 3080000

2 ആO� 4500 500 2250000

3 കേ�	ഴിക്കൂO� 6000 146 876000

4 കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് 100 1395 139500

5 ഇന്ഷിmറിന്സം� പ്രt7യം� 500 259 129500

ആകെ� 6475000

ലാഭാച്ച് തു� 5166719

ലാഭാക്ക	നുള്ളാതി� 1308281

തു� ലാഭാക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് ഊര്ജ്ജ്തികെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

2)  കെOണ്ടര് കേന	ട്ട്tസം�  നമ്പര്:  കെ�.വ.കെ�/45/16  തിയംതി,  16.10.2016  (ആട്ട്ന് കൂO�),  കെOണ്ടര്
കേന	ട്ട്tസം�  നമ്പര്:  കെ�.വ.കെ�/45/16  തിയംതി,  22.02.2017  (കേ�	ഴിക്കൂO�)  എന്നവ പ്ര�	ര� ഉല്
പന്നങ്ങള് വ	ങ്ങ	ന	യം കെOണ്ടര് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് 10 ലാക്ഷPലാധാ�മുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്
ക്ക�  2013  കെലാകേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  ഖണ്ഡി�  7 പ്ര�	ര�  വ,	പ�  പ്രച	രമുള്ളാ
7ലായം	ള�,  ഇ�ഗ്ലാtഷി�  |നപത്രംങ്ങളല്  പരസം,�  നല്�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  കെOണ്ടര്
ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഈ വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് പ്ര�	രമുള്ളാ നOപO�ള്
സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഭാ	വയംല്  ഇPര�  അപ	�തി�ള്  ആവര്Pക്ക	തിരക്കുന്നതിനുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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3)  ആട്ട്ന് കൂO�,  കേ�	ഴിക്കൂO�  എന്നവ വതിരണ്� കെചയ്യുന്നതിന�  കെOണ്ടര് ലാഭാച്ച് �tര്P എന്
ജിനtയംറി�ഗ�  വര്ക്സ�,  ബതിയംടുക്ക,  �	സംര്കേഗ	 ഡി� എന്ന സ്ഥാ	പനPന�  2017-18  വര്ഷിPല്
നല്�യം തു��ളുകെO വവരങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
ന�

ബല്/ഇന്കേവ	യ്സം�  ന�/
തിയംതി

ഇന� തു�
തു� നല്�യംതികെന്റ് വവരങ്ങള്

CBV ന� കെചക്ക� ന�

1 351/15-2-17 ആOന്കൂO� 976500 14/4/17-18 526107/22-4-17

2 ഇല്ല (രസംtതി ന�.359/28-4-17) ആOന്കൂO� 189000 13/7/17-18 523467/12/7/17

3 ഇല്ല (രസംtതി ന�.354/25.4.17) കേ�	ഴിക്കൂO� 145000 22/9/17-18 513141/20.9.17

4 ഇല്ല (രസംtതി ന�.369/ 27.9.17) കേ�	ഴിക്കൂO� 217800 23/10/17-18 513158/9.10.17

5 ഇല്ല (രസംtതി ന�.326/ 1.5.17) കേ�	ഴിക്കൂO� 247500 71/3/17-18 770055/31.3.18

എന്ന	ല് കേ7ല് ഇന്കേവ	യ്സു�ള് 2005 കെലാ കേ�രള വ	ലാó ആഡിഡി� O	ക്സ� റൂള്സം�  58
(10)  കെലാ കേ3	റി� ന�.8  പ്ര�	രമുള്ളാ നശ്ചതി 7	തൃ�യംലുംളളകേതി	, 1-7-2017  നു നലാവല് വന്ന
ചരക്ക�  കേസംവന നകുതി നയം7പ്ര�	രമുള്ളാ നര്äഷ്ടം പ്രകേ3	ര്7യംലുംള്ളാകേതി	 അല്ല.  സം7ര്പ്പ്ച്ച്
ഇന്കേവ	യ്സു�ളല്  KVAT/  SGST/CGST  എന്നവ  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�  കെചയ്തട്ട്ല്ല.  ഇതുമൂലാ�
കേ�ന്ദ്ര/സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	റു�ള്ക്ക�  ലാഭാകേക്കണ്ട  നകുതി�ള്  ലാഭാക്ക	കെതി  വന്നട്ടുണ്ട�
കേ�ന്ദ്ര/സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	റു�ള്ക്ക� ലാഭാകേക്കണ്ട നകുതി ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതില് കൃഷി വജ് ഞാ	ന
കേ�ന്ദ്ര� വtഴ്ച വരുPയംതി� സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തിലാPല് തുOര്നOപO�ള് ശുപ	ര്
ശാ കെചയ്യുന്നു.

4)  ഈ കെപ്ര	ജിക്ടനുകേവണ്ട  503  ആടു�കെള  �ണ്ണൂര് കേഗ	ട്ട്�  3	ര്കേ7ഴ്സ്�  കെപ്ര	ഡി�സംര്  �മ്പന
ലാ7റ്റ്ഡില് നന്നു� കേനരട്ട്	ണ്� വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�. 2013 കെലാ കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല്
പ്ര�	ര�  15000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളള  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  �mകേട്ട്ഷിന്  /  കെOണ്ടര്
ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ  വ,വസ്ഥാ�ള്ക്ക�  വരുദ്ധം7	യംട്ട്	ണ്�  വ	ങ്ങല്
നOPയംട്ടുള്ളാതി�.  വ	ങ്ങലും�ളല്  സുതി	ര,തി  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിന	വശാ,7	യം  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

5)  റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേവ	ള,�  II,  കേപജി� ന�.246, 247, 372  എന്നവയംകെലാ
കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് പ്ര�	ര�  503  ആടു�കെള �ണ്ണൂര് കേഗ	ട്ട്�  3	ര്കേ7ഴ്സ്�  കെപ്ര	ഡി�സംര് �മ്പന
ലാ7റ്റ്ഡില്  നന്നു�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  വയംന	O�  ജില്ല	  മൃഗ  സം�രക്ഷണ്  ഓ3tസംല്  നന്നു�
ലാഭായ്ക്ക്	നുള്ളാ തു�ക്ക� കേവണ്ട 7/2/18 നു 45/16 നമ്പര് �P� പ്ര�	ര� 500 ആടു�ളുകെO വലായം	ണ്�
ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്നതി�.  3  ആടു�ള്  ചPതികെന  തുOര്ന്ന�  പുല്പ്പ്ള്ളാ  കെവറ്റ്നറി  ഡികെÁന്
സംറിയംകേലാക്ക� പ�ര� ആടു�കെള നല്�യംതി	യം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�. ഈ
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3  ആടു�ളുകെO വലായം	യം ₹10500/-  �ണ്ണൂര് കേഗ	ട്ട്� 3	ര്കേ7ഴ്സ്� കെപ്ര	ഡി�സംര് �മ്പന ലാ7റ്റ്ഡില്
നന്നു�  തിരകെ�  ഈO	ക്കുന്നതിന�  നOപO�ള്  സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.ആയംതി�  ഈO	ക്കുന്നതിനുളള
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

6)  �ണ്ണൂര്  കേഗ	ട്ട്�  3	ര്കേ7ഴ്സ്�  കെപ്ര	ഡി�സംര്  �മ്പന  ലാ7റ്റ്ഡില്  നന്നു�  വ	ങ്ങയം  503
ആടു�ളുകെOയു�  തൂക്ക�  ഓകേര	ന്നനു�  15  �കേലാ	ഗ്രി	�  വtതിവും�  വലാ  ₹4125/-  (15x275.00)
പ്ര�	രവും7	ണ്�.  എല്ല	 ആടു�ള്ക്കു� ഒകേര തൂക്ക� ഉണ്ട	വും�യു�  ,  ഒകേര നരക്കല് വലാ നല്
കു�യു� കെചയ്തതി� സം�ബന്ധിച്ച്� തുOരകേനmഷിണ്� ആവശാ,7	ണ്�.

1-4-27 -2 ചരക്ക� -കേസംവന നകുതി ഒടുക്കയംട്ട്ല്ല

SHM Project  FLD on Integrated Vertical Farming System – എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടല് ഗഗ്ഗന്
സം�  3	�  വല്ല  സ്ഥാ	പക്കുന്നതിന	യം  ആകേവP�  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  വര്ക്സ�,  പുPന്കേവലാക്കര,
എറിണ്	കുള�  എന്ന സ്ഥാ	പനPന�  കെOണ്ടര്  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഒരു  യൂണ്റ്റ്ന�  338000  രൂപ
നരക്കല് 3 യൂണ്റ്റു�ള് സ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	� കെവള്ളാ	യംണ്, RARS കു7ര��
എന്നവOങ്ങളല്  സ്ഥാ	പച്ച്  യൂണ്റ്റു�ളുകെO  100%  കെചലാവ�  കേസ്റ്റംറ്റ്�  കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  7ഷിനു�,
സംm�	ര,  വ,ക്തയുകെO  സ്ഥാലാP�  സ്ഥാ	പച്ച്  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  75%  തു� കേസ്റ്റംറ്റ്�  കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
7ഷിന് സംബ്സംഡിയം	യു� ബ	ക്ക 25% തു� �ര്ഷി� വഹിതിവും7	യം	ണ്� നര്വഹിച്ച്തി�.

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPല്  തി	കെഴിപ്പ്റിയു�  പ്ര�	ര�  തു��ള്  ആകേവP�
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� വര്ക്സന� യൂണ്റ്റു�ള് സ്ഥാ	പച്ച്തിന� നല്�യംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 
ന�

ഇന്കേവ	യ്സം� ന�/
തിയംതി

സ്ഥാ	പച്ച് സ്ഥാലാ� തു� 

തു� നല്�യംതികെന്റ് 
വശാ|	�ശാങ്ങള്

CBV ന�
കെചക്ക� 
ന�/തിയംതി

1 ഇല്ല തി: 22.1.18
ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, 
കെവള്ളാ	യംണ്

169000.00 3/3/17-18 643873/1.3.18

2 ഇല്ല തി: 20.3.18 RARS കു7ര�� 169000.00 51/3/17-18 643818/26.3.18

3 ഇല്ല തി: 31.03.18
ശ്രീt.ഷി�ജിതി�.എന്, കേഷിര്
ള നവ	സം�, തില്ലകേങ്കിര

253500.00 76/3/17-18 770036/31.3.18

എന്ന	ല് ചരക്ക� കേസംവന നകുതി നയം7പ്ര�	രമുള്ളാ നര്äഷ്ടം പ്രകേ3	ര്7യംലുംള്ളാ ഇന്
കേവ	യ്സം�/ബല്  ആകേവP�  എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�  വര്ക്സ�  നല്കു�കേയം	,  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  ഇന്
കേവ	യ്സു�ളല്  SGST/CGST  തു��ള്  എന്നവ  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	  കെചയ്തട്ട്ല്ല.  ഇതുമൂലാ�
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കേ�ന്ദ്ര/സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	റു�ള്ക്ക� അOവ	കേക്കണ്ട 18% ചരക്ക� കേസംവന നകുതി ഒടുക്കയംട്ട്ല്ല.
ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തിലാPല് തുOര്നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

(ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് ന�.12/21.06.2018)

1-4-27-3 ഇരുചക്രവ	ഹിനങ്ങള് ഉപകേയം	ഗ7ല്ല	കെതി നശാച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കുന്നു

KL 08AK 6237 ഹിtകേറി	 കേഹി	ണ്ട ÁCന്ഡിര് കേ7	കേട്ട്	ര് കൈസംക്കള്, KL 59A 8450 കേഹി	ണ്ട
ആക്ടtവ സ്ക്കൂട്ട്ര് എന്നt ഇരുചക്ര വ	ഹിനങ്ങള് കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രPല് ഉപയം	ഗക്ക	കെതി
സൂക്ഷച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേലാ	ഗ� ബുക്കു�ള് പ്ര�	ര� KL 08AK 6237 എന്ന വ	ഹിന� 31.03.2017  നു�, KL
59A  8450  എന്ന വ	ഹിന�  6.3.2017 നു7	ണ്�  അവസം	ന7	യം  ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതി�.  CBV
ന�.66/3/17-18, കെചക്ക� ന� 400205/27.3.18 പ്ര�	ര� 972 രൂപ ഇന്ഷിmറിന്സം� പ്രt7യം� ഇനPല്
KL  59A  8450  എന്ന  വ	ഹിനPന�  അOവ	ക്കയംട്ടുമുണ്ട�.  ജിtവനക്ക	രല്ല	Pതി	ണ്�  ഇവ
ഉപകേയം	ഗക്ക	തിരക്കുന്നതിന�  �	രണ്7	യം  പറിഞ്ഞിരക്കുന്നതി�.  �ണ്ണൂര്  � �
ഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രPല് ഈ വ	ഹിനങ്ങള്ക്ക� ഉപകേയം	ഗ7കെല്ലങ്കില് 7റ്റ്� കേസ്റ്റംഷിനു�ളല് ഇവ
പ്രകേയം	ജിനപ്പ്ടുത്തുന്നതികേലായ്ക്ക്	യം  കെഹിഡി�  �m	ര്കേട്ട്ഴ്സു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നOപO
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-27-4 ജിtവനക്ക	രുകെO കുറിവ� സ്ഥാ	പനPകെന്റ് സുഗ77	യം പ്രവര്PനകെP ബ	ധാക്കുന്നു

�ര്ഷി�ര്ക്ക�  ആധുന�  കൃഷി  സംമ്പ്ര|	യംങ്ങള്  പരചയംകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു�,  കെ7ച്ച്കെപ്പ്ട്ട്
നOtല് വസ്തു�ള് ലാഭാ,7	ക്കുന്നതിനു� ,വവധാ പരശാtലാനപരപ	O�ള് നOത്തുന്നതിനു� ലാക്ഷ,7ട്ട്�
2004 ല്  പ്രവര്Pന�  ആര�ഭാച്ച്  �ണ്ണൂര്  കൃഷി  വഞ്ജാ	ന  കേ�ന്ദ്രPല്  സ്ഥാര�
അധാ,	പ�രുകെOയു�  7റ്റ്�  അനധാ,	പ�രുകെOയു�  അഭാ	വ�  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  പ്രവര്PനകെP
സം	ര7	യം  ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�.നലാവല്  അധാ,	പ�രുകെO  ആകെ�യുളള  7  സ്ഥാര�  തിസ്ത�ളല്
കേപ്ര	ഗ്രി	�  കേ�	-ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്  7	ത്രം7	ണുളളതി�.  അധാ,പ�രുകെO  6  തിസ്ത��ള്
ഒഴിഞ്ഞു�Oക്കുന്നു.  അനധാ,പ�രുകെO  ആകെ�യുളള  9  തിസ്ത��ളല്  നലാവല്  3  കേപര്
7	ത്രം7	ണുളളതി�.ഇPരPല് സ്ഥാര� ജിtവനക്ക	ര് 3	ക്കല്റ്റ് തിലാPലും� അഡ്മിനകേസ്ട്രാഷിന്
തിലാPലും�  ലാഭാ,7ല്ല	Pതി�  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  സുഗ77	യം  പ്രവര്PനകെP  ബ	ധാക്കുന്ന
അവസ്ഥായം	ണുളളതി�.ജിtവനക്ക	രുകെO  അഭാ	വ�  സ്ഥാ	പന�  ലാക്ഷ,7ട്ട്  പ്രവര്Pനങ്ങള്
സുഗ77	യം നOത്തുന്നതിന� വഘ	തി7	കുന്നു. ആവശാ,7	യം സ്ഥാര� ജിtവനക്ക	കെര നയം7ച്ച്� �ര്
ഷി�ര്ക്ക� 7�ച്ച് കേസംവന� ലാഭാ,7	ക്കുവ	ന് ആവശാ,7	യം തുOര്നOപO�ള് സംmt�രക്കുന്നതികേലാക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അധാ�	ര�ളുകെO പ്രകേതി,�ശ്രീദ്ധം ക്ഷണ്ക്കുന്നു.
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1-4-28 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, തൃശ്ശൂര്

1-4-28-1 Accelerating vegetable seed production through farmer participatory intervension in 
Thrissur Dist.- മുന്ഗണ്ന	ക്ര7� പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല, ലാക്ഷ,� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല

Accelerating vegetable seed production through framer participatory intervention in
thrissur district  എന്ന കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ട� ലാക്ഷ,� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� റിസംര്
ച്ച്കെന്റ്  17-12-2015-കെലാ ബ.ജി/  എ 1 /126 /16  നമ്പര് �P� പ്ര�	ര�  29.296  ലാക്ഷ� രൂപയുകെO
കേപ്ര	ജിക്ടന�  അനു7തി  ലാഭാക്കു�യുണ്ട	യം.  20-03-2016-ന�  ആ|,  ഗഡുവ	യം  10,00,000/  രൂപ
ലാഭാച്ചു.

ഈ പദ്ധംതി വഭാ	വന കെചയ്തതി� വവധാ പഞ്ചി	യംത്തു�ളല് നന്നു തിരകെഞ്ഞിടുP �ര്
ഷി�രുകെO  പങ്കി	ളPകേP	കെOയുള്ളാ  വത്തുത്പ	|ന�  നOP  പച്ച്ക്കറി  വP�  ഉല്പാ	|ന�
തിmരതികെപ്പ്ടുത്തു�  ഈ  വത്തു�ള്  ഗുണ്കേന്മന്മ  ഉറിപ്പുവരുPയം  കേശാഷി�  കേഗ്രിഡി�ഗ�  നOP
വതിരണ്�  കെചയ്യു�  എന്നവയം	ണ്�  .എന്ന	ല്  പദ്ധംതി  ചലാവും�ള്  കെചയ്തരക്കുന്നതി�  മുന്
ഗണ്ന	ക്ര7�  പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്�  2014-15-ല്  പ്രവര്Pന  ആരഭാകേക്കണ്ട  പദ്ധംതിയംല്
ചലാവും�ള് ആര�ഭാച്ച്രക്കുന്നതി�  2015-16-ല് ആണ്�  2016  ജൂലാ	യം� 7	സംPല്  8,86,420  രൂപ
ചലാവഴിച്ച്� കേ�രള അകേഗ്രി	 ഇന്റ്സ്ട്രാസംല് നന്ന� തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. 

Seed Extractor 4,72,500

Drier 3,88,500

Power Sprayer 25,420
എന്ന	ല്  വത്തുത്പ	|ന�  ആര�ഭാച്ച്തി�  കെസംപ്ത�ബര്  2017 നു�  �ര്ഷി�ര്  ഉല്പാ	|പ്പ്ച്ച്

വത്തു�ള് സ്ഥാ	പനPല് ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളാതി�  2018  7	ര്ച്ച്�  7	സംPലും7	ണ്�.  2017-18  ല്  813598
രൂപയുകെO ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട� ജൂലാ	യം� 2018-ആണ്� ഉപ�രണ്ങ്ങള് സ്ഥാ	പനPല്
ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളാതി� (പ്രധാ	നകെപ്പ്ട്ട് ചലാ ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.) 

SL.
No

ITEM AMOUNT

1 Continous Sealer SCSI 3H 25960

2 P.B. Sealer 400 HB 4472

3 A Moisture Analyser (ohanus MB 23) 92040

4 Electronic weighing balace (CT-15K1(225*300mm) with 8850
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battery back up / Red)

5 Electronic weighing balace plat form model KAP -200 11682

6 Farm Tools 11695

7 Rocker Sprayer  ALAP– 5000

8 Brush Cutter 20,000

9 Seed Treater 68250

10 MulticropTresher 1,68,000

ഈ  ഉപ�രണ്ങ്ങകെളല്ല	�  തികെന്ന  ഇന്സ്റ്റം	ള്  കെചയ്യു�കേയം	  പ്രവര്Pന�
ആര�ഭാക്കു�കേയം	  കെചയ്തട്ട്ല്ല.  2015-16-ല് വ	ങ്ങയം സംtഡി�  എക്സ് N	ക്റ്റ്ര് തിക്ക	ള,  വഴുതിന,
പച്ച്മുള�� എന്നവയുകെO വത്തു�ള് സം�സ്കീംരക്ക	നുള്ളാതി	ണ്� എന്ന	ല് 2017-18-ല് �ര്ഷി�ര്ക്ക�
വത്തു�ള് ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കുവ	ന	യം നല്�യംതി� പ	വല്, പOവലാ�, പയംര് എന്നവയം	ണ്�. �ര്ഷി�
പങ്കി	ളPകേP	കെO  2,86,550  രൂപയുകെO  വത്തു�ള്  ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കു�യു�  ഇതിന�  �ര്ഷി�ര്ക്ക�
ചലാവ	യം  85061  രൂപ  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  വതിരണ്�  കെചയ്യു�യു�  കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ
വത്തു�കെള	ന്നു� യംന്ത്രസം	7ഗ്രി�ള് ഉപകേയം	ഗച്ച്� കേഗ്രിഡി�ഗ� നOPയംട്ട്ല്ല.

ഈ കേപ്ര	ജിക്ട� വഴി 18 ലാക്ഷ� രൂപയുകെO ആസ്ത കെ�.വ.കെ� - യംല് സൃഷ്ടംക്കു�യുണ്ട	യം
എന്ന	ല്  ഇവ  കേപ്ര	ജി>കെന്റ്  ലാക്ഷ,�  കൈ�വരക്കുന്നതികേലാക്ക	യം  മുതില്കൂട്ട്	ന	യംട്ട്ല്ല.
ഉപ�രണ്ങ്ങള് സ്ഥാ	പച്ച്� ജില്ലയംകെലാ �ര്ഷി�ര്ക്കു� കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ 7റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങള്
ക്കു�  പച്ച്ക്കറി  വP�  സം�സ്ക്കീംരണ്Pനുള്ളാ  ഒരു  കേ�ന്ദ്ര7	യം  സംtഡി�  കേപ്ര	സംസം�ഗ�
ലാകേബ	റിട്ട്റികെയം  ഉയംര്Pകെ�	ണ്ടുവരുവ	ന്  കേവണ്ട  നOപO�ള്  ഊര്ജിതി7	യം
കൈ�കെ�	കേള്ളാണ്ടതി	ണ്�. കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് വര്ഷി� തിരച്ചുള്ളാ ചലാവും�ള് തി	കെഴി നല്കുന്നു.

വര്ഷി� ചലാവ�

2014-15 0

2015-16 9.86 ലാക്ഷ�

2016-17 3.52 ലാക്ഷ�

2017-18 15.90 ലാക്ഷ�

Total 29.28 ലാക്ഷ�
കേസ്റ്റംറ്റ്�  പ്ലാ	ന്  കേപ്ര	ജിക്ടറ്റു�ളുകെO  കെചലാവും�ള്  അവയുകെO  ലാക്ഷ,�

കൈ�വരക്കുന്നതികേലാക്ക	യം  മുന്ഗണ്ന	ക്ര7�  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട�  സം7യംബന്ധിതി7	യം
കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.
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 1-4-29 കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, കേ�	ട്ട്യം�

1-4-29-1 സംര്ക്ക	ര് ഉPരവകെലാ കെÁസം3കേക്കഷിനലാല്ല	P ഇന� 3ര്ണ്ച്ച്ര് സംര്ക്ക	ര് 
നരക്കല് അധാ�രച്ച്� വ	ങ്ങ

7tനച്ച്ല് റിബ�  വുംഡി� ലാ7റ്റ്ഡി�  എന്ന സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� സംര്ക്ക	ര് ഉPരവകെലാ
കെÁസം3കേക്കഷിനലാല്ല	P ഇന� 3ര്ണ്ച്ച്ര് സംര്ക്ക	ര് നരക്കല് അധാ�രച്ച്� വ	ങ്ങ.

CBV.NO. 53/11/17 - 230280, cheque No. 916316/22.11.2017

7tനച്ച്ല് റിബ� വുംഡി� ലാ7റ്റ്ഡി�, അOവ	ര�, പൂഞ്ഞി	ര്എന്ന സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� തി	കെഴി
പ്ര�	ര�230280/- രൂപ നല്കി ഓ3tസം� കേOബളു�ള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം� 
ന�.

ഇന� എണ്ണാ� / നരക്ക� തു�

1. 1.സം69/19.11.2017 Office table 1500X750X750 
6 Nos. 
@21750/-

130500/- 
45500/
SGST 24640/-
CGST 24640/-
ആകെ� 225280/-

Office table 1650X1850X750 1 Nos. @45500/

2. സം69/19.11.2017 side table 450X450X750 1No. @3906.25

3906.25 
SGST 546.88
CGST 546.88
ആകെ� 5000/- 

G.O(RT)  No.  43/2017/SPD  15.7.2017  ഉPരവല് 7tനച്ച്ല് റിബ�  വുംഡി�  ലാ7റ്റ്ഡിന�
സം�സ്ക്കീംരച്ച്  റിബര്വുംഡി�  3ര്ണ്ച്ച്റു�,  ഓ3tസം�  3ര്ണ്ച്ച്റു�  കെOണ്ടര്  നOപO�ളല്ല	കെതി
വ	ങ്ങ	കെ7ങ്കിലും�, വ	ങ്ങുന്ന 3ര്ണ്ച്ച്റികെന്റ് വലാ ഓകേര	യംനPനു� G.O(RT) No. 24/2016/SPD
27.04.2016  ഉPരവകെന്റ് അനക്സറില് പറിയുന്ന വല്പാന വലായംല് അധാ�രക്ക	ന് പ	Oകെല്ലന്ന�
നര് കേäശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. വ	ങ്ങയം മൂന്നനങ്ങളു� പ്രസ്തുതി അനക്സറില് പറിഞ്ഞിട്ടുള്ളാ ഇനങ്ങളല്ല.

അനക്സറികെലാ ഇന� 54 Executive table with cabin draw T54 1500LX1050WX750H വലാ
20000/-  രൂപയം	ണ്�.  ആ|,  ഇന�  അതിലും�  കൂOയം  നരക്കലാ	ണ്�  വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�.  7റ്റ്�
രണ്ടനങ്ങളുകെO  നരക്ക�  തി	രതി7,കെപ്പ്ടുP	വുംന്ന കെÁസം3കേക്കഷിനുള്ളാ ഇനങ്ങള് സംര്ക്ക	ര്
ഉPരവലാല്ല. കൂOയം നരക്കല് 3ര്ണ്ച്ച്ര് വ	ങ്ങയംതിന� വശാ|t�രണ്� ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്� നല്കിയം
ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന�  (ന�.2/27.02.2019)  7റുപO  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.സംര്ക്ക	ര്  ഉPരവകെലാ
കെÁസം3കേക്കഷിന�  വരുദ്ധം7	യു�  അധാ�രച്ച്  നരക്കലും�  3ര്ണ്ച്ച്ര്  വ	ങ്ങയംതിന�
വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതു�,  അധാ�� തു� നല്കിയംതി� 7tനച്ച്ല് റിബ� വുംഡി� ലാ7റ്റ്ഡി� എന്ന
സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� ഈO	ക്ക വവര� അറിയംകേക്കണ്ടതു7	ണ്� .
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1-4-30 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	O�

1-4-30-1 R.F. Account (Soil Testing) S.B.I A/c. No. 57061792402  – തു� വനകേയം	ഗക്ക	കെതി 
അവകേശാഷിക്കുന്നു

R.F.  Account  (Soil  Testing)  S.B.I  A/c.  No.  57061792402  എന്ന  അക്ക�ണ്ടല്
31.03.2018-ല് 3,87,785/-രൂപ അവകേശാഷിക്കുന്നു. ഈ തു� 31/12/2004 ല് R.F.പ്രവര്Pനങ്ങള്
ക്ക	യം അക്ക�ണ്ടല് നകേക്ഷപച്ച്  (S.B.T A/c. No.14566) 2,00,000  രൂപയുകെO തുOര്ച്ച്യം	ണ്�.
എന്ന	ല് നലാവല് സ്ഥാ	പനPല് R.F. mode  – ല് Soil Testing പ്രവര്Pന� നOത്തുന്നല്ല.
R.F.  mode  – ല് പ്രവര്Pന� ഇകെല്ലങ്കിലും�  ഇത്രംയു� തു� അക്ക�ണ്ടല് അവകേശാഷിക്കുന്നതി�
ഉചതി7ല്ല.  R.F.പ്രവര്Pനങ്ങള്  പുനര	ര�ഭായ്ക്കുന്നതിനുളള  നOപO�ള്  സംmt�രക്കു�കേയം	,
ആയംതി�  അപ്ര	കേയം	ഗ�7	കെണ്ങ്കില്  അക്ക�ണ്ട�  നര്Pലാ	ക്ക  കേശാഷിക്കുന്ന  തു�  സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലായംകേലായ്ക്ക്�  തിരകെ�  കൈ�7	റുന്നതിനുളള  നOപO�ള്  സംmt�രക്കു�കേയം	
കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�. 

1-4-30-2 അOയ്ക്ക് കെപ	ളക്കല് യംന്ത്ര�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിനുള്ളാ സം	ഹിചര,� ഒരുകേക്കണ്ടതി	ണ്�–

CBV  No. 0021-09/2017  മുകേഖന  65000 രൂ കെചലാവഴിച്ച്�  (കെചക്ക� ന�. 889522/22.09.17)
കെ7.  ബ O നമ്പൂതിരtസം� ഹിരതി അഗ്രികെOക്ക�  ,  തൃശ്ശൂര് എന്ന സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� Arecanut
dehusking  machine  (അOയ്ക്ക്  കെപ	ളക്കുന്നതിനുള്ളാ  യംന്ത്ര�)  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  കേസ്റ്റം	ക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ഭാ�തി�  പരകേശാ	ധാന	കേവളയംല്  പ്രസ്തുതി  ഉപ�രണ്�
സ്ഥാ	പനPല് ഉണ്ട	യംരുന്നല്ല.  ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്  (ന�. 3/23.06.18 )
Pന�  �ര്ഷി�രുകെO  കേതി	ട്ട്ങ്ങളല് പരtക്ഷച്ച്�  വ	O� നശ്ചയംക്കുന്നതിന	യം  കെ�	ണ്ടുകേപ	യം
എന്ന	ണ്�  7റുപO  നല്�യംതി�.  ഉപ�രണ്�  പ്രവര്Pക്കുവ	ന്  ആവശാ,7	യം  കെഷിഡു�  7റ്റ്�
അനുബന്ധികെസം��ര,ങ്ങളു�  തിയ്യാ	റി	ക്ക  വര�യം	കെണ്ന്നു�  ആയംതി�  അOയംന്തര7	യം  പൂര്
Pt�രച്ച്തിനുകേശാഷി�  വ	O�  നശ്ചയംക്കുന്നതിനുള്ളാ  നOപO�ള്  സംmt�രക്കുന്നതി	കെണ്ന്നു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഉപ�രണ്� പ്രവര്Pപ്പ്ക്കുന്നതിന	വശാ,7	യം സം��ര,ങ്ങളു� സം	ഹിചര,ങ്ങളു�
അOയംന്തര7	യം  ഒരുകേക്കണ്ടതു�  ആയംതി�  3ലാപ്ര|7	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിന	വശാ,7	യം
നOപO�ള് കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതു7	ണ്�. 
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1-4-31 എക്സ്റ്റംന്ഷിന് കെNയംന�ഗ� കെസംന്റ്ര്, 7കേഞ്ചിശാmര�

1-4-31-1- വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ അപ	�തി�ള്

2017-18 കെലാ UFAST പ്ര�	രമുള്ളാ ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പു� ബ	ങ്കി� പ	സ്സ്� ബുക്ക� പ്ര�	രമുള്ളാ
നtക്കയംരുപ്പു� തിമ്മ്യൂല് വ,തി,	സം� �	ണുന്നു. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 

ക്ര7 
ന�

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്
31.03.2018 കെലാ UFAST 
പ്ര�	രമുള്ളാ ബ	ങ്കി� 
നtക്കയംരുപ്പ്�

31.03.2018 കെലാ ബ	ങ്കി� 
പ	സ്ബുക്ക�/ കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� 
പ്ര�	രമുള്ളാ ബ	ങ്കി� നtക്കയംരുപ്പ്�

1 CA -57052102294 10652 214920

2
PRIME  –
57052124514

204812 1812

3 RF- 37048599094 224717 232930
Uncashed Cheques, Cheques not collected എന്നവ കേരഖകെപ്പ്ടുP Reconciliation 

നOP വശാ|	�ശാങ്ങള് ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
1-4-31-2 ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാPന	യുള്ളാ നOപO�ള് ഊര്ജ്ജ്തി7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

ജി.ഒ. എ�. എസ്സ്� 472/96/ ആര്.ഡി / തി. 13. 8. 96, ജി.ഒ. എ�. എസ്സ്� 556/96/ ആര്.ഡി
/ തി. 24. 9. 96 എന്നt സംര്ക്ക	ര് ഉPരവും�ള് പ്ര�	ര� കേവ	ര്ക്ക	Oയംകെലാ 16.05 ഏക്കര് ഭൂ7
പ	ട്ട്വ,വസ്ഥായംല് കൈ�വശാ� വച്ച്	ണ്� ആര് എ ആര് എസം� പtലാകേക്ക	Oകെന്റ് ഉപവഭാ	ഗ7	യം
ഇ O സം 7കേഞ്ചിശാmര് 1996 മുതില് പ്രവര്Pച്ചുകേപ	രുന്നതി�. ഈ ഭൂ7യംകേന്മല് ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാ�
ലാഭാക്കുന്നതിനു  കേവണ്ടയുള്ളാ |tര്ഘ�	ലാ  പരശ്രീ7ങ്ങള് നOന്നുകെവങ്കിലും�  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവും
വകെര  അവ  3ലാപ്ര	പ്തയംകെലാPയംട്ട്ല്ല.  അഡിഷിണ്ല്  ചt3�  കെസംക്രട്ട്റി  ജില്ല	  �ളക്ടകേറി	O�
വസ്തുകൈ�7	റ്റ്Pകെന്റ് നജിസ്ഥാതി റികേപ്പ്	ര്ട്ടു കെചയ്യാ	ന് ആവശാ,കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട� നല്�യം �Pന�
(ന�.187/14/2017/കെറിവ  /  തി.12.12.17)  പ്ര	കേ|ശാ�  റിവനó  അധാകൃതിര്  നല്�യം  7റുപO
(എന്.ഡിസം�. 12/ 2018/ കേവ	ര്ക്ക	O / തി. 10.04.2018) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അകേപക്ഷ നല്�യംതി�
നര്äഷ്ടം  കേ3	7ലാല്ല  എന്ന	ണ്�.  കേ�വലാസം	കേങ്കിതി�തിയംല്  പOച്ച്�  നOപO�ള്
കൈവ�പ്പ്ക്കു�യം	കേണ്	 എന്ന� സം�ശായം� ജിനപ്പ്ക്കു� വധാ7	ണ്�  4 7	സം� �ഴിഞ്ഞി�  വകേല്ലജുതിലാ
റിവന� അധാകൃതിര് സംര്ക്ക	രകേലാക്കയംച്ച് കേ7ല്7റുപO. 

കേസ്റ്റംഷിന്  പ്രവര്Pന�  നലാച്ച്�  ഭൂ7  |tര്ഘന	ള്  �	ടുപOച്ചു  �Oന്നതിന	ലും�
ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാPന	യം ഔകേ|,	ഗ� തിലാPല് നOPയം പരശ്രീ7ങ്ങകേള	ടുള്ളാ പ്ര	കേ|ശാ�
റിവന�  അധാകൃതിരുകെO  തിണുപ്പ്ന് പ്രതി�രണ്Pകെന്റ്  പശ്ച	PലാPലും�  ഭൂ7  �കേയ്യാറ്റ്Pന�
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സം	ധാ,തി  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  ആയംതു  കൂO  �ണ്ക്കകെലാടുP�  ഉO7സ്ഥാ	വ�	ശാPന	യുള്ളാ
നOപO�ള് ഊര്ജ്ജ്തി7	ക്ക	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാതിലാPല് ജി	ഗ്രിതിപുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-31-3 കെNയംനtസം� കേഹി	സ്റ്റംല് പുനരുദ്ധം	രണ്� - അOയംന്തര പ്ര	ധാ	ന,കേP	കെO നര്മ്മ്യൂ	ണ്� 
പൂര്Pയം	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

1997 ല്  ആര�ഭാച്ച്�  2000-2001  �	ലാP�  3ണ്ടകെന്റ്  അപര,	പ്തമൂലാ�
പണ്പ	തിവഴിയംലുംകേപക്ഷച്ച് കെNയംനtസം� കേഹി	സ്റ്റംല് കെ�ട്ട്OPകെന്റ് പുനരുദ്ധം	രണ്Pനു� പൂര്
Pt�രണ്Pനു7	യം  രജിസ്ട്രാ	റുകെO  17.12.2017-കെലാ  ജി.എ.ഡി.2/13842/16-ാ	�  നമ്പര്
ഉPരവുംപ്ര�	ര� ഭാരണ്സം	കേങ്കിതി�	നു7തി ലാഭായ്ക്കു�യു� ��പ�.കേN	ളറുകെO 05.04.2018-കെലാ ഇ.പ./
ബ/7984/2013-ാ	�  നമ്പര്  ഉPരവുംപ്ര�	ര�  20  ലാക്ഷ�  രൂപയുകെO  ബജിറ്റ്�  അകേലാ	കേക്കഷിന്
ലാഭാ,7	ക്കു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  ഇതില് 5  ലാക്ഷ� രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ആസ്ഥാ	നത്തുനന്നു� O
കേ�ന്ദ്രPന�  കൈ�7	റു�യു�  ആയംതി�  31.10.2018-ന�  ഡി.പ.പ  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര്
കെചയ്തട്ടുമുണ്ട�.എന്ന	ല്  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവ�  വകെരയു�  (27.10.2018)  പുനരുദ്ധം	രണ്  പ്രവര്
P�കെള	ന്നു�തികെന്ന ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.

സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് 2017-18-കെലാ വ	ര്ഷി� പദ്ധംതി വഹിതിPകെന്റ് രണ്ട	� ഗഡുവ	യം
നല്�യം 18.75 കേ�	O രൂപയംല്, 10 കേ�	O രൂപ വ�യംരുPയംട്ടുള്ളാതി� അOസ്ഥാ	ന സം��ര,
വ�സംനPനണ്�. അതില് നന്ന	ണ്� 20 ലാക്ഷ� രൂപ അനുവ|ച്ച്തി�. അതിóPരകേ�രളPകെലാ
ഏ�  കേസ്റ്റംഷിന	യം  ഇ.O.സം-യംകെലാ  18  വര്ഷികേP	ള7	യം  നര്മ്മ്യൂ	ണ്�  മുOങ്ങക്കOക്കുന്ന
കേഹി	സ്റ്റംല് കെ�ട്ട്OPകെന്റ് പണ് പൂര്Pയം	ക്ക	ന് കേ7ല് തു� തി�ച്ചു� അപര,	പ്ത7	കേണ്	 എന്ന�
പരകേശാ	ധാക്കു�യു� പൂര്Pയം	ക്ക കേഹി	സ്റ്റംല് പ്രവര്Pനക്ഷ77	ക്ക	ന് ആവശാ,7	യം അത്രംയു�
തു� പദ്ധംതി ധാനസംഹി	യംPല് നന്ന� വ�യംരുP	നു� ആയംതി� സം7യംബന്ധിതി7	യം നല്
�	നു� കേവണ്ട നOപO�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തിലാPല് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-32 അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് കെOകേ¬	ളജി ഇന്3ര്കേ7ഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുP

  
1-4-32-1 രസംtതി ഉപകേയം	ഗ� - അപ	�തി�ള് 

സ്ഥാ	പനPകെന്റ് 2017-18 വര്ഷികെP ഓഡിറ്റ്കെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം രസംtതി പരകേശാ	ധാച്ച്തില്
തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�തി�ള് �	ണുന്നു.

1)  രസംtതി  പുസ്ത�ങ്ങളല്  ഉPരവ	|കെപ്പ്ട്ട്  കേ7ധാ	വ  Certificate  of  count  എഴുതി
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  കേ�രള Nഷിറി  കേ�	 ഡി�  വ	ലാ,�  1  റുള്  92(b)  കേന	ട്ട്�  2  അനുസംരച്ച്�
രസംതി  പുസ്ത�ങ്ങളല്  certificate  of  count  എഴുതി  കേ7ധാ	വ  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയംതിനുകേശാഷി�
7	ത്രംകേ7 രസംtതി ബുക്കു�ള് ഉപകേയം	ഗക്ക	വൂ.

2)  17-5-12  ല് കേസ്റ്റം	ക്കല് എടുP  52587-ാ	�  നമ്പര് രസംtതി  പുസ്ത��  ഉപകേയം	ഗച്ച്തി	യം
�	ണുന്നല്ല. ഉപകേയം	ഗക്കു�കേയം	 �	ന്സംല് കെചയ്യു�കേയം	 കെചയ്യാ	കെതി രസംtതി� പുസ്ത�ങ്ങള് വര്
ഷിങ്ങകേള	ള�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  സൂക്ഷക്കുന്നതി�  ആശാ	സം,7ല്ല.  O  പുസ്ത��  റിä	ക്ക
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-2 �,	ഷി� ഹി	ന്ഡി� ലാ�ഗ� അലാവന്സം� - 2465/-രൂപ തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

ജി.ഒ(പ)  ന�.125/2017 /(81) /3ന്  .തിt  .23.09.2017  പ്ര�	ര�  ,  കെÁഷി,ല് അലാവന്സം�
ഇനPല്, �,	ഷി� ഹി	ന്ഡില് കെചയ്യുന്നവര്ക്ക� നല്കിയംരുന്ന �,	ഷി� ഹി	ന്ഡി� ലാ�ഗ� അലാവന്
സം�  1.04.17  മുതില് നര്Pലാ	ക്കയംട്ടുണ്ട�  .എന്ന	ല് സ്ഥാ	പനPകെലാ കേന	ണ് പ്ള	ന്  (0034)
വ�ച്ച്റു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  ശ്രീt7തി  അഞ്ജാലാ  .ആര്  ,7ന  .എ.സം  എന്നt  അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെസംക്ഷന്  ഒ	3tസംര്7	ര്ക്ക�  തി	കെഴി  വവരക്കു�  വധാ�  �,	ഷി�  ഹി	ന്ഡി�  ലാ�ഗ�  അലാവന്സം�
നല്കിയംട്ടുണ്ട� . 

ക്ര7 ന�. വ�ച്ച്ര് ന�./തിtയ്യാതി കെചക്ക� ന�. തു�

1. CBV No.6-4/17 /3.4.17 174173 270

2. ,, 6-5/17/2.5.17 174180 270

3. ,, 6-6/17/1.6.17 174189 270

4. ,, 6-7/17/1.7.17 174200 270

5. ,, 5-8/17/2.8.17 174225 270

6. ,, 20-8/17/10.8.17 174231 35
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7. ,, 4-10 /17/4.10.17 234043 270

8. ,, 4-11/17 /2.11.17 234051 270

9. ,, 4-12/17 /1.12.17 234061 270

10. ,, 4-1/18 /3.1.18 914071 270

ആകെ� 2465

ക്ര7 ന�.1 മുതില് 6 വകെര 1385/- രൂപ ശ്രീt7തി അഞ്ജാലാ .ആര് ല് നന്നു� 7 മുതില് 10 
വകെര 1080/- രൂപ ശ്രീt7തി 7ന .എ.സം യംല് നന്നു� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-3 വല്പ്പ്ന- കേസ്റ്റം	ക്ക� അപ	�തി�ള്- സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തിലാPലുംള്ളാ പരകേശാ	ധാന 
ആവശാ,7	ണ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO എല്ല	 കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും� ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന എല്ല	തിര� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളു�
ഏ� ജി	ലാ� സം�വധാ	നPലൂകെO വല്പ്പ്ന നOത്തുന്ന ഒരു കേ�ന്ദ്രtകൃതിവല്പ്പ്ന കേ�ന്ദ്ര7	ണ്�
ATIC.  അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന  പ്രതിവര്ഷി�  ഭാt77	യം  കേതി	തിലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളു�  വല്പ്പ്നയു�
നOക്കുന്നുണ്ട�. 2017-18 വര്ഷികെP കെസംയംല് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര� 2,34,15,682/- രൂപ വരുന്ന ഉല്
പ്പ്ന്നങ്ങള് കെസംയംല്സം� ��ണ്ടറിലൂകെO വല്പ്പ്ന നOPയംട്ടുണ്ട�. Aexintrainvoice  എന്ന വല്
പ്പ്ന കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറിലൂകെOയം	ണ്� ഇവകെO വല്പ്പ്ന നOക്കുന്നതി�.  O  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില് ഉല്
പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്N  നOത്തുന്നതിനുള്ളാ  സം�വധാ	ന�  നലാവലാല്ല.  അതി	തി�  ഉല്
പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO കേസ്റ്റം	ക്കു� അയംതികെന്റ് കുറിവും കെചയ്യാലും� അതി	തു�  രജിസ്റ്റംറു�ളല് 7	നmലാ	യം	ണ്�
കെചയ്ത� വരുന്നതി�.അതുകെ�	ണ്ട� തികെന്ന ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെO കേസ്റ്റം	ക്കല് വ,	പ�7	യം അപ	�തി�ള്
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.കൂO	കെതി  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക�  പ്രകേതി,�  കേ�	ഡു�ള്  നല്�
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നതിന�  അനുവര്Pച്ച്  രtതി�ളുകെO  പര7തി�ള്  കെ�	ണ്ടു�  കേസ്റ്റം	ക്കല്
കൈവരുദ്ധം,ങ്ങള് �Oന്നുകൂOയംട്ടുണ്ട�.  ഈ ഒരു പശ്ച	PലാPല് വലാ കൂOയംതു� കൂടുതില് വല്
പ്പ്ന  നOPയംതു7	യം  23  ഇനങ്ങളുകെO  7	ത്രം�  കേസ്റ്റം	ക്കു�  കെസംയംല്  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	രമുള്ളാ
ആയംതികെന്റ്  വല്പ്പ്നയു�  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  എല്ല	  ഇനങ്ങളലും�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  കുറിവ�
�	കെണ്ടP.ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�(നമ്പര്-2)ലാഭാച്ച്  7റുപO
പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് ഇതില് 11 ഇനങ്ങള്ക്ക� 7	ത്രം7	ണ്� തൃപ്ത�ര7	യം 7റുപO നല്�യംട്ടുള്ളാതി� .

01-08-17  മുതില്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക�  പ്രകേതി,�  കേ�	ഡു�ള്  നല്�യംട്ടുള്ളാതുകെ�	ണ്ട�  O
|വസം� കെതി	ട്ട്� ഒരു വര്ഷി�  (01-08-17 to 31-07-18)  വകെരയുള്ളാ തി	കെഴി സൂചപ്പ്ച്ച് ഇനങ്ങളുകെO
കേസ്റ്റം	ക്കു� ബ	ലാന്സു� ആണ്� പരകേശാ	ധാച്ച്രക്കുന്നതി�.
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കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�   -   വശാ|	�ശാങ്ങള്  

1)വP�

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �	ലായംളവലുംള്ളാ (01-08-17 to 31-07-18) 10 വPനങ്ങളുകെO കേസ്റ്റം	ക്ക� കെസംയംല്
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�  പരകേശാ	ധാക്കു�യുണ്ട	യം.  അവയംല്ക്കണ്ട  ഇത്രംയു�  ഇനങ്ങളല്  �ണ്ട
കേസ്റ്റം	ക്ക�  വ,തി,	സം�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്-2)    2
വPനങ്ങളലുംള്ളാ കേസ്റ്റം	ക്ക� വ,തി,	സം� സം�ബന്ധികേച്ച് തൃപ്ത�ര7	യം 7റുപO ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളു.  ബ	ക്ക
എട്ട്� ഇനങ്ങളല് കേസ്റ്റം	ക്കലുംള്ളാ കുറിവ� തി	കെഴി പറിയു� പ്ര�	ര7	ണ്�. 

ക്ര.
ന�

ഇന�- 
കേ�	ഡി�

01.08.17
കെന്റ് 
നtക്ക 
യംരപ്പ്� 
+ വരവ�

കെസംയംല്
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
പ്ര�	ര� 
വല്പ്പ്ന

ഇന്
കേവ	
യം�
സം� 
പ്ര
�	
ര� 
വല്
പ്പ്ന

പ	ക്ക�
ഗന� 
നല്�
യംതി�

വതി 
ക്ക	ന് 
നല്�
യംതി�

കുറിവ�- 
ആകെ�

31.07.18
-
നtക്ക 
യംരപ്പ്�

കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര�
31.07.18 
നtക്കയം
രപ്പ്�

വ,തി,	
സം�

നരക്ക� തൂ�

1

�യ്പ
പ്രtതി
100g. 
pkt
2-47

220.67
kg

151.1
kg

0
45.27 
kg

0
196.37 
kg

24.3 kg 1.5kg
22.8 
kg

2500 /
kg

57000

2

�യ്പ
പ്രtതി
3g.pkt
2-9

21651
pkt

18479 
pkt

50 
pkt

0 0
18529
pkt

3122 
pkt

594 pkt
2528
pkt

10/pkt 25280

3

ചtര
co1
4g pkt
2-1

15276
pkt

14302
pkt

310
pkt

0 0
14612
pkt

664
pkt

221
pkt

443
pkt

10/pkt 4430

4

പയംര്
കേലാ	ലാ 
(YLB)
100g 
pkt
2-58

202.85
kg

141.75
kg

0
38.05
kg

.965 
kg

179.66
kg

22.085
kg

17.31
kg

4.775
kg

2000 /
kg

9550

5 കെവണ്ട
അര്ക്ക

153.24
kg

91.2
kg

0 48.256
kg

.3
kg

139.75
kg

13.484
kg

.084
kg

13.4
kg

1500 /
kg

20100
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അന	 
7�
100g 
pkt
2-45

6

പOവ
ലാ�
7നുശ്രീt
100g 
pkt
2-71

69.329
kg

49
kg

0
16.946
kg

1.129
kg

67.075
kg

2.254
kg

.1
kg

2.154
kg

2500 /
kg

5385

7

മുള��
ഉജിmലാ
1g pkt
2-18

13757
pkt

11960
pkt

350
pkt

0 0
12310
pkt

1447
pkt

1178
pkt

269
pkt

10/pkt 2690

8

മുള��
അനു 
ഗ്രിഹി
100g 
pkt
2-55

24.65
kg

8.9
kg

2
kg

.85
kg

0
11.75
kg

12.9
kg

9.15
kg

3.75
kg

4000 /
kg

15000

ആകെ� 139435

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  7റുപOയംല്  പുതിയം  കേ�	ഡി�ഗ�  വ,വസ്ഥാ
നOപ്പ്	ക്കയംകേപ്പ്	ള്  ഇന�  തിരച്ച്�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  7	റ്റ്യംതില്  സം�ഭാവച്ച്  അപ	�തിയം	ണ്�  O
വ,തി,	സംങ്ങള്ക്ക�  �	രണ്�  എന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  ഇതി�  തൃപ്ത�ര7ല്ല.  കേസ്റ്റം	ക്കല്
സം�ഭാവച്ച് കുറിവ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  വ,ക്ത7	യം പരകേശാ	ധാന നOP കുറിവ�  സം�ഭാവച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കില്
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

2. അലാങ്കി	രകെച്ച്O�ള്

ക്ര7
ന�

ഇന�-
കേ�	ഡി�

നtക്കയംരപ്പ്� + 
വരവ� (1.8.17- 
31.7.18)

വല്
പ്പ്ന

നഴ്സ്റിക്ക� 
നല്
�യംതി�

നtക്കയം 
രപ്പ്�
(1.8.17 -
31.7.18)

കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര് 
പ്ര�	ര� 
നtക്കയം 
രപ്പ്�
(1.8.17 -
31.7.18)

വ,തി,	
സം�

നരക്ക� തു�

1
കുറ്റ്മുല്ല
382

4675 2889 350 1436 0 1436 25 35,900

ആകെ� 35,900
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വ,തി,	സം7	യം  �	ണ്ച്ച്  1436  എണ്ണാ�  കുറ്റ്മുല്ലയു�  7ള്ട്ട്പ്ലാകേക്കഷിന�  കേവണ്ട  നഴ്സ്റിയംല് നല്
�യംരുകെന്നന്നു� പകെക്ഷ രജിസ്റ്റംറില് 350 7	ത്രം� �	ണ്ച്ച്തി� അബദ്ധം� പറ്റ്യംതി	കെണ്ന്നു� ഇതിന�
ലാഭാ,7	യം  7റുപOയംല്  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇത്രംയു�  എണ്ണാ�  നഴ്സ്റിക്ക�  നല്�യംകേതി	
നഴ്സ്റിയംല് ഇതി� സംmt�രച്ച്കേതി	 സം�ബന്ധിച്ച് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയം കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.
7ള്ട്ട്പ്ലാകേക്കഷിന	ണ്�  നല്�യംകെതിങ്കില് ഇതില് നന്നു� എത്രം കെചO�ള് ലാഭാ,7	യം  എന്നുള്ളാ
വവരവും� ലാഭാ,7ല്ല. അതുകെ�	ണ്ട� തികെന്ന ലാഭാ,7	യം 7റുപO തി �പ്ത�ര7ല്ല.

01-08-17 മുതില് ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� പ്രകേതി,� കേ�	ഡു�ള് വരുന്നതിനു മുന്പ� വല്പ്പ്ന നര്Pയം
ഇനങ്ങളു� കേസ്റ്റം	ക്കല് നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  ഇPരPലുംള്ളാ രണ്ട� ഇനങ്ങളുകെO  01-04-17  മുതില്
വല്പ്പ്ന അവസം	നപ്പ്ച്ച്തു വകെരയുള്ളാ കേസ്റ്റം	ക്കു� കെസംയംല് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	രമുള്ളാ ആയംതികെന്റ്
വല്പ്പ്നയു� പരകേശാ	ധാച്ചു. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

3) അലാങ്കി	രകെച്ച്O�ള്

ക്ര7
ന�

ഇന�- 
കേ�	ഡി�

നtക്കയം 
രപ്പ്�+
വരവ�

വല്
പ്പ്ന

നഴ്സ്റിക്ക� 
നല്
�യംതി�

നtക്കയം 
രപ്പ്�

കേസ്റ്റം	ക്ക� 
രജിസ്റ്റംര് 
പ്ര�	ര� 
നtക്ക 
യംരപ്പ്�

വ,തി,	
സം�

നരക്ക� തു�

1

അലാങ്കി	ര 
കെച്ച്O�ള് 
@40/-
(01.04.17- 
13.7.17)

4705 4106 0 599 0 599 40 23960

2

അലാങ്കി	ര 
കെചO�ള് 
@4
50/-
(01.04.17- 
25.07.17)

1010 820 0 190 0 190 50 9500

ആകെ� 33,460
4-9-18 ന� പരകേശാ	ധാന നOP ഇത്രംയു� എണ്ണാ� അലാങ്കി	രകെച്ച്O�ള് 3	7ലുംകെണ്ടന്ന	ണ്�

ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല് പറിഞ്ഞിട്ടുള്ളാതി�.  നOPയം പരകേശാ	ധാനയുകെO
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�  ഇത്രംയു�  എണ്ണാ�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  �	ണ്ച്ച്�  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�
പരകേശാ	ധാനക്ക�  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കൂO	കെതി  ഇത്രംയു�  കെചO�ള്  വല്പ്പ്ന  നOത്തു�കേയം	
കേസ്റ്റം	ക്കല്  �	ണ്ക്കു�കേയം	  കെചയ്യാ	കെതി  സൂക്ഷക്കുന്നതികെന്റ്  �	രണ്വും�  വ,ക്ത7ല്ല.  ആയംതി�
വശാ|t�രക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�. 
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നര്കേäശാങ്ങള്

2017-18 സം	മ്പP� വര്ഷിPകെലാ കെസംയംല് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര� 2700 ഇനങ്ങള് ഇവകെO വല്
പ്പ്ന നOPയംട്ടുണ്ട�.  ഇതില് കെവറു�  23  ഇനങ്ങള് 7	ത്രം� പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  3,12,970/-  രൂപ
മൂലാ,� വരുന്ന കേസ്റ്റം	ക്ക� കുറിവ� �	ണുന്നുണ്ട�.ഈ ഒരു സം	ഹിചര,Pല് ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച് നര്
കേäശാങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. 

1)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേ7ല്  കേന	ട്ട്Pല്  എല്ല	  ഇനങ്ങളുകെOയു�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  3സംക്കല്
പരകേശാ	ധാന നOകേPണ്ടതു� കുറിവ� �	ണുന്ന പക്ഷ� അതികെന്റ് മൂലാ,� ഉPരവ	|യംല് നന്നു�
ഈO	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

2)  അOയംന്തര7	യം  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  വല്പ്പ്ന  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  പരഷ്കരകേക്കണ്ടതു�
പരകേശാ	ധാനയംല് ലാഭാ,7	യം യംഥാ	ര്ത്ഥ കേസ്റ്റം	ക്ക� ഇതികേലാക്ക� ഉള്കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതു7	ണ്�.

3)  ഇനങ്ങളുകെO  കേ�	ഡി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അOസ്ഥാ	നPല്  ശാ	സ്ത്രtയം7	യം  രtതിയംല്
പരഷ്കരകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-4 റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട�- പച്ച്ക്കറി കൈതി�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന� സുതി	ര,7ല്ല

കേ�ന്ദ്രPകെലാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പ്രവര്Pക്കുന്ന  പച്ച്ക്കറി
കൈതി�ളുകെO  ഉല്പ്പ്	|ന�  സുതി	ര,7ല്ല.  ഉല്പ്പ്	|നPന�  ആവശാ,7	യം  വരുന്ന വത്തു�ളുകെO
90%  വും�  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്ന	ണ്�  എടുക്കുന്നതി�.  ഇPരPല്  മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം
എടുക്കുന്ന വത്തു�ളുകെO അളവും�ള് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറികെലാ അതി	തി� കേപജു�ളല്  ' issued for
sowing  ’ എന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുP കുറിച്ച്� �	ണ്ക്കുന്നതില്ല	കെതി നല്�യം വത്തു�ളല് എത്രം അളവ�
മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം ഉപകേയം	ഗച്ചു, അതില് എത്രം മുളച്ചു, എത്രം എണ്ണാ� കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്കു വന്നു എന്നുള്ളാ
വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല. ഈ ഒരു സം	ഹിചര,Pല് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� വലായം
അളവല്  വത്തു�ള്  നല്�യം  ഒരു  പ്രകേതി,�  �	ലായംളവകെലാ  �ണ്ക്കു�ള്  7	ത്രം�
പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് തില്ക്ക	ലായംളവല് വളകെര  കുറിഞ്ഞി  നരക്കല് 7	ത്രംകേ7  കൈതി�ള് ഉല്
പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്തി	യം �	ണുന്നുള്ളു.

18-07-2017 മുതില് 25-07-2017 വകെരയം	യം വവധാ വത്തു�ളുകെO കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� 7.25
�.ഗ്രി	� വത്തു�ള് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം വത്തു�ള് നല്�
ഒര	ഴ്ചക്ക� കേശാഷി� കെതി	ട്ട്�  അടുP ഒരു7	സം� വകെരയുള്ളാ  (24-07-17  മുതില്  31-08-17)  പച്ച്ക്കറി
കൈതി�ളുകെO കേസ്റ്റം	ക്ക� പ്ര�	ര�6995 എണ്ണാ� കൈതി�ള് 7	ത്രം7	ണ്� ലാഭാച്ച്രക്കുന്നതി�.

വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.
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ക്ര7 
ന�

മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്
�യം ഇന�

അളവ�
(�.ഗ്രി	�)

വത്തു�ളുകെO 
ശാര	ശാര എണ്ണാ� /
�.ഗ്രി	� *

ലാഭാകേക്കണ്ട മുള�ള് 
(germination- 90% എന്ന 
നരക്കല്) *

1 പയംര് (അനശാmര) 2 6150-6180 11070

2 �യ്പ 1 4450-4471 4005

3 പയംര് (�ന�7ണ്) .750 9950-10000 6716

4 ചുരക്ക 1.5 7950-7988 10732

5 കെവണ്ട 1.2 17100-17181 18468

6 ചtര .800 133000-133630 95760

7 മുള�� .03 261250-262487 7053

ആകെ� 1,53,804
*ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  12/03-10-2018  ന�  ലാഭാ,7	യം  7റുപOകെയം  അOസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	ണ്�  1
�.ഗ്രി	�. 7ല് നന്നു� ലാഭാക്കുന്ന വത്തു�ളുകെO ശാര	ശാര എണ്ണാ�, ലാഭാകേക്കണ്ട മുള�ള്(germination-
90% എന്ന നരക്കല്) എന്നവ �ണ്ക്ക	ക്കയംരക്കുന്നതി�.

24-07-17 മുതില് 31-08-17 വകേരക്ക	യം ലാഭാച്ച്
കൈതി�ളുകെO എണ്ണാ�

6995

ലാഭാ,7	യം ശാതി7	ന� 4.9%
ലാഭാകേക്കണ്ട അളവ�   ,   മൂലാ,�  

ലാഭാകേക്കണ്ട മുള�ള് (germination-
90% എന്ന നരക്കല്) *

ഇതില് നന്നു� ലാഭാകേക്കണ്ട ഗുണ്കേ7ന്
മ്മ്യൂയുള്ളാ കെചO�ള്(60%)*

മൂലാ,�

1,42,734 85,641
85,641x2 = 
1,71,282

മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യം ഇത്രംയു� അളവ� വPല് നന്നു� കുറിഞ്ഞിതി�  1,71,282/-  രൂപ
മൂലാ,� വരുന്ന നOtല് വസ്തുക്കള് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.എന്ന	ല് ന	77	ത്രം7	യം അളവല്
(4%)  കെചO�ള്  7	ത്രംകേ7  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളു.ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന�(13/03-10-18)  ലാഭാച്ച്  7റുപOയംല്  355 ഗ്രി	�  വത്തു�ള്  7	ത്രംകേ7
ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളുകെവന്നു�  ബ	ക്ക  6.89  �.ഗ്രി	�  വP�  ഉല്പ്പ്	|നPന	യു�  പ്ര|ര്ശാന
കേതി	ട്ട്ങ്ങള്ക്കു കേവണ്ടയു� 7	റ്റ്കെവച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇങ്ങകെന അറിയംച്ച്തില്ല	കെതി ഇതി�
കെതിളയംക്കുന്ന കേരഖ�ള് ഒന്നു� തികെന്ന ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കൂO	കെതി തി	കെഴി സൂചപ്പ്ച്ച്
�	രണ്ങ്ങള	ല് ആയംതി� വശാm	സംകേയം	ഗ,7ല്ല.
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1)  വത്തു�ളുകെO  അതി	തി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കേപജു�ളല്  "  issue  for  sowing  ” എന്നു  7	ത്രം�
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം	ണ്�  കുറിവ�  കെചയ്തരക്കുന്നതി�.  7റ്റ്�  ആവശാ,ങ്ങള്  ഒന്നു�  തികെന്ന
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

2)  ഇPരPല്  കേസ്റ്റം	ക്കല്  കുറിവും  കെചയ്ത�  മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം  നല്�യം  വത്തു�കെള  നഴ്സ്റി
ഒബ്സംര്കേവഷിന് രജിസ്റ്റംറികേലാ	 7കേറ്റ്കെതിങ്കിലും� നരtക്ഷണ് രജിസ്റ്റംറു�ളകേലാ	 കേരഖകെപ്പ്ടുP,  നല്
�യം വത്തു�ളല് എത്രം അളവ�  മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം  ഉപകേയം	ഗച്ചു,  അതില് എത്രം മുളച്ചു,  എത്രം
എണ്ണാ�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്കുവന്നു  എന്നുള്ളാ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുP  ക്ഷ7തിയുള്ളാ
ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുP സൂക്ഷച്ച്ട്ട്ല്ല.

3)  കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് അളവ� വത്തു�ള് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്� എന്നതില്ല	കെതി പന്നtകെOങ്ങകെന
ഉപകേയം	ഗPന	യം നtക്കവച്ചു എന്ന� കെതിളയംക്കുന്ന കേരഖ�ള് ഒന്നു� തികെന്ന പരകേശാ	ധാനക്ക	യം
ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ഒരു  പ്രകേതി,�  �	ലായംളവകെലാ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  7	ത്രം�  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  ഇത്രംയു�
വ,തി,	സം� നലാക്കുന്നു എന്നതി� ഗുരുതിര7	യം വഷിയം7	ണ്�.  കൂO	കെതി ഉല്പ്പ്	 |ന പ്ര� �യംയംകെലാ
സുതി	ര,തി ഇല്ല	യ്മ �	രണ്� ഉല്പ്പ്	|ന ഘട്ട്ങ്ങളകെലാ വവരങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല	P സം	ഹിചര,�
കൂO  ഇവകെO  നലാനല്ക്കുന്നു.  ആയംതിന	ല്  കുറിഞ്ഞിതി�  രണ്ടുവര്ഷികെP  എങ്കിലും�
മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യം വത്തു�ളു� അവയംല് നന്നു� ലാഭാ,7	യം കൈതി�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങളു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ7ല്കേന	ട്ട്Pല് പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-5 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് അപൂര്ണ്ണാ�

7	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കൈതി�ള്, കെതിങ്ങന് കൈതി�ള് എന്നവ കേപ	ലുംള്ളാ വലാ കൂOയംതു� വല്പ്പ്ന
കൂOയംതു7	യം  ഇനങ്ങള്ക്ക�  കേ�	ഡു�ള്  നല്�യംതികേലായു�  കേസ്റ്റം	കെക്കടുപ്പ്കെലായു�  അവ,ക്തതി
മൂലാ�  ഇPര�  ഇനങ്ങളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  -വല്പ്പ്ന  -നtക്കയംരപ്പ്�  എന്നവ  പരകേശാ	ധാക്ക	ന്
സം	ധാക്കുന്നല്ല. കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ആനു�	ലാ�7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-6 വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്� പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPല്  2161  എന്ന  ശാtര്ഷി�Pല്  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
വ	ങ്ങലും�ള് നOPയംട്ടുണ്ട�.
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ക്ര7 
ന�

CBV ന�/കെചക്ക� ന�, 
തിയംതി

ഇന� തു� സംകെപ്ലായംര്
ഇന്കേവ	യ്സം� /ബല് 
ന�, തി

1
22-6/17-18 / 174198, 
15.6.17

സ്റ്റംtല് 
പ	ത്രംങ്ങള്

12088
AKP Metals & 
wares

4550/14.6.17

2
22-6/17-18 / 174198, 
15.6.17

സ്റ്റംtല് 
പ	ത്രംങ്ങള്

12500
AKP Metals & 
wares

4555/14.6.17

ആകെ� 24588

ക്ര7 
ന�

CBV ന�/കെചക്ക� ന�, 
തിയംതി

ഇന� തു� സംകെപ്ലായംര്
ഇന്കേവ	യ്സം� /ബല് 
ന�, തി

1
29-6/17-18 / 174204, 
29.6.17

�ച്ച്ണ് 
കേOബള് 

13149.18
M/s Trizone, 
Thrissur

138/29.6.17

2
29-6/17-18 / 174204, 
29.6.17

�ച്ച്ണ് 
കേOബള് 

14903.37
M/s Trizone, 
Thrissur

137/29.6.17

ആകെ� 28053
2013  കെലാ  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  15000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളള

വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� 7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി �mകേട്ട്ഷിന്/  കെOണ്ടര് ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	യംരുന്നു.  എന്ന	ല് ഒകേര
ഗണ്Pല് വരുന്ന സം	ധാനങ്ങള്ക്ക	യം	ണ്�  കേ7ല് പറിഞ്ഞി  തു��ള് കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നതി�.
ഒകേര	 തിരPലുംള്ളാ വസ്തുക്കളുകെO ആവശാ,�തി ഒരു7ച്ചു �ണ്ക്ക	ക്ക വ	ങ്ങുന്നതിനു പ�ര� പലാ
ഘട്ട്ങ്ങള	യം വ	ങ്ങല് നOത്തുന്നതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല. 

ഓഡിറ്റ്� നരtക്ഷണ്�

• കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ  ഖണ്ഡി�  6.1  അനുസംരച്ച്�  കേസ്റ്റം	റു�ളുകെO  വ	ര്ഷി�
ആവശാ,�തി	  നര്ണ്ണായം�  നOകേPണ്ടതു�  ഓകേര	  സം	മ്പP�  വര്ഷിPകെന്റ്
അവസം	ന�  അടുP  വര്ഷികേPക്ക�  ആവശാ,7	യം  സം	ധാനങ്ങളുകെO  പട്ട്�
തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

• ഖണ്ഡി�  7.2  പ്ര�	ര�  ആകെ�  ആവശാ,�തിയുകെO  7തിപ്പ്�  മൂലാ,�  �ണ്ക്ക	ക്കുകേമ്പ	ള്
ഉന്നതി	ധാ�	ര�ളുകെO  അ�ഗt�	ര�  ആവശാ,മുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളല്  ആയംതി�
ഒഴിവ	ക്കുവ	ന	യം  ഭാ	ഗ�7	യം  വ	ങ്ങല്  നOത്തുവ	ന്  ആവശാ,�തികെയം  കെചറിയം
ഘO�ങ്ങള	ക്ക വഭാജിക്കുവ	ന് പ	Oല്ല എന്ന� നബന്ധിനയുണ്ട�.

• ഖണ്ഡി� 7.33  പ്ര�	ര� അനക്സര്  4  അനുസംരച്ച്� സം	ധാനങ്ങകെള ശാരയം	യം രtതിയംല്
തിര�  തിരച്ച്തിനുകേശാഷി�  ഓകേര	  ഗ്രൂപ്പ്നു�  പ്രകേതി,��  കെOണ്ടറു�ള്/�mകേട്ട്ഷിനു�ള്
ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�. അതി	യംതി�, ഒകേര	 തിരPലുംള്ളാ വസ്തുക്കളുകെO ആവശാ,�തി ഒരു7ച്ചു
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�ണ്ക്ക	ക്കയം	ണ്�  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി�.  ചല്ലറി  വലായ്ക്ക്�  കൂടുതില്  സം	ധാനങ്ങള്
വ	ങ്ങുന്നതി� സം	മ്പP� തിതിmങ്ങള്ക്ക� എതിര	ണ്�. 

• തുOര്ച്ച്യം	യം ആവശാ,മുള്ളാ ഒകേര വഭാ	ഗPല്കെപ്പ്ട്ട് കേസ്റ്റം	റു�ള്ക്ക� റിണ്ണാ�ഗ� കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്�
വ	ങ്ങല് രtതി അവലാ�ബക്ക	വുംന്നതി	ണ്�. 

• എന്ന	ല് കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  വ	ങ്ങലും�ളല്  കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്ക്കനുസംരച്ച്�
ആവശാ,�തികെയം ശാരയം	യം രtതിയംല് കേക്ര	ഡിt�രക്ക	കെതി പലാ തിവണ്�ള	യം ചല്ലറി
വലായ്ക്ക്	ണ്� വ	ങ്ങല് നOPയംട്ടുള്ളാതി�. 

ഓഡിറ്റ്� നര്കേäശാങ്ങള്

7ത്സാര	ധാഷ്ടംതി �mകേട്ട്ഷിന്/കെOണ്ടര് നOപO�ളലൂകെO വ	ങ്ങല് നOത്തുകേമ്പ	ള് ഉണ്ട	കുന്ന
7തിവ,യംതിm�  (Economy)  ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന്  ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  വ	ങ്ങലും�ളല്  സുതി	ര,തിയു�
(Transparency)  ഉPവ	|തിmവും�  (Accountability)  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതി�  അനവ	ര,7	ണ്�.
ആയംതിന	ല് ചട്ട്ങ്ങള്ക്കനുസംരച്ച്� വ	ങ്ങല് നOത്തുവ	ന് അധാ�	ര�ള് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-7 കേപവ�ഗ� കൈOല് വരച്ച്തി� - നര്വഹിണ്Pകെലാ അപ	�ങ്ങള്

ATIC  �,	മ്പസംകെന്റ്  മുറ്റ്P�  683.33  ചതുരശ്രീ  7tറ്റ്ര്  സ്ഥാലാP�  കേപവ�ഗ�  കൈOല്സം�
വരക്കുന്നതിനുകേവണ്ട  2161  ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു�  4,98,831  രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ആയംതിന�
തി	കെഴിപ്പ്റിയു� പ്ര�	ര� �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7
ന�

�mകേട്ട്ഷിന് കേന	ട്ട്tസം�
ന�, തി

വശാ|	�ശാങ്ങള്

1
ATIC  8/10  (1),
31.08.2018

നഴ്സ്റി ഗ്രിtന് കെഹി�സംകേലാക്കുള്ളാ നOപ്പ്	തി - ഏ�കേ|ശാ� 134 m2

2
ATIC  8/10  (2),
31.08.2018

ഹിരതിജി	ലാ�Pകെന്റ് മുന് ഭാ	ഗ�- ഏ�കേ|ശാ� 133 m2

3
ATIC  8/10  (3),
31.08.2018

സം	കേങ്കിതി�  വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര  കെ�ട്ട്O  സംമുച്ച്യംPകെലാ  കെഡികേ7	ണ്
കേസ്ട്രാഷിന്  കേപ്ലാ	ട്ട്കെന്റ്യു�  ആറ്റ്��  കേസ്റ്റം	ര്  റൂ7കെന്റ്യു�  മുന്വശാ�-
ഏ�കേ|ശാ� 135 m2

4
ATIC  8/10  (4),
31.08.2018

അന്നജി	ലാ�� ഭാക്ഷണ്ശാ	ലാക്ക� സം7tപ�- ഏ�കേ|ശാ� 130 m2

5
ATIC  8/10  (5),
31.08.2018

ഓര്ണ്കെ7ന്റ്ല് നഴ്സ്റിക്ക� സം7tപ�- ഏ�കേ|ശാ� 130 m2

കേ7ല് �mകേട്ട്ഷിന് കേന	ട്ട്സംകെന തുOര്ന്ന� തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന �mകേട്ട്ഷിനു�ള് ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ക്ര7 ന� കേപര� നരക്ക� (m2 ന�)

I) നഴ്സ്റി ഗ്രിtന് കെഹി�സംകേലാക്കുള്ളാ നOപ്പ്	തി

1 പ്ര�	 ശാന്.എ.കെ�, കൃഷ്ണ	 കേപവ�ഗ� കൈOല്സം� 730 

2 ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 കേപവ�ഗ� & ഡികൈസംന് കൈOല്സം� 755

3 കെറിജി വര്ഗtസം�, ഏഞ്ചില് കേപവ�ഗ� കേബ്ല്യു	ക്ക�സം� 780

II) ഹിരതിജി	ലാ�Pകെന്റ് മുന് ഭാ	ഗ�

1 പ്ര�	 ശാന്.എ.കെ�, കൃഷ്ണ	 കേപവ�ഗ� കൈOല്സം� 765

2 ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 കേപവ�ഗ� & ഡികൈസംന് കൈOല്സം� 730

3 കെറിജി വര്ഗtസം�, ഏഞ്ചില് കേപവ�ഗ� കേബ്ല്യു	ക്ക�സം� 780

III)  സം	കേങ്കിതി�  വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര  കെ�ട്ട്O  സംമുച്ച്യംPകെലാ  കെഡികേ7	ണ്കേസ്ട്രാഷിന്  കേപ്ലാ	ട്ട്കെന്റ്യു�
ആറ്റ്�� കേസ്റ്റം	ര് റൂ7കെന്റ്യു� മുന്വശാ�

1 പ്ര�	 ശാന്.എ.കെ�, കൃഷ്ണ	 കേപവ�ഗ� കൈOല്സം� 765

2 ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 കേപവ�ഗ� & ഡികൈസംന് കൈOല്സം� 730

3 കെറിജി വര്ഗtസം�, ഏഞ്ചില് കേപവ�ഗ� കേബ്ല്യു	ക്ക�സം� 780

IV) അന്നജി	ലാ�� ഭാക്ഷണ്ശാ	ലാക്ക� സം7tപ�- ഏ�കേ|ശാ� 130 m2 

1 പ്ര�	 ശാന്.എ.കെ�, കൃഷ്ണ	 കേപവ�ഗ� കൈOല്സം� 730

2 ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 കേപവ�ഗ� & ഡികൈസംന് കൈOല്സം� 755

3 കെറിജി വര്ഗtസം�, ഏഞ്ചില് കേപവ�ഗ� കേബ്ല്യു	ക്ക�സം� 780

V) ഓര്ണ്കെ7ന്റ്ല് നഴ്സ്റിക്ക� സം7tപ�

1 പ്ര�	 ശാന്.എ.കെ�, കൃഷ്ണ	 കേപവ�ഗ� കൈOല്സം� 765

2 ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 കേപവ�ഗ� & ഡികൈസംന് കൈOല്സം� 730

3 കെറിജി വര്ഗtസം�, ഏഞ്ചില് കേപവ�ഗ� കേബ്ല്യു	ക്ക�സം� 780

തുOര്ന്ന�  ക്ര7നമ്പര്  1,  3  എന്നt  പ്രവൃP�ള് ശ്രീt.പ്ര�	ശാന്.എ.കെ�,  കൃഷ്ണ	  കേപവ�ഗ�
കൈOല്സം�,  പട്ട്ക്ക	O�,  തൃശ്ശൂര്  എന്നയം	ള്ക്കു�,  ക്ര7നമ്പര്  2,  4,  5  എന്നt  പ്രവൃP�ള്
ശ്രീt.ര	ജു.എ.കെ�, ശാ	സ്ത	 സം7ന്റ്� ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം�, �ണ്ണാ	റി എന്നയം	ള്ക്കു� ചതുരശ്രീ 7tറ്റ്റിന� 730
രൂപ നരക്കല് വര്ക്ക� ഓര്ഡിര് നല്�യംട്ടുണ്ട�.

കേ7ല് പ്രവൃP�ള്ക്ക� തി	കെഴിക്ക	ണ്ച്ച് പ്ര�	ര� തു��ള് നല്�യംട്ടുണ്ട�. 
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ക്ര7
ന�

CBV  ന�/കെചക്ക�  ന�,
തിയംതി

വസ്തtര്ണ്ണാ� തു� കേപര�

1
8-09/17-18,  23404,
22.09.17

420.28

228258
(കെ7റ്റ്tരയംല്
സം�) ര	ജു.എ.കെ�,  ശാ	സ്ത	  സം7ന്റ്�

ഇന്ഡിസ്ട്രാtസം�
2

21-01/17-18,  914079,
29.1.18

78546
(പണ്ക്കുലാ)

ആകെ� 306804

3
9-09/17-18,  234042,
22.9.17

263.05

128129
(കെ7റ്റ്tരയംല്
സം�) പ്ര�	ശാന്.എ.കെ�,  കൃഷ്ണ	

കേപവ�ഗ� കൈOല്സം�
4 20-01/17-18, 914078, 29.1.18

63898
(പണ്ക്കുലാ)

ആകെ� 192027
ഈ പ്രവൃPയു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു. 

1. സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം  പ്ലാ	നു�,
എസ്റ്റംകേ7റ്റു�  7തിയം	യം  കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന്  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
എന്ന	ല് �mകേട്ട്ഷിന് വളച്ച്	ണ്� 7ര	7P� പ്രവൃP നOPയംരക്കുന്നതി�.

2. ATIC �,	മ്പസംകെലാ ഒരു7ച്ചുള്ളാ സ്ഥാലാP� 683.33 ചതുരശ്രീ 7tറ്റ്ര് വസ്തൃതിയംല് കേപവ�ഗ�
കൈOല് വരക്കുന്ന ഒറ്റ്  പ്രവ �Pക്ക�  5  പ്രവൃP�ള	യം  വ,തി,സ്ത �mകേട്ട്ഷിന് വളച്ച്തി�
ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല. 

3. കേ7ല്  പ്രവൃP�ള്  ഒരു7ച്ച്�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  കെOണ്ടര്  മുകേഖന  നOകേPണ്ടതി	യംരുന്നു.
കെOണ്ടര്/�mകേട്ട്ഷിന് കേന	ട്ട്tസം� പ്രച	രമുള്ളാ |നപത്രംങ്ങളലും�, സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO കെവബ�
കൈസംറ്റ്ലും�  പ്രസംദ്ധംകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതു7	യംരുന്നു.  കെOണ്ടര്  നOപOക്ര7ങ്ങള്
പ	ലാക്ക	കെതിയം	ണ്� പ്രവൃP നOPയംരക്കുന്നതി�.

4. കെOണ്ടര്  നOപOക്ര7ങ്ങള്  പ	ലാക്ക	തിരുന്നതിന	ല്  28.09.2015  കെലാ
സം.ഉ(പ)ന�.429/2015/3ന്  ഉPരവ�  പ്ര�	ര�  കെOണ്ടര് 3tസു�  (അOങ്കില് തു�യുകെO
0.2%  -  Min-500,  Max-2000),  നരതിദ്രവ,വും�  (അOങ്കില്  തു�യുകെO  2.5  %)
ഈO	ക്കയംട്ട്ല്ല.

5. കേ7ല്  പ്രവൃP�ളുകെO  അളവും�ള് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  അളവ�  പുസ്ത��  സൂക്ഷക്കു�കേയം	,
സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാന്  ആയംതി�  പരകേശാ	ധാച്ച്�  പൂര്Pt�രണ്  സം	ക്ഷ,പത്രം�  നല്
കു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല.

6. പ്രവൃP ഏകെറ്റ്ടുP �ര	റു�	രു7	യം എഗ്രികെ7ന്റ്� ച7യ്ക്കു�കേയം	,  �ര	റു�	രല് നന്നു�
കെപര്കേ3	7ന്സം� ഗ,	രന്റ് ഈO	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല. 
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7. പൂര്ണ്ണാ7	യു� 7ര	7P� പ്രവൃPയം	യം കെചകേയ്യാണ്ടയംരുന്ന നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവര്Pനങ്ങള്
�mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ച്ച്� നര്മ്മ്യൂ	ണ് സം	7ഗ്രി�ളുകെO വലായു�, പണ്ക്കൂലായു� പ്രകേതി,�7	യം	ണ്�
നല്�യംരക്കുന്നതി�. എന്ന	ല് കേപവ�ഗ� കൈOലും�ള്/ബ്രാക്സന� ബ	ധാ�7	യം 18 % ചരക്ക�
കേസംവന നകുതി (GST) അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല.

8. നര്മ്മ്യൂ	ണ് പ്രവൃP�ള്ക്ക� കേ�രള കെ�ട്ട്Oനര്മ്മ്യൂ	ണ് കെതി	ഴിലാ	ള കേക്ഷ7നധാ വഹിതി�
അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല.

(ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് ന�.5/29.09.2018) 

7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്  സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�
നലാവല് വന്ന കേ�രള കെപ	തു7ര	7P� 7	നmല് അനുസംരച്ച്� നര്വഹിണ്� നOകേPണ്ടതി	ണ്�. 

1-4-32-8 എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� ഇല്ല	കെതി 7ര	7P� പ്രവൃP�ള് നOത്തുന്നു

സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD,  തിയംതി  01.02.2012  പ്ര�	ര�  നലാവല്  വന്ന  കേ�രള
കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല് പ്ര�	ര�  7ര	7P� പ്രവൃP�ള്ക്ക�  വശാ|7	യം പ്ലാ	നു�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�
7തിയം	യം കേയം	ഗ,തിയുള്ളാ സം	കേങ്കിതി� വ|ഗ്ധാന് തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 2161  ശാtര്ഷി�Pല്
നന്നു� 2017-18 ല് നOPയം തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന പ്രവൃP�ള് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� ഇല്ല	കെതി നOPയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
ന�

CBV  ന�/
കെചക്ക� ന�,
തിയംതി

ഇന� തു�
പ്രവൃP  നOPയം
ആളുകെO കേപര�

റി7	ര്ക്സ�

1
26-6/17-18,
174201,
19.6.17

അന്നജി	ലാ�Pകെലാ
കെ7റ്റ്ല്  3	ബ്രാകേക്കഷിന്
കേജി	ലാ�ള്

88,000
ര	ധാ	കൃഷ്ണ	  എന്
ജിനtയംറി�ഗ�  വര്ക്സ�,
7	Oക്കPറി

ഇന്കേവ	യ്സം�  ന�
ഇല്ല, തി.19.6.17

2
24-7/17-18,
174220,
13.7.17

അന്നജി	ലാ�Pകെലാ
സംവല് കേജി	ലാ�ള്

44,050
സംതി,ന്.കെ�.വ,
കൈ�പ്പ്റിമ്പ�

കെവ�ച്ച്ര്  ന�  ഇല്ല,
തി.12.7.17

3
28-7/17-18,
174223,
19.7.17 ഇലാ>ക്കല്  &  പ്ലാ�ബങ്ങ�

കേജി	ലാ�ള്

14696
അയ്കേജി	.  പ.കെജി,
കെ�	ഴുക്കുള്ളാ

ആകെ�  28145  രൂപ
മൂലാ,മുള്ളാ  പ്രവൃPക്ക�
�mകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ച്ച്ട്ട്ല്ല4

29-7/17-18,
174223,
19.7.17

13449

ക്ര7 ന�  1,  2  എന്നവ �mകേട്ട്ഷിന് വളച്ച്�  നOത്തു�യു�, 3,  4  എന്നവ ഒറ്റ് യൂണ്റ്റ്	യം
പരഗണ്ച്ച് �mകേട്ട്ഷിന് വളക്ക	കെതി കേനരട്ട്� നOത്തു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട�. സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� �tഴില്
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7ര	7P�  വഭാ	ഗ�  ഉണ്ട	യംട്ടു�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്  �mകേട്ട്ഷിന്  വളച്ച്�  നOത്തുന്നതി�
അഭാ�	7,7ല്ല.  കേ�രള  കെപ	തു7ര	7P�  7	നmല്  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ടു�  തി|	നുസംരണ്7	യം  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉPരവും�ള്ക്ക�  വകേധായം7	യു�  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്  നOപ്പ്	ക്ക	ന്  കേസ്റ്റംഷിന്
കേ7ധാ	വ�ള് ജി	ഗ്രിതി പുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�. 

1-4-32-9 വല്പാന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് - സം7ഗ്രി7	യം പരഷ്കരകേക്കണ്ടതി	ണ്�

ATIC  7ണ്ണുPയംല് വല്പ്പ്നക്ക	യം  സംm�	ര,  ഏജിന്സം  തിയ്യാ	റി	ക്കയം  IntraInvoice
എന്ന കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര് ആണ്�  2010-11  വര്ഷി�  കെതി	ട്ട്�  ഉപകേയം	ഗച്ചുവരുന്നതി�.  ഈ കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംര്  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  അനു7തി  ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  വല്പ്പ്ന
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ സം7ഗ്രി വവരങ്ങള്, കേസ്റ്റം	ക്ക� പരപ	ലാന� എന്നവ കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് ലാഭാ,7ല്ല.
കൂO	കെതി  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�ങ്ങള് ഈ കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്
ശ്രീദ്ധംയംല്കെപ്പ്ട്ടു.

1. IntraInvoice എന്ന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് കെഡിവലാപ� കെചയ്ത സംm�	ര, ഏജിന്സംയു7	യം �ര	ര്
ച7ച്ച്ട്ട്ല്ല.  കൂO	കെതി  സ്ഥാ	പനവും7	യം  ആനmല്  കെ7യംന്റ്നന്സം�  കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്ല്  ഏര്
കെപ്പ്ട്ട്തികെന്റ് വവരങ്ങള്, User Requirement Specification എന്നവ ലാഭാ,7ല്ല. 

2. കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� നOത്തുന്നതിന� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ Centre for e-
Governance  -കെന്റ്  സം	കേങ്കിതി�  ഉപകേ|ശാ�  സംmt�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ഇന്
സ്റ്റംകേലാഷിന്  നOPയംതിനു  കേശാഷി�  സം	കേങ്കിതി�  വ|ഗ്ധാര്  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറികെന്റ്
�	ര,ക്ഷ7തി പരകേശാ	ധാച്ച്� ന�നതി�ള് പരഹിരച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം  22.08.2017  ന�
�	ഷി�  കെ7കേമ്മ്യൂ	 നമ്പര്  AGR/2017-18/27699  തുOര്ച്ച്യം	യം  5  തിവണ് പ്രന്റ്�  വന്നട്ടുണ്ട�.
കൂO	കെതി 8.8.17  കെലാ �	ഷി� കെ7കേമ്മ്യൂ	 നമ്പര് AGR/1/2017-18/24920  എന്ന ബല്ലനുകേശാഷി�
5.8.2017 കെലാ �	ഷി� കെ7കേമ്മ്യൂ	 നമ്പര് AGR/3/2017-18/24490 എന്ന ബല് പ്രന്റ്� വന്നട്ടുണ്ട�.

3. ഉത്പന്നങ്ങളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  വവരങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിന�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്
സം�വധാ	ന7ല്ല. 

4. വല്പ്പ്ന  ബല്ലു�ള്ക്ക�  കെ7ഷിtന്  നമ്പറി�ഗ�  നOPയം  പ്രt  പ്രന്റ്ഡി�  കേസ്റ്റംഷിനറി
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല.

5. ഡി�പ്ലാകേക്കറ്റ്� �	ഷി� കെ7കേമ്മ്യൂ	�ള് പ്രന്റ്� എടുക്കുന്ന കേവളയംല് തിരച്ച്റിയുന്നതിന� പ്രകേതി,�
കേരഖകെപ്പ്ടുPലും�ള് നലാവലാല്ല. 

6. ATIC  ല് നന്നു� ഇന്കേവ	യ്സം� വഴി  നOത്തുന്ന വല്പ്പ്ന�ള് കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ളാ
സം��ര,� IntraInvoice കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല. 

7. ചരക്ക�  കേസംവന നകുതി  �ണ്ക്ക	ക്കുന്നതിനു� �	ഷി�  കെ7കേമ്മ്യൂ	യംല് ഉള്പ്പ്ടുത്തുന്നതിനു�
IntraInvoice ല് സം�വധാ	ന� ഇല്ല.
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�	ര്ഷി�  സം ര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  Center  for  e-Governance  തിയ്യാ	റി	ക്കയം  USAIM
(University  Sales and Information Management)  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര് ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	
IntraInvoice ല് 7തിയം	യം 7	റ്റ്ങ്ങള് വരുത്തു�കേയം	 അOയംന്തര7	യം കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

1-4-32-10 കേനരട്ട്� നOത്തുന്ന 7ര	7P� പ്രവൃP�ള് വശാ|7	യം എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തിയ്യാ	റി	ക്ക	കെതി 
�mകേട്ട്ഷിന് വഴി ഏല്പാച്ചുകെ�	ടുക്കുന്നതികെലാ അപ	�തി.-15601 രൂപ	 നര	�രക്കുന്നു

സ്ഥാ	പനPകെലാ  കെപ	തു7ര	7P�  പ്രവൃP�ളുകെO  കെചലാവ�  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്
പ്രവൃP�ളുകെO  വശാ|7	യം  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്ക	കെതി  7ര	7P�  പ്രവൃP�ള്  ഏല്പാച്ചു
കെ�	ടുക്കുന്നതി	യം �	ണുന്നു. 2012-കെലാ 7ര	7P� 7	നmല് പ്ര�	ര� വശാ|7	യം എസ്റ്റംകേ7റ്റ്കെന
അOസ്ഥാ	ന7	ക്ക കേവണ്� �mകേട്ട്ഷിന്/കെOണ്ടര് വളച്ച്� പ്രവൃP ഏല്പാച്ചു കെ�	ടുകേക്കണ്ടതി�. എന്ന	ല്
ഇPര�  നOപOക്ര7ങ്ങള്  പ	ലാക്ക	കെതി  പ്രവൃP  ഏല്പാച്ചുകെ�	ടുക്കു�യു�,  പ്രവൃPയുകെO  പൂര്
Pt�രണ്�,  കേ7	ണ്റ്റ്റിങ്ങ� എന്നവ ക്ഷ7തിയുള്ളാ ഉകേ|,	ഗസ്ഥാര് വഴി നരtക്ഷക്കകെപ്പ്ടുന്നതി	യു�
�	ണുന്നല്ല.  ഇക്ക	രണ്ങ്ങള	 ല്  സ്ഥാ	പനPല്  നOPയംട്ടുളള  തി	കെഴി  പറിയുന്ന
പ്രവൃP�ളല് അപ	�തി�ള് സം�ഭാവച്ച്ട്ടുളളതി	യം �	ണുന്നു.

സം.ബ.വ.ന�./തിയംതി 21-3/17-18 തി.06/03/2018

കെചക്ക� ന�. 914095/06-3-2018

തു� 34875 രൂ 

കെചലാവ� ശാtര്ഷി�� 413-40-20023-921

സം.ബ.വ.ന�./തിയംതി 34-3/17-18 തി.15/03/2018

കെചക്ക� ന�. 914104/15-03-2018

തു� 11160 രൂ

കെചലാവ� ശാtര്ഷി�� 413-40-20023-921
കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കെവ�ച്ച്റു�ള്  പ്ര�	ര�  നഴ്സ്റി  കേപ	ളകെഹി�സു�ളല്  പ	P�ള്

പOപ്പ്യ്ക്കുന്നതിന� ര	ധാ	� �ഷ്ണ എന്  ജിനtയംറി�ഗ�, 7	Oക്കത്രം എന്ന സ്ഥാ	പനPന� 14/02/2018 കെലാ
�mകേട്ട്ഷിന് പ്ര�	ര� 46500 രൂപ	 (46035+465 ആ|	യം നകുതി.) നല്�യംട്ടുണ്ട� (സം	ധാനവലാ-
37658 രൂ+  പണ്ക്കൂലാ-8842 രൂ).  എന്ന	ല്  06/03/2018  കെലാ  കെവ�ച്ച്റികെന	പ്പ്�  സം	ധാനങ്ങള്
വ	ങ്ങയംതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  ബല്ലു�ളകെലാ	ന്ന�  ഈ  സ്ഥാ	പനPല്  തികെന്ന
കേN	ള�ള് നര്മ്മ്യൂച്ച്  പ്രവര്Pയ്ക്ക്	യം  (സം.ബ.വ.ന�27-03/17-18,  തി.09/03/2018)  ശ്രീt. ഷിബtര്
സം7ര്പ്പ്ച്ച്  15601  രൂപയുകെO  ബല്ലകെന്റ്    ഡൂപ്ളകേക്കറ്റ്�  കേ�	പ്പ്യം	ണ്�.  ആയംതിന	ല്  നഴ്സ്റി
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കേപ	ളകെഹി�സു�ളല് പ	P�ള് പOപ്പ്യ്ക്കുന്നതിന�  കേവണ്ട  കെചലാവഴിച്ച് സം	ധാനങ്ങളുകെO വലാ
യംഥാ	ര്ത്ഥPല് 22057 രൂപ	 (37658-15601) 7	ത്രം7	ണ്�.

ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� 01/10/2018- ല് നല്�യം ഒ	ഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� (ഒ	ഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന്
ന�.7)  ഉളള 7റുപOയംല്, 15601  രൂപയുകെO ബല്ലകെന്റ്   ഡൂപ്ളകേക്കറ്റ്� കേ�	പ്പ് സം7ര്പ്പ്ച്ച്തി� പഴിവ�
മൂലാ7	കെണ്ന്നു�  15601  രൂപയുകെO  7കെറ്റ്	രു  ബല്  സം7ര്പ്പ്യ്ക്കു�യു�  കെചയ്തു.  റി�mസംഷിനുളള
7റുപOകേയം	കെO	പ്പ്� സം7ര്പ്പ്ച്ച് ബല് ഡി. O.പ. കെചയ്ത� തിയ്യാ	റി	ക്കയംതു�, സ്ഥാ	പനPകെന്റ് Oന്
നമ്പര്  തുOങ്ങയം  വവരങ്ങകെള	ന്നു�  തികെന്ന  ഇല്ല	Pതു7	ണ്�.  കൂO	കെതി  സം	ധാനങ്ങള്
വ	ങ്ങയംതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പുതുതി	യം  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  ബല്ലല്  വtണ്ടു�  കേലാബര്  ച	ര്ജി�  ഉള്
കെപ്പ്ടുPയംതി	യു� �	ണുന്നു. എന്ന	ല് 15/03/2018 ല് ര	ധാ	� �ഷ്ണ എന്  ജിനtയംറി�ഗ�, 7	Oക്കത്രം
എന്ന സ്ഥാ	പനPകെന്റ് ഉO7 ശ്രീt.അരുണ് കെ�. ആര് സം7ര്പ്പ്ച്ച് ഇന്കേവ	യംസംല് സം	ധാനവലാ
37658  രൂപയു�,കേലാബര് ച	ര്ജി�  8842  രൂപയു7	ണ്�  എന്ന	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുളളതി�.  കേ7ല്
സൂചപ്പ്ച്ച് �	രണ്ങ്ങള	ല് പുതുതി	യം സം7ര്പ്പ്ച്ച് ബല് അ�ഗt�രയ്ക്കുന്നല്ല.ആയംതിന	ല് നഴ്സ്റി
കേപ	ളകെഹി�സു�ളല് പ	P�ള് പOപ്പ്യ്ക്കുന്നതിന�  കേവണ്ട  കെചലാവഴിച്ച് സം	ധാനങ്ങളുകെO വലാ
യംഥാ	ര്ത്ഥPല് 22057  രൂപ	  (37658-15601)  7	ത്രം7	ണ്�.കെതിറ്റ്	യം ബല് സം7ര്പ്പ്ച്ച്� കൂടുതില്
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം  15601  രൂപ  ഒ	ഡിറ്റ്ല്  നര	�രയ്ക്കുന്നു.  കൂടുതില്  കൈ�പ്പ്റ്റ്യം  15601  രൂപ
ഉPരവ	|യം	യം ഉകേä,	ഗസ്ഥാനല് നന്നു� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

യംഥാ	ര്ത്ഥ,കേബ	ധാകേP	കെO എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തിയ്യാ	റി	ക്ക, പ്രവൃPപൂര്Pt�രണ്� സം�ബന്ധിച്ച്
മൂലാ,നര്ണ്യം�  കൃതി,7	യം  നOപ്പ്	ക്കയംരുന്നുകെവങ്കില്  ഈ  രtതിയംല്  നഷ്ടം�
സം�ഭാവക്കല്ല	യംരുന്നു.
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1-4-33 Nയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം� സ്കീംt� കെവളള	യംണ്

1-4-33-1 ഡി എ കുOശ്ശി� വതിരണ്Pകെലാ അപ	�തി

  കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	റൂകെO  9.10.2017  തിയംതിയംകെലാ  ജി.എ/
ബ2/9977/2017  ന�.  ഉPരവുംപ്ര�	ര� സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള�ളല് നന്നു� ആഭാ,ന്തര നയം7ന�
വഴി  ഓ3tസം�  അറ്റ്ന്ഡിന്റ്�  തിസ്ത�യംല്  നയം7തിര	യംവരു  കെO  01.02.2016  മുതില്  ഓ3tസം�
അറ്റ്ന്ഡിന്റ്	യം  കേജി	ലാ  കെചയ്ത  �	ലായംളവ�  വകെരയുളള  ശാമ്പള  കുOശ്ശി�  പണ്7	യം  നല്
�	വുംന്നതി	ണ്�. എന്ന	ല്  ഡി എ കുOശ്ശി� ജി.ഒ.പ61/16 ധാന 05/05/16 പ്ര�	ര� 6% കെകെ�യംലും�
3% പ.എ3ലും� , ജി.ഒ.പ 6/17 ധാന 19/01/17 പ്ര�	ര� 9% കെകെ�യംലും� 3% പ.എ3ലും� , ജി.ഒ.പ
55/17  ധാന 02/04/17  പ്ര�	ര�  12% കെകെ�യംലും�  2% പ.എ3ലും7	ണ്� ലായംപ്പ്കേക്കണ്ടതി�.എന്ന	ല്
കെNയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം� സ്കീംt7കെന്റ് 10.06.2017 കെലാ Trg/133/2017 ഉPരവ� പ്ര�	ര� ശ്രീt.എല്. കെ�
ബകേജി	യം�,  ഓ3tസം� അറ്റ്ന്ഡിന്റ്ര്ക്ക�  01.02.2016  മുതില് 05/17  വകെരയുളള കുOശ്ശി� തു�യം	യം
44,457/- രൂപ (വ�ച്ച്ര് ന�.6/03 2017-18) കെചക്ക� ന�.237611 തിtയംതി 7.03.2018 പണ്7	യം നല്
�യംട്ടുണ്ട�.    പ്രസ്തുതി വഷിയം� സം�ബന്ധിച്ച്�  29.08.2018  നല്കിയം ഓ ഡിറ്റ്� എന്�mയംറി ന�.1 -  ന�
09.10.2017  കെലാ  രജിസ്ട്രാ	രുകെO  ഉPരവന്  പ്ര�	ര7	ണ്�  ശാമ്പള  കുOശ്ശി�  പണ്7	യം  നല്
�യംകെതിന്നു�, പ്രസ്തുതി �	ലായംളവകെലാ പഎ3ല് ലായംപ്പ്കേക്കണ്ട ഡി .എ കു Oശ്ശി� ശ്രീദ്ധംക്കുറിവ�
മൂലാ7	ണ്�  പണ്7	യം  നല്�യംകെതിന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.    ഡിഎ  കുOശ്ശി�  വതിരണ്വും7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് സംര്ക്ക	ര് ഉPരവും�ള് �ര്ശാന7	യം പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-34 കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-34-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� അപ	�തി�ള്

1)   കെക്രഡിറ്റ്	വ	P കെചക്കു�ള്  

2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  ഓ3tസം�  ബുക്കല്  വരവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതു� എന്ന	ല് ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്� ആവ	Pതു7	യം 70,53,718/- രൂപ
റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഇതില്  2011  വര്ഷികെP  64552/-
രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് O തു� 2016-17 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന്
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു7ല്ല.  ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� ലാഭാ,7	ക്കയം
7റുപO തൃപ്ത�ര7ല്ല. 7  വര്ഷി� മുമ്പ� ഓ3tസം� ബുക്കല് വരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയം തു� ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്	വ	Pതി� വ,ക്ത7ല്ല. 

Sl.No Voucher Type Bill No. Date Cheque No. Amount
1 Internal Receipt WRDB0001 31-Mar-2011 1 64552

2)   അണ് �	ഷ്ഡി� കെചക്കു�ള്  

2017-18  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ റിt�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  2005-06
വര്ഷി� കെതി	ട്ടുള്ളാ അണ് �	ഷ്ഡി� കെചക്കു�ള് ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 
ന� 

വര്ഷി� തു�

1 2005-26 11197

2 2006-07 1700

3 2007-08 35788

4 2008-09 9131

5 2009-10 10338

6 2010-11 240550

7 2011-12 1360

8 2012-13 49896

9 2013-14 8031

10 2014-15 24154
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11 2015-16 39922

12 2016-17 31512

ആകെ� 4,63,579

3)  റിtക്കണ്സംലാകേയംഷിന്  -   ബ	ങ്കി� നtക്കയംരപ്പ്� കെതിറ്റ്	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നു  

2017-18 വര്ഷികെP യൂ3	സ്റ്റം� വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടകെന്റ് (നമ്പര്
57006542741) റിtക്കണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് ബ	ങ്കി� നtക്കയംരപ്പ്� തു� 5852819.17/-രൂപ
എന്ന	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. എന്ന	ല് O അക്ക�ണ്ടകെന്റ് ബ	ങ്കി� പ	സ്സ്� ബുക്ക� പ്ര�	ര�
ബ	ങ്കി�  നtക്കയംരപ്പു  തു�  6912819.17/-രൂപയം	ണ്�.  വ,തി,	സം�  10,60,000/-.  ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  ലാഭാ,7	ക്കയം  7റുപOയംല്  O  തു�  ബ	ങ്കില്  നന്നു�
7	റിയംട്ട്കെല്ലന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  �,	ഷി�  ബുക്കല്  കെചലാവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതു�  എന്ന	ല്
ബ	ങ്കില്  നന്നു�  7	റി	Pതു7	യം  തു�  'uncashed’കെചക്ക	യം  �	ണ്ച്ച്�  �ണ്ക്കു�ള്
കെപ	രുPകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിന�  പ�ര�  ബ	ങ്കി�  നtക്കയംരപ്പ്�  കെതിറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുP  �ണ്ക്കു�ള്
തിയ്യാ	റി	ക്കയംതി� തൃപ്ത�ര7ല്ല.

4)   വരവല് കുറിവ�  

2017-18  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  ആകെ�  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കെറിസംപ്റ്റ്�  2,99,27,308/-
രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് (Ufast
bank transaction summary) 1,81,14,504/- രൂപ 7	ത്രംകേ7 വരവ� വന്നട്ടുള്ളു.

ക്ര7 
ന�

അക്ക�ണ്ട�
വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് സം�ക്ഷപ്ത� 
പ്ര�	ര� ഇകേന്റ്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

1
ഇകേന്റ്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്� 
അക്ക�ണ്ട�/57006546701

749931

2 PRIME/57006542741 16030556

3 RF/ഇന്റ്ര് ന	ഷിണ്ല് കേഹി	സ്റ്റംല് 1334017

ആകെ� 1,81,14,504/-
വ,തി,	സം�

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� 
ആകെ� ഇകേന്റ്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കി� N	ന്സം	ക്ഷന് 
സം�ക്ഷപ്ത� പ്ര�	ര� ഇകേന്റ്ണ്ല് റിസംപ്റ്റ്�

വ,തി,	സം�

2,99,27,308 1,81,14,504 1,18,12,804
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ഇതി�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  ലാഭാ,7	ക്കയം  7റുപOയംല്  O
വ,തി,	സംPകെന്റ്  �	രണ്ങ്ങള്  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  O  തു�  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  തികെന്ന
7കേറ്റ്കെതിങ്കിലും�  അക്ക�ണ്ടു�ളകേലാക്ക�  കെതിറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുകേണ്ട	  അകേതി	  7റ്റ്�
അപ	�തി�ള	കേണ്	 എന്ന� പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

5)   യൂ3	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�   -   ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  -   വ,തി,	സം�  

യൂ3	സ്റ്റംല് ക്രകേയംറ്റു കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട് ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�  -  യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�
തിമ്മ്യൂല്  വ,തി,	സം�  �	ണുന്നുണ്ട�.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം  2017  ഏപ്രല്  7	സംകെP  വരവ�
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട�
യൂ3	സ്റ്റം� വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�
പ്ര�	ര� വരവ�

യൂ3	സ്റ്റം�
ബ	ങ്കി� കേü	ള്

യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി�
കേü	ള്

കുറിവ�

ആഭാ,ന്തര വരവ� 
(..701)

393696 455808 223716 232092

RF (...4230) 109465 109465 77265 32200

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് രtതിയംല് യംഥാ	ര്ത്ഥ ബ	ങ്കി�  കേü	ളല് ഉള്കെപ്പ്O	P വരവ�  കെചലാവ�
എന്N�ള് യൂ3	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� കേü	ളല് �	ണുന്നതി� സം�ബന്ധിച്ച്� 7റുപO നല്കേ�ണ്ടതി�.

6)   ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� കേരഖ�ള് ലാഭാ,7ല്ല  

ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്ല് 'BY ADJUSTMENTS  ‘ ഇനPല് 16,69,13,384/-രൂപ പന്
വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ഇതിന� ആധാ	ര7	ക്കയം കേരഖ�ള് ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1-4-34-2  – അ ഡി� 7ഷിന് 3tസം� യു3	സ്റ്റു7	യം കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല

2017-18  വര്ഷികെPല്  അ ഡ്മിഷിന്  3tസം�  /അപ്ലാകേക്കഷിന്  3tസം�/  കേ�	ണ്വകേക്കഷിന്
3tസം�/ കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� എന്നtയംനങ്ങളല് ആര് ഡി ആര് വരവ� വന്ന തു� 9938700 /-
ആണ്�.  എന്ന	ല് യു3	സ്റ്റംല് അ ഡി� 7ഷിന് 3tസം�  /അപ്പ്Cകേക്കഷിന് 3tസം�/  കേ�	ണ്വകേക്കഷിന്
3tസം�/ കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� വന്ന തു� 8762889/- 7	ത്രം7	ണ്� തി	കെഴി പ ട്ട്� �	ണു�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ക്ര7
ന�

ഇന� അക്ക�ണ്ട�സം� പ്ര�	രമുള്ളാ തു�

1 അ ഡ്മിഷിന് 3tസം� 3978760

2 അപ്ലാകേക്കഷിന് 3tസം� 4389429

3 കേ�	ണ്വകേക്കഷിന് 3tസം� 139700

4 കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� 255000

5 ആകെ� 8762889
യു3	സ്റ്റംകെലാ തു�യു� ആര്.ഡി.ആര് കെലാ തു�യു� വ,തി,	സം�  1175811/-  �	ണുന്നു. ഈ

വ,തി,	സംPനുള്ളാ �	രണ്� വശാ|t�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-34-3 വ	O� വരവ� യൂ3	സ്റ്റു7	യം കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല
യു3	സ്റ്റം� കെലാ Internal Receipt പരകേശാ	ധാച്ച്തില് വരവനങ്ങളല് വ	O�യംനPല് 

UFAST കെലാ തു�യു� ഒ	3tസം� കേരഖ�ളകെലാ തു�യു� വ,തി,	സം� �	ണുന്നു

ഇന�
യു3	സ്റ്റം� 
തു�

ഓ3tസം� വ	O� രജിസ്റ്റംര്/ബ	ങ്കി�
ചലാ	ന്

വ,തി,	സം�

(International Hostel) RF 827280 1089630 262350

(Faculty Guest House)RF 15850 230350 214500

7റ്റു വ	O�യംനPകെലാ 
വരവും�ള്

1429193 1129748 299445

776295

വ	O�യംനPല്  വന്ന  776295  രൂപയുകെO  വ,തി,സംPന�  വശാ|t�രണ്�
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-34-4 ബരു||	ന ചOങ്ങ� - പത്രം പരസം,� നല്�യംതി�
കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  2017  വര്ഷികെP  ബരു||	ന  ചOങ്ങ�

സം�ഘOപ്പ്ക്കുന്നതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� വ|,ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� അറിയംപ്പ്� നല്കുന്നതിന	യം കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന്
3ണ്ടല് നന്നു� പണ്കെ7ടുP� പത്രം പരസം,� നല്�യംട്ടുണ്ട�.  മൂന്ന� പത്രംങ്ങളല് പരസം,� നല്
�യം ഇനPല് 3,41,187/- രൂപ ഇതിന	യം കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നു.
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ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്- കെചക്ക� നമ്പര് പത്രം� തു�

1 192/12-17/548822/22-12-17 ഹിന്ദു 2,06,976/-

2 199/11-17/548769
7	തൃഭൂ7

1,34,211/
7ലായം	ള 7കേന	ര7

ആകെ� 3,41,187/-

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് നരtക്ഷണ്ങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

1) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്� എസം� ആര് ഒ നമ്പര് 1060/76,  അനുബന്ധി� I
എന്നവയംകെലാവOയു�  പത്രം  പരസം,�  നല്കുവ	ന്  ആവശാ,കെപ്പ്ടുന്നല്ല.  സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�  പ്ര�	ര�
ബരു||	ന ചOങ്ങകെന്റ് തിtയ്യാതി  45  |വസംPനു മുന്കെമ്പ കേന	ട്ട്കൈ3 കെചയ്യു� എന്നു7	ത്രംകേ7
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളു. ഇതി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെവബ� കൈസംറ്റ്ല് പരസം,കെപ്പ്ടുത്തു�യു� പത്രം വ	ര്
P നല്കു�യു�  കെചയ്ത	ല് 7തിയം	വുംകെ7ന്നരകേക്ക  മൂന്ന�  പത്രംങ്ങളല്  പരസം,�  നല്�  ഈ
ഇനPല്  3,41,187/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്തി�  ധൂര്P	ണ്�.  കെപ	തുപണ്�  ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്
പ	ലാകേക്കണ്ട 7തിവ,യംവും� സം	മ്പP� അച്ച്Oക്കങ്ങളു� കൃതി,7	യം പ	ലാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.

2)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നല്കുന്ന എല്ല	 തിര� കേ�	ഴ്സു�ളുകെOയു� പരtക്ഷ നOത്തുന്നതു� റിസംല്ട്ട്�
പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതു�  ഇവകെO  നന്നു  തികെന്നയം	ണ്�.  അതുകെ�	ണ്ടുതികെന്ന  ഓകേര	  വര്ഷിവും�
ജിയംച്ച്റിങ്ങകേപ	കുന്ന  വ|,	ര്ത്ഥ�ളുകെO  വശാ|	�ശാങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  തികെന്ന
ലാഭാ,7	കെണ്ന്നരകെക്ക ബരു||	ന ചOങ്ങ� തിtയ്യാതി  അറിയംക്കുന്നതിന	യം  7	ത്രം� പത്രം പരസം,�
നല്കുന്നതി� ഉചതി7ല്ല.

3)  ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Pന� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല്  17  വര്ഷിങ്ങള്ക്ക�
കേശാഷി� നOക്കുന്നതി	�യം	ലും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വഭാജിനPന� മുമ്പുള്ളാ ബരു|ധാ	ര�ളുകെO ലാസ്റ്റം�
�	ര,	ലായംPലാല്ല	Pതിന	ലും7	ണ്� മൂന്നര ലാക്ഷകേP	ള� രൂപ മുOക്ക വ	ണ്ജി, നരക്കലുംള്ളാ
പരസം,�  നല്�കെയംന്ന	ണ്�  വശാ|t�രച്ച്രക്കുന്നതി�.  ഈ  വശാ|t�രണ്�  തൃപ്ത�ര7കെല്ലന്ന�
7	ത്രം7ല്ല പ്ലാ	ന് 3ണ്ട� ഉപകേയം	ഗച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നOPയം സം	മ്പP� ദുര്വ,യംPന�
ഉPകേ7	കേ|	ഹിരണ്� കൂOയം	ണ്�.

1-4-34-5 പത്രംപരസം,�- അധാ� നരക്ക� നല്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പത്രംപ്പ്രസം,ങ്ങള് നല്കുന്നതി�  പരസം, ഏജിന്സം
വഴിയം	ണ്�.  പരസം,  ഏജിന്സംകെയം  തിtരകെഞ്ഞിടുക്ക	ന	യം  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�
പരസം,Pന� എറ്റ്വും� കുറിവ� ഡിസ്കീം�ണ്ട� നല്കുന്നവര്ക്ക� �ര	ര് നല്കു�യു7	ണ്� കെചയ്യുന്നതി�.
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2017-18  വര്ഷികേPക്കുള്ളാ  പരസം,  വതിരണ്	വ�	ശാPന�  26-02-2017  ല്  �mകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ക്കു�യു� എറ്റ്വും� കൂടുതില് ഡിസ്കീം�ണ്ട� വ	ഗ്ദ്യ	ന� കെചയ്ത കേO	�യം	സം�  അഡിmര്കൈOസം�ഗ�
എജിന്സം,  തൃശ്ശൂരകെന  ഇതിന	യം  തിരകെഞ്ഞിടുക്കു�യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  555 7തി�
ഭാരണ്സം7തി  ഇതി� അ�ഗt�രക്കു�യു� കെചയ്തു.  എന്ന	ല് പരസം,ങ്ങളല് എല്ല	� തികെന്ന സംര്
ക്ക	ര് അ�ഗt�രച്ച് നരക്ക� അധാ�രച്ച്	ണ്� എജിന്സം വലാ ഈO	ക്കയംരക്കുന്നതി�.

കേ�രള ഇന്3ര്കേ7ഷിന് &  പബ്ളക്ക� റികേലാഷിന് (ഡി)  വകുപ്പ്� ഉPരവ� നമ്പര്  GO(Rt)
NO. 288/14/I&PRD/TVM/10-09-2014, ഉPരവ� നമ്പര് GO(P) NO.17/15/ I&PRD/TVM/08-12-2015
എന്നt  ഉPരവും�ള്  പ്ര�	ര�  സംര്ക്ക	ര്  വകുപ്പു�ള്ക്കു�  എല്ല	  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്കു�
സംmയം�ഭാരണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു7	യം പത്രംപരസം,� നല്കുന്നതിന� അതിതി� പത്രംങ്ങളുകെO �	റ്റ്ഗറി
അനുസംരച്ച്� നരക്ക� നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 2018  ഡിസം�ബറില് പുതിയം നരക്ക� നശ്ചയംച്ച്തുവകേരക്കു�
കേ7ല് സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� പത്രംപരസം,ങ്ങള്ക്ക� O നരക്കു�ള	ണ്� ബ	ധാ��.  കൂO	കെതി കുറിഞ്ഞിതി�
15%  ഡിസ്കീം�കെണ്ടങ്കിലും�  പത്രംങ്ങള്  നല്കേ�ണ്ടതുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  നരക്കു�ളലാല്ല
�ര	റു�	രന് നല്�യംരക്കുന്നതി�.

2017-18  വര്ഷിPല്  പരസം,�  നല്�യം  ഇനPല്  കേO	�യം	സം�  അഡിmര്കൈOസം�ഗ�
എജിന്സം,  തൃശ്ശൂരന�  23%  ഡിസ്കീം�ണ്ട�  കുറിച്ച്�  16,67,537/-രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നല്
�യംട്ടുണ്ട�.കേ7ല് ഉPരവുംപ്ര�	രമുള്ളാ നരക്കലാ	ണ്� പരസം,� നല്�യംരുന്നുകെവങ്കില് ഇത്രംയു�
പരസം,ങ്ങള്ക്ക�  15%  കുറിവ�  �ഴിച്ച്�  5,45,150/-  രൂപ  7	ത്രംകേ7  ആവശാ,7	യംരുന്നുള്ളു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

7	തൃഭൂ7 

ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്
പരസം,� - 
വലുംപ്പ്�

നല്�യം
നരക്ക� തു�

ഉPരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�
വ,തി,	
സം�

1 88/5/17/58905/4-5-17 7x3.9 c.m 1750 47775 711.86 19434

2 1/8/17/135493/1-8-17 5x8c.m 1750 70000 711.86 19434

3 2/8/17/135493/1-8-17 6x3.9 c.m 1750 40950 711.86 22210

4 199/11-17/548769/27-11-17 5x8c.m 1750 70000 711.86 45559

5 107/12-17/548793/8-12-17 7x3.9 c.m 1750 47775 711.86 19434

6 78/2-18/548930/16-2-18 7x3.9 c.m 1750 47775 711.86 28474

7 79/2-18/548930/16-2-18 7x3.9 c.m 1750 47775 711.86 16658

8 92/3-18/056673/16-3-18 8x3.9 c.m 1750 54600 711.86 19434

9 93/3-18/056673/16-3-18 8x8 c.m 1750 112000 711.86 28474
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10 344/3-18/056753/31-3-18 5x8 c.m 1750 70000 711.86 28474

ആകെ� 608650
24758
5

23% 
കുറിവ�

139990 15% 
കുറിവ�

37138

നല്�യം
തു�

468661
നല്
കേ�ണ്ട 
തു�

210447 258214

7ലായം	ള 7കേന	ര7

ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര് പരസം,� - 
വലുംപ്പ്�

നല്�യം
നരക്ക�

തു�
ഉPരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു� വ,തി,	
സം�

1 1/8-17/135493/1-8-17 5x8c.m 2400 96000 1072.47 42899

2 2/8-17/135493/1-8-17 6x3.8 c.m 2400 54720 1072.47 24452

3 219/10-17/214628/27-10-17 5x8c.m 2400 96000 1116.29 44652

4 199/11-17/548769/27-11-17 5x8c.m 2400 96000 1072.47 42899

5 107/12-17/548793/8-12-17 7x3.8 c.m 2400 63840 1072.47 28527

6 344/3-18/056753/31-3-18 5x8 c.m 2400 96000 1072.47 42899

ആകെ� 502560 226328

23% 
കുറിവ� 115588

15% 
കുറിവ� 33949

നല്�യം
തു� 386972

നല്
കേ�ണ്ടതു
�

192379 194593

| ഹിന്ദു

ക്ര7 ന� ബല് നമ്പര്
പരസം,� - 
വലുംപ്പ്�

നല്�യം
നരക്ക� തു�

ഉPരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�
വ,തി,	
സം�

1 88/5/17/58905/4-5-17 7x4 c.m 1145 32060 644 18032

2 219/10-17/214628/27-10-17 5x8c.m 6400 256000 644 25760
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3 192/12-17/548822/22-12-17 5x8c.m 6400 256000 644 25760

4 78/2-18/548930/16-2-18 7x4 c.m 1145 32060 644 18032

5 79/2-18/548930/16-2-18 7x4c.m 1145 32060 644 18032

6 92/3-18/056673/16-3-18 8x4c.m 1145 36640 644 20608

7 93/3-18/056673/16-3-18 8x8c.m 6400 409600 644 41216

ആകെ� 1054420 167440

23% 
കുറിവ�

242516 15% 
കുറിവ�

25116

നല്�യം
തു�

811904
നല്
കേ�ണ്ടതു
�

142324 669580

വ,തി,	സം�

ക്ര7 
ന�

പത്രം�
പത്രം പരസം,Pന� നല്
�യംരക്കുന്ന തു�
(23% ഡിസ്കീം�ണ്ട� കുറിച്ച്�)

സംര്ക്ക	രകെന്റ് അ�ഗtകൃതി 
നരക്കു പ്ര�	ര� നല്
കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു�

വ,തി,	സം�

1 7	തൃഭൂ7 468661 210447 258214

2
7ലായം	ള 
7കേന	ര7 386972 192379 194593

3 ഹിന്ദു 811904 142324 669580

16,67,537 5,45,150 11,22,387

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര�  11,22,387/-  ഈ ഇനPല് അധാ�  കെചലാവ�
വന്നട്ടുണ്ട�.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  ഓഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്ല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം
(ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-430/19/07-05-2019) പര	7ര്ശാPന� പ.ആര്.ഒ വഭാ	ഗ� നല്
�യം  7റുപOയംല്  (ന�.പ.ആര്.ഒ/205/18  തിയംതി  25.05.2018)  സംm�	ര,  ഏജിന്സം  മുകേഖന
പരസം,� നല്കേ�ണ്ട സം	ഹിചര,� 7	ത്രം7	ണ്� അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  എന്ന	ല് ഏതി� ഏജിന്സം വഴി
പരസം,�  നല്�ണ്കെ7ന്നതില്ല,  വ	ണ്ജി,  നരക്കല്  പരസം,�  നല്�യംതി�  വഴി  സംര്ക്ക	ര്
ഉPരവ� പ്ര�	ര� അര്ഹി7	യം നരക്ക�, ഡിസ്ക്കീം�ണ്ട� എന്നവ ലാഭാക്ക	കെതി കേപ	യംതു� ആ നലായ്ക്ക്�
ഓഡിറ്റ്�  വര്ഷി�  7	ത്രം�  പതികെന	കേന്ന�	ല് ലാക്ഷകേP	ള�  രൂപയുകെO  നഷ്ടംമുണ്ട	യംതി	യു7	യം
സം	ഹിചര,7	ണ്�  പര	7ര്ശാPന	ധാ	ര�.  ഏജിന്സം�ള്  വഴിയം	യം	ലും�  കേനരട്ട്	യം	ലും�  അര്
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ഹി7	യം സം	മ്പP�	നുകൂലാ,�  ലാഭാക്ക	Pക്കവധാ�  പത്രംപ്പ്രസം,�  നല്�	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അധാകൃതിര് ഭാ	വയംല് ജി	ഗ്രിതി പുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-34-6 റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� ആവശാ,Pന	യം കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� വനകേയം	ഗച്ച്തി� 
അ�ഗt�രക്കുന്നല്ല

2017-18  വര്ഷിPല്  Strengthening  &  Development  of  Agrcultural  Universities
(Development  Grant)  എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടന�  കേവണ്ട  ICAR  നല്�യം ഗ്രി	ന്റ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ട�  രtതിയംല്  പ്രവര്Pക്കുന്ന  എ.ബ.എ  (എ.ബ.എ�)
കേ�	ഴ്സ്കെന്റ് അഡ്മിഷിന� കേവണ്ട പത്രംപ്പ്രസം,� നല്�യംട്ടുണ്ട�.

ICAR ശാtര്
ഷി��

കെചലാവഴിക്ക	വുംന്നതി�
(ICAR കെന്റ് 14-9-2017 കെലാ F.no 
Agri.Eden/4-30/2017-EP&HS ഉPരവ� 
പ്ര�	ര�)

കെചലാവഴിച്ച്തി� (ശാtര്ഷി�� -5200)

തു� ഇന� CBV ന�

7.3

Strengthening of UG/PG Teaching: 
Participation of faculty/Ph.D students in 
seminars/ Conferences /Trainings 
including Educational Tour within the 
country

134211

Advertisement 
charges for 
publication of 
MBA(ABM) 
admission 
notification 2018

344-03/18

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (ന�.19/23.02.2019)  7റുപOയം	യം
പദ്ധംതികേയം	തിര  3ണ്ടകെന്റ്  (Non  Plan)  വനകേയം	ഗ�  കുറിയ്ക്കുന്നതിന	യം	ണ്�  കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�
ഗ്രി	ന്റ്ല് നന്നു� O തു� കെചലാവഴിച്ച്കെതിന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ICAR  7	ന|ണ്ഡി  പ്ര�	ര�  3ണ്ട�  ഉപകേയം	ഗകേക്കണ്ടതി�  “Strengthening  of  UG/PG
Teaching:  Participation  of  faculty/Ph.D  students  in  seminars/  Conferences  /Trainings
including  Educational  Tour  within  the  country  (” ശാtര്ഷി��-7.3)  എന്ന
ആവശാ,Pന	കെണ്ന്നരകെക്ക,  O  തു�  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  എ�.ബ.എ  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ്  കെചലാവും�ള്
നOPയംതി�  അ�ഗt�രക്ക	വുംന്നതില്ല.  ഇത്രംയു�  തു� തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  കെചലാവുംതു� റികേവ	ള്
വ�ഗ�  3ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  N	ന്സ്ഫര്
കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-34-7 ICAR 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം തു� കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നു 

Strengthening  &  Development  of  Agrucultural  Universities  (Development  Grant)
അനുവ|ച്ചുകെ�	ണ്ട�  ICAR  നല്�യം  14-9-2017  കെലാ  F.no Agri.Eden/4-30/2017-EP&HS  നമ്പ  ര്
�P�  പ്ര�	ര�  2017-18  ല്  വവധാ  ശാtര്ഷി�ങ്ങളല് അനുവ|ക്കുന്ന തു��ള് ഏകെതി	കെക്ക
ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം  കെചലാവഴിക്ക	�  എന്ന�  വശാ|7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കെചലാവും�ള്
പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  ICAR  കെന്റ്  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധം7	യം  തു��ള്  കെചലാവഴിച്ച്തി	യം
�	ണുന്നു. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.

ICAR
ശാtര്
ഷി��

ഉപകേയം	ഗക്ക	വുംന്നതി�
കെചലാവഴിച്ച്തി�

തു� ഇന� CBV ന�

7.5
Best teacher award, guest and 
faculty

20000 Academic council expenses 448-03/18

90000 Conducting coaching classes
to students of KAU

439-03/18

39465
Nehru Education 
Administrators visit at KAU 400-03/18

7.3

Strengthening of UG/PG Teaching: 
Participation of faculty/Ph.D 
students in seminars/ Conferences /
Trainings including Educational Tour 
within the country

104548
Purchase of certificate 
folders for Convocation 2017 380-03/18

7.2

Curriculam Development and 
Delivery Contingency grants for UG/
PG Practicals and preperation 
Quality Instructional/Practical 
Manuals

292677
Advertisement charges for 
publication of PG-Ph.D 
admission notification

450-03/18

79943
Conduct of Entrance 
Examination to PG/Ph.D 
courses

451-03/18

19300
Valuation of OMR Sheets for
PG Admission 452-03/18

ICAR  നര്കേ|ശാച്ച്  ഇനങ്ങള്ക്കല്ല	കെതി  7റ്റ്�  ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക�  തു�  കെചലാവഴിച്ച്തിന�
വശാ|t�രണ്�  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട�  നല്�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (ന�.19/23.02.2019)  നല്
�യം  7റുപOയംല്  കെഡികെവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്കെന്റ്  അവസം	ന  ഗഡു  7	ര്ച്ച്�  21  ന	ണ്�
ലാഭാച്ച്കെതിന്നു�,  7	ര്ച്ച്�  28  ന	ണ്�  3ന	ന്സം�  കെസംക്ഷകെന്റ്  ഭാരണ്	നു7തി  ലാഭാച്ച്കെതിന്നു�,
പദ്ധംതികേയംതിര  3ണ്ടകെന്റ്  വനകേയം	ഗ�  കുറിയ്ക്കുന്നതിന	യം  പദ്ധംതികേയംതിര  3ണ്ടല്  നന്നു�
ചലാവഴിച്ച് ഇനങ്ങള് N	ന്സ്ഫര് കെഡിബറ്റ്� കെചയ്തതി	കെണ്ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 
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കെഡികെവകെലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  ഇനPല് ആകെ� ലാഭാച്ച്  8.0339  കേ�	O  രൂപയംല്  3.447
കേ�	O  രൂപ  7	ത്രം7	ണ്�  7	ര്ച്ച്�  അവസം	ന�  ലാഭാച്ച്തി�  എന്നതിന	ല്  കേ7ല്പ്പ്റിഞ്ഞി  7റുപO
അ�ഗt�രക്ക	വുംന്നതില്ല.  7	ത്രം7ല്ല  ഏകെതില്ല	�  ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം  തു�  വനകേയം	ഗക്ക	�
എന്നതികെന സം�ബന്ധിച്ച് വശാ|7	യം ഉPരവ� ആ|, ഗഡു ഗ്രി	ന്റ്� നല്കുന്ന ഉPരവല്തികെന്ന
(തി.14.09.2017)  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വ�സംനPന�  കേവണ്ട നല്�യം
3ണ്ട�  അതിതി�  ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക�  തികെന്നയം	ണ്�  കെചലാവഴിക്കുന്നതി�  എന്ന�  ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതു�,
7	ര്ഗ്ഗനര്കേ|ശാങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം നOത്തുന്ന ഇPര� കെചലാവഴിക്കലും�ള് തുOര്വര്ഷിങ്ങളല്
ആവര്Pക്ക	തിരക്ക	നുള്ളാ നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 

1-4-34-8 മുന്കൂറു�ള് (Advance) നല്കുന്നതിലും� ക്ര7t�രക്കുന്നതിലും� ശ്രീദ്ധം പുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�

2017-18  വര്ഷിPല് മുന്കൂറു�ള് നല്കുന്നതികെലായു�,  അവ ക്ര7t�രക്കുന്നതിലും�,  മുന്
കൂറു�ള് ശാരയം	യംരtതിയംല് അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നതിലും� അപ	�ങ്ങള് ഓഡിറ്റ്കെന്റ് ശ്രീദ്ധംയംല്
കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�. വശാ|വവരങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

a)   അധാ�� തു��ള് അഡിm	ന്സം� നല്കുന്നു  

വവധാ ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം വലായം തു��ള് അഡിm	ന്സു�ള് നല്കു�യു�,  അതില്
നന്നു� വളകെരക്കുറിച്ച്� 7	ത്രം� തു� കെചലാവഴിക്കു�യു�, കെചലാവഴിക്ക	P തു��ള് തിരച്ച്Oക്കു�യു�
കെചയ്തട്ടുണ്ട�. ഏതി	ന� ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ശാtര്
ഷി��

നല്�യം 
തു�

കെചലാവ� തിരച്ച്Oച്ച്തി� CBV ന� അഡിm	ന്സം� നല്�യംതി�

0029 5,00,000 2,40,224 2,59,776 129/01/18
Dr.Sarah T George  to meet –
expenses in connection with ICAR peer 
review team visit

0038 79,000 52,584 26,416 128/01/18
Dr.T.I.Manoj  to meet expense for –
participation in south zone inter 
university football

0029 90,000 47,860 42,140 239/03/18
Dr.Shaheena.P  to meet expenses in –
connection with convocation - awards &
recognition commitee

0029 50,000 9,678 40,322 141/01/18
Dr.Meera.V.Menon  to meet expenses–
in connection with convocation- 
invitation committee
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നല്�യം  മുന്കൂറു�ളല്  ഭൂരഭാ	ഗ�  തു�യു�  ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതി  തിരച്ച്Oക്കു�യം	ണ്�
കെചയ്തരക്കുന്നതി�. ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� നല്�യം 7റുപOയംല് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ ഓകേര	 വഭാ	ഗPകെലായു� കേ7ലാധാ�	ര�ളുകെO ഉPരവ� പ്ര�	ര7	ണ്� തു�
നല്കുന്നകെതിന്നു�,  ഇതിന�  നയംന്ത്രണ്�  ഏര്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതിന	യം  പരപത്രം�
പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

b)   അഡിm	ന്സം� ബല്ലു�ള് കൃതി,7	യം അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നല്ല  

വവധാ  ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക	യം  നല്കുന്ന  അഡിm	ന്സു�ള്  യു3	സ്റ്റംല്  തിയ്യാ	റി	ക്കുന്ന
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് അഡിm	ന്സം� ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുP	Pതിന	ല് വളകെരയംധാ�� തു��ള്
ഇനയു�  ക്ര7t�രക്ക	നുള്ളാതി	യം  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  അവകേശാഷിക്കുന്നു.  ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള്
തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

1) പരtക്ഷ	 നOPപ്പു�ള്ക്ക� കേവണ്ട LBS CENTRE FOR SCIENCE & TECHNOLOGY -ക്ക� നല്
�യം തു��ള് അഡിm	ന്സം� ബല്ലു�ള	യം	ണ്� �ണ്ക്ക	ക്കയംരക്കുന്നതി�. 

Party Bill Number Bill Date Account 
Code

Remarks Amount

CONTINGENCIES 0289/06-2017 30/Jun/2017 0029-852
CB.NO 
196/17-18 815063

CONTINGENCIES 0144/10-2017 13/Oct/2017 1111-840 CB NO: 464
/17-18

6805650

LBS CENTRE FOR SCIENCE 
& TECHNOLOGY 0098/11-2017 06/Nov/2017 1111-840

CB NO 
526/17-18 1991250

പരtക്ഷ	 നOPപ്പു�ള്ക്ക� കേവണ്ട നല്�യം തു��ള് കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡികെലാ
ആര്ട്ട്ക്കള്  99  പ്ര�	രമുള്ളാ  അഡിm	ന്സം�  ആയം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതിന�  വശാ|t�രണ്�
ആര	ഞ്ഞുകെ�	ണ്ട� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Pന� 7റുപOയം	യം  LBS  നുള്ളാ കെപയ്കെ7ന്റ്�
അനുവ|ച്ച്  ഉPരവും�ളല്  അഡിm	ന്സം	യം  തു�  നല്�ണ്�  എന്ന�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി�
കെ�	ണ്ട	ണ്�  ഈ  തു�  നല്കുന്ന  രtതികെയംപ്പ്റ്റ്  7നസ്സ്ലാ	ക്ക	കെതി  Clerical  Error  ആയം
യൂ3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നകെതിന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

2) തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അഡിm	ന്സു�ള് ക്ര7t�രച്ച്തി	യം യു3	സ്റ്റംല് കേരഖകെപ്പ്ടുP �	ണുന്നല്ല. 

Party Bill Number Bill Date
Account 
Code Remarks Amount

CONTINGENCIES 0078/10-2017 04/Oct/2017 0029-235 CB NO: 439/17-18 60000
DR V S SUJATHA 0049/09-2017 18/Sep/2017 0029-235 CB.NO 387/17-18 25000
TA BI LL 0147/04-2017 27/Apr/2017 0025-300 TA BILL 30000
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ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� നല്�യം 7റുപOയംല് കേ7ല് �	ണ്ച്ച്
മൂന്ന�  അഡിm	ല്സു�ളു�  ക്ര7t�രച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�,  യു3	സ്റ്റംകെലാ  കേന	ട്ട്പ്പ്ഴിവ�  മുലാ�  ജിനറില്
കെപയ്കെ7ന്റ്� ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി	കെണ്ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

3)  CBV  ന�  129/01/18  പ്ര�	ര� കേഡി	.സം	റി O കേജി	ര്ജിന�  5,00,000  രൂപ 0029  എന്ന
ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� അഡിm	ന്സം� നല്�യംരുന്നു (Acad.B2/2017/101/9090 dated 24.6.2017
ഉPരവ�).  എന്ന	ല്  O  അഡിm	ന്സം�  ബല്  യു3	സ്റ്റംല്  ജിനറില്  കെപയ്കെ7ന്റ്	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട� :-

GNPT-0279/06-2017 dated 27.6.2017 

അഡിm	ന്സം� തു�യംല് നന്നു� കെചലാവഴിച്ച്  240224  രുപ �ഴിച്ച്�  259776  രൂപ രസംtതി
നമ്പര്  87/63651/20.9.17  പ്ര�	ര�  തിരച്ച്Oച്ചു.  തിരച്ച്Oച്ച്  259776  രൂപ  കൈ7നസം�  ആയം
യു3	സ്റ്റംല്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതിന�  പ�ര�  കെചലാവഴിച്ച്  240224  രൂപ  കൈ7നസം�  ആയം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട� :-

TRNN-0002/03-2018 dated 31.03.2018

കേന	ട്ട്പ്പ്ഴിവ� മൂലാ7	ണ്� അഡിm	ന്സം	യം കേരഖകെപ്പ്ടുP	ന് വട്ട്� കേപ	യംകെതിന്നു�, 2018-19 ല്
തികെന്ന  ഇതി�  ക്ര7t�രച്ച്�  അറിയംക്കുന്നതി	കെണ്ന്നു�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിനുള്ളാ  7റുപOയംല്
വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�. 

ഓഡിറ്റ്� നര്കേ|ശാങ്ങള്

• ആവശാ,Pലാധാ�� തു� അഡിm	ന്സം� നല്കുന്നല്ല എന്ന� ഉറിപ്പുവരുകേPണ്ടതി	ണ്�. 
• കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല് കേ�	ഡി�  ആര്ട്ട്ക്കള്  99  പ്ര�	രമുള്ളാ നര്കേ|ശാങ്ങള് അഡിm	ന്

സു�ള്  നല്കുന്നതിലും�,  ക്ര7t�രക്കുന്നതിലും�  പ	ലാക്കുന്നല്ല  എന്ന�  വ,ക്ത7	ണ്�.
ഭാ	വയംല് അഡിm	ന്സു�ള് ക്ര7t�രക്കുന്നതിലുംള്ളാ �	ലാതി	7സംPനു�,  തിരച്ച്Oയ്ക്കുന്ന
തു��ള്ക്കു� കേ7ല് ആര്ട്ട്ക്കള് പ്ര�	രമുള്ളാ പലാശാ ഈO	ക്കുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

• ഡി	റ്റ്  എന്N,  കേവര3കേക്കഷിന്,  അപ്രൂവല്  എന്നങ്ങകെനയുള്ളാ  വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങള്
വ,തി,സ്ത  ഉകേ|,	ഗസ്ഥാ  തിലാങ്ങളലാ	ണ്�  യു3	സ്റ്റംല്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതി�  എന്നരകെക്ക
അഡിm	ന്സം� തു��ള് ജിനറില് കെപയ്കെ7ന്റ്	യം കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതി� കേന	ട്ട്പ്പ്ഴി�	കെണ്ന്ന
7റുപO  അ�ഗt�രക്ക	വുംന്നതില്ല.  യു3	സ്റ്റംല്  ക്ര7t�രക്ക	നുള്ളാതി	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം
എന്ന	ല്  യംഥാ	ര്ത്ഥPല്  ക്ര7t�രച്ച്തു7	യം  അഡിm	ന്സു�ള്  എത്രംയു�
കെപകെട്ട്ന്നുതികെന്ന ക്ര7കെപ്പ്ടുP ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

• ബല്ലു�ള്  യൂ3	സ്റ്റംല്  തികെന്ന  തിയ്യാ	റി	ക്കയംരുന്നുകെവങ്കില്  ഇPരPലുംള്ളാ
അപ	�ങ്ങള് ഒഴിവ	ക്ക	7	യംരുന്നു. തുOര് വര്ഷിങ്ങളല് എല്ല	 ബല്ലു�ളു� യു3	സ്റ്റം� വഴി
7	ത്രംകേ7 തിയ്യാ	റി	ക്കുന്നുള്ളു എന്നുറിപ്പ്� വരുകേPണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-34-9 O.എ സംtലാ�ഗ� അധാ�രച്ചു തു� നല്�

തി	കെഴി പറിയുന്ന ജിtവനക്ക	ര്ക്ക� O.എ സംtലാ�ഗ� അധാ�രച്ചു തു� നല്�യംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
ന� കേപര� തിസ്ത�

അOസ്ഥാ	
ന ശാമ്പള�

7	സം� അധാ��
കൈ�പ്പ്
റ്റ്യംതി�04 /17 05/17 06/17 ആകെ� പരധാ

1
സുധാ	�രന്
പ.എ�. HDV കൈ,വര് 43600 1440 3430 2880 7750 7650 100

2 ഉണ്ണാകൃഷ്ണന്
എ�.പ.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 38500 1280 2550 2550 6380 6180 200

3
കെബന്ന
പ.എന്. HDV കൈ,വര് 45800 2720 2400 3430 8550 7650 900

4    കൈഷിലാന്
എ.കെ�.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 36600 2550 2400 2550 7500 6180 1320

5
വ	സുകേ|വന്.
എല്.

കെവഹിക്കള്
സൂകൈപ്രകൈവസംര് 48000 2880 2880 3360 9120 7650 1470

6 രത്നകു7	രന്.
പ.എസം�.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 40500 2550 2400 2550 7500 6180 1320

7
സംകേന്ത	ഷി�
പ.കെ�. HDV കൈ,വര് 45800 3040 2720 3430 9190 7650 1540

8 ശാശാ എസം�. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 41500 2550 2520 2550 7620 6180 1440

ക്ര7
ന�

കേപര� തിസ്ത� അOസ്ഥാ	
ന ശാമ്പള�

7	സം�

ആകെ� പരധാ അധാ��
കൈ�പ്പ്
റ്റ്യംതി�

07/17 08/17 09/17

1
സുധാ	�രന്
പ.എ�. HDV കൈ,വര് 43600 3330 3360 2240 8930 7650 1280

2 ഉണ്ണാകൃഷ്ണന്
എ�.പ.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 38500 2550 2550 2240 7340 6180 1160

4
   കൈഷിലാന്
എ.കെ�. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 36600 2550 2240 1600 6390 6180 210

5 വ	സുകേ|വന്.
എല്.

കെവഹിക്കള്
സൂകൈപ്രകൈവസംര്

48000 3200 3360 2560 9120 7650 1470

6
രത്നകു7	രന്.
പ.എസം�. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 40500 2550 2550 2400 7500 6180 1320

7 സംകേന്ത	ഷി�
പ.കെ�.

HDV കൈ,വര് 45800 3430 3360 2560 9350 7650 1700
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8 ശാശാ എസം�. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 41500 2550 2550 2000 7100 6180 920

9
ബനtഷി�
എന്..വ. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 29900 2550 2550 2550 7650 6180 1470

ക്ര7
ന�

കേപര� തിസ്ത� അOസ്ഥാ	
ന ശാമ്പള�

7	സം�
ആകെ� പരധാ

അധാ��
കൈ�പ്പ്
റ്റ്യംതി�10/17 11/17 12/17

1 സുധാ	�രന്
പ.എ�.

HDV കൈ,വര് 43600 2400 3430 2560 8390 7650 740

3
കെബന്ന
പ.എന്. HDV കൈ,വര് 45800 3200 2880 2240 8320 7650 670

4    കൈഷിലാന്
എ.കെ�.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 36600 2550 2550 2240 7340 6180 1160

5
വ	സുകേ|വന്.
എല്.

കെവഹിക്കള്
സൂകൈപ്രകൈവസംര് 48000 3360 3430 3430 10220 7650 2570

6 രത്നകു7	രന്.
പ.എസം�.

ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 40500 2550 2550 2550 7650 6180 1470

9
ബനtഷി�
എന്..വ. ബസ്സ്� അറ്റ്ന്ഡിര് 29900 1920 2550 2400 6870 6180 690

കേ7ല് അപ	�തിയ്ക്ക്� കെ�	ടുP ഓഡിറ്റ്�  എന്�mയംറി  നമ്പര്-17-  ല് 7റുപOയം	യം തിന്ന
അന�കേ|,	ഗ� കുറിപ്പ്� നമ്പര്: ബല്/എ 3/9852/2018 പ്ര�	ര� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപO തൃപ്ത�ര7ല്ല.
7റുപOയംല് പറിയുന്ന ഉPരവന് പ്ര�	ര� O.എ അധാ�� വ	ങ്ങയംതി� സം	ധൂ�രക്ക	വുംന്നതില്ല.
ആയംതിന	ല് അധാ�� നല്�യം തു� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-35 ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3� പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന് കേക്ര	പ്സ്� & കൈÁസംസം�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-36 -1 നtക്കയംരുപ്പുതു� ക്ര7t�രച്ച്തികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ അക്ക�ണ്ട�ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറി	യം UFAST പ്ര�	രമുള്ളാ 2017-18
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ‘cash’ഇനPല്  112558  രൂപ  മുന്നരപ്പു  പണ്7	യു�  നtക്കയംരുപ്പു
പണ്7	യു� കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ഇത്രംയു� അധാ�� തു� ബ	ങ്കില് നകേക്ഷപക്ക	കെതി  'cash in
hand  ’ സൂക്ഷക്ക	നുണ്ട	യം  സം	ഹിചര,�  വ,ക്ത7	ക്കുവ	ന്  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന�  (ന�:-3/26.7.18)  7റുപOയം	യം,  ആയംതി�  'UFAST'ല്  കെതിറ്റ്	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി	കെണ്ന്നു�  ആയംതി�  പരഹിരച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതു  പ്ര�	രമുള്ളാ
UFAST കെലാ �ണ്ക്ക� പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് 112402/- രൂപ 'Internal Payment' ആയു�, 156 /-രൂപ
'Suspense  Payments'  ആയു�  കെചലാവ�  കേരഖകെപ്പ്ടുP  ‘cash’ഇനPല് സൂക്ഷച്ച്  ഇത്രംയു�
തു�യുകെO നtക്കയംരപ്പ്� ശൂന,7	ക്ക (Nil)യംട്ടുണ്ട�.  ഇത്രംയു� തു� പന്വലാച്ച്തിന� ആധാ	ര7	ക്കയം
കേരഖ�കേള	 ഉPരവും�കേള	 7റുപOകേയം	കെO	പ്പ്� ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതി� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-36 ഫ്കേള	റിക്കള്ച്ച്ര് ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്� കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�, കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-36 1 – വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര്സം� പര്കേച്ച്സം� ചട്ട്ങ്ങള് പ	ലാക്കുന്നല്ല
2017-18  വര്ഷിPല്  കേഹി	�  കെOക്ക�  കേ�	ണ്N	കേക്റ്റ്ഴ്സ്�  &  ബല്കേഡിഴ്സ്�,  കെനന്മ	റി  എന്ന�

സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� 15000 രൂപയംല് തി	കെഴിയുളള വവധാ വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക	യം തി	കെഴി പറിയു�
പ്ര�	ര� 296000 രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 ന� സം.ബ.വ ന� തു�
കെഹി ഡി� 
ഓ3� അക്ക�ണ്ട�

1 31/06/2017-18 14600 9313
2 22/08/2017-18 11500 9313
3 23/08/2017-18 14500 9313
4 24/08/2017-18 14300 9313
5 25/08/2017-18 8500 9313
6 36/08/2017-18 14100 9313
7 11/09//2017-18 14900 9313
8 12/09/2017-18 14000 9313
9 13/09/2017-18 14000 9313
10 14/09/2017-18 14000 9313
11 16/09/2017-18 13250 9313
12 17/09/2017-18 14500 9313
13 18/09/2017-18 14500 9313
15 35/09/2017-18 2700 9313
16 36/09/2017-18 14900 9313
17 39/09/2017-18 14900 9313
18 40/09/2017-18 14250 9313
19 41/09/2017-18 14500 9313
20 24/05/17-18 14700 6636
21 26/08/17-18 8900 6636
22 42/08//17-18 14500 6636
23 13/12//17-18 14000 6636
24 31/12/17-18 6000 6636

ആകെ� 296000
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2013  കെലാ  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  15000  രൂപക്ക�  മു�ളലുംളള
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  7ത്സാര	ധാഷ്ഠിതി  �mകേട്ട്ഷിന്/  കെOണ്ടര്  ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഒകേര
ഗണ്Pല്  വരുന്ന  സം	ധാനങ്ങളു�  കേസംവനങ്ങള്ക്കു7	യം	ണ്�  രു.296000/-
കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നതി�. കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmലാകെലാ വ,വസ്ഥാ�ള്ക്ക� വരുദ്ധം7	യം പലാ
ഘട്ട്ങ്ങള	യം	ണ്� വ	ങ്ങല് നOത്തുന്നതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല. 

ഓഡിറ്റ്� നരtക്ഷണ്�

• കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ ഖണ്ഡി�  6.1  അനുസംരച്ച്�  കേസ്റ്റം	റു�ളുകെO  വ	ര്ഷി�
ആവശാ,�തി	  നര്ണ്ണായം�  നOകേPണ്ടതു�  ഓകേര	  സം	മ്പP�  വര്ഷിPകെന്റ്
അവസം	ന�  അടുP  വര്ഷികേPക്ക�  ആവശാ,7	യം  സം	ധാനങ്ങളുകെO  പട്ട്�
തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

• ഖണ്ഡി�  7.2  പ്ര�	ര�  ആകെ�  ആവശാ,�തിയുകെO  7തിപ്പ്�  മൂലാ,�  �ണ്ക്ക	ക്കുകേമ്പ	ള്
ഉന്നതി	ധാ�	ര�ളുകെO  അ�ഗt�	ര�  ആവശാ,മുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളല്  ആയംതി�
ഒഴിവ	ക്കുവ	ന	യം  ഭാ	ഗ�7	യം  വ	ങ്ങല്  നOത്തുവ	ന്  ആവശാ,�തികെയം  കെചറിയം
ഘO�ങ്ങള	ക്ക വഭാജിക്കുവ	ന് പ	Oല്ല എന്ന� നബന്ധിനയുണ്ട�.

• ഖണ്ഡി� 7.33  പ്ര�	ര� അനക്സര്  4  അനുസംരച്ച്� സം	ധാനങ്ങകെള ശാരയം	യം രtതിയംല്
തിര�  തിരച്ച്തിനുകേശാഷി�  ഓകേര	  ഗ്രൂപ്പ്നു�  പ്രകേതി,��  കെOണ്ടറു�ള് ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
അതി	യംതി�,  ഒകേര	 തിരPലുംള്ളാ വസ്തുക്കളുകെO ആവശാ,�തി ഒരു7ച്ചു �ണ്ക്ക	ക്കയം	ണ്�
കെOണ്ടര് ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതി�. ചല്ലറി വലായ്ക്ക്� കൂടുതില് സം	ധാനങ്ങള് വ	ങ്ങുന്നതി� സം	മ്പP�
തിതിmങ്ങള്ക്ക� എതിര	ണ്�. 

• തുOര്ച്ച്യം	യം ആവശാ,മുള്ളാ ഒകേര വഭാ	ഗPല്കെപ്പ്ട്ട് കേസ്റ്റം	റു�ള്ക്ക� റിണ്ണാ�ഗ� കേ�	ണ്N	ക്റ്റ്�
വ	ങ്ങല് രtതി അവലാ�ബക്ക	വുംന്നതി	ണ്�. 

• എന്ന	ല് കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  വ	ങ്ങലും�ളല്  കേസ്റ്റം	ര്സം�  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്ക്കനുസംരച്ച്�
ആവശാ,�തികെയം ശാരയം	യം രtതിയംല് കേക്ര	ഡിt�രക്ക	കെതി പലാ തിവണ്�ള	യം ചല്ലറി
വലായ്ക്ക്	ണ്� വ	ങ്ങല് നOPയംട്ടുള്ളാതി�. 

ഓഡിറ്റ്� നര്കേäശാങ്ങള്

7ത്സാര	ധാഷ്ടംതി �mകേട്ട്ഷിന്/കെOണ്ടര് നOപO�ളലൂകെO വ	ങ്ങല് നOത്തുകേമ്പ	ള് ഉണ്ട	കുന്ന
7തിവ,യംതിm�  (Economy)  ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന്  ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  വ	ങ്ങലും�ളല്  സുതി	ര,തിയു�
(Transparency)  ഉPവ	|തിmവും�  (Accountability)  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതി�  അനവ	ര,7	ണ്�.
ആയംതിന	ല്  ചട്ട്ങ്ങള്ക്കനുസംരച്ച്�  വ	ങ്ങലും�  നOത്തുവ	ന്  സം വ്വ�ലാ	ശാ	ലാൾ ര്
അധാ�	ര�ള് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-36 -2 പരശാtലാന പരപ	O�ള് - �	ര,ക്ഷ77	ക്കണ്�

2017-18 വര്ഷിPല് “GoK  Introduction, Evalution and Large Scale Production of–
Exotic  flowers  and  Foilage  ” എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  �ര്ഷി�ര്ക്കു  കേവണ്ട  മൂന്ന�
പരശാtലാന  പരപ	O�ള്  ₹20000/-  വtതി�  കെചലാവഴിച്ച്�  (ആകെ�  ₹60000/-)  നOPയംട്ടുണ്ട�.
പരശാtലാന പരപ	O�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങളു�, കെചലാവും വവരങ്ങളു� തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�

പരശാtലാന 
പരപ	OയുകെO കേപര� 
& 
സം.ബ.വ നമ്പര്

കെചലാവും വവര�

കേസ്റ്റംഷി 
നറി

ഫ്ലക്സ� 
പ്രന്റ്�
ഗ�

ഭാക്ഷണ്� ഡി.O.പ 
ച	ര്ജ്ജ്�

കേഹി	ണ്
കേറിറിയം�

വ	ഹിന
വ	O�

ആകെ�

1

Production 
Technology of New 
Ornamentalas & 
29/06/2017-18 

2250 1000 5940 210 5000 5600 20000

2

Production 
Technology of Loose 
Flowers & 34/06/2017-
18 

2250 1000 5940 210 5000 5600 20000

3

Production 
Technology of Dry 
Flowers & 25/08/2017-
18 

2250 1000 5940 210 5000 5600 20000

ഈ  പരശാtലാന  പരപ	O�ളുകെO  നOPപ്പ്�  സം�ബന്ധിച്ച്�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന  അപ	�ങ്ങള്
ഉണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.

1. പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO അകേപക്ഷ കേ3	മു�ളു�, ഹി	ജിര് പട്ട്�യു� സുക്ഷച്ച്ട്ട്ല്ല..

2. വ	ഹിന വ	O� ഇനPല് കെചലാവഴിച്ച് രൂ. 16800/- സം�ബന്ധിച്ച്� കേ�രള കേ7	കേട്ട്	ര് വ	ഹിന
ചട്ട്ങ്ങള് പ്ര�	രമുളള Nപ്പ്� ഷിtറ്റു�ള് 3യംലാല് ലാഭാ,7ല്ല. 

3. കേ7ല് പരശാtലാനങ്ങള് സം�ബന്ധിച്ച് കേ7	ണ്റ്റ്റിങ്ങ� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� തിയ്യാ	റി	ക്കയംട്ട്ല്ല.

4. പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO കെതികെരകെഞ്ഞിടുപ്പ്� സം�ബന്ധിച്ച്� വവരങ്ങള് ലാഭാ,7ല്ല.
5. മൂന്ന� വ,തി,സ്ത പരശാtലാന പരപ	O�ള്ക്ക	യം വവധാ സ്ഥാലാങ്ങളകേലാക്ക	ണ്� പഠന യം	ത്രം�ള്
നOPയംരക്കുന്നതി�. എന്ന	ള് എല്ല	 യം	ത്രം�ള്ക്കു� ഒകേര നരക്കലാ	ണ്� വ	ഹിന വ	O� നള്
�യംരക്കുന്നതി�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ഓഡിറ്റ്� നര്കേäശാങ്ങള്

1. ഭാ	വയംല്  നOത്തുന്ന  പരശാtലാനങ്ങള്ക്ക�  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�കെള
കെതികെരകെഞ്ഞിടുക്കുന്നതിന	യം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO  ഒകേ|,	ഗ�
കെവബ്കൈസംറ്റ്ലും�  പ്രച	രമുള്ളാ |നപത്രംങ്ങളലും�,  |,ശാ,-ശ്രീവ,  7	ധാ,7ങ്ങളലും�  അറിയംപ്പ്�
പ്രസംദ്ധംകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�. 

2. പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  അOസ്ഥാ	ന  കേയം	ഗ,തി  നജികെപ്പ്ടുകേPണ്ടതു�  പരശാtലാന	ര്
ത്ഥ�കെള  സം�ബന്ധിച്ച്  സം7ഗ്രിവവരങ്ങള്,  ഹി	ജിര്പട്ട്�  എന്നവ  3യംലാല്
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

3. പരശാtലാനങ്ങളുകെO കേ7	ണ്റ്റ്റി�ങ്ങ� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
4. പഠനയം	ത്രം�ള്ക്ക�  വ	ഹിന�  വ	O�യ്ക്ക്�  എടുക്കുന്ന  സംന്ദര്ഭാങ്ങളല്  നര്ബന്ധി7	യു�

Nപ്പ്�ഷിtറ്റ്� സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
5. പരശാtലാന പരപ	O�ളുകെO ആസൂത്രംണ്�,  നര്വ്വഹിണ്�,  ധാനവനകേയം	ഗ�,  കേ7	ണ്റ്റ്റി�ഗ�

എന്നവകെയംല്ല	�  കൂടുതില്  കെഗ�രവകേP	കെOയു�,  �	ര,ക്ഷ7തികേയം	ടു�,  �ര്ഷി�
കെസം�ഹൃ|7	യു� നര്വ്വഹികേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-37 കെ� എ യു എകേസ്റ്റംറ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4- 37-1 റിബ്ബ്ര് 7രങ്ങളുകെO കേലാലാ�- കുOശ്ശി� ഈO	ക്കുവ	ന് നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�

എ  )     കേലാലാ�	ലാ	വധാ പൂര്Pയം	ക്ക രണ്ട� വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞിട്ടു� തു� അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല  

കെ�.എ യു എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ പ്രയം|ര്ശാന ഏരയംയംകെലാ (കേബ്ല്യു	ക്ക�  4) 2250 റിബ്ബ്ര് 7രങ്ങള്
30/01/2014 -ല് കേലാലാ� കെ�	ണ്ടതി� ശ്രീt.റികേന്റ്	 7	തിó ( S/o 7P	യം, മുപ്പ്	ട്ട്ല് വtO�, ആശാ	രക്ക	O�
(പ ഒ)  കേചര�കുഴി എന്നയം	ള	ണ്�.  കേലാലാക്ക	രനു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു� കേചര്ന്ന�  15/02/2014-ല്
ച7ച്ച്  �ര	റില്  കേലാലാതു�  33,84,497/-  രൂപയം	യംരുന്നു.  (കേലാലാതു�   – 33,00,000/-  രൂപ,
249975/-  രൂപ  കെസം�óരറ്റ്  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  165000  കുറിവ�  കെചയ്ത�  നല്�യംതി�  ഉള്പ്പ്കെO)
3384975/-  രൂപ  മൂ  ന്ന�  തുലാ,  ഗ  ഡുക്കള	യം  യംഥാ	ക്ര7�  15/02/2014,  15/09/2014,  15/02/2015
തിtയ്യാതി�ളല് അOവ	ക്ക	ന	ണ്�  വ,വസ്ഥാ കെചയ്യുന്നതി�.  ഒന്ന	7കെP ഗഡു  11,28,325/-  രൂപ
15/02/2014 ല് രശാtതി നമ്പര് 9/42954 പ്ര�	രവും� രണ്ട	� ഗഡു 11,28,325/- രൂപ 16/09/2014-ല്
രശാtതി  ന�.  88/42954  പ്ര�	രവും�  അOവ	ക്ക.  മൂന്ന	7കെP  ഗഡു  അOവ	ക്ക	ന്  നര്
കേäശാച്ച്ട്ടുള്ളാതി�  15/02/2015-ല്  ആയംരുന്നു.  എന്ന	ല്  ഒന്നച്ച്�  തു�  അOവ	ക്ക	ന്
ബുദ്ധംമുട്ടുള്ളാതി	യം  Oയം	ന്  അറിയംച്ച്തിനുസംരച്ച്�  കെ�.എ.യു  രജിസ്ട്രാ	റുകെO  ന�.  ജി.എ/
ഇ 2/22807/13  തിtയ്യാതി  30/3/2015  ഉPരവും  പ്ര�	ര�  അOവ	ക്ക	നുള്ളാ  സം�ഖ,  ന	ലും
ഗഡുക്കള	യം  അOവ	ക്കുവ	ന് അനുവ	|�  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതിനുസംരച്ച്�  15/02/2015,  16/06/2015,
15/08/2015,  15/11/2015  തിtയംതി�ളല്  തു�  അOവ	ക്ക	ന്  അനുവ	|�  നല്�കെയംങ്കിലും�
25/08/2015  വകെര Oയം	ന് 8,46,243/-  രൂപ 7	ത്രംകെ7 (മൂന്ന� തിവണ്) അOവ	ക്കയംട്ടുളളൂ.  ബ	ക്ക
തു�  2,82,081/-  രൂപ ശ്രീt.റികേന്റ്	 7	തിóവല് നന്നു� ഈO	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്
�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിനു�  (17/10/2018  -കെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  ന�.3)  ലാഭാ,7	ക്കയം
7റുപOയംല്  O  വ,ക്തയംല്നന്നു�  തു�  ഈO	ക്ക	നുള്ളാ  നയം7  നOപO�ള്
കെചയ്തുവരുന്നുകെണ്ടന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  15/11/2015-ല്  അOവ	കേക്കണ്ടയംരുന്ന  തു�
ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ  നOപOക്ര7ങ്ങളല്  ഉണ്ട	യം  �	ലാതി	7സം�  തൃപ്ത�ര7ല്ല.  ഇPര�
വഷിയംങ്ങളല്  ഭാരണ്പര7	യം  �	ലാതി	7സം�  ഒഴിവ	ക്ക  തു�  ലാഭാ,7	ക്ക	നുള്ളാ  നOപO�ള്
എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്നു� പൂര്Pt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

ബ  )   റിബ്ബ്ര് 7രങ്ങളുകെO കേലാലാതു� അOവ	ക്ക	Pതി� സം�ബന്ധിച്ച്�  

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ എകേസ്റ്റംറ്റ്� ഗ്രൂപ്പ്� 4 കെ�	കേക്ക	3	� ഏരയം	യംല് നല്
ക്കുന്ന 2120 റിബ്ബ്ര് 7രങ്ങള് 20/07/2016 മുതില് 19/07/2018 വകെര രണ്ട� വര്ഷികേPയ്ക്ക്� സ്കേള	ട്ട്ര്
O	പ്പ്ങ്�  നOത്തുന്നതിനു�  ശ്രീt.അബ്ദുള് ജിഗ്3	ര്  .കെ�-എന്ന വ,ക്തക്ക�  കെOണ്ടര് നല്�യംട്ടുണ്ട�.
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കേലാലാ സം�ഖ,യം	യം  13,14,000/-  രൂപയു�,  നകുതിയം	യം  99,536/-  രൂപയു�  ഉള്കെപ്പ്കെO  ആകെ�
സം�ഖ,യം	യം ഇകേäഹി� നല്�	നുള്ളാതി� 14,13,536/- രൂപ ആയംരുന്നു. ഈ സം�ഖ, �ര	റു�	രന്
മൂന്നു  തുലാ,  തിവണ്�ള	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  അOവ	ക്ക	ന	ണ്�  �ര	റില്  വ,വസ്ഥാ
കെചയ്തരുന്നതി�. ആ|, ഗഡു 4,71,179/-രൂപ കേലാലാക്ക	രന് 16/07/2016 -ല് 15/60178 നമ്പര് രശാtതി
പ്ര�	ര�  അOവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  രണ്ട	7കെP ഗഡു  4,71,179/-രൂപ  25/01/2017  തിtയ്യാതിക്കു  മുമ്പു�,
മൂന്ന	7കെP  ഗഡു  4,71,178/-രൂപ  25/07/2018-നു�  മുമ്പു�  അOവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല്
രണ്ട	7കെP ഗഡു  അOവ	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�  6  7	സംPനു  കേശാഷി�  17/07/2017  തിtയ്യാതിയംലാ	ണ്�
(രശാtതിന�.58/60178).  അതുകേപ	കെലാ  മൂന്ന	�  ഗഡു  4,71,178/-രൂപ  25/07/2017-നു�
അOവ	കേക്കണ്ടയംരുന്നതില് 200000/-  രൂപ അക്ക�ണ്ട� N	ന്സ്ഫര് മുകേഖന 24/10/2017-ല് 5700
6562 473  അക്ക�ണ്ടകേലായ്ക്ക്� അOവ	ക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇകേäഹി� ബ	ക്ക തു�യം	യം  2,71,178/-രൂപ
ഇകേന്ന	ള�  അOവ	ക്ക	യംട്ട്ല്ല.  ഗഡു  സം�ഖ,  യംഥാ	�	ലാ�  കേലാലാ�  കെ�	ണ്ടയം	ള്
അOവ	ക്ക	തിരുന്ന	ല് 12% പലാശാ ഈO	ക്കണ്കെ7ന്നു� �ര	റില് (16-ാ	� നമ്പര	യം) വ,വസ്ഥാ
കെചയ്തട്ടുണ്ട�.  �	ലാതി	7സംമുണ്ട	യം  മുന്ഗഡുക്കളുകെO  �	ര,Pല്  Oയം	ളല്  നന്നു�  പലാശാ
ഈO	ക്കയംട്ട്ല്ല (ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറി (1/17-10-18). ഈO	ക്കുവ	ന് ബ	ക്കയുളള തു� 12% പലാശാ
സംഹിതി�  എത്രംയു�  കെപകെട്ട്ന്നു�  ഈO	ക്കുവ	ന്  നര്കേäശാച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഓ  ഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്ന�
ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപOയംല് Oയം	ന�  നരവധാ  ഓര്മ്മ്യൂപ്പ്ക്കല് �P� അയംച്ച്തി	യു� ആ വവര�
രജിസ്ട്രാ	കെറി  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതി	യു�  പര	7ര്ശാച്ച്രക്കുന്നു.  കേലാലാ  വ,വസ്ഥാ  ലാ�ഘച്ച്
വ,ക്തകെക്കതികെര അOയംന്തര നയം7 നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-37 -2 കൈവ|óതി ച	ര്ജ്ജ്നPല് അധാ� തു� അOവ	ക്കുന്നതി� തുOരുന്നു

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO എകേസ്റ്റംറ്റ്� ഓ3tസം� കെ�ട്ട്OPകെന്റ് (�ണ്സൂ7ര് ന�-57)
വ,	വസം	യം� തി	ര3കെന്റ് അOസ്ഥാ	നPലുംളള കൈവ|óതി ച	ര്ജ്ജ്� അOവ	ക്കുന്നതി�  2017-18
വര്ഷിPലും� തുOരുന്നു. 2016-17  വര്ഷിPല് സം7	ന7	യം അപ	�തി ചൂണ്ട�	ണ്ച്ച്ട്ടു� തുOര്
നOപO�ള് സംmt�രക്ക	കെതി  2018-19  വര്ഷിPലും� കൈവ|óതി ച	ര്ജ്ജ്നPല് അധാ� തു�
നല്� വരുന്നുണ്ട�. വശാ| വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 ന� 7	സം� കെചക്ക� ന�/തിയംതി സം ബ വ ന� തു�

1 04/17 120231/05.4.17 11/04/17-18 6841

2 05/17 120240/03.08.17 08/06/17-18 7141

3 06/17 120254/12.06.17 10-06/17-18 38760

4 07/17 355685/07.0717 05/07/17-18 10385
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5 08/17 355700/10.08.17 12-08/17-18 11030

6 09/17 355720/08.09.17 04-09/17-18 10957

7 10/17 385728/09.10.17 08-10/17-18 10313

8 11/17 385739/03.11.17 07-11/17-18 11773

9 12/17 3557449/12.12.17 08-12/17-18 12608

10 01/18 355760/11.01.18 10-01/17-18 10021

11 02/18 385772/17.02.18 08-02/17-18 11557

12 03/18 nil - -

ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  എന്�mയംറിക്ക�  (4/17-10-18)  ലാഭാ,7	ക്കയം
7റുപOയംല്  കെ�.എ.യു എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ് കൈവ|óതി  ച	ര്ജ്ജ്�  കുറിയ്ക്കുന്നതിന	യം  കെ�.എസം�.ഇ.ബ
അധാകൃതിരു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടന്നു� 3	ക്ടറിയംകെലാ യംന്ത്രസം	7ഗ്രി�ളകേലാക്കുള്ളാ �ണ്ക്ഷന്
വകേ�|ച്ച്� ഓ3tസംനു 7	ത്രം7	യം ഒരു 7tറ്റ്ര് സ്ഥാ	പച്ച്� ച	ര്ജ്ജ്� കുറിയ്ക്ക്	നു� തി	ര3� 7	റ്റ്	നുമുള്ളാ
അകേപക്ഷ സം7ര്പ്പ്ക്കുവ	ന് കെ�.എസം�.ഇ.  ബ.  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്തികെന തുOര്ന്ന�  അകേപക്ഷ സം7ര്
പ്പ്ക്കുന്നതിന	വശാ,7	യം  നOപO�ള്  കെചയ്ത�  തിരുവ	ന്  അസം.എക്സ��ട്ട്വ�  എഞ്ചിനയംകേറി	O�
ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  വ,ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കൈവ|óതി  ച	ര്ജ്ജ്നPല്  അധാ�  തു�
അOവ	ക്കുന്നതി� ഒഴിവ	ക്ക	ന	വശാ,7	യം നOപO�ള് തിmരതികെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-38 �	ഡ്ബറിtസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്� കേപ്ര	ജിക്ട�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-38-1  സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  കുOശ്ശി�   പലാശാ  അര്ഹി7	യം–
�	ലായംളവകേലാക്ക� അനുവ|ച്ച്ല്ല

സം.ബ,വ.ന�./തിയംതി : 3/02-18 തി.01/02/2018

തു� : 87325

കെചക്ക� ന�. : 404371/01-02-2018
സം.ഉ  (അച്ച്O  ) 8/2017 /  കൃഷി  /തിയംതി  17.05.2017  പ്ര�	ര� സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ

3	� കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO ശാമ്പള� പരഷ്കരച്ച്� നല്�യംട്ടുണ്ട�. പ്രസ്തുതി ഉPരവും പ്ര�	ര� 01.07.14
മുതില് 31.05.17 വകെരയുള്ളാ ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി� നലാവകെലാ പ എ3� പലാശാ നരക്കല്
ന	ലും  തുലാ,  ഗഡുക്കള	യം  01.07.17,  01.01.18,  01.07.18,  01.01.19  തിയംതി�ളല്
അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  ഇതില്  ആ|,  ഗഡു  01.07.17-ന�  8.7%  പലാശാ  നരക്കല്
അനുവ|ക്കുകേമ്പ	ള്,  പുതുക്കയം  ശാമ്പള�  പണ്7	യം  നല്�	വുംന്ന  04/17  മുതില്  6/17  ഉള്
കെപ്പ്കെOയുള്ളാ മൂന്നു 7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ പലാശായം	ണ്� അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി�. എന്ന	ല് കെ�	കേക്ക	
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രPകെലാ കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി�യുകെO ആ|,ഗഡു ഒരു
7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ പലാശാസംഹിതി7	ണ്� അനുവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�. ആയംതിന	ല് കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�
പലാശായംനPല് തു� അനുവ|ച്ച്തില് കുറിവ� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ആയംതി� പരഹിരക്കുന്നതിനുള്ളാ
നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�. വശാ| വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

കെതി	ഴിലാ	ളയുകെO
കേപര�

ശാമ്പള പരഷ്കരണ്
കുOശ്ശി� (01/07/14
മുതില് 31/03/2017

വകെര)

അര്ഹി7	യം
പലാശാ

(8.7% പലാശാ
നരക്കല് 3

7	സംകേPയ്ക്ക്�)

അനുവ|ച്ച്
പലാശാ

(8.7% പലാശാ
നരക്കല് 1

7	സംകേPയ്ക്ക്�)

കുറിവ� നല്
�യംതി�

അമ്പള തിനൂജി 
പ.ആര്

106190 2310 770 1540

ഗരജി സം.എസം� 105294 2290 763 1527

കേഗ	പകു7	ര് പ. 
ആര് 109747 2387 796 1591

ര7	കേ|വ.വ.എസം� 104797 2279 760 1519

ര7	കേ|വ.പ.കെ� 105048 2285 762 1523

ശാ,	7ള പ.വ 105423 2293 764 1529
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1-4-38-2 CAP Arrear - അപ	�തി�ള്

സം.ബ,വ.ന�./തിയംതി 05/03-18 തി.05/03/2018

തു� 1442747

കെചക്ക� ന�. 387571/05-03-2018
കേ7ല് കെവ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര�, അകേസം	സംകേയംറ്റ്� കെപ്ര	3സംര്, കേഡി	.7നകേ7	ള് കെജി. എസം� - ന�

2011 ജൂകൈലാ മുതില് 2017 ജൂകൈലാ വകെരയുള്ളാ �	ലായംളവകെലാ CAP Arrear ആയം 1360887 രൂപ
അനുവ|ച്ചു  നല്�യംട്ടുണ്ട�.ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന  വസ്തുതി�ളകേലായ്ക്ക്�  ശ്രീദ്ധം
ക്ഷണ്യ്ക്കുന്നു.

1-  കേഡി	.7നകേ7	ള്ക്ക�  അനുവ|ച്ച്  (Drawn)  ശാമ്പള	നുകൂലാ,ങ്ങളുകെO  വശാ|	�ശാങ്ങള്
കേരഖകെപ്പ്ടുPയം ഒ	ഡിറ്റ്� രജിസ്റ്റംര് ഹി	ജിര	ക്കയംല്ല.
�	ലാ	�	ലാങ്ങളല് PF-  കേലായ്ക്ക്� അOവ	കേക്കണ്ട വഹിതി� കുOശ്ശി�യംല് നന്ന� ഈO	ക്കയംതി	യം
�	ണുന്നല്ല.
2-  കുOശ്ശി�  ബല്  കേ7ലാധാ�	ര�ള്  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	,കേ7കെലാ	പ്പു�  (counter  sign)ച	ര്
ത്തു�കേയം	 കെചയ്തട്ട്ല്ല.
3-  Pay  slip  no.ES/A4/4447/II/2013  Dt.21/02/2017  പ്ര�	ര�  07/11  മുതില്  06/16  വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവകേലായ്ക്ക്�  കുOശ്ശി� �ണ്ക്ക	ക്കയംകേപ്പ്	ള്, 2/16  മുതില്  6/16  വകെരയുള്ളാ �	ലായംളവല്
അര്ഹി7	യം ഉയംര്ന്ന HRA(2000), CCA(400) എന്നവ കെ®യം� കെചയ്തരുന്നു. എന്ന	ല് പന്നtO�
24/06/2014  മുതില്  07/17  വകെരയുള്ളാ  �	ലായംളവകേലായ്ക്ക്�  Pay  slip  no.ES/A4/4447/II/2013
Dt.21/08/2017  പ്ര�	ര�  കുOശ്ശി�  �ണ്ക്ക	ക്കയംകേപ്പ്	ള്  (02/16  മുതില്  HRA-2500,  CCA-450
എന്നt നരക്കല്) ,02/16 മുതില് 06/16 വകെരയുള്ളാ �	ലായംളവല് HRA-250,CCA-0 എന്നങ്ങകെന
വ	ങ്ങയംതി	യം	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി�.  ആയംതിന	ല്  02/16  മുതില്  6/16  വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവല്  12900/  രൂപ	  അധാ��  വ	ങ്ങയംതി	യം  �	ണുന്നു.  കൂടുതില് നല്�യം  തു�
തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

7	സം�

HRA-കുOശ്ശി� CCA-കുOശ്ശി�
ആകെ�
കൂടുതില്

അര്ഹി7	യം
കുOശ്ശി�

അനുവ|ച്ച്
കുOശ്ശി� 

കൂടുതില്
നല്�യംതി�

അര്ഹി7	യം
കുOശ്ശി� 

അനുവ|ച്ച്
കുOശ്ശി�

കൂടുതില്
നല്�യംതി�

2/2016 500 2250 1750 50 450 400 2150

3/2016 500 2250 1750 50 450 400 2150

4/2016 500 2250 1750 50 450 400 2150

5/2016 500 2250 1750 50 450 400 2150

6/2016 500 2250 1750 50 450 400 2150

SEL-4/16 500 2250 1750 50 450 400 2150

ആകെ� 10500 2400 12900
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1-4-38-3  ശാമ്പള പരഷ്കരണ് കുOശ്ശി�  പലാശാ അധാ� �	ലായംളവകേലാക്ക� അനുവ|ച്ചു–

സം.ബ,വ.ന�./തിയംതി 4/02-18 തി.01/02/2018

തു� 55690

കെചക്ക� ന�. 404371/01-02-2018

27/08/2016-  ല് ഒ	3tസം� അറ്റ്ന്ഡിന്റ്� ആയം അഭാ,ന്തര നയം7ന� വഴി നയം7തിന	യം
സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള ശ്രീt.സുകേരഷി� വ.വ-യ്ക്ക്� , സം.ഉ (അച്ച്O ) 8/2017 / കൃഷി /തിയംതി 17.05.2017
പ്ര�	ര�,  01/07/2014  മുതില്  സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ള  തിസ്ത�യംകെലാ  ശാമ്പള�  പരഷ്കരച്ച്�  നല്
�യംട്ടുണ്ട�.  പ്രസ്തുതി ഉPരവും പ്ര�	ര�  01.07.14  മുതില് 31.03.17  വകെരയുള്ളാ ശാമ്പള പരഷ്കരണ്
കുOശ്ശി� നലാവകെലാ പ എ3� പലാശാ നരക്കല് ന	ലും തുലാ, ഗഡുക്കള	യം  01.07.17,  01.01.18,
01.07.18, 01.01.19 തിയംതി�ളല് അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി	ണ്�. ഇതില് ആ|, ഗഡു 01.07.17-ന� 8.7%
പലാശാ നരക്കല് അനുവ|ക്കുകേമ്പ	ള്, പുതുക്കയം ശാമ്പള� പണ്7	യം നല്�	വുംന്ന 04/17 മുതില്
6/17  ഉള്കെപ്പ്കെOയുള്ളാ മൂന്നു 7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ പലാശായം	ണ്� അനുവ|ക്ക	വുംന്നതി�.  എന്ന	ല്
ശ്രീt.സുകേരഷി�  വ.വ  യ്ക്ക്�  01/07/14  മുതില്  26/08/2016  വകെരയുള്ളാ  സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ള
തിസ്ത�യംകെലാ  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്  കുOശ്ശി�  14 7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ  പലാശാസംഹിതി7	ണ്�
അനുവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.ആയംതിന	ല്  ശ്രീt.സുകേരഷി�  വ.വ  യ്ക്ക്�  പലാശായംനPല്  കൂടുതില്  തു�
അനുവ|ച്ച്രക്കുന്നു. വശാ| വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ശാമ്പള പരഷ്കരണ്
കുOശ്ശി� (01/07/14 മുതില്

26/08/2016 വകെര)

അര്ഹി7	യം പലാശാ
(8.7% പലാശാ
നരക്കല് 3

7	സംകേPയ്ക്ക്�)

അനുവ|ച്ച് പലാശാ
(8.7% പലാശാ നരക്കല്

14 7	സംകേPയ്ക്ക്�)

കൂടുതില് നല്
�യംതി�

79991 1739 8119 6380

ശ്രീt.സുകേരഷി�  വ.വ  യ്ക്ക്�  പലാശായംനPല്  കൂടുതില്  നല്�യം  തു�  തിരകെ�
ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-39 എ ഐ എന് പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് & ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ള	ന്റ്�
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-39-1 തൃശ്ശൂര് പൂര� എക്സബഷിന് - വല്പ്പ്നക്ക� രസംtതി നല്കുന്നല്ല

തൃശ്ശൂര് പൂര� എക്സബഷിനല് മൂലാ,വര്ധാതി ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്, വവധായംന� നOtല് വസ്തുക്കള്
എന്നവ വറ്റ്വ�യംല് 23.04.18  മുതില് 24.05.18 വകെരയുള്ളാ �	ലായംളവല് 41  രശാtതി�ളലാ	യം
ആകെ� 120165 രൂപ വരവുംണ്ട�.

കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  പൂര�  എക്സബഷിനകേലാക്ക�  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്
കൈ�7	റുകേമ്പ	ള് തികെന്ന കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില് കുറിവുംവരുത്തുന്നല്ല എന്ന�  വ,ക്ത7	കുന്നു.  ഉല്
പ്പ്ന്നങ്ങള് വല്ക്കുന്ന |വസം�, ആ |വസംകെP വല്പ്പ്ന വവര� ഒകേന്ന	 രകേണ്ട	 രശാtതി�ള	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുP കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� കുറിവുംവരുത്തു�യം	ണ്�  കെചയ്തു വരുന്നതി�.  ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Pന�  (ന�.2/14.06.18),  പൂര�  എക്സബഷിനകേലാക്ക�
കെ�	ണ്ടുകേപ	കുന്ന  സം	ധാനങ്ങള്  മുഴുവന്  വറ്റ്�  കേപ	കുകെ7ന്ന�  ഉറിപ്പ്ല്ല	Pതുകെ�	ണ്ട�  വല്പ്പ്ന
നOന്നതിന�  കേശാഷി� ആണ്� കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�  വരുത്തുന്നതി� എന്നു� സ്റ്റം	ളല് ഒരു വ,ക്തകെയം
7	ത്രം�  നകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതിന	ല്  അനയംന്ത്രതി7	യം  തിരക്കു  വരുന്നതുകെ�	ണ്ട�  അപ്പ്കേപ്പ്	ള്
രശാtതി  നല്കുന്നതി�  അപ്ര	കേയം	ഗ�7	ണ്�  എന്നു7	ണ്�  7റുപO  ലാഭാ,7	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�.  സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേനരട്ട്�  നOത്തുന്ന  വല്പ്പ്ന�ള്ക്ക�  കേപ	ലും�  രശാtതി�ള്  നല്�	തിരക്കുന്നതി�
ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല.

ഓഡിറ്റ്� നര്കേäശാങ്ങള്

1.ഭാ	വയംല് പുറി� വല്പ്പ്ന�ള്ക്ക� നര്ബന്ധി7	യു� രശാtതി�ള് നല്കുന്നതിനുള്ളാ നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

2.  കേ�ന്ദ്രPല് നന്നു� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് പുറികേ7 വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം  കേപ	കുകേമ്പ	ള് തികെന്ന കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംറില്  കുറിവുംവരുകേPണ്ടതി	ണ്�.  വല്ക്ക	കെതി  കേശാഷിക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  തിരകെ�
കേസ്റ്റം	ക്കല് കേചര്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

3.  ചരക്ക� കേസംവന നകുതി ബ	ധാ�7	യം ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� നകുതി ഈO	ക്ക സംര്ക്ക	രകേലാക്ക�
അOവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-40 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-40 -1 �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ക്ക	കെതിയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള് - 59720/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു
കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്യ്സം� 7	നmല് 2013 (ജി.ഒ  (പ) 3/2013  എസം�.പ.ഡി  21.06.2013)

ഖണ്ഡി�  7-4  പ്ര�	ര�  15000  രൂപയ്ക്ക്�  മു�ളല്  1,00,000/-  രൂപ  വകെരയുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്
�mകേട്ട്ഷിന് മുഖ	ന്തര7	യംരക്കണ്�.  തി	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന വ�ച്ച്ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ  59,720/-  രൂപയുകെO
വ	ങ്ങലാന�  �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ട്ല്ല.  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ  ഖണ്ഡി��ള്  7.2,  7.33
(Anxr-4)  എന്നവയ്ക്ക്�  വരുദ്ധം7	യം  ഒകേര  തിtയംതിയംല്  15000 രൂപയംല്  തി	കെഴിയുള്ളാ  4  ഇന്
കേവ	യ്സു�ളലാ	യം	ണ്� 3	ബ്രാകേക്കഷിന് പ്രവൃPയ്ക്ക്	യം ഇനങ്ങള് വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതി�.

ക്ര7
ന�.

വ�ച്ച്ര്
ന�. 

കെചലാവ� വവര� കെചക്ക�  ന�./
തിtയംതി

തു� അഭാപ്ര	യം�

1. 50/3/18

കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടറികെന്റ്
3	ബ്രാകേക്കഷിന്  പ്രവൃPയ്ക്ക്	യം  3	�
ഓ3tസംര് ശ്രീt7തി.  കേലാഖ.ബ.  ന	യംര്
ക്ക�  നല്കിയം  അഡിm	ന്സം�  (ഓര്ഡിര്
ന�.എ3�.  4/260/16(1/05.03.2018)
തു�  ക്ര7t�രച്ച്തി�.
കെപ	ന്നമ്പലാ�  സ്റ്റംtല്  ആന്റ്�  ടൂള്സം�,
വള്ളാക്കOവല്  നന്നു�  O	കേ3	ര്ഡി�
ഷിtറ്റു�  അനുബന്ധി  സം	ധാനങ്ങളു�
വ	ങ്ങയംതി�

894368
/22.02.2018 59720

ഇന്കേവ	യ്സം� ന�. 
Gs012935 /27.02.18 
 14940/-–

ഇന്കേവ	യ്സം� ന�. 
Gs012936 /27.02.18 
 14824/-–

ഇന്കേവ	യ്സം� ന�. 
Gs012937 /27.02.18- 
14986 /-
ഇന്കേവ	യ്സം� ന�. 
Gs012938 /27.02.18- 
14970

ആകെ� 59720
ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല	P വ	ങ്ങല് നOപOക്ക	യം കെചലാവഴിച്ച് 59720/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-40-2 3	7കെലാ വവധാ കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറു�ള് പരപ	ലാക്കുന്നതികെലാ അപ	�തി�ള്

3	7കെലാ  വവധാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  രജിസ്റ്റംറു�ള്
പരപ	ലാക്കുന്നതില് വtഴ്ച സം�ഭാവച്ച്തി	യം �	ണുന്നു.

വവധാ നOtല് വസ്തുക്കളുകെOയു� 7റ്റ്� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെOയു� വല്പ്പ്നക്ക	യം �മ്പ�ട്ട്കൈറിസ് 
ഡി� രസംtതി	ണ്� ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�. കേസ്റ്റം	കെക്കടുക്കുന്നതു�, വല്പ്പ്ന നOP ബ	ലാന്സം� കേസ്റ്റം	ക്കു�
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറിലൂകെOയം	ണ്�  കെചയ്തുവരുന്നതി�.  ഒ�ട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേചസം�  രജിസ്റ്റംര്/ഹി	ര്വസ്റ്റം�
രജിസ്റ്റംര്  എന്നവ  എഴുതി  സൂക്ഷക്കു�യു�  കെചയ്യുന്നു.  വ	ങ്ങ  വല്പ്പ്ന  നOത്തുന്ന  നOtല്
വസ്തുക്കള്  ഒ�ട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേച്ച്സം�  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  കേശാഷി�  �മ്പ�ട്ട്കൈറിസ്ഡി�
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കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  7	റ്റു�യം	ണ്�  കെചയ്യുന്നതി�.  7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു�  വ	ങ്ങുന്ന നഴ്സ്റിയംല്
ഹി	ര്ഡിന്  കെചകേയ്യാണ്ട  നOtല്  വസ്തുക്കള്  ഒ�ട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേച്ച്സം�  രജിസ്റ്റംറില്
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുPകേശാഷി� നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക� 7	റ്റു�യു�,  ഹി	ര്ഡിന് കെചയ്ത കേശാഷി� �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കു�യു� കെചയ്യുന്നു.  3	7ല് ഹി	ര്വസ്റ്റം�  കെചയ്ത നഴ്സ്റിയംല് ഹി	ര്ഡിന് കെചകേയ്യാണ്ട
നOtല് വസ്തുക്കള് 3	� കെപ്ര	ഡി�സം� രജിസ്റ്റംര്/ഹി	ര്വസ്റ്റം� രജിസ്റ്റംറില് കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുP കേശാഷി�
നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�  7	റ്റ്  ഹി	ര്ഡിന് കെചയ്ത�  �മ്പ�ട്ട്കൈറിസ്ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നു.  രജിസ്റ്റംറു�ളുകെO
പരകേശാ	ധാനയംല് �കെണ്ടPയം അപ	�തി�ള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

(  എ  )   നഴ്സ്റി ഒബ്സംര്കേവഷിന് രജിസ്റ്റംര് പരപ	ലാക്കുന്നല്ല  

7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്ന� വ	ങ്ങുന്നതു� 3	7ല് ഹി	ര്വസ്റ്റം� കെചയ്തതു7	യം നOtല് വസ്തുക്കള്
ഹി	ര്ഡിന�ഗന	യം നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക� 7	റ്റുന്നു.  നഴ്സ്റിയംല് നശ്ചതി ശാതി7	ന� മുളയ്ക്ക്	P നOtല്
വസ്തുക്കള് കുറിവ� കെചയ്ത	ണ്� കെസംയംലാന	യം �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നതി�. നഴ്സ്റിയംല്
ഒബ്സംര്കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്  പരപ	ലാക്ക	Pതിന	ല്  എത്രം  നOtല്  വസ്തുക്കള്  നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�
7	റ്റ്കെയംകേന്ന	  എത്രം  നOtല്  വസ്തുക്കള്  മുളകെച്ച്കേന്ന	  മുളക്ക	P  നOtല്  വസ്തുക്കള്  എത്രം
എണ്ണാ7	കെണ്കേന്ന	  മുളച്ച്തികെന്റ്  ശാതി7	ന�  എത്രംകെയംകേന്ന	  �ണ്ക്ക	ക്ക	ന്  �ഴിയം	P
അവസ്ഥായം	ണുളളതി�.  അOയംന്തര7	യം  നഴ്സ്റി  ഒബ്സംര്കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്
പരപ	ലാക്കുന്നതിനുളള നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ഒ�ട്ട്�കെകെസംഡി� പര്കേചസം� രജിസ്റ്റംറില്
നന്നു� നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക� 7	റ്റുന്ന നOtല് വസ്തുക്കള് രജിസ്റ്റംറില് വരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു� മുളച്ച്�
വന്ന  നOtല്  വസ്തുക്കളുകെO  എണ്ണാവും�  മുളയ്ക്ക്	Pതികെന്റ്  എണ്ണാവും�  മുളച്ച്തികെന്റ്  ശാതി7	നവും�
(Percentage of Germination)  കേരഖകെപ്പ്ടുP �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക� വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം
7	റ്റു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

(  ബ  )   ഔട്ട്�കെകെസംഡി� പര്കേചസം� രജിസ്റ്റംറു�  /  ഹി	ര്വസ്റ്റം� രജിസ്റ്റംറു� �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്ക�   
രജിസ്റ്റംറു� കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല

ഔട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേചസം�  രജിസ്റ്റംര്/ഹി	ര്വസ്റ്റം�  രജിസ്റ്റംറില്  നന്നു�  �മ്പ�ട്ട്കൈറിസ്ഡി�
കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  ഇഷിó  കെചയ്ത  നOtല്  വസ്തുക്കളുകെO  എണ്ണാ�  കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  ചലാ
ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. 

01.04.2017 മുതില് 31.03.2018 വകെരയുളളതി�

ഇന� 
ഒ�ട്ട്�കെകെസംഡി� പര്കേചസം� രജിസ്റ്റംര് 
പ്ര�	ര� കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുPതി�

�മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 
എടുPതി�

7	�കേഗ	സ്റ്റംtന് 250 301
റി�ബൂട്ട്	ന് 200 319
കേ®	വ� 160 656
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കേ7ല്പട്ട്� പ്ര�	ര� �മ്പ�ട്ട്കൈറിസ്ഡി� (USAIM) കേസ്റ്റം	ക്ക� കൂടുതിലാ	യം �	ണുന്നതിന� ഒരു
മുഖ,�	രണ്� ഔട്ട്�കെകെസംഡി� പര്കേച്ച്സം� രജിസ്റ്റംര് കൃതി,7	യം പരപ	ലാക്ക	കെതി പലാകേപ്പ്	ഴു� കേനരട്ട്�
�മ്പ�ട്ട്കൈറിസ്ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  നOtല്  വസ്തുക്കള് വരവുംകെവയ്ക്കുന്നതി	ണ്�.  ഔട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്
കേച്ച്സം�  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നവ  യുകെസംയം7കേലാക്ക�  N	ന്സം3ര്  കെചയ്യുന്നതിന	�കെട്ട്
വ,ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങകെള	ന്നു7ല്ല. 7റ്റ്� സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു� വ	ങ്ങുന്ന നOtല് വസ്തുക്കള്
ഔട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേചസം�  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുP  കേ�O	യംതു�  നശാച്ചുകേപ	യംതു7	യംവയുകെO
എണ്ണാ�  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയംതിനുകേശാഷി�  7	ത്രം�  �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറികേലാക്ക�
7	കേറ്റ്ണ്ടതി	ണ്�.  വ	ങ്ങുന്ന  നOtല്  വസ്തുക്കളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  നtക്ക�  കൃതി,7	യം
നരtക്ഷക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതുണ്ട�.

(  സം  )   �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� വ	ര്ഷി� രസംtതി�   -   വല്പ്പ്ന  ബ	ലാന്സം� രജിസ്റ്റംറികെലാ –  
അപ	�തി�ള്

നOtല്  വസ്തുക്കള്,  3	�  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്,  പച്ച്ക്കറി�ളു�  വത്തു�ളു�  എന്നങ്ങകെന
മൂന്നനങ്ങള	യം തിരച്ച്� മൂന്നു രജിസ്റ്റംറു�ള	യം	ണ്� �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� വ	ര്ഷി� രസംtതി�-വല്പ്പ്ന-
ബ	ലാന്സം� രജിസ്റ്റംര് സൂക്ഷക്കുന്നതി�  (ഒ	കേര	ന്നനു� രണ്ട� വ	ലാ,� വtതി�).  ഈ രജിസ്റ്റംറു�ള്ക്ക�
നമ്പറികേങ്ങ	  ഇന്ഡിക്കേസം	  തിയ്യാ	റി	ക്ക  സൂക്ഷച്ച്ട്ട്ല്ല.  രജിസ്റ്റംറു�ള്ക്ക�  കൃതി,7	യം  നമ്പറി�ഗ�
നല്� ഇന്ഡിക്സ� തിയ്യാ	റി	ക്ക സൂക്ഷക്ക	നുളള അOയംന്തര നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു� വ	ങ്ങയം  (നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�  7	റ്റ്	P)  നOtല് വസ്തുക്കളുകെO
എണ്ണാ�  �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ്  വരവ�  ഭാ	ഗP�  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  ഇനPകെന്റ്
വവരണ്Pല്  വ�ച്ച്ര്  നമ്പരു�  ഔട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേചസം�  രജിസ്റ്റംര്  കേപജി�  നമ്പരു�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.  7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു� വ	ങ്ങ നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക� 7	റ്റ്  ഹി	ര്ഡിന്
കെചയ്ത� വല്പ്പ്നക്ക	യം എത്തുകേമ്പ	ള് നOtല് വസ്തുക്കളുകെO എണ്ണാ� �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്കല്
വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�  ഇനPകെന്റ്  വവരണ്Pല് നഴ്സ്റി  ഒബ്സംര്കേവഷിന് രജിസ്റ്റംര്
കേപജി� നമ്പര് കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

|വകേസംന  3	7ല്  ഉത്പ	|പ്പ്ക്കുന്ന  എല്ല	  വസ്തുക്കളുകേOയു�  വവരവും�  ആകെ�
അളവും�/എണ്ണാവും� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന 3	�  കെപ്ര	ഡി�സം�  രജിസ്റ്റംര് കൃതി,7	യം  പരപ	ലാകേക്കണ്ടതു�
കെപ്ര	3സംര്  &  കെഹിഡി� എല്ല	 |വസംവും� ഈ രജിസ്റ്റംര് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതു7	ണ്�.  3	7ല്
ഉത്പ	|പ്പ്ക്കുന്ന  നOtല്  വസ്തുക്കളു�  7റ്റ്�  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളു�  �മ്പ�ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�
7	റ്റുകേമ്പ	ള് 3	� കെപ്ര	ഡി�സം� രജിസ്റ്റംര് നമ്പര് വരവ� ഭാ	ഗP� കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-41 എ ഐ എന് പ  ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്  ഓര്ണ്കേP	ളജി

1-4-41-1 -വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ അപ	�തി 

2016-17  വര്ഷികെP  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�  ഓഡിറ്റ്ന�  ഹി	ജിര	ക്കയംതില്  UFAST  ല്
തിയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാ വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� (Annual Bank transaction summary 2016-17), യംഥാ	ര്ത്ഥ
ബ	ങ്കി�  പ	സം�  ബുക്ക�  എന്നവയംകെലാ  നtക്കയംരപ്പ്�  തു��ളു�  തിമ്മ്യൂല്  വ,തി,	സം�  �	ണുന്നു.
വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട� ന�. Closing balance as per 
bank book (UFAST)

Closing balance as per 
Actual bank pass book

വ,തി,	സം�

41487 (കെവള്ളാ	നക്കര സംര്
വ്വtസം� കേ�	. ബ	ങ്കി�) 541247 540247 -1000

1693 (കെവള്ളാ	നക്കര സംര്
വ്വtസം� കേ�	. ബ	ങ്കി�)

134900 134800 -100

PRIME.
67220425437
(കേസ്റ്റംറ്റ്� ബ	ങ്കി� ഒ	3� ഇന്ത,)

1992532.50 1492532.50 -500000

വ,തി,	സംPനുള്ളാ �	രണ്� പരകേശാ	ധാച്ച്� 7റുപO ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 

1-4-41-2 കേസ്റ്റം	ക്ക� പരപ	ലാക്കുന്നതില് ശ്രീദ്ധം പതിപ്പ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�

അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ഓര്ണ്കേP	ളജി വകുപ്പ്ല് വല്പ്പ്ന നOത്തുന്ന കേതിന്, റിഫ്ലക്ടവ� റിബ്ബ്ണ്,
കേബ	കെറിപ്പ്�  തുOങ്ങയം  ഇനങ്ങളുകെO  കേസ്റ്റം	ക്ക�  പരപ	ലാക്കുന്നതില്  വtഴ്ച  സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

a)   കേതിന്  

കേതിന് വല്പാന നOത്തുന്നതിന	യം Ecopet, Ecoribpet കേബ	ട്ട്ലും�ള	ണ്� ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി�.
എന്ന	ല് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�  Ecopet  കേബ	ട്ട്ല് 100  എണ്ണാ� ഉപകേയം	ഗPന	യം നല്
�യംതി�  21.03.2016  ലും�,  Ecoribpet  കേബ	ട്ട്ല്  50  എണ്ണാ�  നല്�യംതി�  05.03.2016  നു7	ണ്�.
അതിനുകേശാഷി� കേബ	ട്ട്ലും�ള് നല്�യംതി	യം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്കെല്ലങ്കിലും�
കേതിന് വല്പാന നOന്നട്ടുകെണ്ടന്ന� രസംtതി പരകേശാ	ധാനയംല് നന്ന� വ,ക്ത7	ണ്�. 2017-18 ല് 7	ത്രം�
മുന്നൂകേറി	ള�  കുപ്പ്  കേതിന് വല്പാന നOPയംട്ടുണ്ട�.  കേബ	ട്ട്ലും�ള് കേതിന് നറിയ്ക്കുന്നതിന	യം  നല്
�യംതികേന്റ്കേയം	,  ആയംതി�  വല്പ്പ്ന  നOത്തുന്നതികെന്റ്കേയം	  വവരങ്ങള് യംഥാ	സം7യം�  കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുP	കെതിയം	ണ്� കേതിന് വല്പ്പ്ന നOത്തുന്നതി�. 
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കേതിന് വല്പ്പ്ന സം�ബന്ധിച്ചു�, കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് സം�ബന്ധിച്ചു� മുന് ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്
പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടു�  അപ	�തി�ള്  പരഹിരച്ച്�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  പരപ	ലാക്കുന്നതില്  കേവണ്ടത്രം
ശ്രീദ്ധം നല്�യംട്ട്കെല്ലന്ന� ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു. 

b)   റിഫ്ലക്ടവ� റിബ്ബ്ണ്  

കൃഷിയംOങ്ങളല്  നന്ന�  പക്ഷ�കെള  അ�റ്റ്  നര്ത്തുന്നതിന	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന
റിഫ്ലക്ടവ� റിബ്ബ്ണ് വല്പ്പ്ന അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ഓര്ണ്ണാകേP	ളജി വകുപ്പ്ല് നന്നു� നOത്തുന്നുണ്ട�. 60
രൂപയുകേOയു�, 80 രൂപയുകേOയു� റിബ്ബ്ണു�ള	ണ്� വല്പ്പ്ന നOത്തുന്നതി�. രസംtതി പ്ര�	ര� വല്പാന
നOത്തുന്ന റിഫ്ലക്ടവ�  റിബ്ബ്ണു�ളുകെO എണ്ണാവും� അകേതി തിയംതിയംല് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് കുറിവ�
കെചയ്യുന്ന എണ്ണാവും� തിമ്മ്യൂല് കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  7	ത്രം7ല്ല രസംtതിയംകെലാ തിയംതിയംല്ല കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംറില് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�. വശാ|	�ശാങ്ങള് തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

രസംtതി ന�, 
തിയംതി

രസംtതി പ്ര�	ര� വല്പാന 
നOPയം റിബ്ബ്ണു�ളുകെO 
എണ്ണാ� & നരക്ക�

അപ	�തി

17/63167, 
23.03.2017 2 എണ്ണാ� @60 രൂപ

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 1 എണ്ണാ� 7	ത്രം� കുറിവ� 
കെചയ്തു

33/63167, 
30.03.2017

5 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO റിബ്ബ്ണ് 
കുറിവ� കെചയ്തു

35/63167, 
30.03.2017 2 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO റിബ്ബ്ണ് 
കുറിവ� കെചയ്തു

36/63167, 
30.03.2017

1 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO റിബ്ബ്ണ് 
കുറിവ� കെചയ്തു

43/63167, 
31.03.2017 3 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO റിബ്ബ്ണ് 
കുറിവ� കെചയ്തു

59/63167, 
13.06.2017

1 എണ്ണാ� @ 60 രൂപ കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് ഇല്ല

60/63167, 
13.06.2017

4 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO റിബ്ബ്ണ് 
കുറിവ� കെചയ്തു, തിയംതി കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി� 
13.05.2017

61/63167, 
13.06.2017 1 എണ്ണാ� @ 80 രൂപ

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 60 രൂപയുകെO 1 എണ്ണാ� 
13.05.2017 നു� 80 രൂപയുകെO 1 എണ്ണാ� 
27.05.2017 നു� കേരഖകെപ്പ്ടുP
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c)   കേബ	കെറിപ�   (BoRep)  

കൃഷിഭൂ7യംല്  നന്നു�  �	ട്ടു  പന്ന�കെള  അ�റ്റ്  നര്ത്തുന്നതിന	യം  തിയ്യാ	റി	ക്കയം
ഉത്പന്ന7	യം കേബ	കെറിപ� രസംtതി പ്ര�	ര� വല്പാന നOത്തുന്നതികെന്റ് അളവും� അകേതി തിയംതിയംല്
കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  കുറിവ�  കെചയ്യുന്ന  അളവും�  തിമ്മ്യൂല്  കെപ	രുPകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  7	ത്രം7ല്ല
രസംtതിയംകെലാ  തിയംതിയംല്ല  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്നതി�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
തി	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

രസംtതി ന�, 
തിയംതി

രസംtതി പ്ര�	ര� വല്പാന 
നOPയം അളവ�

അപ	�തി

62/63167, 
13.06.2017 2 �.ഗ്രി	� @100 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് തിയംതി 13.05.2017

63/63167, 
13.06.2017

80 �.ഗ്രി	� @ 100 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് 13.05.2017 ന� 8 �.ഗ്രി	�
7	ത്രം� കുറിവ� കെചയ്തു.

64/63167, 
13.06.2017 1 �.ഗ്രി	� @100 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് തിയംതി 13.05.2017

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറികെന്റ് പരപ	ലാPല് സ്ഥാ	പകേ7ധാ	വ കേവണ്ടത്രം ശ്രീദ്ധം പുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�.

1-4-41-3 കെതിറ്റ്	യം യം	ത്രം	കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്ക വണ്ട വ	O� ഇനPല് നല്�യം 97008/-രൂപ
നര	�രക്കുന്നു

സം�സംഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് പ്രകേതി,� പദ്ധംതിയം	യം -Severity of mealy bug infestation
എന്ന  കെപ്ര	 ജിക്ടല്  ഡി	റ്റ്	  �ലാക്ഷന്  നOത്തുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  വ	ഹിനങ്ങള്
വ	O�കെക്കടുP�  ഉപകേയം	ഗച്ച്  ഇനPല്  2,63,750  /-രൂപ  കെചലാവ	യംട്ടുണ്ട�.  ഇതില്  പലാ
ബല്ലു�ളലും� സം7ര്പ്പ്ച്ച് വ	ഹിനPകെന്റ് Nപ്പ്�  ഷിtറ്റു�ളല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംരക്കുന്ന വവരങ്ങള്
പ്ര�	ര� യം	ത്രം കെചയ്ത ദൂരവും� അതിന�  ഉപകേയം	ഗച്ച് സം7യംവും� യുക്തരഹിതി7	ണ്�.  കെവറു�  12
7ണ്ക്കൂറിനുള്ളാല്  1084  �.7  സംഞ്ചിരച്ച്�  7tലാ  ബഗ്ഗു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 3tല്ഡി�  സംര്കേവ്വ പൂര്
Pയം	ക്ക  തിരച്ചുവന്നതി	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുPയം  ബല്ലു�ള്  കേപ	ലും�  ഇതില്  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.
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ക്ര7 
ന�

ബല് നമ്പര്, 
കെചക്ക� നമ്പര് തു�

Claim കെചയ്ത 
വ	ഹിന 
നമ്പര്, വണ്ട

യം	ത്രം ദൂര�,സം7യം� സംഞ്ചിരച്ച് സ്ഥാലാങ്ങള്

1
318/2017-
18/877111/ 27-3-18 13008

KL08/AL1231
ടൂറിസ്റ്റം� O	ക്സ

1084km/ 6AM-6PM/ 
28-2-2018

പ	ലാക്ക	O�,  
ഏറിണ്	കുള�

2 315/17-18/877108/
26-3-18

12000 KL08/AU3046
ടൂറിസ്റ്റം� O	ക്സ

1000KM/ 5AM-8PM/
26-02-2018

കേ�	ഴികേക്ക	O�, വയംന	O�

3
311/17-18/877105/ 
20.03.18 36000

KL8/BE/4156
ടൂറിസ്റ്റം� O	ക്സ

3000KM/ 26-03.18/ 
6AM TO 28-03-
2018/6PM

ഏറിണ്	കുള�, കേ�	ട്ട്യം�, 
ആലാപ്പുഴി, 
പPന�തിട്ട്, 
തിരുവനന്തപുര�

4
319/17-18/ 
877112 /28.03.18 36000

KL8/AQ6146
ടൂറിസ്റ്റം� O	ക്സ

3000KM/ 
17.03.2017/ 6AM TO
19.03.2018/ 5PM

�ണ്ണൂര്, �	സംര്കേഗ	ഡി�, 
വയംന	O�

ആകെ� 97008

O സം	ഹിചര,Pല് Nപ്പ്� ഷിtറ്റ്ല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയം വ	ഹിന നമ്പറു�ള് കേ7	കേട്ട്	ര് വ	ഹിന
വകുപ്പ്കെന്റ്  ഔകേ|,	ഗ�  കേരഖ�ളു7	യം  ഒത്തുകേന	ക്കയംകേപ്പ്	ള്  കേ7ല്  പട്ട്�യംല്  ടൂറിസ്റ്റം�
O	ക്സയം	യം കേരഖകെപ്പ്ടുPയം ക്ര7നമ്പര് 1,2,3 എന്നവ ഇരുചക്ര വ	ഹിനങ്ങള	ണ്� ക്ര7നമ്പര് 4
ആ�കെട്ട്  കേന	ണ് N	ന്കേÁ	ര്ട്ട്�  സംm�	ര,  വ	ഹിനവും7	ണ്�.  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം
ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്.4/14-06-18)  ലാഭാച്ച്  7റുപOയംല്  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  യം	ത്രം�ള്
നOPയംട്ടുകെണ്ടന്നു�  ഇPര�  അപ	�തി�ള്  ആവര്Pക്കകെല്ലന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതി�
തൃപ്ത�ര7ല്ല.ആയംതിന	ല്  കെതിറ്റ്	യം  യം	ത്രം	കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്ക  വണ്ട  വ	O�  ഇനPല്
നല്�യം  97008 /-രൂപ നര	�രക്കുന്നു.  O  തു� ഉPരവ	|യം	യം സ്ഥാ	പന കേ7ധാ	വയംല്
നന്ന� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-41-4 വണ്ടവ	O� - വ�7	റ്റ് കെചലാവ� കെചയ്തു

GOK PLAN-Severity of mealy bug infestation  എന്ന കെപ്ര	 ജിക്ടല് ഡി	റ്റ്	 �ലാക്ഷന്
നOത്തുന്നതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� വണ്ടവ	O� ഇനPല് കെപ്ര	ജിക്ടല് അനുവ|ച്ച് അകേലാ	കേക്കഷിന്
(333)  193700/-രൂപ ആണ്�.  എന്ന	ല് ഈ ഇനPല്  263750  /-രൂപ കെചലാവ�  കെചയ്യു�യു�
ആധാ�രച്ച്  70050/-രൂപ  ‘840  ’ എന്ന  ശാtര്ഷി�Pല്  ഉള്കെപ്പ്ടുP  വ�7	റ്റ്  കെചലാവ�
കെചയ്യു�യു� കെചയ്തു. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.
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കെപ്ര	ജിക്ടല് അനുവ|ച്ച് 
അകേലാ	കേക്കഷിന്(333)

ഈ ഇനPല് 
വന്ന കെചലാവ�

വ,തി,	സം� റി7	 ര്ക്സ�

193700 263750 70050
അധാ�� കെചലാവഴിച്ച് തു� 840 
എന്ന ശാtര്ഷി�Pല് നന്നു� 
കെചലാവ	ക്ക.

O ഇനPല് അനുവ|ച്ച്തില് കൂടുതില് കെചലാവ	ക്കയംതിന� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 
അ�ഗt�	ര� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-42 കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് പ്ലാ	ന്റ്� ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി & കേ7	ളക്കുലാ	ര് ബകേയം	ളജി,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-42-1 3നഷി�ഗ� സ്ക്കൂള് ഇന് ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി- പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO പങ്കി	ളP� 
ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നല്ല

2012-13  വര്ഷികെP കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെO ഭാ	ഗ7	യം	ണ്� കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് പ്ലാ	ന്റ്�
ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി ആന്റ്� കേ7	ള�óലാ	ര് ബകേയം	ളജി  ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്ല് 3നഷി�ഗ�  സ്ക്കൂള് ഇന്
ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി  ആര�ഭായ്ക്കുന്നതി�.  ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി  ബരു|ധാ	ര�ളുകെO  �ഴിവും�ള്
വ�സംപ്പ്യ്ക്കുന്നതിലൂകെO,  വ,വസം	യം,ഗകേവഷിണ്,അക്ക	|7ക്ക�  കേ7ഖലാ�ളകെലാ  വവധാങ്ങള	യം
ആവശാ,ങ്ങള്ക്ക�  അവകെര  ഉപയുക്തര	ക്കു�യു�,  വവധാ  ഗ്രൂപ്പ്�  പ്രവര്Pനങ്ങള്
ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതിന� അവകെര പ്ര	പ്തര	ക്കുന്നതിലൂകെO സംmയം� സം�രഭാ�തിm� വളര്ത്തു�യു� കെചയ്യു�
എന്നതി	ണ്�  ഈ കേപ്ര	ജിക്ട�  ലാക്ഷ,�  കെവയ്ക്കുന്നതി�.  ഒ	കേര	  വര്ഷിവും�  20  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്
ക്ക	ണ്�  പ്രകേവശാന�.  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  വവധാ  വ,വസം	യം,  ഗകേവഷിണ്,  അക്ക	|7ക്ക�
സ്ഥാ	പനങ്ങളല് കേനരട്ട്� പരശാtലാന� കേനടുന്നതിനുള്ളാ സം	ഹിചര,വും� ഈ കേപ്ര	ജിക്ട� നല്കുന്നു.
2012-13 മുതിലുംള്ളാ ഈ കേപ്ര	ജിക്ട� പ്രവര്Pനങ്ങളുകെO സം�ക്ഷപ്ത വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി�
കെഹിഡി� 
ഒ	3� 
എകെക്ക�ണ്ട�

കെചലാവും തു�
പ്രതിtക്ഷക്കുന്ന പരശാtലാന	ര്
ത്ഥ�ളുകെO എണ്ണാ�

പ്രകേവശാന� കേനOയം 
പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO 
എണ്ണാ�

2012-13 9302 15,87,917 20 4

2013-14
9302 32,56,085

20 52027 78,350

2014-15 2127 20,22,443 20 --

2015-16 2127 3,53,817 20 --

2016-17 2127 8,67,461 20 3

2017-18
2127 15,75,922

20 52196 19,74,825

ആകെ� 1,17,16,820 120 17

2012-13  മുതില്  2017-18  വകെര വവധാ കെഹിഡി� ഒ	3� എകെക്ക�ണ്ടു�ളലാ	യം 3നഷി�ഗ�
സ്ക്കൂള് ഇന് ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി എന്ന കേപ്ര	ജിക്ടന	യം  1,17,16,820  രൂപ	 കെചലാവഴിച്ച്ട്ടു� ആകെ�
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പരശാtലാന�  നല്�	ന	യംതി�  17  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  7	ത്രം7	ണ്�.  ഒ	കേര	  വര്ഷിവും�  20
പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� വtതി� പ്രകേവശാന� നല്�	ന് ലാക്ഷ,7ട്ട്ട്ടു� ആറു വര്ഷിവും� കൂO 17 കേപര്
ക്ക�  7	ത്രം7	ണ്�  പരശാtലാന�  നല്�	ന	യംതി�.  ആവശാ,7	യം  എണ്ണാ�  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO
അഭാ	വ� ഈ കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ലാക്ഷ,ങ്ങള് കൈ�വരയ്ക്കുന്നതിന� വഘ	തി7	കേയംക്ക	�. ഈ കേപ്ര	ജിക്ട�
വരു�  വര്ഷിങ്ങളലും�  തുOരുന്നതിന	ല് കൂടുതില് പരശാലാന	ര്ത്ഥ�കെള  ആ�ര്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു�,
പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO  പങ്കി	ളP�  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ളാ  നOപO�ള്
സംmt�രയ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

ഒ	ഡിറ്റ്� നര്കേäശാങ്ങള്

1.  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO  പ്രകേവശാന�  വര്ഷിPല്  ഒരു  പ്ര	വശാ,�  എന്നതി�,  വര്ഷിPല്
രകേണ്ട	, അതിലാധാ�� പ്ര	വശാ,കേ7	 നOP	വുംന്നതി	ണ്�.

2.  പ	ഠ,പദ്ധംതിയു�  പരശാtലാനക്ക	ലായംളവും�  കെസം7സ്റ്റംര്  സം�വധാ	നPല്  ക്ര7t�രച്ച്	ല്
പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ളുകെO  പ്രകേവശാന�  വര്ഷിPല്  രണ്ട�  പ്ര	വശാ,7	യം  നOത്തുന്നതിന�
സംഹി	യം�ര7	കു�.

3.  ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി  ബരു|തിലാPല് പഠപ്പ്യ്ക്കുന്ന സ്ഥാ	പനങ്ങളു7	യം കൈ�കേ�	ര്P� ഈ
കേപ്ര	ജിക്ടകെന സം�ബന്ധിച്ച്� കൂടുതില് പ്രചരണ്� നOകേPണ്ടതി	ണ്�.

4.  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  അന	�ര്ഷി�കെ7ന്ന�  �രുതി	വുംന്ന  20000 രൂപ	  കേ�	ഴ്സ്�  3tസം�
ഭാ	ഗ�7	കേയം	,  പൂര്ണ്7	കേയം	  ഒഴിവ	ക്ക,  പ�ര�  സ്ഥാ	പന�  നല്കുന്ന  ഇന്ഡിസ്ട്രായംല്
കെNയംന�ഗ� 3tസം�  (25000  രൂപ	)  പരശാtലാന	ര്ത്ഥ�ള് തികെന്ന വഹിയ്ക്കുന്ന സം�വധാ	ന� ഏര്
കെപ്പ്ടുത്തു�.

1-4-42-2 യം	ത്രം	ബP ബല് -അപ	�തി�ള്
സം.ബ.വ.ന�./തിയംതി 8-6/2017-18 തി.20/06/2017

തു� 35370 രൂ 

കെചലാവ� ശാtര്ഷി�� 317-40-2027-300
കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് കെവ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര� ,CPBMB യംല് വര്ക്ക�ഗ� അകേറിഞ്ചി�കെ7ന്റ്ല് കെപ്ര	3

&കെഹി ഡികെന്റ്  തി	ല്ക്ക	ലാ�  ചു7തിലാ  വഹിച്ച്  (01/04/17  മുതില്  30/06/2017  വകെര)  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രPകെലാ കെപ്ര	3. കേഡി	.ആബതിയ്ക്ക്� ,തികെന്റ് ചു7തിലാ	 നര്
വഹിണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� പട്ട്	മ്പയംല് നന്ന� കെവള്ളാ	നക്കരയംകേലായ്ക്ക്� നOPയം യം	ത്രം�ള്ക്ക�
യം	ത്രം	ബP അനുവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് യം	ത്രം	ബP ബല്ലകെലാ അപ	�തി�ള്
ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

1) യം	ത്രം	ബല് ഉന്നതി	ധാ�	ര�ള് ആരു� തികെന്ന കേ7കെലാ	പ്പ്� (Counter sign)ച	ര്Pയംട്ട്ല്ല.
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2) 3നഷി�ഗ� സ്ക്കൂള് ഇന് ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി (2027) എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടു7	യം ബന്ധി7ല്ല	P ഈ
യം	ത്രം�ള്ക്കുള്ളാ യം	ത്രം	ബP 2027 കെഹിXല് നന്ന� അനുവ|ച്ചു.

3) കേഡി	.ആബതിയുകെO അOസ്ഥാ	നശാമ്പള� എത്രംകെയംന്ന� ബല്ലല് കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

4)  കെ�.എ3�.  സം.ആര്ട്ട്ക്കള്  53(ബ)  അനുസംരച്ച്�  യം	ത്രം  നOPയം  7	സംPനുകേശാഷി�
വരുന്ന 7	സം� 7	ത്രംകേ7 യം	ത്രം	ബP പണ്7	യം അനുവ|യ്ക്ക്	ന	വൂ.എന്ന	ല് കേഡി	.ആബതിയ്ക്ക്�
ജൂണ് 2017 7	സം� നOPയം യം	ത്രം�ള്ക്ക� ആ 7	സം� തികെന്ന യം	ത്രം	ബP അനുവ|ച്ചു.

5)  യം	ത്രം	ബP	 ബല് പണ്7	യം നല്കുന്നതി�  20/06/2017 -ന	ണ്�.  എന്ന	ല് ഈ ബല്ലല്
തികെന്ന  21/06/2017,23/06/2017,24/06/2017  എന്നt |വസംങ്ങളകെലാ യം	ത്രം�ള്ക്ക�  യം	ത്രം	ബP
അനുവ|ച്ചു.

6)  CPBMB  യംല്  ച	ര്ജി�  നര്വഹിച്ച്  ഒ	കേര	  |വസംവും�  പട്ട്	മ്പയംല്  നന്ന�
കെവള്ളാ	നക്കരയംകേലായ്ക്കു� തിരച്ചുമുള്ളാ യം	ത്രം	കെചലാവ	യം  1310  രൂപ	 വtതി� അനുവ|യ്ക്കു�യം	ണ്�
കെചയ്തട്ടുള്ളാതി�.എന്ന	ല്  പലാ  |വസംങ്ങളലും�  ഹി	ള്ട്ട്�  ഉള്കെപ്പ്കെO  യം	ത്രം	ബP
അനുവ|യ്ക്കുന്നതിനുള്ളാ സം	ഹിചര,� ഉണ്ട	യംരുന്നു.

7)  ജി.ഒ(പ)  ന�. 137/2016  3ന് തിയ്യാതി  09.09.2016  പ്ര�	ര� ഉകേ|,	ഗസ്ഥാരുകെO യം	ത്രംബP
പരധാ പുതുക്ക നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.കേഡി	.ആബതിയ്ക്ക്�  03/17  മുതില് 06/17  വകെരയുള്ളാ 7	സംങ്ങളകെലാ
യം	ത്രംബP  ബല്ലൂ�ളല്  പ്രതി7	സം,കൈത്രം7	സം  പരധാ  ലാ�ഘക്കുന്നതി	യം
�	ണുന്നു.വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

യം	ത്രം
നOPയം
7	സം�

C.B.V. No.
Date

അനുവ|ച്ച്
യം	ത്രംബP

അനുവ|
നtയം7	യം
യം	ത്രംബP

കൂടുതില്
നല്�യം
തു�

കെഹിഡി�
ഒ	3�
അകെക്ക�ണ്ട�

റി7	ര്ക്സ�

04/17
08/6-2017-
18.20-6-17 9170 4900 4270 2027

സം�സ്ഥാ	നതി
ലാ�-
യം	ത്രം	പരധാ
എന്ന നലായംല്

05/17 08/6-2017-
18.20-6-17

13100 4900 8200 2027 -O-

06/17
08/6-2017-
18.20-6-17 13100 4900 8200 2027 -O-

ആകെ�
35370 14700 20670

കൂടുതില് നല്�യം 20670 രൂപ	 തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-43 �മ്മ്യൂ�ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുP

1-4-43-1 രസംtതി പുസ്ത�ങ്ങളുകെO ഉപകേയം	ഗPകെലാ  അപ	�തി�ള്

ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവകെലാ രസംtതു�ളകെലാ ഉപകേയം	ഗPല് തി	കെഴി പറിയുന്ന അപ	�തിള്
�	ണുന്നു.

*  രസംtതി പുസ്ത�ങ്ങളല് സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്� ഓ3� ��ണ്ട� എഴുതി അധാ�	രകെപ്പ്ട്ട് ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന്
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.  രസംtതി  പുസ്ത� നമ്പര് – 60846,  60847,  60848,  63573,  63574,
63575, 63576, 63577, 63578, 63579, 63580, 63581.

*  രസംtതി�ളല് ഡിബള് കൈസംഡി�  �	ര്ബണ് ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്� തി	കെഴി കേചര്
ക്കുന്നു.

രസംtതി പുസ്ത� നമ്പര് രസംtതി നമ്പര്
60848 54 to 60, 72 to 74
60847 11,40 to 43,48,49, 55 to 59,100
63573 18 to 35,47 to 95

63574
11,12,39,41 to 62, 64 to 65 ,67 to

82, 92 to95, 100
63576 8 to 11, 88
63577 70
63578 5,9,26,27,34,39to79
63579 46,47,63,65,91

കേ7ല്  സം	ഹിചര,�  നലാനല്ക്കുകേമ്പ	ള്  അച്ച്Oച്ച്  പുസ്ത�Pകെന്റ്  ലാtഫു�ള്
രസംtത്പുസ്ത��  കൈ�7	റ്റ്�  കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്ന  വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങളല്  ദുരുപകേയം	ഗPന�
�	രണ്7	കേയംക്ക	�.  ആയംതിന	ല്  ഇPര�  അപ	�തി�ള്  ആവര്Pക്ക	തി  രക്ക	ന്
ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-43-2 രസംtതി പുസ്ത�ങ്ങളകെലാ രസംtതി�ള് നഷ്ടം�-ധാന	പഹിരണ് സം	ധാ,തി നലാനല്ക്കുന്നു

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷികെP  ഓഡിറ്റ്ല്  രസംtതി  പരകേശാ	ധാനയംല്  രസംtതി
പുസ്ത�ങ്ങളകെലാ രസംtതി�ള് നഷ്ടം7	യം �	ണുന്നു.
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1.11.17  മുതില്  ഓഡിറ്റ്�  തിയംതി  1.12.18  വകെര  രസംtതി�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്  രസംtതി
പുസ്ത�Pകെന്റ്  3 കേപജു�ള് ഡൂപ്ളകേ�റ്റ്� കേ�	പ്പ് ഉള്കെപ്പ്കെO നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തി	യം പരകേശാ	ധാനയംല്
�ണ്ടു. നഷ്ടംPകെന്റ് വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

രസംtതി 
പുസ്ത� ന� 

രസംtതി ന� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തികെന്റ് 
സംmഭാ	വ�

റി7	൪ക്ക�സം�

60848 53 original& 
Duplicate

രസംtതി പ്ര�	ര� �ളക്ഷന് തു� RDR രജിസ്റ്റംറില് 
കേരഖകെപ്പ്ടുPരുന്നു. 53/60848-150/-രൂപ O തു� 
ബ	ങ്കില് അOവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.

63573 37
original& 
Duplicate

ഒ	ഡിറ്റ്� പരകേശാ	ധാനയംല് നഷ്ടം7	യം രസംtതി 
�	7കേധാനു 7	ഗസംന� ലാഭാച്ച് വരസം�ഖ,യം	കെണ്ന്ന� 
�കെണ്ടP. 37/ 63573 -125/-രൂപ 

63574 28 original& 
Duplicate

ഒ	ഡിറ്റ്� പരകേശാ	ധാനയംല് നഷ്ടം7	യം രസംtതി 
�	7കേധാനു 7	ഗസംന� ലാഭാച്ച് വരസം�ഖ,യം	കെണ്ന്ന� 
�കെണ്ടP. 28/ 63574 -125/-രൂപ

നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട് രസംtതി�ള് ഉള്ളാ രസംtതിപുസ്ത�ങ്ങളല് അധാ�വും� ഡിബള് കൈസംഡി� �	ര്
ബണ്  ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഒ	ഡിറ്റ്�  പരകേശാ	ധാനയംല്  നഷ്ടം7	യം  രസംtതി�ള്
ഏതികെന്റ്യം	കെണ്ന്നു�, നഷ്ടം7	യം സം	ഹിചര,� വലായംരുത്തു�യു�, തു� തിരകെ� അOവ	ക്കു�യു�
കെചയ്തു(17/12/2018 -SBT-OLLUKKARA A/C NO 57036603110 Rs. 250/-).  എങ്കിലും� രസംtതു�ള്
നഷ്ടം7	വുംന്നതി�  ന,	യംt�രക്ക	വുംന്നതില്ല.  ഇPര�  സം	ഹിചര,ങ്ങള്  തുOര്ന്ന�  ആവര്
Pക്ക	തിരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-43-3 രസംtതി പ്ര�	ര� �ളക്ഷന് തു� ബ	ങ്കില് അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല, സം	മ്പP� ക്ര7കേക്കOന� 
സം	ധാ,തി നലാനല്ക്കുന്നു

2017-2018 സം	മ്പP�  വര്ഷിPല്  രസംtതി  പ്ര�	ര�  �ളക്ഷന്  നOPയം  തു�
മുഴുവന	യു� ബ	ങ്കില് അOവ	ക്കയംട്ട്ല്ല,വവര� തി	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു. 

രസംtതി 
�ളക്ഷന് 
തിയംതി

രസംtതി പുസ്ത� 
നമ്പര്/�ളക്ഷന് തു�

�ളക്ഷന് അOവ	ക്കയംതികെന്റ് 
വവര�

26/12/2017 
63573 
(1 മുതില്100 വകെര)

30/12/2017
a/c no- SBI 37311388882 
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മുതില്
31/12/2017 
വകെര

67280/-രൂപ KALPPADHINU 
18250/--രൂപ

63574
(1 മുതില്100 വകെര) 
86720/-രൂപ

30/12/2017
a/c-no-SBI 57036603110 Prime 
Publication
78750/-രൂപ

60846(86 മുതില് 100 
വകെര)
9835 രൂപ 

1/1/2018
a/c no- SBI 37311388882 
KALPPADHINU 
13500/-രൂപ

1/1/2018
a/c-no-SBI 57036603110 Prime 
Publication
51420/-രൂപ

ബ	ങ്കില് അOവ	കേക്കണ്ട 
ആകെ� �ളക്ഷന് തു� -
163835/-

ബ	ങ്കില് അOവ	ക്കയം തു�-
161920/-

അOവ	ക്കയംതില് 
കുറിവ� 
163835-
161920=1915/-

രസംtതി പ്ര�	ര� �ളക്ഷന് ലാഭാച്ച്തില്,അOവ	ക്കയംതില് കുറിവ�  വന്ന തു�  1915/-രൂപ
ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറികെയം തുOര്ന്ന� തിരകെ� അOവ	ക്ക (17/12/2018 -SBT-OLLUKKARA A/C NO
57036603110 ). �ളക്ഷന് തു� കൃതി,7	യം ബ	ങ്കില് നകേക്ഷപക്കുന്നതില് അധാ�	ര�ള് ശ്രീദ്ധം
പുലാര്കേPണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-44 പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-44-1 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കെചO�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|ന� - ഉല്പ്പ്	|ന കെചലാവ� കൂടുതില്

'6122'  എന്ന ശാtര്ഷി�Pലുംള്ളാ റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� O കേ�ന്ദ്രPല്
Oഷിó�ള്ച്ച്ര്  കെചO�ളുകെO  ഉല്പ്പ്	|നവും�  വപണ്നവും�  നOക്കുന്നുണ്ട�.  ഇതികെന്റ്  ഉല്പ്പ്	|ന
കെചലാവും�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  സ്ഥാ	പനPന�  വലായം  കേതി	തില്  സം	മ്പP�  നഷ്ടം�
സം�ഭാവച്ച്തി	യം �	ണുന്നു. 

I. 2017 - 18   സം	മ്പP� വര്ഷിPല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കെചO�ളു� അതികെന്റ് മൂലാ,വും�  

ക്ര7 ന�. ഇന�
എണ്ണാ�
(stock register USAIM,
VOL.III Page no.187-210)

യൂണ്റ്റ്� വലാ മൂലാ,�

1 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കെചങ്കി|ള 132 25 3300

2 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കേനന്ത്രന് 525 25 13125

3
Oഷിó�ള്ച്ച്ര്
കെചങ്ങ	ലാകേക്ക	Oന് 155 35 5425

4 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് ഞാ	ലാപൂവന് 25 30 750

5 Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കേറി	ബസ്റ്റം 321 25 8025

ആകെ� 30625

II. 2017 - 18   സം	മ്പP� വര്ഷിPകെലാ Oഷിó�ള്ച്ച്ര് കെചO�ളുകെO ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം   
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെചലാവും�ള്

എ) Oഷിó�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� പ്രവര്Pന�- സ്കീംല് അസംസ്റ്റംന്ഡു�ള്ക്ക� (3 കേപര്) 
നല്�യം കേവതിന�

2,81,942

ബ) ലാ	ബ� വൃPയം	ക്കല്(1) 72,000

സം) Oഷിó�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� പ്രവര്Pന�- �ര	ര് കെതി	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� നല്�യം 
കേവതിന�

20,936

ഡി)

ലാ	ബ� വൃPയം	ക്കല്, റിt കേപ	ട്ട്�ഗ�, ഹി	ര്ഡിന�ഗ� എന്നവയ്ക്ക്	യം 
ഉപകേയം	ഗച്ച് സ്ഥാര കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO( DMS രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�)കേവതിന�
462 7നുഷി,|ന� x814.(സ്ഥാ	പനPകെലാ എറ്റ്വും� കുറിഞ്ഞി ശാമ്പള 
കെസ്കീംയംലാലുംള്ളാ കെതി	ഴിലാ	ളയുകെO പ്രതി|ന നരക്ക�)

3,76,068
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ഇ) Oഷിó�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� ഇലാ>സ്റ്റം ച	ര്ജ്ജ്�( �ണ്സം�7ര് നമ്പര് 16294) 79,332

എ3�) Oഷിó�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ�- അറ്റ്കുറ്റ് പണ് 22,500

ആകെ� കെചലാവ� 8,52,778/-

III.   വ,തി,	സം�  

വ,തി,	സം� = ആകെ� കെചലാവ� - കേസ്റ്റം	ക്ക� മൂലാ,�

8,52,778 - 30,625 = 8,22,153/-

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കെചലാവല്  1,36,546/-  രൂപ  7	ത്രം7	ണ്�  '6122'  എന്ന Oഷിó�ള്ച്ച്ര്
കെചO�ളുകെO  ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടല്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളു.
ബ	ക്ക  7,16,232/-  രൂപ കേന	ണ് പ്ലാ	നല് നന്നു�,  6120  റികേവ	ള്വ�ഗ�  3ണ്ടല് നന്നു7	ണ്�
കെചലാവ	ക്കയംരക്കുന്നതി�.

ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� ലാഭാ,7	യം 7റുപOയംല് O ഉല്പ്പ്	|ന
യൂനറ്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Pന�  നര്ത്തു�യം	കെണ്ന്നു�  ദ്ര	വ�  രൂപPലുംള്ളാ  സം�കേഡി	കേ7	ണ്സം�,
കൈNകേക്ക	ഡിര്മ്മ്യൂ  എന്നവയുകെO  ഉല്പ്പ്	|ന  യൂനറ്റ്	യം  ഇതികെന  7	റ്റ്	ന്  തിtരു7	നച്ച്തി	യു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  �ഴിഞ്ഞി  രണ്ടു  വര്ഷിങ്ങളല്  7	ത്രം7	യം  (2015-16,2016-17)
സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് പ്രകേതി,� പ്ലാ	ന് കെപ്ര	ജിക്ട	യം " Commercial Micro Propagation of
NCS-TCP"  എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടല്  Oഷിó�ള്ച്ച്ര്  ലാ	ബകേലാക്ക	വശാ,7	യം  ഉപ�രണ്ങ്ങള്ക്ക	യം
420-  eqipment-  ശാtര്ഷി�Pല്  7	ത്രം7	യം  11,01,400/-  രൂപ  കെചലാവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.വവധാ
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല് നന്ന	യം  ആവശാ,Pനുള്ളാ അOസ്ഥാ	ന സം��ര,വും�,  വവധാ തിരPലുംള്ളാ
വലാകൂOയം ഉപ�രണ്ങ്ങളു� വ	ങ്ങയംകേശാഷി� ഇPരPല് പ്രവര്Pന� നര്കേPണ്ടവരുന്നതി�
കെപ്ര	ജിക്ട� നOPപ്പ്കെന്റ് പര	ജിയം� കൂOയം	ണ്�.

1-4-44-2 കൈ�7	റിയം സ്ഥാ	പനPകെന്റ് കൈവ|óതിച	ര്ജ്ജ്� കെസംന്Nല് നഴ്സ്റിയുകെO RF നന്നു� 
അOവ	ക്കയംതി� തിരകെ� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

കെസംന്Nല് നഴ്സ്റിയുകെO �tഴിലുംളള Oഷിó �ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� ,കെലാക്ച്ച്ര് ഹി	ള് & ഓ3tസം� റൂ�
എന്നവ 14-01-2013  ല് എസംര് എന്ന സ്ഥാ	പനPന� കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�.  ഈ സ്ഥാ	പനPല്
നന്നു�  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്  നOപOക്ര7Pല്  (CD-36/12  dt  10-01-2013)  Oഷിó  �ള്ച്ച്ര്  ലാ	ബ�
,കെലാക്ച്ച്ര്  ഹി	ള്  &  ഓ3tസം�  റൂ�  എന്നവയംകെലാ  കൈവ|óതി  ച	ര്ജ്ജ്നPല് വരുന്ന തു�
ACCER അOവ	ക്കണ്കെ7ന്നു� സൂചപ്പ്ചട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് �ണ്സം�7ര് ന�-9842 കെലാ(കൈ� 7	റിയം
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കെ�ട്ട്O�) 01/2013 മുതില്12/18 വകെരയുളള 7	സംങ്ങളകെലാ കൈവ|óതിച	ര്ജ്ജ്� 75329 /-കെസംന്Nല്
നഴ്സ്റിയുകെO RF നന്നു7	ണ്� അOവ	ക്കയംട്ടുളളതി�.  ഇപ്ര�	ര� കെസംന്Nല് നഴ്സ്റിയുകെO RF നന്നു�
കൈവ|óതിച	ര്ജ്ജ്�  അOവ	ക്കയംതി�  തിരകെ�  ഈO	ക്കുന്നതിനുള്ളാ  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�. കെചലാവും തു� തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-44-3 റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ട� - വരവല് കൂടുതില് കെചലാവ�

2017-18  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	രമുള്ളാ റികേവ	ള്വ�ഗ� 3ണ്ടു�ളുകെO വരവും കെചലാവും
�ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  വരവല്  കൂടുതില്  കെചലാവ�  �	ണുന്നു.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെO കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെചലാവ�

ശാtര്ഷി�� കെചലാവ�

6120 1,29,14,845

6121 2,07,552

6122 1,36,546

6182 4,67,605

6358 13,80,843

ആകെ� 1,51,07,391

വരവ�
പലാശാ,ജി എസം� O ഒഴികെ� 1,47,56,269

വ,തി,	സം�

കെചലാവ� വരവ� വ,തി,	സം�

1,51,07,391 1,47,56,269 3,51,122

1-4-44-4  കേലാബര് കെചലാവും�ളു� അഭാ,ന്തര വരു7	നവും�

2017-18  സം	മ്പP�  വര്ഷിPകെലാ  കേലാബര്  കെചലാവും�ളു�  കേ�ന്ദ്രPകെലാ  അഭാ,ന്തര
വരു7	നവും�  തിമ്മ്യൂല്  വലായം  വ,തി,	സം�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  3	�  പ്രവര്Pനങ്ങള്ക്ക	യം
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കേലാബര് ഇനPല് ഭാt77	യം തു� കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ള് ഇതിനുസംരച്ചുള്ളാ ആഭാ,ന്തര വരു7	ന�
ഇവകെO ലാഭാ,7	വുംന്നല്ല.

വശാ|	�ശാങ്ങള് -

കേലാബര് കെചലാവും�ള്

സ്ഥാര കെതി	ഴിലാ	ള�ള്(141) 94,33,649

�	ഷിmല് കെതി	ഴിലാ	ള�ള്(142) 4,66,831

ആകെ� 99,00,480

ആഭാ,ന്തര വരവ� (3	� റിവനó) 57,858

ഇതി� പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേOണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-45 കെസംന്Nല് കെNയംന�ഗ� ഇന്സ്റ്റംറ്റ്�ട്ട്�, 7ണ്ണുP

1-4-45-1- കൂടുതില് പരശാtലാന പരപ	O�ള് ഏകെറ്റ്ടുക്കണ്�

2017-18  വര്ഷിPകെലാ  വ	ര്ഷി�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�  സ്ഥാ	പനPന�  അധാ,	പ�
തിസ്ത�യംല് മൂന്നുകേപരു� 3	� ഓ3tസംര് തിസ്ത�യംല് മൂന്നുകേപരു� ഭാരണ് വഭാ	ഗPല് ഏഴി�
കേപരു�  1  കെതി	ഴിലാ	ളയു�  അOക്ക�  14  തിസ്ത��ള്  അനുവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഓഡിറ്റ്�  വര്ഷി�  8
തിസ്ത��ളല്  സ്ഥാര�  ജിtവനക്ക	രു�,  7റ്റുളളവയംല്  തി	ല്ക്ക	ലാ�  ജിtവനക്ക	രു�
കേജി	ലാകെചയ്യുന്നുണ്ട�  .  2017-18  വര്ഷി�  ആകെ�  നOPയം  149  പരശാtലാന  പരപ	O�ളല്
സ്ഥാ	പന�  കേനരട്ട്�  നOPയംതി�  8  എണ്ണാ�  7	ത്രം7	ണ്�.  141  പരശാtലാന  പരപ	O�ള്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെO വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ അധാ,	പ�കെര നOPപ്പ്ന� ഏല്പ്പ്ക്കു�യം	യംരുന്നു.
ആവശാ,Pന�  അOസ്ഥാ	നസം��ര,ങ്ങളു�,  7നുഷി,വഭാവകേശാഷിയു�,  ലാഭാ,7	കെണ്ന്നരകെക്ക
ഇPരPല്  പരശാtലാന  പരപ	O�ള്  7റ്റു  കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  ഏല്പ്പ്ക്കുന്നതി�  ഉചതി7ല്ല.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  പുതുതി	യം  കേസംവനPല്  പ്രകേവശാച്ച്  അസംസ്റ്റംന്റു7	ര്,  7റ്റ്�  ജിtവനക്ക	ര്
എന്നവര്ക്ക� വവധാ വഷിയംങ്ങളല് (ഉ|	:- സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7�, സ്റ്റം	റ്റ്�ട്ട്�, കേ�രള 3ന	ന്
ഷി,ല്  കേ�	  ഡി�,  കേ�രള  Nഷിറി  കേ�	ഡി�,  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  മുതിലാ	യംവ)
പരശാtലാന  പരപ	O�ള്  കേനരട്ട്�  നOത്തുന്നതിനു�,  �ര്ഷി�ര്ക്കുളള  കൂടുതില്  പരശാtലാന
പരപ	O�ള് ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതിനുമുളള നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-45-2- വശാ|t�രണ്� ലാഭാ,7	ക്കയംല്ല -കെചലാവ� തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

CBV  No:15/06-17,  CBV  No:16/06-17  (3യംല്  നമ്പരു�ള്:  Trg(1)207/16/Kdis  &
Trg(1)1051/16/Kdis) എന്നt വ�ച്ച്റു�ള് പ്ര�	ര� നOPയം ഏ�|ന പരശാtലാന പരപ	O�ള്ക്ക�
കെചലാവ	യം  തു��ളുകെO  ബല്ലു�ള്  കേശാഖരച്ച്�  വ�ച്ച്ര്  തിയ്യാ	റി	ക്കു�,  പരശാtലാ	ര്ത്ഥ�കെള
കേ3	ണ്ല് വളക്കു� തുOങ്ങയം കേജി	ലാ�ള്ക്ക� കേവതിന7	യം ശ്രീt.എബന് കെബന്ന എന്നയം	ള്ക്ക�
3000  രൂപ വtതി� ആകെ� 6000  രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�. 12000  രൂപയംല് തി	കെഴി 7	ത്രം� കെചലാവും
വന്നട്ടുളള പ്രസ്തുതി പരശാtലാന പരപ	O�ളുകെO ആകെ� കെചലാവകെന്റ് 25  ശാതി7	നകേP	ള� തു�
ശ്രീt.എബന്  കെബന്നക്ക�  കേവതിന7	യം  കെചലാവഴിക്ക	നുണ്ട	യം  സം	ഹിചര,�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംക്കുവ	ന്  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  നമ്പര്  12  തിtയംതി  21-10-2018  പ്ര�	ര�  നര്
കേäശാച്ച്രുന്നു.എന്ന	ല് സ്ഥാ	പന� 8-11-2018  ന� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപO “CBV No. 15/06-17, CBV
No.  16/06-17  എന്നt  കെവ�ച്ച്റു�ളല്  കേ7ല്  പര	7ര്ശാPല്  പറിയുന്ന  പ്ര�	ര�  ,ചലാവ	യം
തു�യുകെO  വശാ|t�രണ്�  ലാഭാ,7	ക്ക	ന	യം  കേ�	ഴ്സ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  �P�  അയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  7റുപO
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ലാഭായ്ക്കുന്ന  മുറിയ്ക്ക്�  ഓഡിറ്റ്ന�  ഹി	ജിര	ക്കുന്നതി	ണ്�"  എന്ന	ണ്�.  ഈ  സം	ഹിചര,Pല്  6000
രൂപയുകെO കെചലാവ� ഓഡിറ്റ്ല് തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-45-3- കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്കയംല്ല  കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു–

CBV No:26/06-17 രു.30000/-( കെചക്ക� ന�.756332/8-6-17) പ്ര�	ര� ശ്രീt.ജിയംന് കേജി	ര്ജി�,
ജില്ല	  യൂP�  കേ�	-ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,  കെനഹ്റു  യുവ��  കേ�ന്ദ്ര,  തൃശ്ശൂരന�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  �ര്
ഷി�ഭാവനPകെലാ മുറി�ള് വ	O�കെക്കടുP ശ്രീt.ജിയംന് കേജി	ര്ജി�,  രൂക്ഷ7	യം ജിലാക്ഷ	7� മൂലാ�
രണ്ട� O	ങ്കിര് കേലാ	റി കെവളള� കേനരട്ട്� വ	ങ്ങയം ഇനPല് കെചലാവ	ക്കയം 11000 രൂപയു� വ	O�
ഇനPല് 7Oക്ക നല്�	നുളള 19000 രൂപയു7	ണ്തി�.

ശ്രീt.ജിയംന് കേജി	ര്ജിന� രണ്ട� O	ങ്കിര് കേലാ	റി കെവളള� കേനരട്ട്� വ	ങ്ങയം ഇനPല് 11000
രൂപ നല്�	നുണ്ട	യം സം	ഹിചര,�,  ഇതി� സം�ബന്ധിച്ച്� �ര്ഷി�ഭാവന� കെ�യംര് കേOക്കര്/  3	�
ഓ3tസംറുകെO  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�,  കെവളള�  വ	ങ്ങയംതികെന്റ്  ഒറിജിനല്  ബല്,  ഓ3tസം�
നOപOക്കുറിപ്പു�ളുകെO പ�ര്പ്പ്� എന്നവ ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ,7	ക്കുവ	ന് ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര്
11 തിtയംതി 21-10-2018 പ്ര�	ര� ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു. എന്ന	ല് ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന� തൃപ്ത�ര7	യം
7റുപO ലാഭാ,7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  �ണ്ടജികെന്റ്� ബല്ലു�ള് പണ്7	ക്കുന്ന കേവളയംല് കേ�രള 3ന	ന്ഷി,ല്
കേ�	ഡികെലാ  ആര്ട്ട്ക്കള്  147  മുതില്  150  വകെരയുളളവയംകെലാ  വ,വസ്ഥാ�ള് നര്ബന്ധി7	യു�
പ	ലാകേക്കണ്ടതി	ണ്�. ആയംതിനുസംരച്ച്� കെവളള� വ	ങ്ങയംതികെന്റ് ഒറിജിനല് ബല്ലു�, 7റ്റ്� കേരഖ�ളു�
ഹി	ജിര	ക്കPതിന	ല് 11000 രൂപയുകെO കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു. 

1-4-45-4 �ര്ഷി� ഭാവനPകേലാക്ക� കേസം	ള	ര്പ	നല് കെവക്കുന്നതിന� ഡി.പ.പയ്ക്ക്� മുന്കൂര്തു� 
നല്� 9 7	സം7	യംട്ടു� പൂര്Pയം	യംട്ട്ല്ല

3യംല് ന� - Trg (1)1528/17
കെചക്ക� ന� -718679/18.11.17
തു� - 10 ലാക്ഷ�,

കെപ്ര	ജിക്ട� ന� Sp O 16 / Extn 3 CTI, 31. 3. 2017 കെലാ 86805/15 (ii) പ്ര�	ര� സം	കേങ്കിതി�
അനു7തി  ലാഭാച്ച്  കേ7ല്  കെപ്ര	ജിക്ടനു  കേവണ്ട  18/11/17  തിയ്യാതിയംല്  10  ലാക്ഷ�  രൂപ  �ര്ഷി�
ഭാവനല്  കേസം	ള	ര്  പ	നല്  കെവക്കുന്നതിന�  തു�  നല്�യംതി	യം  �	ണുന്നു.
ന	ളതുവകെരയം	യംട്ടു� പണ് പൂര്Pയം	യംതി	യം 3യംലാല് നന്നു� അറിയം	ന് �ഴിയുന്നല്ല. കേ7ല്
സം	ഹിചര,Pല്  O  പ്രവൃPയുകെO  പ്രവര്Pന  പുകേര	ഗതി,  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ,പത്രം�
എക്കെÁന്ഡിtച്ച്ര് വശാ|	�ശാങ്ങര് എന്നവ ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�. 
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1-4-45-5- �ര്ഷി� ഭാവനകെലാ മുറിവ	O�-കേരഖ�ള് ശാരയം	യം സൂക്ഷക്കുന്നല്ല

27/10/14 കെലാ NO Try (2) 793/14 നമ്പര് ഉPരവും പ്ര�	ര� സം റ്റ് ഐ കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്
തി	7സം  വവരങ്ങള്  ഉള്കെക്ക	ള്ളുന്ന  2  രജിസ്റ്റംറ്റു�ള്  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
രണ്ട� രജിസ്റ്റംറു�ളു�  Farm  superintendent,  CTI mannutty  കെയം അധാ�	രകെപ്പ്ടുP �	ണുന്നു.
അധാ�	രകെപ്പ്ട്ട് വ,ക്ത കേ7ല് പറിഞ്ഞി ഒ�óകെപന്സം പ്ര�	രമുള്ളാ വവരങ്ങള് ശാരയം	കെണ്ന്ന�
പരകേശാ	ധാന	  വകേധായം7	ക്ക  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.  എന്ന	ല് ഓഡിറ്റ്ന�  ഹി	ജിര	ക്കയം
2017-18  വര്ഷികെP  ഒ�óകെപന്സം  രജിസ്റ്റംറില്  കേ7ല്പറിഞ്ഞി  വധാ�  സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPലും�ള്
നOന്ന�  �	ണുന്നല്ല.  ഒ�óകെപന്സം രജിസ്റ്റംറില് തി	കെഴി പറിയുന്ന �	ര,ങ്ങള് നര്ബന്ധി7	യു�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേPണ്ടതി	ണ്�.

1 sl no
2 Name of Applicant /occupant
3 Designation
4 Address
5 Cell No
6 Purpose
7 Check in date and time
8 Check out date and time
9 Rent amound Rt no with date

�ര്ഷി�ഭാവനകെലാ മുറിയംല് തി	7സംക്കുവ	ന് ആഗ്രിഹിക്കുwന്ന വ,ക്ത നര്äഷ്ടം കേ3	റി�
പൂരപ്പ്ച്ച്�, രസംtതി പ്ര�	ര� വ	O� മുന്കൂര് അOച്ച്� , ഒ�óകെപന്സം രജിസ്റ്റംറില് കേപര� വവരങ്ങള്
കേചര്P	ണ്�  വ	O�മുറി  നല്കേ�ണ്ടതി�.  മുറി  വ	O�യ്ക്ക്�  എടുക്കുന്ന വ,ക്തതികെയം  സം�ബന്ധിച്ച്
പൂര്ണ്ണാ7	യം  വവരങ്ങള്  കേചര്കേക്കണ്ടതി�  ഒ�óകെപന്സം  രജിസ്റ്റംറിലാ	ണ്�.  എന്ന	ല്  മുറി
വ	O�കെ�ടുക്കുന്ന  പകുതിയംലാധാ��  വ,ക്തയുകെO  വവരങ്ങളു�  രജിസ്റ്റംറില്  കേചര്ക്കുന്നല്ല.
ഏതി	നു� ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7.ന�
രസംtതി പുസ്ത� നമ്പര്/രസംtതി 
നമ്പര്/തിയംതി

കേപര� /|വസം�/തു� 

1 59443/43/28-09-2017 Smt Sandra  34days @60. Rs-2040–

2 59443/65/24-10-2017
BRC, Koothuparanbu, kannur -
6-person, 5days@100 - Rs-3000

3 59443/70/31-10-2017 Sri Jomin - 16 days@60 - Rs-960

അപ	�തി�ള് ആവര്Pക്ക	തിരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-45-6- ഓ3tസം� ഉPരവും�ളല്ല	കെതി ജിtവനക്ക	ര് പണ്� കൈ��	ര,� കെചയ്യുന്നു

കേസ്റ്റംഷിനകെലാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  വഴിയം	ണ്�  രസംtതു  പുസ്ത�ങ്ങള് പണ്�  പരവന	യം
വതിരണ്� കെചയ്യുന്നതി�.  പണ്� സംmt�രക്കലാകെന്റ് ഉPരവ	|തിm�  ഒരു ഓ3tസം�  ഉPരവകെന്റ്
പന്ബലാPലാല്ല  ജിtവനക്ക	കെര  ചു7തിലാകെപ്പ്ടുPയംട്ടുള്ളാതി�.  തി	ല്ക്ക	ലാ�  ജിtവനക്ക	ര്
രസംtതു�ള്  കൈ��	ര,�  കെചയ്യുന്ന  സം	ഹിചര,�  ഒഴിവ	ക്കണ്�.  സ്ഥാര7ല്ല	P  ജിtവനക്ക	ര്
രസംtതു  ബുക്കു�ള്  കൈ��	ര,�  കെചയ്തതിന	ല്  സം	മ്പP�  നഷ്ടം�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്
സം	ഹിചര,Pല്,  കൃതി,7	യം  7	ന|ണ്ഡിPകെന്റ്യു�  ഓ3tസം�  ഉPരവും�ളുകേOയു�  പന്
ബലാകേP	കെO  7	ത്രം�  കേജി	ലാ  വഭാജിന�  നOP	ന് ശ്രീദ്ധംകേക്കണ്ടതി	ണ്�.  2017-18  വര്ഷിPല്
കേജി	ലാ  വഭാജിന�  നOPയംതികെന്റ്  ഓ3tസം�  ഓഡിര്  ഓഡിറ്റ്ന�  ഹി	ജിര	ക്കുവ	ന്
ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രുകെന്ന ങ്കിലും� ലാഭാ,7	ക്കയംരുന്നല്ല.

1-4-45-7- രസംtതി ഉപകേയം	ഗPകെലാ അപ	�തി�ള് 
1.  2017-18  സം	മ്പP� വര്ഷികെP ഓഡിറ്റ്ല് രസംtതി  പരകേശാ	ധാനയംല് തി	കെഴി പറിയുന്ന
അപ	�തി�ള് �	ണുന്നു. 1.4.17  മുതില് ന	ളതുവകെര (5.10.18)  രസംtതി�ള് പരകേശാ	ധാച്ച്തില്
രസംtതി  പുസ്ത�Pകെന്റ്  കേപജു�ള്  ഡി�പ്ലാകേ�റ്റ്�  കേ�	പ്പ്  ഉള്കെപ്പ്കെO  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തി	യം
പരകേശാ	ധാനയംല് �ണ്ടു. നഷ്ടംPകെന്റ് വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

രസംtതി പുസ്ത� നമ്പര് രസംtതി നമ്പര് നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട് തി	ളു�ളുകെO വവര�
59443 100 original&Duplicate
62826 78 Duplicate only
62826 87 original&Duplicate
62826 94 original&Duplicate
62826 95 original&Duplicate
62826 100 Duplicate only

2. രസംtതി പുസ്ത�ങ്ങളല് സംര്ട്ട്3ക്കറ്റ്� ഓ3� ��ണ്ട� എഴുതി അധാ�	രകെപ്പ്ട്ട് ഉകേ|,	ഗസ്ഥാന് 
സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPയംട്ട്ല്ല.

രസംtതി പുസ്ത� നമ്പര് - 59441, 59442, 59443, 62826.
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3. തി	കെഴി പറിയുന്ന രസംtതി�ളല് ഡിബള് കൈസംഡി� �	ര്ബണ് ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല.

രസംtതി പുസ്ത� നമ്പര് രസംtതി നമ്പര്
59443 43, 36, 37
62826 34 to 100

നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്  രസംtതി�ള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  തു� 43900/- (11-05-2018  NO.Trg(2)600/18
PROCEEDINDS)11.5.2018  തിtയംതിയംല്  SBT  Alc  No  61218962158  അOവ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.
രസംtതി�ള് നഷ്ടം7	വും�യു� ധാനനഷ്ടം� ഉള്കെപ്പ്കെO സം�ഭാവക്കുകു�യു� കെചയ്തതിലൂകെO ആഭാ,ന്തര
നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	നPല്  കൃതി,തിയംല്ല  എന്ന�  അനു7	നക്ക	വുംന്നതി	ണ്�.  ഇPര�
ക്ര7കേക്കടു�ള്  ആവര്Pക്ക	തിരക്ക	നുള്ളാ  നOപO�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാതിലാPല്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-46 �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പ്രസ്സ്�, 7ണ്ണുP

1-4-46-1 പ്രന്റ്�ഗ� ഇനങ്ങളുകെO നരക്കു� നശ്ചയംച്ച്ട്ട്ല്ല

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രസ്സ്കെന്റ്  ആധൂനt�വല്ക്കരണ്Pന�  കേശാഷി�  കെപ	തുവല്  എല്ല	
തിരPലുംമുള്ളാ പ്രന്റ്�ഗ�  കേജി	ലാ�ളു�  പ്രസ്സ്ല് കെചയ്യുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല് ഇPര� കേജി	ലാ�ളുകെO
അ�ഗt�രച്ച്  അOസ്ഥാ	ന  നരക്കു�ള്  ഇവകെO  തിയ്യാ	റി	ക്കയംട്ട്ല്ല.  പ്രന്റ്�ഗന	വശാ,7	യം
അസം�സ്കൃതി വസ്തുക്കളുകെO വലാ,ഡി.O.പ  ,കൈബന്ഡി�ഗ�  ഇതി,	|  പ്രവൃP�ളുകെO കെചലാവും�ള്
എന്നവ  അOസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുPയം	ണ്�  വലാ  നശ്ചയംക്കുന്നതി�.  ഇതിനു  പുറികേ7  7	ര്ജിന	യം
നശ്ചതി ശാതി7	ന� നരക്കല് ഒരു തു�യു� ഈO	ക്കുന്നു. 

ഓകേര	  ഇനങ്ങളു�  കെചയ്യാ	ന	വശാ,7	യം  വരുന്ന 7നുഷി,	ധാm	ന�,  യംന്ത്രങ്ങളുകെO  പ്രവര്
Pന  കെചലാവ�,  അസം�സ്കൃതി  വസ്തുക്കളുകെO  അളവ�  തുOങ്ങ  ആവശാ,7	യം  വരുന്ന  എല്ല	
ഇനങ്ങളുകെOയു� അളവും�ള് തിട്ട്കെപ്പ്ടുP ക്ഷ7തിയുള്ളാ ഉകേ|,	ഗസ്ഥാകെന്റ് സം	ക്ഷ,കെപ്പ്ടുPകേലാ	കെO
അOസ്ഥാ	ന  ഡി	റ്റ്�ള്  തിയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു�  ഇതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	നPല്  വലാ
ഈO	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-46-2 പ്രന്റ്�ഗ� കെ7ഷിtനു�ളുകെO വ	ങ്ങല് - അ�ഗt�രച്ച് കെOന്ഡിര് നരക്കല് അധാ�രച്ച്� 
വലാ നല്� - 94,185/-രൂപ നഷ്ടം�

�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പ്രസ്സ്കെന്റ് നവt�രണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� 2151 എന്ന പ്ലാ	ന്
കെപ്ര	ജിക്ടല് നന്നു� 12,05,567/-രൂപ കെചലാവ� കെചയം� ഡിജിറ്റ്ല് ഡി�പ്ലാകേക്കറ്റ്റു�(1), ഡിജിറ്റ്ല് �ളര്
കേ�	പ്പ്യംറു� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് O ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെO വ	ങ്ങലും�ളല് അ�ഗt�രച്ച് കെOന്
ഡിര് നരക്കല് അധാ�രച്ച്� വലാ നല്�യംതിന	ല് 94,185/-രൂപയുകെO നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഉപ�രണ്Pകെന്റ്  യൂനറ്റ്�  നരക്കു�  അതികെന്റ്  GST യു�  കെവകേവ്വകെറിയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുPയുള്ളാ ഇന്കേവ	യ്സു�ള	ണ്�  കെOന്ഡിര് കേനOയംരക്കുന്ന രണ്ട�  �മ്പന�ളു�  നല്
�യംരക്കുന്നതി�.  ഇതികെന  അOസ്ഥാ	ന7	ക്ക  എറ്റ്വും�  കുറിവ�  യൂനറ്റ്�  നരക്കു�  അതികെന്റ്  28%
GST യു� കൂട്ട് �m	ട്ട്� കെചയ്ത O സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� കെOന് ഡിര് �ര	ര് നല്കു�യു� കെചയ്തു. എന്ന	ല്
ഈ  കെ7ഷിtനു�ള്ക്ക�  എര്കെപ്പ്ടുPയംരുന്ന  ചരക്ക�  കേസംവന  നകുതിയുകെO  നരക്ക�  ഈ
�	ലായംളവല്(16th GST ��ണ്സംലാല്) 28% ല് നന്നു� 18% 7	യം കുറിഞ്ഞു. O	ക്സ� നരക്കല്
കുറിവ�  വന്നകേപ്പ്	ള്  ഉപ�രണ്Pകെന്റ്  അOസ്ഥാ	ന  നരക്ക�  കൂട്ട്  GST  നരക്ക�  28%
ഉണ്ട	യംരുന്നകേപ്പ്	ഴുണ്ട	യംരുന്ന അകേതി വലാക്ക	ണ്� ഉപ�രണ്ങ്ങള് നല്�യംരക്കുന്നതി�.  കെOന്
ഡിറില് ഉപ�രണ്Pന� അ�ഗt�രച്ച് യൂനറ്റ്� നരക്ക� കൂട്ട് വല്പ്പ്ന നOPയംരക്കുന്നതി� �ര	ര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



285

ലാ�ഘന7	ണ്�.അതുകെ�	ണ്ട�  തികെന്ന  ഈ  ഇനPല്  �മ്പന�ള്ക്ക�  അധാ�7	യം  നല്�യം
94,185/-രൂപ  ഈ  �മ്പന�ളല്  നന്നു�  ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെO
കെ�	ടുക്കുന്നു.

1)   ഡിജിറ്റ്ല് ഡി�പ്ലാകേക്കറ്റ്ര്  (RISO ME 635 A)  

ബല് നമ്പര് : 15/02/17-18

കെചക്ക� നമ്പര് : 912754/17-02-18 

21-10-2017  ന� പര്കേച്ച്സം� �മ്മ്യൂറ്റ് 7tറ്റ്�ഗല് O ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങ	ന് തിtരു7	നക്കു�യു�
നമ്പര് പ2/438/2017  തിtയ്യാതി  24-10-17  പ്ര�	ര�  കെOന്ഡിര് ക്ഷണ്ക്കു�യു�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന
സ്ഥാ	പനങ്ങള് കെOന്ഡിര് സം7ര്പ്പ്ക്കു�യു� കെചയ്തു.

ക്ര7 
ന�

സ്ഥാ	പന�
കെപ്ര	കേ3	ര്7 ഇന്
കേവ	യ്സം� ന�, തിയംതി

അOസ്ഥാ	ന
വലാ

ജി.എസം�.O ആകെ�

1
സംണ് ഓ3tസം� 
ഓകേട്ട്	കേ7ഷിന്, 
കെപരങ്ങ	വ�

SOAP/TCR/2017/11/0102
DT.07.11.2017

6,60,600
1,84,968
(28%)

8,45,568

2
കേഗ്ലാ	ബല് ഇന്കേ3	 
സംസ്റ്റം�, കേ�	ഴികേക്ക	O�

GIS/TCR/2017/11/136 
DT. 07.11.2017

6,90,600
1,93,368
(28%)

8,83,968

പ  2/438/2017  തിtയ്യാതി  13-11-17  പ്ര�	ര�  O	ബുകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കു�യു�
അതില് എറ്റ്വും�  കുറിവ�  യൂണ്റ്റ്�  നരക്കു� അതികെന്റ്  28% GST യു�  കൂട്ട്  �m	ട്ട്�  കെചയ്ത സംണ്
ഓ3tസം�ഓകേട്ട്	കേ7ഷിന്,  കെപരങ്ങ	വ�  എന്ന  സ്ഥാ	പനPന�  കെOന് ഡിര്  �ര	ര്  നല്കു�യു�
ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� എക്സ്റ്റംന്ഷികെന്റ് ഉPരവ� നമ്പര് പ2/1007/2017  തിtയ്യാതി  14-11-17  പ്ര�	ര�  
വ	ങ്ങല് അ�ഗt�രക്കു�യു� കെചയ്തു. എന്ന	ല് O ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ള് സ്ഥാ	പന� സം7ര്
പ്പ്ച്ച്രക്കുന്ന ബല്ലല്  (O	ക്സ�  ഇന്കേവ	യ്സം�  നമ്പര്  381/14-12-17)  ഇതികെന്റ് അOസ്ഥാ	ന വലാ
7,16,583/-  രൂപയം	യം  ഉയംര്P  GST  നരക്ക�  18%  7	യം  കുറിച്ച്�  GST  നരക്ക�  28%
ഉണ്ട	യംരുന്നകേപ്പ്	ഴുണ്ട	യംരുന്ന അകേതി വലാക്ക	ണ്� ഉപ�രണ്ങ്ങള് നല്�യംരക്കുന്നതി�.

കെOന്ഡിര് പ്ര�	ര� അ�ഗt�രച്ച്
അOസ്ഥാ	ന വലാ

വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ളുള്ളാ 
അOസ്ഥാ	ന വലാ

വ,തി,	സം�

അOസ്ഥാ	ന
വലാ

6,60,600 7,16,583 55,983
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286

2)   ഡിജിറ്റ്ല് �ളര് കേ�	പ്പ്യംര്   (Konica Minolta Bizhub C368)  

ബല് നമ്പര് : 24/12/17-18

കെചക്ക� നമ്പര് : 912721/22-12-17

19-08-2017  ന� പര്കേച്ച്സം� �മ്മ്യൂറ്റ് 7tറ്റ്�ഗല് O ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങ	ന് തിtരു7	നക്കു�യു�
നമ്പര്  പ2/438/2017  തിtയ്യാതി  11-09-17  പ്ര�	ര�  കെOന്ഡിര്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�  തി	കെഴി  പറിയുന്ന
സ്ഥാ	പനങ്ങള് കെOന്ഡിര് സം7ര്പ്പ്ക്കു�യു� കെചയ്തു.

ക്ര7
ന�

സ്ഥാ	പന�
കെപ്ര	കേ3	ര്7 ഇന്
കേവ	യ്സം� ന�, തിയംതി

അOസ്ഥാ	ന 
വലാ

ജി.എസം�.O ആകെ�

1
ച	നല് കേ�	പ്പ്യംര്,
തിരുവല്ല

CCS/QTN/17-18/03-
10/001 DT.11.09.17

2,81,250
78,750 
(28%)

3,60,000

2
�m	ഡി� സ്റ്റം	ര് 
കെസം	ലൂഷിന്,കെ�	ച്ച്

QSS/PPC/1728 
DT.03.10.17

3,90,000 
(including GST)

3
കൈബനറി 
സംസ്റ്റം�,തൃശ്ശൂര്

20/198-1/1 DT.04-10-17 3,51,563
98,437 
(28%)

4,50,000

പ  2/438/2017  തിtയ്യാതി  04-10-17  പ്ര�	ര�  O	ബുകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കു�യു�
അതില് എറ്റ്വും� കുറിവ�  യൂനറ്റ്�  നരക്കു� അതികെന്റ്  28% GST യു� കൂട്ട്  �m	ട്ട്�  കെചയ്ത ച	നല്
കേ�	പ്പ്യംര്,തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥാ	പനPന� കെOന് ഡിര് �ര	ര് നല്കു�യു� കെചയ്തു.  ഡിയംറിക്ടര്
ഓ3� എക്സ്റ്റംന്ഷികെന്റ് ഉPരവ� നമ്പര് പ2/916/2017 തിtയ്യാതി 24-10-17 പ്ര�	ര�  O വ	ങ്ങലാന�
അ�ഗt�	ര� നല്�.  എന്ന	ല് O ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ള് സ്ഥാ	പന� സം7ര്പ്പ്ച്ച്രക്കുന്ന
ബല്ലലാ�   (O	ക്സ�  ഇന്കേവ	യ്സം�  നമ്പര്  CCS/GST/2701/05.12.17)  ഇതികെന്റ്  അOസ്ഥാ	ന  വലാ
3,05,085/-  രൂപയം	യം  ഉയംര്P  GST  നരക്ക�  18%  7	യം  കുറിച്ച്�  GST  നരക്ക�  28%
ഉണ്ട	യംരുന്നകേപ്പ്	ഴുണ്ട	യംരുന്ന അകേതി വലാക്ക	ണ്� ഉപ�രണ്ങ്ങള് നല്�യംരക്കുന്നതി�.

കെOന്ഡിര് പ്ര�	ര� അ�ഗt�രച്ച്
അOസ്ഥാ	ന വലാ

വ	ങ്ങയംകേപ്പ്	ളുള്ളാ 
അOസ്ഥാ	ന വലാ

വ,തി,	സം�

അOസ്ഥാ	ന
വലാ

2,81,250 3,05,085 23,835
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3)   ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെO വ	ങ്ങല്   -   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� സം�ഭാവച്ച് സം	മ്പP� നഷ്ടം�   

വശാ|	�ശാങ്ങള്
ഡിജിറ്റ്ല് 
ഡി�പ്ലാകേക്കറ്റ്ര്

ഡിജിറ്റ്ല് �ളര് 
കേ�	പ്പ്യംര്

ആകെ�

അOസ്ഥാ	ന വലാ 6,60,600 2,81,250

G S T നരക്ക� 28% Pല് നന്നു� 
18%7	യം കുറിഞ്ഞികേപ്പ്	ഴുള്ളാ നരക്ക�

1,18,908 50,625

ആകെ� നല്കേ�ണ്ട തു� 7,79,508 3,31,875

നല്�യം തു� 8,45,568 3,60,000

നഷ്ടം� 66,060 28,125 94,185

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്-1)  ലാഭാ,7	യം  7റുപOയംലും�
തുOര്ന്ന�  ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പു�ളകേന്മല്  17.04.2019  ന�  നല്�യം  7റുപOയംലും�  GST  ഉള്കെപ്പ്കെO
എല്ല	വധാ  ച	ര്ജ്ജു�ളു�  വലാകേയം	കെO	പ്പ്�  കേചര്ക്കണ്കെ7ന്ന  കെOന്ഡിര്  �ര	റികെലാ  കെപ	തു
നബന്ധിന�ളുകെO  28(എ)  പ്ര�	ര�  നകുതി  നരക്കലുംള്ളാ  എറ്റ്കുറിച്ച്ലും�ള്  വഹിച്ച്�  യംന്ത്ര�
സ്ഥാ	പക്കുന്നതിന� �ര	ര് ഏകെറ്റ്ടുP സ്ഥാ	പന� ബ	ധാ,സ്ഥാ7	കെണ്ന്നു�, സംകേപ്ലാ ഓര്ഡിര് നല്
കുന്ന സം7യംP� O യംന്ത്രPകെന്റ് GST നരക്കല് വന്ന 7	റ്റ്Pനനുസംരച്ച്� കെOന്ഡിര് റിä	ക്ക
പുതിയംതി� വളക്കുന്നതി� പ്ര	കേയം	ഗ�7	ല്ലPതിന	ലും7	ണ്� ഇതി� സം�ഭാവച്ച്കെതിന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് ഇതി�  തൃപ്ത�ര7ല്ല.  കെOന്ഡിര് �ര	റികെലാ കെപ	തു നബന്ധിന�കെളല്ല	�  തികെന്ന സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക	ണ്� അനുകൂലാ7	യംട്ടുള്ളാതി�. (കെOന്ഡിര് �ര	ര് കെപ	തു നബന്ധിന  23  എ  "no
representation  for  enhancement  of  rates  once  accepted  will  be  considered ,  ” കെപ	തു
നബന്ധിന 23 ബ " in the case of imported goods, when the price accepted is the ex-site
price quoted by the tenderer, the benefit of any reduction in the c.i.f price should accure to
the University ,  ” കെപ	തു നബന്ധിന 28(എ)  the price quoted should be inclusive of all”
taxes, duties,  cesses.etc.  Which are or may become payable by the contractor under
existing or future... ). ”

ഓഡിറ്റ്� കുറിപ്പു�ളകേന്മല് 17.04.2019 ന� ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപO പ്ര�	ര� ഇന� രണ്ട� ആയം
കേ7ല്  പര	7ര്ശാച്ച്  ഡിജിറ്റ്ല്  �ളര്  കേ�	പ്പ്യംറിന�  അധാ��  ഈO	ക്കയം  23835  രൂപയു�
അതികെന്റ്  18%  ജി.കൊസം,Oയു�  കേചര്P�  ആകെ�  28125  രൂപ ച	നല് കേ�	പ്പ്യംര്,  തിരുവല്ല
തിരച്ച്Oച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇന�  1  പ്ര�	ര�  അധാ�7	യം  കൈ�പ്പ്റ്റ്യം  തു�യം	യം  55983  രൂപ  സംണ്
ഓ3tസം� ഓകേട്ട്	കേ7ഷിന്, കെപരങ്ങ	വ� എന്ന സ്ഥാ	പനPല് നന്ന� ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-47 കേറിഡികേയം	 കേNസംര് ലാ	ബ�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-47-1 ഗ	7 ഇകേറിഡികേയംഷിന് കേചമ്പര് വ	ങ്ങയംതിന� ജി.എസം�.O അധാ�� നല്�

കേറിഡികേയം	  കേNസംര്  ലാ	ബകെലാ  ഉപകേയം	ഗPന	യം  അകേറ്റ്	7��  എനര്ജി  വകുപ്പ്നു
�tഴിലുംള്ളാ  കേബ	ര്ഡി�  ഓ3�  കേറിഡികേയംഷിന്  &  ഐകേസം	കേO	പ്പ്�  കെOകേ¬	ളജി  (BRIT)  എന്ന
സ്ഥാ	പനPല് നന്നു� ഗ	7 ഇകേറിഡിയംഷിന് കേചബ�ര് വ	ങ്ങ	ന് തിtരു7	നക്കു�യു�  BRIT കെന്റ്
04.10.2016  കെലാ  BRIT/M&S/GC-5000  എന്ന  �mകേട്ട്ഷിന്/പ്രകേ3	ര്7  ഇന്കേവ	യ്സം�  പ്ര�	ര�
14.03.2017  ന� ഗ	7 ഇകേറിഡികേയംഷിന് കേചമ്പറികെന്റ് വലായു�,  N	ന്കേÁ	ര്കേട്ട്ഷിന്, ഇന്സ്റ്റംകേലാഷിന്
& �മ്മ്യൂtഷിണ്�ഗ� ച	ര്ജി�, കേസംവനനകുതി എന്നവയു� ഉള്കെപ്പ്കെO 44,56,190/- രൂപ നല്�. തു�
നല്�യം  കേശാഷി�  കേചമ്പര്  നല്�	ന്  കൈവ�യംതിന�  �	രണ്7	യം,  ഒഴിവ	ക്ക	ന	വ	P
സം	കേങ്കിതി� �	രണ്ങ്ങള് മൂലാ7	ണ്� സംകൈപ്ലാ കെചയ്യാ	ന് കൈവകുന്നകെതിന്ന�  06.05.2017  ന�  BRIT
ഇകെ7യംല് സംകേന്ദശാ� നല്�യംട്ടുണ്ട�.

തുOര്ന്ന�  26.08.2017  ന�  വtണ്ടു�  ഇന്കേവ	യ്സം�  പുതുക്ക  നല്�.  01.07.2017  മുതില്
ജി.എസം�.O നലാവല് വന്നതിന	ല് ഗ	7 കേചമ്പറിന�  28% നരക്കലും�,  N	ന്കേÁ	ര്കേട്ട്ഷിന്, ഇന്
സ്റ്റംകേലാഷിന്  &  �മ്മ്യൂtഷിണ്�ഗ�  ച	ര്ജിന�  18%  നരക്കലും�  ജി.എസം�.O  അOവ	ക്ക	ന്
ആവശാ,കെപ്പ്ടു�യു�,  ആയംതി�  പ്ര�	ര�  11,38,350/-  രൂപ  13.10.2017  ന�  5200 Strengthening  &
Development of State Agricultural Universities (Development Grant)  എന്ന ശാtര്ഷി�Pല്
നന്ന� അOവ	ക്കു�യു� കെചയ്തു. കൈ3നല് ബല് 13.1.18 ന� നല്�യംകേപ്പ്	ള് കേചമ്പറികെന്റ് നകുതി
18% ആയം കുറിഞ്ഞിതിന	ല് അധാ�7	യം നല്�യം 4,02,540 രൂപ 17.2.2018 ന� BRIT തിരകെ�
നല്�. 

BRIT  കെന്റ്  ഭാ	ഗത്തുണ്ട	യം  കൈവ�ലാന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ��  തു�  ജി.എസം�.O
ആയം  അOവ	കേക്കണ്ടവന്നതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (3/23.11.2018)
7റുപOയം	യം  BRIT  ന�  മുന്കൂര്  തു�  നല്�	കെതി  ഇത്രംയു�  വലായുള്ളാ  കേറിഡികേയം	  ആക്ടtവ�
ഉപ�രണ്� നര്മ്മ്യൂക്ക	ന് അവര് തിയ്യാ	റി	വകെല്ലന്നു�,  ഇക്ക	ര�  കെപ്രകേ3	ര്7 ഇന്കേവ	യ്സംല്
സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�,  ആയംതിന	ല്  �ര	റില്  ഏര്കെപ്പ്O	ന്  സം	ധാ,തിയംല്ല	യംരുന്നുകെവന്നു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  7	ത്രം7ല്ല ജി.എസം�.O ഉള്കെപ്പ്ടുP ഇന്കേവ	യ്സം� ലാഭാച്ച്കേപ്പ്	ള് തികെന്ന ആയംതി�
ഒഴിവ	ക്ക നല്�	ന	യം ഇകെ7യംല് അയംച്ച്രുന്നുകെവന്നു� എന്ന	ല് കൈ3നല് കെസംറ്റ്ല്കെ7ന്റ്�
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കേവളയംല് ജി.എസം�.O നലാവല് വന്നതിന	ല് ഒഴിവ	ക്ക	ന	വകെല്ലന്നു� അറിയംച്ച്തി	യു� 7റുപO
നല്�യംട്ടുണ്ട�.

ഓഡിറ്റ്� നരtക്ഷണ്�

• തു�  നല്കുന്ന  കേവളയംല്  തികെന്ന  �ര	ര്  ച7യ്ക്കുന്നതിനുള്ളാ  നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	യംരുന്നു. 

• ജി.എസം�.O  ��ണ്സംലാകെന്റ്  10.11.2017  കെലാ  23-ാ	7തി�  7tറ്റ്�ഗ�,  14.11.2017  കെലാ
കേന	ട്ട്3കേക്കഷിന്  നമ്പര്  45/2017  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്  അOക്കമുള്ളാ
ഗകേവഷിണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള് വ	ങ്ങുന്ന ശാ	സ്ത്ര സം	കേങ്കിതി� ഉ�രണ്ങ്ങള്ക്ക� ജി.എസം�.O
5%  ആയം  നജികെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�.  ആയംതി�  പ്ര�	ര�  അധാ�7	യം  അOവ	ക്കയം   
ജി.എസം�.O തു� തിരകെ� ലാഭാക്കുന്നതിന� നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-48 ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� 3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-48-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ അപ	�തി�ള്

1) UFAST ല് തിയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാ വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� (Annual Bank transaction summary, 2017-
18),  ബ	ങ്കി� പ	സം� ബുക്ക� എന്നവയംകെലാ നtക്കയംരപ്പ്� തു��ള് തിമ്മ്യൂല് വ,തി,	സം� �	ണുന്നു.
വശാ|വവര� ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട� ന�.
Closing balance 
as per bank 
book (UFAST)

Closing balance 
as per bank pass
book

വ,തി,	സം� റി7	ര്ക്സ�

67388024091 7175540.30 29659540.30 +22484000
റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് 
ഇതി� പ്രതി3ലായ്ക്കുന്നല്ല.

FD.No.
67396004904

5000000 5354030 +354030 റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് 
ഇതി� പ്രതി3ലായ്ക്കുന്നല്ല.

FD.No.
67396886124 5000000 5354030 +354030

റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് 
ഇതി� പ്രതി3ലായ്ക്കുന്നല്ല.

FD.No.
67396883826

5000000 5354030 +354030 റിt�ണ്സംലാകേയംഷിനല് 
ഇതി� പ്രതി3ലായ്ക്കുന്നല്ല.

1-4-48-2 സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള് Nഷിറി അകെക്ക�ണ്ടു�ളല് സൂക്ഷക്ക	Pതിന	ല് 
പലാശായംനPല് നഷ്ടം�

സ്ഥാ	പനPകെന്റ് നലാവലുംള്ളാ സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളല് എകെട്ട്ണ്ണാ� നകേക്ഷപച്ച്രക്കുന്നതി�
കേസ്റ്റംറ്റ്�  ബ	ങ്കി�  ഓ3�  ഇന്ത,യുകെO  ശാ	ഖ�ളലാ	ണ്�.  എന്ന	ല്  നകേക്ഷപങ്ങള്ക്ക�  സം�സ്ഥാ	ന
Nഷിറി�ളല് ലാഭാ,7	കുന്നതികേനക്ക	ള് കുറിഞ്ഞിനരക്കലാ	ണ്� കേസ്റ്റംറ്റ്� ബ	ങ്കി� ഓ3� ഇന്ത, പലാശാ
നല്കുന്നതി�.  സ്ഥാ	പനPകെന്റ്  നലാവലുംള്ളാ  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെOയു�  പലാശായുകെOയു�
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. (GO(P) No. 167/2018/Fin dated 30.10.2018, GO(P) No.
193/2018/ fin dated 12.12.2018 എന്നവ �	ണു�).

എ3� ഡി ന� തു� �	ലാ	വധാ ബ	ങ്കി� പലാശാ
നരക്ക�

Nഷിറി പലാശാ
നരക്ക�

വ,തി,	സം�

37752149497 4128008 13.12.2018-13.06.2019 6.35 7 13416
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37752142083 3612007 13.12.2018-13.06.2019 6.35 7 11739

37752145028 5160010 13.12.2018-13.06.2019 6.35 7 16770

67396004904 5705000 18.03.2019-18.03.2020 6.8 7.5 39935

67396883826 5354030 27.03.2018-27.03.2019 6.4 8.5 112435

67397903354 8031045 11.04.2018-11.04.2019 6.4 8.5 168652

67396886124 5354030 27.03.2018-27.03.2019 6.4 8.5 112435

67396016772 5705000 18.03.2019-18.03.2020 6.8 7.5 39935

ആകെ� 515317

കേ7ല് �	ലായംളവും�ളല് സം�സ്ഥാ	ന Nഷിറി�ളല് കൂടുതില് പലാശാ ലാഭാ,7	കുകെ7ന്നരകെക്ക
സ്ഥാര  നകേക്ഷപങ്ങള്  കേസ്റ്റംറ്റ്�  ബ	ങ്കി�  ശാ	ഖ�ളല്  നകേക്ഷപച്ച്തിന	ല്  പലാശായംനPല്
515317 രൂ  നഷ്ടം�  സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2016-17  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും�  കേ7ല്  വഷിയം�
ചൂണ്ടക്ക	ണ്ക്കു�യു�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �tഴിലുംള്ളാ  എല്ല	  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളു�  Nഷിറി
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റുന്നതിന�  നര്കേäശാക്കു�യു�  കെചയ്തരുകെന്നങ്കിലും�  ആയംതിനുള്ളാ യം	കെതി	രു
നOപOയു�  ന	ളതുവകെര  കൈ�കെക്ക	ണ്ടട്ട്ല്ല.  ആയംതിന	ല്  അOയംന്തര7	യം
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്  Nഷിറി  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റ്  പലാശായംനPകെലാ  നഷ്ടം�
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-48-3 ജി.എസം�.O.രജികേസ്ട്രാഷിന് ഇല്ല	കെതി �ര	ര് പ്രവര്P�ളുകെO ബല് തു� അനുവ|ച്ചു

ജി.എസം�.O നലാവല് വന്ന 01/07/2017 മുതില് 30/09/2018 വകെരയുളള �	ലായംളവും�ളല്
കേï	തിസ്സ്ല്  നന്നു  തികെന്ന  ജി.എസം�.O  ഈO	കേക്കണ്ടതില്ല  എന്നരുന്ന	ലും�,  20 ലാക്ഷPനു
മു�ളല്  കേOണ്  ഒ	വര്  ഉള്ളാ  �ര	റു�	ര്ക്ക�  സം	ധുവ	യം  ജി.എസം�.O  രജികേസ്ട്രാഷിന്
ഉണ്ട	കേ�ണ്ടതുണ്ട�.  എന്ന	ല് �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് വവധാ �ര	ര് പ്രവര്P�ള്
ഏകെറ്റ്ടുP� നOത്തുന്ന ശ്രീt.കെ�.വ.ശാവ	നന്ദന്, കുരുള വtO�, പ.ഒ. കെപ	ന്നൂക്കര എന്ന വ,ക്തയ്ക്ക്�,
ജി.എസം�.O  നലാവല്  വന്ന  01/07/2017  മുതില്  30/09/2018  വകെരയുളള  �	ലായംളവും�ളല്,
ജി.എസം�.O  രജികേസ്ട്രാഷിന്  ഇല്ല	കെതി  ബല്  തു��ള്  അനുവ|ച്ച്തി	യം  �	ണുന്നു.
സ്ഥാ	പനPകെലാ  ജി.എസം�.O  അOവുംവവര�  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന  രജിസ്റ്റംറില്
ശ്രീt.കെ�.വ.ശാവ	നന്ദകെന്റ്  ജി.എസം�.O  നമ്പര്  കേരഖകെപ്പ്ടുPയംതി	യം  �	ണുന്നല്ല.  ഇതു
സം�ബന്ധിച്ചു നല്�യം ഒ	ഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Pന�,  ശ്രീt.  ശാവ	നന്ദകേന	O�  ജി.എസം�.O.  നമ്പര്
ഹി	ജിര	ക്ക	ന്  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�  എന്ന  7റുപOയം	ണ്�  ലാഭാ,7	ക്കയംതി�.  ശ്രീt.  ശാവ	നന്ദന�
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01/07/2017  മുതില്  30/09/2018  വകെരയുളള  �	ലായംളവും�ളല്,  ജി.എസം�.O/വ	റ്റ്�  നകുതി�ള്
എന്നവ കേï	തിസ്സ്ല് തികെന്ന ഈO	ക്ക	കെതി അനുവ|ച്ച് ബല് തു��ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�.

3യംല് 
നമ്പര്

ബല് തു� കെചക്ക� ന�/തിയംതി റി7	ര്ക്സ�

1 258/17 40,33,000 500037/26-04-18 അഡിm	ന്സം� ബല്

2 258/17 13,87,396 500062/23-05-18 കൈ3നല് ബല്

3 883/17 12,32,000 655144/31-03-18 അഡിm	ന്സം� ബല്

4 883/17 4,10,941 500033/12-04-18 പ	ര്ട്ട്� ബല്

5 2913/16 23,00,000 655067/21-02-17 അഡിm	ന്സം� ബല്

6 2913/16 9,46,977 655078/10-01-18 പ	ര്ട്ട്� ബല്

7 2913/16 37,00,000 307675/23-08-18 അഡിm	ന്സം� ബല്

8 2914/16 24,05,646 65509127-01-18 കൈ3നല് ബല്

ജി.എസം�.O  നലാവല്  വന്ന  01/07/2017-ല്  വ	റ്റ്�  രജികേസ്ട്രാഷിന്  ഉണ്ട	യംരുന്നവര്ക്ക�
ജി.എസം�.O നകുതിയംകേലായ്ക്ക്� 7	റുന്നതിന� അവസംരമുണ്ട	യംരുന്നു. 20 ലാക്ഷPനു മു�ളല് കേOണ്
ഒ	വര്  ഉള്ളാ  �ര	റു�	ര്  നര്ബന്ധി7	യു�  ജി.എസം�.O.രജികേസ്ട്രാഷിനകേലായ്ക്ക്�  7	റിണ്7	യംരുന്നു.
എന്നട്ടു�  ശ്രീt.കെ�.വ.ശാവ	നന്ദന�  ജി.എസം�.O.രജികേസ്ട്രാഷിന് ഇല്ല	കെതി തികെന്ന ഇത്രംയു�  വലായം
തു��ള്  അനുവ|ച്ച്തിന�  വശാ|t�രണ്�  ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.  ശ്രീt.കെ�.വ.ശാവ	നന്ദന�
സം	ധുവ	യം  ജി.എസം�.O.രജികേസ്ട്രാഷിനല്ല  എങ്കില്  സം�സ്ഥാ	ന  ജി.  എസം�.O  വകുപ്പു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� നകുതി ഈO	ക്കുന്നതിനുളള നOപO�ള് സംmt�രയ്കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-48-4 കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ള	ന് കെപ്ര	ജിക്ട� -ബ	ലാന്സം� തു� അനു7തി കൂO	കെതി 7റ്റു പദ്ധംതി�ള്ക്ക	യം 
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതി� ക്ര7പ്ര�	ര7ല്ല

2015-16  സം	മ്പP�  വര്ഷി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�  പ്ലാ	ന്  കേപ്ര	ജിക്ടല്  ഉള്കെപ്പ്ടുP  (ജി.ഒ(ആര്.O)
നമ്പര്  1677/2015/എഡി തിtയ്യാതി  29-09-2015)  നOപ്പ്	ക്കയം വവധാ നര്7	ണ്പ്രവര്P�ളുകെO
ന	ളതുവകെരയുളള കെചലാവ� വവരങ്ങളു� കേശാഷിയ്ക്കുന്ന തു��കേളയു� സം�ബന്ധിച്ച് വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര7 
ന�.

കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കേപര�

കെഹിഡി� 
ഓ3� 
എകെക്ക�
ണ്ട�

എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� 
തു�/ലാഭാ,7	യം
തു�

കെചലാവ� തു� കേശാഷിയ്ക്കുന്ന
തു�

3യംല് ന�.

1
കെവള്ളാ	നക്കര പ. ജി 
കെ7ന്സം� കേഹി	സ്റ്റംല് 
ഒന്ന	� നലാ നര്7	ണ്�

9589 1,70,00,000

1,05,36,459
(സംവല്,
ഇലാ>ക്കല്,
3ര്ണ്tച്ച്ര്... 
ഉള്കെപ്പ്കെO)

64,63,541

A7/258/17
(സംവല്)
A7/3717/17
(ഇലാ>ക്ക
ല്)

2

കെവള്ളാ	നക്കര യു. ജി 
കെ7ന്സം� കേഹി	സ്റ്റംല് 
ഒന്ന	� നലാ നര്
7	ണ്�,(അടുക്കളയു� 
കൈഡിന�ഗ� ഹി	ളു� 
ഉള്കെപ്പ്കെO)

9590 2,00,00,000

1,18,67,629
(സംവല്,
ഇലാ>ക്കല്,
3ര്ണ്tച്ച്ര്... 
ഉള്കെപ്പ്കെO)

81,32,371 A7/2913/17
(സംവല്)

3

വസംറ്റ്�ഗ� സംയംന്റ്സ്റ്റം� 
കേഹി	സ്റ്റംലാകെലാ 
അടുക്കള, കൈഡിന�ഗ� 
ഹി	ള് നര്7	ണ്� (3ര്
ണ്tച്ച്ര് ഉള്കെപ്പ്കെO).

9591 51,28,000 37,56,261 13,71,739 A7/2914/17

ഈ  കേപ്ര	ജിക്ടു�കെളല്ല	�  തികെന്ന  ഒ	ഡിറ്റ്�  സം7യംP�  പൂര്Pt�രച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതികെലാ
കേശാഷിയ്ക്കുന്ന തു��ള്  2015-16  പ്ലാ	ന് കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല് ഉള്കെപ്പ്O	P 7റ്റു കേപ്ര	 ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം
ഉപകേയം	ഗയ്ക്കു�യം	ണ്�  കെചയ്യുന്നതി�.ഇതിന�  സംര്ക്ക	രല്  നന്ന�  അനു7തികെയം	ന്നു�  തികെന്ന
കേനOയംട്ട്ല്ല.ഈ കേപ്ര	 ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  ലാഭാ,7	യം  തു�കെയംല്ല	�  തികെന്ന ��പ�  കേN	ളര്  ഡി.പ.പ
യംകേലാക്ക� കൈ�7	റു�യം	ണ്� കെചയ്തട്ടുളളതി�. 2016-17 സം	മ്പP�വര്ഷിPല് ലാഭാ,7	യം തു��ള്
2017-18,18-19  എന്നt  വര്ഷിങ്ങളലാ	യം	ണ്�  വനകേയം	ഗച്ച്ട്ടുളളതി�.  എന്ന	ല്  ഒ	കേര	
സം	മ്പP�വര്ഷിPലും�  കേശാഷിയ്ക്കുന്ന  തു��ള്  വരു�  സം	മ്പP�വര്ഷിPകേലായ്ക്ക്�  റിt-
വ	ലാകേഡിറ്റ്�  കെചയ്ത� നല്�യംട്ടു7ല്ല.  കൂO	കെതി സംര്ക്ക	രല് നന്ന� പ്ലാ	ന് കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല് ഉള്
കെപ്പ്ടുP  പ്രകേതി,�  കേപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  ലാഭാ,7	യം  തു��ളല്  കേശാഷിയ്ക്കുന്ന  തു��ള്,  പ്ലാ	ന്
കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല്  ഉള്കെപ്പ്O	P  7റ്റു  കേപ്ര	 ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതിന�  സംര്ക്ക	രല്
നന്നുള്ളാ അനു7തി ലാഭാച്ച്ട്ടു7ല്ല.  �tO	കെതി 3ണ്ട� വനകേയം	ഗ� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന�(നമ്പര്  2/28-2-19)  7റുപO  ലാഭാ,7	ക്കു�യു�  കെചയ്തട്ട്ല്ല.  ആയംതിന	ല്
വ�7	റ്റ്കെചലാവഴിച്ച് 1,59,67,651/-രൂപ തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-48-5 ന	ഷിണ്ല് ലാവല് �m	ളറ്റ് �ണ്കേN	ള് ലാ	ബ� കേ3	ര് ഹിണ് - പ്രവൃP പൂര്
Pt�രച്ച്ട്ട്ല്ല

കെഹിഡി� ഓ3� അക്ക�ണ്ട� - NARP-RKVY-Deposit work

�ര	ര് ന�. 43/15-16

�ര	റു�	രന് -ശ്രീt കെ�.വ അബ്ദുള്ളാ 

1,80,00,000/- രൂപ എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല് കെവള്ളാ	യംണ്യംല് പൂര്Pയം	ക്കുന്ന കേ7ല്പ്രവൃPയുകെO
�	ലാ	വധാ 24.11.15 മുതില് 23.3.17 വകെര 16 7	സം� ആയംരുന്നതി� 30.6.18 വകെര |tര്ഘപ്പ്ച്ചു നല്
�യംരുന്നുകെവങ്കിലും� ഓഡിറ്റ്� സം7യംP� ന	ളതുവകെരയു� പ്രവൃP പൂര്Pയം	ക്ക	Pതി	യു� A4–
1190/15 തി 01.10.2018 ഉPരവും പ്ര�	ര� �ര	ര് റിä	ക്കയംതി	യു� �	ണുന്നു. 1,80,00,000/- രൂപ
3ണ്ട� അകേലാ	കേക്കഷിന് ഉള്ളാതില് 72,00,000/- രൂപയം	ണ്� ലാഭാ,7	യംട്ടുള്ളാതി�. 14.3.18 വകെര cc4th
&  part  bill  പ്ര�	ര�  68,79,402/-  രൂപയുകെO  പ്രവൃP  7	ത്രം7	ണ്�  കെചയ്തട്ടുള്ളാതി�.
അളവുംപുസ്ത�ങ്ങള്  5383,  5888,  5890,  5891  എന്നവ  ആവശാ,കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും�  അവ
ഓഡിറ്റ്ന� ഹി	ജിര	ക്കയംല്ല. എത്രംയു� കേവഗ� പ്രവൃP പൂര്Pയം	ക്കുന്നതിനു കേവണ്ട നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-48-6 യുജി കെ7ന്സം� കേഹി	സ്റ്റംല് -കെ�സംഎഇO ,തിവനൂര് -പ്രവൃP പൂര്Pയം	ക്കയംല്ല -പഴി 
ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

3യംല് ന�. -A-2326/16

Head of account-2016-17 ICAR Development Grant

�ര	ര് ന�. 80/2016-17

�ര	റു�	രന് -ശ്രീt ശ്രീtജിP� പ.എ�

അളവുംപുസ്ത�� -6203

�ര	ര്  പ്ര�	ര�  10.3.17 മുതില്  16  7	സം�  അതി	യംതി�  9.7.18  വകെര  �	ലാ	വധാ
ഉണ്ട	യംരുന്ന കേ7ല് പ്രവൃP,  പഴികേയം	ടു കൂO  9.1.19  വകെരയു� തുOര്ന്ന�  9.4.19  വകെരയു� നtട്ട്
നല്കിയംരുന്നു .  രണ്ട	� ഘട്ട്Pല് 9.4.19  മുതില് 90  |വസം� നtട്ട് നല്�യംതിന�  100000 /-രൂ
പഴി ഈO	കേക്കണ്ടതില് 50000 /- രൂപ 7	ത്രം7	ണ്� cc4th &part bill പ്ര�	ര� ഈO	ക്കയംട്ടുള്ളാതി�
.  പഴി ഇനPല് ബ	ക്ക നല്ക്കുന്ന 50000 /-  രൂപ ഈO	കേക്കണ്ടതി	ണ്�  . 210  ലാക്ഷ� 3ണ്ട�
അകേലാ	കേക്കഷിന് ഉള്ളാ പ്രവൃPയംല് 100  ലാക്ഷ� 7	ത്രം7	ണ്� ഇതുവകെര ലാഭാ,7	യംട്ടുള്ളാതു�  cc4th
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&part  bill  പ്ര�	ര�  3302637  /-  രൂപയുകെO  പ്രവൃP  7	ത്രം7	ണ്�  പൂര്Pയം	ക്കയംട്ടുള്ളാതു�.
പ്രവൃP അOയംന്തര7	യം പൂര്Pയം	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-48-7 ബ	ബു ജിഗജിtവന് റി	� uത്രംവ	സം� കേയം	ജിന - �ണ്സ്ട്രാക്ഷന് ഓ3� കേലാഡിtസം� 
കേഹി	സ്റ്റംല് കേ3	ര് എസം� സം - എസം� O സ്റ്റുഡിന്റ്�സം� - ബ	ക്ക അനുവ|ച്ച് തു� 
ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�

3യംല് ന�. A4  1295/14–

�ര	ര് ന�. -65/15-16

�ര	റു�	രന് -ശ്രീt O.വജിയംകു7	ര്

കേ7ല്പ്ര�	ര�,  അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് കേ�	ളജി�,  കെവള്ളാ	യംണ്യംല്  14.12.18- (3യംല് പ്ര�	ര�)
ന� പൂര്Pയം	ക്കയം പ്രവൃPക്ക� 200 ലാക്ഷ� രൂപ 3ണ്ട� അകേലാ	കേക്കഷിന് ഉണ്ട	യംരുന്നതില് 100
ലാക്ഷ�രൂപ  7	ത്രം�  ലാഭാ,7	കു�യു�  ഇലാ>ക്കല്  പ്രവൃP  ഉള്കെപ്പ്കെO  1,89,41,365/-  രൂപയുകെO
പ്രവൃP പൂര്Pയം	ക്കു�യു� കെചയ്തട്ടുണ്ട� . ബ	ലാന്സം� തു� ലാഭാ,7	കുന്നതിന� കേവണ്ട നOപO�ള്
സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.

1-4-48-8 കേ3	റിസ്ട്രാ കേ�	ളജികെലാ പുതിയം അ ഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്tവ� ബ്കേള	ക്കകെലാ ഷിtറ്റ്� റൂ3�ഗു� ആ�3 
തിയംറ്റ്റു� - 11,33,484/- രൂപ കേ�	കേളജില് നന്നു� ലാഭാ,7	യംട്ട്ല്ല

3യംല്  ന�.A7/884/17  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്നന്നു�  കേ3	റിസ്ട്രാ  കേ�	ളജികെലാ  പുതിയം  അ 
ഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്tവ�  ബ്കേള	ക്കകെലാ  ഷിtറ്റ്�  റൂ3�ഗു�  ആ�3  തിയംറ്റ്റു�  എന്ന  പ്രവൃP  പൂര്
Pയം	ക്കയംതില് 11,33,484/- രൂപ ഡി.പ.പ.ക്ക� ലാഭാക്കുവ	നുള്ളാതി	യം �	ണുന്നു .വശാ| വവര�
ചുവകെO കേചര്ക്കുന്നു. 

3യംല് ന�. പ്രവൃP കെചലാവ� തു� ലാഭാച്ച്തി� ബ	ലാന്സം�
A7/884/17 ഷിtറ്റ്� റൂ3�ഗ� 3750933 2000000 1750933
A7/3805/17 ഇലാ>3കേക്കഷിന് 225091 1000000 (-) 774909
A1/2724/16 ആ�3 തിയംറ്റ്ര് 657460 500000 157460

ബ	ക്ക 1133484 രൂപ ലാഭാക്കുന്നതിനു കേവണ്ട അOയംന്തര നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്� .
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1-4-49 എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� ഡിവഷിന്, തിവനൂര്

1-4-49-1 ആവശാ,7ല്ല	P ഇന� പ്രവര്P എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്ടുP

3യംല് ന�. EE/26/2017

പ്രവര്PയുകെO കേപര�.
പOന്നക്ക	O� �	ര്ഷി�കേ�	കേളജില് കേപ	ളകെഹി�സം� (2 എണ്ണാ�),
ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്� എന്നവയുകെO നര്മ്മ്യൂ	ണ്�.

അ�ഗt�രച്ച് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തു� 27,19,374

കേ�	ണ്N	ക്ടര് സുനല്കു7	ര് സം.കെ�.

കൈ3നല് ബല് തു�. 7,93,985

കെചക്ക� ന � /തിയംതി. 413455/05-01-2018

ഈ പ്രവര്PയുകെO എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല് ഇന�  11  ആയം Nസ്സ്� വര്ക്ക�,  കൈപപ്പു�ള്,  കെചയംന്
ലാങ്കി�  എന്നവയംല്  കെപയംന്റ്�  കെചയ്യുന്നതി�  ഉള്കെപ്പ്ടുPയംട്ടുണ്ട�  (DSR  ഐറ്റ്�
കേ�	ഡി�.13.84.2).എന്ന	ല് ഈ പ്രവര്Pയംല് Nസ്സ്� വര്ക്കു�ള്ക്ക	യം ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതി�  GI
കൈപപ്പു�ള	ണ്�.കൂO	കെതി  ഈ  പ്രവര്Pയംല്  GI  കെചയംന്  ലാങ്കി	ണ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതി�.  (
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  ഇന�  നമ്പര്  13,14,15,16,17,18,20).  കേപ	ളകെഹി�സം�  നര്മ്മ്യൂ	ണ്Pല്
സം	ധാ	രണ്യം	യം ഉപകേയം	ഗയ്ക്കുന്നതി�  Hot Dipped GI  കൈപപ്പു�ള	ണ്�.  ഗ	ല്വകൈനസം� കെചയ്ത
ഇരുമ്പു  കൈപപ്പു�ള് തുരുമ്പകെന  പ്രതികേര	ധായ്ക്കുന്നതി	ണ്�.  കൂO	കെതി  ഗ	ല്വകൈനസ്ഡി�  ആയം
പ്രതിലാPല്  സം	ധാ	രണ്  ഇന	7ല്  കെപയംന്റി�  അOയ്ക്കുന്നതി�  കെപകെട്ട്ന്ന�  തികെന്ന
കെപ	ളഞ്ഞുകേപ	കുന്നതിനു�  സം	ധാ,തിയുണ്ട�.  ആയംതിന	ല്  GI  കൈപപ്പ്കേന്മലും�,  GI  കെചയംന്
ലാങ്കികേന്മലും� വtണ്ടു� കെപയംന്റ്� കെചയ്യുന്നതി� ആവശാ,7	യം �	ണുന്നല്ല. ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� നല്
�യം ഒ	 ഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Pന� പOന്നക്ക	O� തിtരകേ|ശാ7	യംതിന	ലാ	ണ്� കെപയംന്റ്�ഗ� പ്രവര്P
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്ടുPയംതി� എന്ന 7റുപOയം	ണ്� ലാഭാച്ച്തി�. ആവശാ,7ല്ല	P ഇന� പ്രവര്P
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതിനുണ്ട	യം  സം	ഹിചര,�  എകെന്തന്ന�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തിയ്യാ	റി	ക്കയം
അസം.എഞ്ചിനtയംര്,  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ന�  അ�ഗt�	ര�  നല്�യം  അസം.എക്സ.എഞ്ചിനtയംര്
എന്നവരല് നന്ന� ലാഭാ,7	കേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-50 കെ7ക്ക	നക്കല് സംബ്ഡിവഷിന്, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-50-1 വ	ഹിന അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്യു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കുOശ്ശി� ഈO	ക്കയംട്ട്ല്ല

സ്ഥാ	പനPകെലാ  ബല്  രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാച്ച്തില്,  31-10-2018 വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവല്  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനു�ളകെലാ  വ	ഹിനങ്ങളുകെO  വവധാ  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  കെചയ്ത
വ�യംല്  226617/-  രൂപ കുOശ്ശി�യംനPല് ഈO	ക്ക	നുളളതി	യം  �	ണുന്നു.  വശാ|വവര�
തി	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 
ന�.

ബല് ന�./
തിtയംതി

തു� വ	ഹിന� വ	ഹിന ഉO7

1 884/19.04.17 1253
KL8 N
4095 പ.ആര്.ഒ, കെ�.എ.യു.

2 908/05.08.17 8000 KL64B 8307 കെപ്ര	3സംര് &കെഹിഡി�, സം ബ,എ3�, തുമ്പൂര്
മുഴി 

3 963/07.02.17 1000 KL 08 AP 6283 കെÁഷി,ല് ഓ3tസംര്, ACCER

4 964/07.02.17 1000 KL 08 BJ 4540 കെപ്ര	3സംര് &കെഹിഡി�, CRS കെവള്ളാ	നക്കര

5 969/09.03.17 1000 KL 08 BM 3402
അസം.കെപ്ര	3സംര്, കെ�.വ.കെ�,
കെ�	ല്ല�

6 991/06.04.17 1000 KL 08 1853 കെപ്ര	3സംര് &കെഹിഡി� , AICRP for BCCP, 
COH,കെവള്ളാ	നക്കര

7 998/26.05.18 1000 KL08-AU6097   DOR, കെ�.എ.യു.

8 1019/20.07.18 19841 KL08-AA 8708  The officer on special duty, കെ�.എ.യു.

9 1020/20.07.18 5647 KL08 AB 4289 പ.ആര്.ഒ, കെ�.എ.യു.

10 1021/20.07.18 1000 KL08-AD 2658 കെപ്ര	3സംര് &കെഹിഡി�, CRS,പ	മ്പ	ടു�പ	റി

11 1020/20.07.18 34936 KL08-AC 9283 രജിസ്ട്രാ	ര്, കെ�.എ.യു.

12 1024/20.07.18 1000 KL08-PM 4185 The Programme Co ordinator, കെ�.വ.കെ�. 
അമ്പലാവയംല്

13 1025/20.07.18 1050 KL08-BG 2066 Associate Dean, CCBM, കെ�.എ.യു.

14 1026/20.07.18 1000 KL08-AU 1476   DOR, കെ�.എ.യു.

15 1027/20.07.18 1000 KL08-BD 6332 The Associate Dean, CoA, പOന്നക്ക	O� 

16 1029/20.07.18 20000 KL08-BC 2135
KL08-AU 5651

രജിസ്ട്രാ	ര്, കെ�.എ.യു.
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17 1045/04.08.18 10936 KL08-BB 8865 DOR, കെ�.എ.യു.

18 1046/10.08.18 1060 KL08-N 4016 The Associate Dean, CoH, കെവള്ളാ	യംണ്

19 1049/10.08.18 2000 KL08-AU4436 കെപ്ര	3സംര് & കെഹിഡി�, പ.പ.എന്.എ� യു, 
കെ� എ.യു

20 1050/10.08.18 10000 KL08-BG 2066
കെപ്ര	3സംര് &കെഹിഡി�, ആര്.ആര്. എസം�. 
7കെങ്കി	മ്പ�

22 1054/20.08.18 15178 KL08-BG 2066 The Dean, CoA, കെവള്ളാ	യംണ്

23 1058/27.08.18 6500 KL08-BG 2066 രജിസ്ട്രാ	ര്, കെ�.എ.യു.

24 1059/04.09.18 14732 KL 08G 654 The AEE, കെ7ക്ക	നക്കല്     ഡിവഷിന്, 
കെ�.എ,യു  

25 1060/04.09.18 8554 KL 08 B 7556 “

26 1061/04.09.18 1732 KL 08 AQ 5414  The DSW, കെ�.എ,യു

27 1064/04.10.18 19564 KL 08 AY 3070 ഡിtന്, COA കെവള്ളാ	യംണ്

28 1066/08.10.18 3861 KBR 2756 The Prof & Head. PPNMU

29 1067/08.10.18 5781 KL 08 F 5896 The Prof & Head. PPNMU

30 1068/24.10.18 2129 KL 08 AC 9283 രജിസ്ട്രാ	ര്, കെ�.എ.യു.

31 1069/24.10.18 5600 KL08BB5891 DPP, KAU, Vellanikkara

32 1070/27. 10.18 8523 KL 08AK 7598 Prof & P.I, AICRP on weed control

33 1071/27.10.18 6220 KL 08 AU 4436 The Prof & Head. PPNMU

34 1072/27.1018 7570 KL 08 BD 2204 The Prof & Head. ULF & KVASU, mannuthy

35 1073/23.10.18. 3000
KL 08 AZ 3384
KL 08 AZ 3351 The Prof & Head, എ.ആര്.എസം�, 7ണ്ണുP

36 1074/27.10..18 1000 KL 08 E 6205 അകേസം	.  ഡിയംറിക്ടര്, RARS, പtലാകേക്ക	 O�

37 1075/27.10.18 2000
KL 08 BP 4166
KL 8 AU 9689 അകേസം	. ഡിtന്, COA, പ Oന്നക്ക	O� .

കുOശ്ശി� ഈO	ക്കുന്നതിന� നOപO�ള് സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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1-4-51 എഞ്ചിനtയംറി�ഗ� സംബ� ഡിവഷിന്, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-51-1 സംബ� ഡിവഷികെന്റ് ചു7തിലാ�ളു7	യം ബന്ധി7ല്ല	കെതി തുOരുന്ന തിസ്ത��ള്

നലാവലുംള്ളാ  വവധാ  തിസ്ത��ള്  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmക്ഷണ്  (ന�.1  തിtയ്യാതി
23/01/2019)  Pനു�  അസംസ്റ്റംന്റ്�  എക്സ��ട്ട്tവും�  എന്ജിനtയംര്  ലാഭാ,7	ക്കയം 7റുപO  പ്ര�	ര�  9
സ്ഥാര� കെതി	ഴിലാ	ള തിസ്ത��ള് എന്ജിനtയംറിങ്� സംബ� ഡിവഷിനലുംണ്ട�.  അവയംല് 8 എണ്ണാ�
നലാവല്  ഒഴിഞ്ഞു�Oക്കുന്നു.  നയം7തിന	യം  ഏ�  സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ളയം	വകെട്ട്,  ചു7തിലാ
7	റ്റ്PലൂകെO  ഇന്റ്ര് ന	ഷിണ്ല് കേഹി	സ്റ്റംലാകെലാ കെ�യംര് കേOക്കറി	യം  കേജി	ലാ  കെചയ്യു�യു7	ണ്�.
അകേതി സം7യം�,  സംബ�  -  ഡിവഷിനകെലാ അസംസ്റ്റംന്റ്� എന്ജിനtയംറുകെO കേ7ല് കേന	ട്ട്Pല് നര്
വ്വഹിക്കകെപ്പ്കേOണ്ട കേജി	ലാ�ള	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 സ്ഥാ	പനPകെലാ ®tനങ്�, സംmtപ്പ്ങ്�, പ്ലാ�ബങ്�
പണ്�ള്ക്ക	യം 5 കേപകെര |വസം കേവതിന	Oസ്ഥാ	നPല് നയം7ച്ച്ട്ടുമുണ്ട�. ഒഴിഞ്ഞു�Oക്കുന്ന 8
സ്ഥാര�  കെതി	ഴിലാ	ള  തിസ്ത��ള്ക്ക�  പ�ര7	യം	ണ്�  കേ7ല്പാറിഞ്ഞി  5  |വസം  കേവതിനക്ക	കെര
നയം7ച്ച്രക്കുന്നതി�.  കൂO	കെതി  കുക്ക�  -  ��  -  കെ�യംര്കേOക്കര്  എകെന്ന	രു  കേപ	സ്റ്റു�  സംബ�
ഡിവഷിനല് നലാവലുംണ്ട�.  കൈN3ര്കേക്കഷിനുമുമ്പ�  7ണ്ണുP ഗസ്റിറി�  ഹി�സംകെലാ ചു7തിലാ�ള്
ക്ക	യം  ഉണ്ട	യംരുന്ന തിസ്ത�യം	ണ്തി�.  ഗസ്റ്റം�  ഹി�സം�  പുതിയം കെവറ്റ്നറി  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
കൈ�7	റിയം  കേശാഷിവും�  O  കേപ	സ്റ്റം�  ഇവകെOPകെന്ന തുOരു�യം	യംരുന്നു.  കേ7ല്  വവരങ്ങളുകെO
അOസ്ഥാ	നPല് ഓഡിറ്റ്�, ചുവകെO കേചര്ക്കു�പ്ര�	രമുള്ളാ നരtക്ഷണ്ങ്ങള് നOത്തുന്നു.

1)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കെ�ട്ട്Oങ്ങളുകെO  സം�രക്ഷണ്7	ണ്�,  എന്ജിനtയംറിങ്�,  സംബ�  ഡിവഷികെന്റ്
ചു7തിലാ  കൃഷി  കേജി	ലാ�ള്ക്ക	യം  വഭാ	വന�  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്  സ്ഥാരകേ7	,  തി	ല്ക്കാ	ലാ�കേ7	  ആയം
കെതി	ഴിലാ	ള�ളുകെO  തിസ്ത�  അവകെO  ആവശാ,7ല്ല.  ആയംതിന	ല്  നലാവകെലാ  സ്ഥാര�
കെതി	ഴിലാ	ള  തിസ്ത��ള്  റിä	ക്കു�കേയം	,  ആയംവ  കെ�ട്ട്O  സം�രക്ഷണ്�,  അറ്റ്കുറ്റ്�
എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് തിസ്ത��ളകേലായ്ക്ക്�  (കെ�യംര് കേOക്കര്,  സംmtപ്പ്ര്,  സം	നട്ട്റി  വര്ക്കര്,
ഗ	ര്ഡ്നര്, പ്ലാ�ബര് തുOങ്ങയംവര്) �ണ്കെവര്ട്ട്� കെചയ്യു�കേയം	 കെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

2) കൈN3ര്കേക്കഷിനല് 7ണ്ണുP ഗസ്റ്റം� ഹി�സം� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്കേതി	കെO അപ്രസംക്ത7	യം കുക്ക� - �� -
കെ�യംര് കേOക്കര് തിസ്ത� റിä	ക്കു�കേയം	,  O.തിസ്ത� ആവശാ,മുള്ളാ സം7	ന സ്ഥാ	പനങ്ങളകേലായ്ക്ക്�
(ഇന്റ്ര് ന	ഷിണ്ല് കേഹി	സ്റ്റംല്,  3	ക്കല്റ്റ്  ഗസ്റ്റം�  ഹി�സം�,  വസംറ്റ്ങ്�  സംയംന്റ്സ്റ്റം�  കേഹി	സ്റ്റംല്
എന്നവ) 7	റ്റു�കേയം	 കെകെചകേയ്യാണ്ടതി	ണ്�.

3)  സ്ഥാര�/തി	ത്ക്ക	ലാ�  കെതി	ഴിലാ	ളയം	യം  നയം7ച്ച്വകെര,  അകേതി  തിസ്ത�യംല്  നലാനര്
Pകെക്ക	ണ്ട�,  |tര്ഘ�	ലാ�  7റ്റ്�  കേജി	ലാ�ള്ക്ക�  നകേയം	ഗക്കുന്ന �tഴ്വഴിക്ക�  അവസം	നപ്പ്ക്ക	ന്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തിലാPല് നOപO സംmt�രകേക്കണ്ടതി	ണ്�.
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ഭാ	ഗ� 2

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 3ണ്ട� - വരവനPല് വന്ന വ,ക്ത7	യം നഷ്ടം�, 
കുറിവ� എന്നവയുകെO വവരങ്ങള്

- പര	7ര്ശാങ്ങളല്ല-
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ഭാ	ഗ� 3

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 3ണ്ട� - കെചലാവനPല് വന്ന വ,ക്ത7	യം 
നഷ്ടംPകെന്റ് വവരങ്ങള്

 

- പര	7ര്ശാങ്ങളല്ല-
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ഭാ	ഗ� 4
ഓഡി റ്റ്� പ്രതി,വകേലാ	�ന�

4-1  ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്�

2017-18 ല് ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജി� �ണ്ക്ക	ക്ക	ന്
പരഗണ്ക്കുന്ന തു�

54,49,04,822/-

2017-18 വര്ഷികെP ഓഡി റ്റ്� ച	ര്ജി�
54,49,048/-

(കെ� എസം� എ(എ ജി യു) ജി1-927/18)

31.03.2017 ല് ഒടുക്ക	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്�
ച	ര്ജി�

1,97,30,256
(കെ� എസം� എ(എ ജി യു) ജി1-284/19(1)/

14-6-19- ശുദ്ധംപത്രം�)

തിന് വര്ഷി� ഒടുക്കയം ഒടുക്കയം ഓ ഡിറ്റ്� ച	ര്ജി� nil

31.03.2018 ല് ഒടുക്ക	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡി റ്റ്�
ച	ര്ജി�

2,51,79,304/-

ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജിനPല് ഒടുക്കുവ	ന് ബ	ക്കയുള്ളാ തു�  "0070-60-110-99  ഓഡി റ്റ്�  ച	ര്
ജിസം�"എന്ന ശാtര്ഷി�Pല് Nഷിറിയംല്  അOവ	കേക്കണ്ടതു�  ഒറിജിനല് കെചലാ	ന്  ഡിയംറിക്ടര്,
കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന  ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്�,  വ�	സം�  ഭാവന്,തിരുവനന്തപുര�  -  695033  എന്ന
വലാ	സംPല് അയംച്ചുകെ�	ടുകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

4-2 ഓഡിറ്റ്� പ്രതി,വകേലാ	�ന�  

ഓഡിറ്റ്� വര്ഷികെP ആകെ� വരവ� 6041173255

ഓഡിറ്റ്� വര്ഷികെP ആകെ� കെചലാവ� 4956853519

വരവനങ്ങളലുംള്ളാ നഷ്ടം�/കുറിവ� 22765313

കെചലാവനങ്ങളലുംള്ളാ നഷ്ടം� / ഓഡിറ്റ്ല് അ�ഗt�രക്ക	P
തു�

1636958

ഓഡിറ്റ്ല് തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുPയം തു� 17734088
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4-2-1  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 3ണ്ടനുണ്ട	യം നഷ്ടം�, ഒടുക്ക	വകേശാഷിക്കുന്ന തു�, 
നര	�രച്ച്/തിOസംകെപ്പ്ടുPയം തു� എന്നവയുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് 

ഖണ്ഡി� ന�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 3ണ്ടനുണ്ട	യം നഷ്ടം�

നര	�രച്ച് തു�
തിOസ്സ്കെപ്പ്ടുPയം

തു�വരവ� നഷ്ടം�/കുറിവ� കെചലാവും നഷ്ടം�

1-3-6 5,82,450

1-3-11 2,12,11,142

1-4-1-1 1,26,474

1-4-1-3 2,84,928

1-4-2-6 53,542

1-4-5-2 15,048

1-4-6-2 1,34,877

1-4-7-1 3,32,944

1-4-7-2 4,29,860

1-4-4-7 80,000

1-4-8-3 1,045

1-4-13-3 5,27,00

1-4-13-7 2,00,000

1-4-13-11 2,34,107

1-4-15-1 66,736

1-4-17-6 3,67,005

1-4-26-2 96,000

1-4-26-5 44,068

1-4-32-2 2,465

1-4-32-10 15,601

1-4-34-6 1,34,211

1-4-34-9 25,120

1-4-37-1 5,53,259

1-4-38-2 12,900
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1-4-38-3 6380

1-4-40-1 59.720

1-4-41-3 97008

1-4-42-2 20,670

1-4-43-2 75,329

1-4-45-2 6000

1-4-45-3 11,000

1-4-46-2 94,185

1-4-48-2 5,15,317

1-4-48-4 1,59,67,651

1-4-50-1 2,26,617

ആകെ� 2,27,65,313 3,45,710 12,91,248 1,77,34,088

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര് 
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അനുബന്ധി� - 1
വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� 2017-18

ANNUAL ACCOUNTS 2017-2018 RECEIPTS STATUS

Head of Account Actual Receipts Revised BE (+) Increase/

(-) Decrease

Non-Plan Schemes

Statutory Grant from Govt. Non-Plan 3241965400 3241965000 400

Total 3241965400 3241965000 400

Plan Schemes

Plan grant from Agricultural Department (General) 100000000 320000000 -220000000

Plan grant from Agricultural Department (Project

specific)

0 100000000 -100000000

State Plan Project 289050000 0 289050000

Total 389050000 420000000 -30950000

EAP Projects

ICAR Projects - 100 percent 149192430 117984000 31208430

ICAR Co-ordinated Projects 133961370 284902500 -150941130

Other Externally Aided Projects 185402020 150611500 34790520

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 46303000 0 46303000

Total 514858820 553498000 -38639180

Revolving Fund

ICAR Revolving Fund 108649945 84035000 24614945

KAU Revolving Fund 188208173 226866000 -38657827

OEAP Revolving Fund 80291891 97056000 -16764109

Total 377150009 407957000 -30806991

Internal Receipt

FEES 61581985 36163200 25418785

COLLEGE PROPERTIES 15437645 16862600 -1424955

UNIVERSITY PROPERTIES 85930545 60099400 25831145

RECEIPTS FROM SCHEMES SPONSORED BY

ICAR & OTHER AGENCIES

205528 0 205528

INTERESTS 30156189 14788500 15367689

MISCELLANEOUS 2773549 16624200 -13850651

PENSION 2014550 1100000 914550

CHEQUE FORFIT 22279 0 22279

Total 198122270 145637900 52484370

SUMMARY

Non-Plan Schemes 3241965400 3241965000 400
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Plan Schemes 389050000 420000000 -30950000

EAP Projects 514858820 553498000 -38639180

Revolving Fund 377150009 407957000 -30806991

Internal Receipt 198122270 145637900 52484370

Total 4721146499 4769057900 -47911401

ANNUAL ACCOUNTS 2017-2018 EXPENDITURE STATUS

Head of Account Actual 
Expenditure

Revised BE (+) Increase/
(-) Decrease

10 Management and Administration

Non-Plan Schemes 196952685 219546300 22593615

Plan Schemes 161141 161900 759

Other Externally Aided Projects -151836 0 151836

Total 196961990 219708200 22746210

11 Additional Suspense Fund

Non-Plan Schemes 0 258715000 258715000

Total 0 258715000 258715000

20 Library (20 to 29) Education)

Non-Plan Schemes 36599702 43375000 6775298

Plan Schemes 475514 506000 30486

Total 37075216 43881000 6805784

21 Agricultural Education

Non-Plan Schemes 550571122 681480000 130908878

Plan Schemes 30912919 46564700 15651781

ICAR Projects - 100 percent 75280821 43361700 -31919121

Other Externally Aided Projects 4692291 6088600 1396309

Total 661457153 777495000 116037847

22 Co-operation & Banking Education

Non-Plan Schemes 38969216 49323000 10353784

Plan Schemes 1484949 5266300 3781351

Total 40454165 54589300 14135135

23 Forestry Education

Non-Plan Schemes 32381293 35510000 3128707

Plan Schemes 2458461 4593500 2135039

ICAR Projects - 100 percent 8154000 2200000 -5954000

Total 42993754 42303500 -690254

24 Agricultural Engineering Education

Non-Plan Schemes 80643033 101751000 21107967

Plan Schemes 1615955 4541900 2925945

ICAR Projects - 100 percent 7996531 2200000 -5796531

Total 90255519 108492900 18237381

26 Veterinary Education
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ICAR Projects - 100 percent 8242323 2200000 -6042323

Total 8242323 2200000 -6042323

28 D.S.W.

Non-Plan Schemes 2754619 4173800 1419181

Plan Schemes 748995 1377300 628305

Other Externally Aided Projects 167890 556700 388810

Total 3671504 6107800 2436296

30 D.O.R.(30 to 39 Research)

Non-Plan Schemes 34199284 37996300 3797016

Plan Schemes 338243 637700 299457

ICAR Projects - 100 percent 7396850 9700000 2303150

Other Externally Aided Projects 130760 1000000 869240

Total 42065137 49334000 7268863

31 Agricultural Research

Non-Plan Schemes 618740703 722684000 103943297

Plan Schemes 53420054 64991300 11571246

ICAR Projects - 100 percent 23941817 26159600 2217783

ICAR Co-ordinated Projects 180846065 225771900 44925835

Other Externally Aided Projects 79689914 144523300 64833386

KAU Revolving Fund 451371 800000 348629

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 70080918 131733000 61652082

Total 1027170842 1316663100 289492258

33 Forestry Research

ICAR Co-ordinated Projects 9778198 11491600 1713402

Total 9778198 11491600 1713402

34 Agricultural Engineering Research

ICAR Co-ordinated Projects 4232003 4506700 274697

Other Externally Aided Projects 2163144 2909600 746456

Total 6395147 7416300 1021153

40 Extension (40 to 49 Extension)

Non-Plan Schemes 75184950 91124900 15939950

Plan Schemes 47337725 83123500 35785775

ICAR Projects - 100 percent 62905617 66766700 3861083

Other Externally Aided Projects 15762787 21674600 5911813

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 1500000 3250000 1750000

Total 202691079 265939700 63248621

50 Civil Works( 50 to 59 Enginerring 
wings)
Non-Plan Schemes 102045724 114904600 12858876

Plan Schemes 2823013 3063300 240287

Other Externally Aided Projects 8710204 10287000 1576796

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 15945000 16100000 155000

Total 129523941 144354900 14830959
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60 Estate

Non-Plan Schemes 2122674 2866000 743326

Total 2122674 2866000 743326

65 Revolving Fund

Non-Plan Schemes 8344720 12965000 4620280

ICAR Revolving Fund 61075823 85866000 24790177

KAU Revolving Fund 114759250 189571000 74811750

OEAP Revolving Fund 57003384 80251000 23247616

Total 241183177 368653000 127469823

70 E-Governance & ICT

Plan Schemes 663849 1791900 1128051

Total 663849 1791900 1128051

92 Pension & Compensation

Non-Plan Schemes 1571839670 2610000000 1038160330

Total 1571839670 2610000000 1038160330

99 Other Expense

AUDIT RECOVERY [EXP] -10872 0 0

BANK CHARGES 9403055.44 0 0

MERIT AWARD 3271 0 0

OVER PAYMENT 20736 0 0

RE-DRAWAL OF DD CANCELLED 254757 0 0

REFUND OF FEES 2087125 0 0

REFUND OF MESS FEES 354503 0 0

RELEASING OVER PAYMENT 305702 0 0

SERVICE CHARGES 753420.77 0 0

STUDENT AMENITIES( INTERNAL ) 2978166 0 0

Total 16149864.21 0 0

SUMMARY

Non-Plan Schemes 3351349395 4986414900 1635065505

Plan Schemes 142440818 216619300 74178482

ICAR Projects - 100 percent 193917959 152588000 -41329959

ICAR Co-ordinated Projects 194856266 241770200 46913934

ICAR Revolving Fund 61075823 85866000 24790177

Other Externally Aided Projects 111165154 187039800 75874646

KAU Revolving Fund 115210621 190371000 75160379

OEAP Revolving Fund 57003384 80251000 23247616

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 87525918 151083000 63557082

Other Expense 16149864.21 0 0

Total 4330695202.21 6292003200 1977457862

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധം - 2

സംസ്ഥാ�നം സംര്ക്കാ�രി�ല് നം�ന്നുളള �ദ്ധതി� ധനംസംഹാ�യം

ക്രമ
നംമ്പര് ഉത്തരിവ� നംമ്പര് തുക  വരിവ� തി9യ്യതി�

1 GO (Rt)No.698/2017/AGRI dtd 15.07.2017 101550000(E-
LAMS)

15-Jul-2017

2 GO (Rt)No.80/2018/AGRI dtd 24.01.2018 100000000 24-Jan-2018

3 GO (Rt)No.227/2018/AGRI dtd 16.03.2018 100000000 16-Mar-2018

4 GO (Rt)No.226/2018/AGRI dtd 16.03.2018 87500000 16-Mar-2018

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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 അനുബന്ധം   - 3  

സംസ്ഥാ�നം സംര്ക്കാ�രി�ല് നം�ന്നുളള �ദ്ധതി�പ്പോയംതിരി ധനംസംഹാ�യം

ക്രമ
നംമ്പര് ഉത്തരിവ� നംമ്പര് തുക  വരിവ� തി9യ്യതി�

1 GO (Rt)No.438/2017/AD dtd 26.04.2017 270000000 26-Apr-2017

2 GO (Rt)No.567/2017/AGRI dtd 30.05.2017 270327500 30-May-2017

3 GO (Rt)No.646/2017/AGRI dtd 29.06.2017 270163750 29-Jun-2017

4 GO (Rt)No.757/2017/AGRI dtd 31.07.2017 270163750 31-Jul-2017

5 GO (Rt)No.810/2017/AGRI dtd 23.08.2017 270163750 23-Aug-2017

6 GO (Rt)No.925/2017/AGRI dtd 28.09.2017 270163750 28-Sep-2017

7 GO (Rt)No.1059/2017/AGRI dtd 30-10-2017 270163750 30-Oct-2017

8 GO (Rt)No.1154/2017/AGRI dtd 29.11.2017 270163750 29-Nov-2017

9 GO (Rt)No.1240/2017/AGRI dtd 29.12.2017 270000000 29-Dec-2017

10 GO (Rt)No.85/2018/AGRI dtd 29.01.2018 270327500 29-Jan-2018

11 GO (Rt)No.171/2018/AGRI dtd 26.02.2018 270163750 26-Feb-2018

12 GO (Rt)No.255/2018/AGRI dtd 24.03.2018 270163750 24-Mar-2018

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധം - 4
ഐ സം എ ആര് ധാനസംഹി	യം� (100%)

Sl.NO Project Amount

1
5200 Strenmgthening and Development of state Agricultural 
Universities (Development Grant)

67162000

2 5151 ICAR SRF 858010

3 5153 Library strenthening in Agricultural Universities 3880000

4 5159 ICAR RAWE Programme 7912000

5 5160 NTS-ICAR 3687000

6 5221 ICAR-JRF 1038960

7
5226 KAU-- - Academic  - Experiential learning programme - COA 
Vellayani

1550000

8
5176 Network Project on Harvesting Processing and value addition
of Natural Resins and Gums 

1265000

9
5227 KAU- Academic  - Experiential learning programme - COF 
Vellanikkara

600000

10
5225 ICAR - Effect of High Hydrostatic pressure procesing on 
Textural and Nutritional Behavior of Minimally Processed Fruits 
and Vegitables 

1575000

11
5168 AICRP on PHT-ICAR-FCI Project"Study on determining 
storage losses of food grains.................Mgmt."

1150000

12
5224 ICAR - Collaborative Reserch Project on Improvment of 
Banana for small holder farmers in the Greate lake Region of 
Africa....

570000

13 40002 TSP - AICRP on Cashew RARS CRS Madakkathra 46000
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14 5142 ICAR -- NICRA 295250

15 45102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level 5830000

16
5006 6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in Agri.crops and 
Fisheries...

1100000

17
5222 ICAR Seed Hub - Creation of seed Hubs for increasing 
indigenous production of pulses in India

5950000

18 40001 TSP - AICRP on Cashew RARS Pilicode 140000

19 40000 AICRP on Rice Voluntary Centre at RARS Vyttila 20000

20 5219 NFSM-CC(AICRP on Sugarcane) 30000

21
40004 KAU - DoE - KVKs UNDER KAU - "Sankalp Se Siddhi 
Programme" 

575720

22
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM 
for kvks

572360

23 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 39113940

24 40003 Skill Developement Training Programme 2017-18 165200

25 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 3905990

26
5218 Training Programmes under PDDUUKSU scheme of Unnat 
Bharat Abhiyan 

200000

TOTAL 149192430

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധം - 5
ഐ സം എ ആര് കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്റ്റു�ള്

Sl.No Project Amount

1 6621 AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-25) 4650000

2 56676 AICRP on Soil test Crop response correlation 1570000

3 6684 AINP on Agriculture Acarology 1620000

4 6645 AICRP on farm implements and machinery 2770000

5 6680 AICRP on Post Harvest Technology (ICAR 75:25) 3700000

6 6637 AICRP on Medicinal Aromatic Plants (ICAR 75-25) 7280000

7 6634 AIC Vegetable Improvement Project (ICAR 75-25) 9564000

8 6623 AICRP on Water Management 7171000

9 6635 AICRP on Biological control of crop pests (ICAR 75-25) 3562000

10 6624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 9600000

11 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 2345000

12 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 1201000

13 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 21092380

14 6636 AIC Floriculture Improvement Project (ICAR 75-25) 4498750

15 6691 AICRP on Spices -New Project mode centre at Thrissur 85500

16 6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 1207500

17 6641 AICRIP on Nematode Pests & their control (ICAR 75-25) 4848000

18 6642 AICRP on Forage Crops 3150000

19 6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 5125000

20 6678 AICRP on Mashroom. 2500000
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21 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 450920

22 6644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 2300000

23 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 881500

24 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 70000

25 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 6407250

26 6640 AIC Project on Guar (Arid Legumes) 2800000

27 6651 5508-NSP Breeder seed production unit (ICAR 75 - 25) 2083000

28 6677 AICRP on long term fertilizer experiments 2585990

29 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 2759000

30 6689 AICRP on Palms 79000

31 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 4248250

32
6690 AICRP on Management of Salt affected Soils & Use of Saline 
Water in Agriculture 

305000

33 6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 3783000

34 6638 AICRP on weed control in plantation crops (ICAR 75-25) 3633000

35 6622 All India Network Project on Agrl. Ornithology (75-25) 1532000

36 6692 Project AINP on Vertebrate pest Management 1175000

37 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 208330

38 6694 AICRP on micro & secondary nutrients & pollutant elements 1120000

TOTAL
       
133961370

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധം - 6
7റ്റ്� 3ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം�ളല് നന്നുളള ധാനസംഹി	യം�

Sl.NO Project Amount

18888 Suspense fund 60325820

2
9150 KAU-RKVY Projec " Establisment of RKVY Project Management Cell in 
K.A.U"

370000

3
70009 INSPIRE Fellowship to MS. Viswajyothi K (2016 - 21 -026 ) Ph.D 
scholar at COA Vellayani 

1512000

4
9195 KSCSTE- Fellowship to Vipitha. V.P Pg.D Student of Dept of Agronomy 
CoA, Vellayani

350000

5
9863 KAU - Academic KSCSTE Fellowship To Mr.Ekatpur Sachinn 
Chandrakant COA vellayani

284000

6
70004 KAU - Finance - Directorate of Environment  and Climate Change 
(DOECC) Project - Assessing and Developing farm Tourism models in kerala

2468000

7
70014 ICFRE (Indian Council of Forestry Research and Education) - Grant in 
Aid 

50000

8
8011 Kerala State Council for Science,Technology and Environment ; 
Process Optimization and Popularization of Fruit based products using fruit 
Pulp Concentrator funds for 2016-17  

83460

9
9878 Evalutation Study of Garlic Varieties in Devikulam Block By Kerala 
Agricultural University

1000000

10 9929 DISC at KAU 1170000

11
9875 Vegetable development programme 2017-18 Training on Hi - tech mini 
poly house 

2500000

12
9933 KAU-EPB- Project Precision Farming Development Centre  KCAET, 
Tavannur 

1100000

13
70041 Vocational traning programme to facilitators of 10 new agro service 
centres.....from 30/05/18 to 08/06/2018

200000

14
9821 NABARD-Establishment of Hi-tech nursery of fruit plants and vegetable 
at central prison at viyyur

600000

15
9857 NABARD" Mega scale demonstration of pulse production and 
mechanisation technology in summer rice fallows at anthikad panchayath

120000

16 9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 206440
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17 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 11400000

18 9809 DTPC project- agro tourism project for ARS Anakkayam 1000000

19 9834 DCCD- District level Seminar on Cashew ARS Anakkayam 40000

20
70003 DCCD Production of planting material establishment  / modernization 
of Cashew Nursery 

750000

21 9840 DCCD Printing of Booklet on Cashew in regional language 30000

22
9865 DCCD - MIDH - HRD - Farmers Training Programme on Cashew CRS 
Madakkathra

90000

23
9876 DCCD - Farmers training programme on Cocoa 2017 - 18 at Cocoa 
Reaserch

90000

24 9877 DCCD - Farmers training  Cocoa Reserch centre Vellanikkara 150000

25 8277 DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching Programme 2705000

26
9295 DBT- Marker Assisted breeding to develop a bacterial wilt resistant chilli
--- for tropical regions of India

1029100

27 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 5000000

28
8848 Forecasting Agrl. out put using Space,Agrometeorology and Land 
based Observations (FASAL)

458030

29
9213 KAU-Finance-KSESTE Project Baseline Studies on Vegetable crops 
under protected cultivation in kerala , CoH, Vellanikkara

359310

30 79966 Starting of experimental agrometeorological advisory service -AMB. 564920

31
9151 KAU-FIN-DBT Project on Development of rice varieties for kerala with 
pyramided genes for resistence to BLB by marker assisted selection

466500

32
9216 KSCSTE Project Molecular Characterization of spike braching in black 
pepper -NARP(SR) , Vellayani

375740

33
9217 KSCSTE- Project Standerazation of market oriented production 
technology in aloevera and promotion of microenterpreneurship 

285630

34 9251 RKVY -Project Establishment of National Level QC Lab for Honey 15000000

35
70001 KAU - Finance - M/S UPL Ltd Mumbai - Supervised field trial on 
Residue and persistance of Novaluron 9.45%+Lambda Cyhalothrin 1.9% ZC 
(GPF1316) on Cabbage

250000

36
70002 KAU - Finance - M/S UPL Ltd Mumbai - Supervised field trial on 
Residue and persistance of Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG in 
paddy

500000
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37
70005 Supervised Field Trial on Reisdue and Persistence of Flubendiamide 
240 + Thiacloprid 240 SC ( Belt Expert ) on Cucumber

300000

38
70006 Residue and Dissipation of Trifloxystrobin 3.5 % + Propineb 61.3 % 
WG ( FLINTPRO ) on Chilly

300000

39
70017 " Residue and Persistence of Mancozeb 52.6 % + Hexaconzole 2.4% 
WG ( UPF209b ) in Paddy"

500000

40
70018 " Residue and Persistence of Azoxystrobin 4.7% + Mancozeb 59.7% + 
Tebuconazole 5.6% WG (GPF215 ) on Cucumber"

300000

41
70019 " Residue and Persistence of Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% 
WG (Avancer Glow) in Tomato"

250000

42 70036 Residue and Dissipation of Tebuconazole 430 SC on Tomato 200000

43
70038 Residue and Dissipation of Trifloxystrobin 3.5 % + Propineb 61.3 % 
WG ( FLINTPRO ) on Tomato

300000

44
70039 Residue and Dissipation of Flubendiamide 90 + Deltamethrin 60 SC 
( Fame Quick ) on tomato 

300000

45
70040 Residue and Dissipation of Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% 
WG (NATIVO) on Brinjal

300000

46
9095 Production &marketing of safe to eat(pesticide free) vegetables for sale 
through Government outlet

2500000

47
9250 RKVY -Project Strenghening of Pesticiade Residue lab to the status of 
state Refrrral Laboratory 

37900000

48
9870 IISER- SERB- Design of a surface enhanced spectroscopy based 
device for the rapid detection of organophosphate pesticides and pyrethroid 
insecticides in fruits and vegetables

5934840

49 8540 New Agromet Field Unit in Kumarakom 1033250

50 9938 Starting of experimental agromet.advisory service at RARS Pilicode 1375440

51
70000 KAU - Finance - M/S Dow Agrosciences India Pvt Ltd Mumbai - 
Evalution of the efficacy of penoxsulam 1.02% (w/w)+Cyhalofop butyl  5.1%
(w/w)for weed control in Direct seeded Rice

472000

52
70033 Conduct of Exhibition,Seminar, and All Kerala Quiz compatition related
to Mushroom

25000

53
9268 DST- Project entitled "Identification of local strains from Kuttanad for 
Mushroom production and agro-waste composting " 

200000

54 8961 ITTO / INSPIRE Fellowship 380000

55 9842 FFDA Project" Polyculture of brackish water fish in ponds" 200000
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56
9872 Supervised Field Trial to evaluate the efficacy of XR-848 Benzyl Ester 
12.5g/L + Penoxsulam 20g/l OD(w/y) for wed control in direct seeded Rice

400000

57
9214 KSCSTE- Project Development & Validation of integrated pest 
management for poly house vegetables- AINPAO, CoH

387270

58
9222 DBT-BIRAC-Project Metabolome nalysis in ginger and product 
Development using gingerol

488320

59
9867 ATMA Under the compoenent B 13 at Extention Training Centere 
Vorkaaady Manjeswar 

500000

60 70020 Skill Development Training of Gardeners - KVK Palakkad  1150000

61
9866 DCCD - MIDH - HRD - Farmers Training Programme on Cashew KVK 
Pattambi

90000

62 70025 Skill development training of gardeners KVK kannur 650000

63
70015 Second level training to members of Agro Service Centre - Duration 
from 05/02/18 to 20/02/18 at KVK Kottayam

150000

64
70023 SHM -  MIDH Implementation of NHM programme 2017-18 -Skill 
development training of gardeners 

575000

65 9858 Conducting training to Kudumbasree members KVK Kottayam 24080

66 9859 Kau - Finance ATAMA under the component B 13 At KVK Kottayam 500000

67
9841 DCCD Production of Educational Video on Scientific Production of 
Cashew

80000

68
9871 SMPB Funded Training Programme on "Sustainable organic culture 
technology transfer to Stake holders for augmenting raw drug production

300000

69
9873 ATMA Project "Kalparaksha - Farmer participatory compact area group 
appoach for intigrated coconut managment at KVK Kollam

400000

70 9854 Construction of post matric hostel for SC girls in vellayani campus 10000000

71
9856 Ayyankali memorial govt.residential school -Reconstruction of 
compound wall

72000

72
70022 Repair and Maintenance of Shri. Ayyankali Memorial Govt. Model 
Resedentaial Sports School , Vellayani

3980870

TOTAL 185402020

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� -7
വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ,പത്രംങ്ങള്

ക്ര7
ന�

കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്/സ്കീംt7കെന്റ് കേപര�
എയുസം

തു�
എയുസം ന� തിയംതി

1 KVK Thrissur 6889258 KSA(AGU)S1-322(1)/2018 12.06.2018

2 KVK Malappuram 11892570 KSA(AGU)S1-322(2)/2018 12.06.2018

3 KVK Kannur 4632345 KSA(AGU)S1-322(3)/2018 12.06.2018

4 KVK Wayanad 6609810 KSA(AGU)S1-322(4)/2018 12.06.2018

5 KVK Kottayam 9236741 KSA(AGU)S1-322(5)/2018 12.06.2018

6 KVK Palakkad 9153483 KSA(AGU)S1-322(6)/2018 12.06.2018

7 KVK Kollam 4632345 KSA(AGU)S1-322(7)/2018 12.06.2018

8
ICAR-Strengthening of Directorate of 
Extension

697169 KSA(AGU)S1-876/2018 02.11.2018

9
ICAR- Sankalp se Siddhi Programme in 
all KVK's

569793 KSA(AGU)S1-468(2)/2018 12.06.2018

10
ICAR- Skill Development Training 
Programme at KVK, Malappuram

165200 KSA(AGU)S1-468(3)/2018 12.06.2018

11 AICRP on Fruits, BRS Kannara (75-25) 9126459 KSA(AGU)S1-168/2019 25.02.2019

12 AICRP on Rice, Mancompu (75-25) 7523278 KSA(AGU)S1-818/2018 12.10.2018

13 AICRP on Rice, Pattambi (75-25) 7885919 KSA(AGU)S1-448(3)/2018 19.06.2018

14 AICRP on Sugarcane (75-25) 4230747 KSA(AGU)S1-448(4)/2018 19.06.2018

15 AICRP on Pesticide Residues (75-25) 2963002 KSA(AGU)S1-448(5)/2018 19.06.2018

16
AICRP on Medicinal & Aromatic Plants 
(75-25)

7847078 KSA(AGU)S1-673/2018 05.09.2018

17
AICRP on micro & secondary nutrients 
& pollutant elements

1138596 KSA(AGU)S1-448(7)/2018 19.06.2018

18
AICRP on Agricultural Acorology, Dept. 
Of Agricultural Entomology, CoH (75-25)

1721858 KSA(AGU)S1-448(8)/2018 19.06.2018

19
CSS on Monitoring Pesticide Residue at
National Level, College of Agriculture, 
Vellayani

3804381 KSA(AGU)S1-448(9)/2018 19.06.2018

20
AICRP on Weed Control, CoH 
Vellanikkara (75-25)

8670801 KSA(AGU)S1-713/2018 21.08.2018

21
AICRP on IFS CSRC Karamana & ECF 
Thiruvalla (75-25)

12512650 KSA(AGU)S1-448(11)/2018 19.06.2018

22
AICRP on Nematodes in Agriculture 
(75-25)

3771845 KSA(AGU)S1-448(12)/2018 19.06.2018

23
AICRP on Honey Bee & Pollinators 
NARP(SR), CoA Vellayani (75-25)

4086601 KSA(AGU)S1-448(13)/2018 19.06.2018
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24 AICRP on Water Management (75-25) 9974385 KSA(AGU)S1-448(14)/2018 19.06.2018

25
AICRP on STCR, CoH Vellanikkara (75-
25)

2351754 KSA(AGU)S1-448(15)/2018 19.06.2018

26 NICRA  AICRP on Agrometeorology 275126 KSA(AGU)S1-815/2018 28.09.2018

27 AICRP on Agrometeorology (75-25) 1187636 KSA(AGU)S1-448(17)/2018 19.06.2018

28
AICRP on Forage Crops, NARP(SR), 
CoA Vellayani (75-25)

4646443 KSA(AGU)S1-448(18)/2018 19.06.2018

29
AICRP on Mushroom, CoA Vellayani 
(75-25)

1932035 KSA(AGU)S1-448(19)/2018 19.06.2018

30
ICAR- Network Project on Harvesting, 
Processing and Value Addition of 
Natural Resins & Gums

653907 KSA(AGU)S1-448(20)/2018 19.06.2018

31
AICRP on Management of Salt affected 
Soils & Use of Saline Water in 
Agriculture 

360000 KSA(AGU)S1-448(21)/2018 19.06.2018

32 AICRP on NSP-BSP (crops) (75-25) 2742400 KSA(AGU)S1-448(22)/2018 19.06.2018

33 AICRP on PHT- KCAET Thavanur 4387070 KSA(AGU)S1-448(23)/2018 19.06.2018

34 AICRP on Agroforestry (75-25) 7346840 KSA(AGU)S1-448(24)/2018 19.06.2018

35
AICRP on Vegetable Imrpvement 
Project, CoH Vellanikkara (75-25)

6822172 KSA(AGU)S1-448(25)/2018 19.06.2018

36
AICRP on Cashew, RARS Pilicode (75-
25)

1527885 KSA(AGU)S1-448(26)/2018 19.06.2018

37 AICRP on Cashew TSP, RARS Pilicode 140000 KSA(AGU)S1-448(27)/2018 19.06.2018

38 AICRP on LTFE (75-25) 2318744 KSA(AGU)S1-448(28)/2018 19.06.2018

39
AICRP on FIM KCAET Thavanur (75-
25)

3174002 KSA(AGU)S1-448(29)/2018 19.06.2018

40 AICRP on Spices, Panniyur (75-25) 4300973 KSA(AGU)S1-1052/2018 07.12.2018

41
AICRP on Biological Control of Crop 
Pest, CoH, Vellanikkara (75-25)

3590443 KSA(AGU)S1-448(31)/2018 19.06.2018

42 FLD -AICRP on Rice, Pattambi 140000 KSA(AGU)S1-448(32)/2018 19.06.2018

43 AICRP on Arid Legumes (75-25) 2724161 KSA(AGU)S1-89/2019 30.01.2019

44
ICAR-Areawide Integrated Pest 
Management for Wilt Deseases in Black 
Pepper

120534 KSA(AGU)S1-448(34)/2018 19.06.2018

45
AICRP on Cashew, Madakkathara (75-
25)

5276435 KSA(AGU)S1-448(35)/2018 19.06.2018

46 AICRP on Cashew TSP, Madakkathara 46000 KSA(AGU)S1-448(36)/2018 19.06.2018

47 AINP on Vertebrate Pest Management 2217550 KSA(AGU)S1-448(37)/2018 19.06.2018

48
AICRP on Palms -Voluntry centre at 
Cocoa Research centre, Vellanikkara 
(75-25)

99485 KSA(AGU)S1-448(38)/2018 19.06.2018

49 AICRP on Spices, Ambalavayal (75-25) 77589 KSA(AGU)S1-1053/2018 07.12.2018
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50 AICRP on Spices, Thrissur (75-25) 199478 KSA(AGU)S1-448(40)/2018 19.06.2018

51 AICRP on Floriculture (75-25) 4120641 KSA(AGU)S1-448(41)/2018 19.06.2018

52 AINP on Sol Biodiversity (75-25) 501506 KSA(AGU)S1-448(42)/2018 19.06.2018

53 ICAR SRF 865500 KSA(AGU)S1-517/2018 06.07.2018

54 2nd Group meeting AINP on VPM 118000 KSA(AGU)S1-563/2018 06.07.2018

55
ICAR Seed Project- Seed Production in 
Agricultural Crops 

854665 KSA(AGU)S1-518(1)/2018 06.07.2018

56
ICAR Seed Project- Seed Production in 
Agricultural Crops TSP

94838 KSA(AGU)S1-518(2)/2018 06.07.2018

57
AINP on Sol Biodiversity, CoA, Vellayani
(75-25)

365112 KSA(AGU)S1-535/2018 05.07.2018

58

ICAR - Collaborative Reserch Project on
Improvment of Banana for small holder 
farmers in the Greate lake Region of 
Africa....

284400 KSA(AGU)S1-830/2018 28.02.2018

59
ICAR – Strengthening and Development 
of Agricultural Education in SAU's 
(Development Grant)

80276567 KSA(AGU)S1-827/2018 02.11.2018

60 ICAR – RAWE 7804563 KSA(AGU)S1-820/2018 28.09.2018

61 ICAR – National Talent Scholaship 3024931 KSA(AGU)S1-822/2018 28.09.2018

62
Demonstration for Popularizing finger 
millets in the Tribal Areas of Palakkad

0 KSA(AGU)S1-829/2018 07.11.2018

63 FLD -AICRP on Rice, mancompu 16-17 0 KSA(AGU)S1-907/2018 (1) 07.11.2018

64 FLD -AICRP on Rice, mancompu 17-18 0 KSA(AGU)S1-907/2018 (2) 07.11.2018

65
Library strengthening in agricultural 
Universities

3899630 KSA(AGU)S1-819/2018 28.09.2018

66
AiCRP on Spices, Pambadumpara(75-
25)

2359633 KSA(AGU)S1-1046/2018 17.12.2018

67

ICAR – National Fellow Project – Effect 
of High Hydrostic pressure processing 
on Textural and Nutritional behavious of 
minimally processed Fruits and 
Vegetables

6725000 KSA(AGU)S1-1109/2018 06.12.2018

68 AICRP on Rice Moncompu (revised) 6532229 KSA(AGU) S1-243/2018(1) 12.04.2018

69
AICRP on Rice Moncompu TSP 
(revised) 

400000 KSA(AGU) S1-243/2018(2) 12.04.2018

70 ICAR -ARYA Project at KVK Kannur 0 KSA(AGU)S1-828/2018 28.09.2019

71

DST Project – IISER -SERB -Design of 
surface enhanced spectroscopy based 
device for the rapid detection of 
organophosphate pesticides and 
phyrethoid insecticides in fruits and 
vegetables

1088983 KSA(AGU)S1-999/2018 26.03.2019
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72 DST Project – Identification of local 
strains from kuttanad for Mushroom 
Production & agro waste management

488600 KSA(AGU)S1-1000/2018(1) 30.03.2019

73 278918 KSA(AGU)S1-1000/2018(2) 30.03.2019

74

DBT Project – Development of 
molecular markers in rice associated 
with genes responsible for salinity 
tolerence, exploring new genetic 
variation & development of rice 
cultivators with strong tolerence to 
salinity through molecular breeding

237237 KSA(AGU)S1-602/2018 05.09.2018

75
DST Project -Propagation and ex situ 
conservation of conscinium fenestratum 
(Geartn) Colebr-an endangared 
medicinal Plant

458504 KSA(AGU)S1-589/2018(1) 12.10.2018

76 137986 KSA(AGU)S1-589/2018(2) 12.10.2018

77 DBT Project – Marker assisted breeding
to develop a bacterial wilt resistant chilli 
paparika verity (Capsicul Annum L) 
suited for the tropical regions in India

604257 KSA(AGU)S1-486/2018(1) 12.10.2018

78 633317 KSA(AGU)S1-486/2018(2) 12.10.2018

79
DBT Project – Supot to Msc Plant 
Biotechnology teaching Programme 
(H&D)

2620371 KSA(AGU)S1-894/2018 08.11.2018

80 DBT Project – Development of ric 
varities for Kerala with pyramided genes
for resistance to BLB by marker aided 
selection

471507 KSA(AGU)S1-591/2018(1) 12.10.2018

81 597399 KSA(AGU)S1-591/2018(2) 12.10.2018

82 DBT-BIRAC Metabolome Analsis in 
Giger and Product development using 
gingerol

738075 KSA(AGU)S1-485/2018(1) 07.09.2018

83 796943 KSA(AGU)S1-485/2018(2) 07.09.2018

84
DBT Project on DIC

994047 KSA(AGU)S1-576/2018(1) 28.12.2018

85 801003 KSA(AGU)S1-576/2018(2) 28.12.2018

86
CSS on NHM Spices and Aromatic 
Plants

14252745 KSA(AGU)S1-503/2018 11.07.2018

87 IMD Project FASAL 286145 KSA(AGU)S1-881/2018 05.02.2019

88
IMD Agromet Advisory Services at 
Kumarakom

740412 KSA(AGU)S1-878/2018 07.12.2018

89
IMD Agromet Advisory Services at 
Thrissur

848773 KSA(AGU)S1-877/2018 07.12.2018

90
IMD Agromet Advisory Services at 
Vellayani

643841 KSA(AGU)S1-686/2018 07.12.2018

91
DCCD Farmers Training Cocoa 
Research centre

150000 KSA(AGU)S1-44/2019 28.02.2019

92 CDB Project- Perfromance evaluation of
elite seedlings in farmers fields of 
alappuzha and kollam districts

373202
KSA(AGU)S1-1170/2018(1) 10.01.2019

93 132264 KSA(AGU)S1-1170/2018(2) 10.01.2019

94 Sri.Paul Pothen IFFCO Chair 200472 KSA(AGU)S1-900/2018 28.02.2019

95 DCCD – MIDH Programe on cocoa faair 50000 KSA(AGU)S1-39/2019 28.02.2019
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2015-16

96
GOK Plan Establishment of advanced 
center for tropical vegetable research

0 KSA(AGU) S1-93/2018(VI)a 04.05.2018

97
GOK Plan Establishment of advanced 
center for tropical vegetable research

9426997 KSA(AGU) S1-93/2018(VI)b 04.05.2018

98
GOK Plan Establishment of advanced 
center for tropical vegetable research

5851811 KSA(AGU) S1-93/2018(VI)c 04.05.2018

99
GOK Plan Organic farming and soil 
health management

246105 KSA(AGU) S1-93/2018(IX)a 04.05.2018

100
GOK Plan Organic farming and soil 
health management

309754 KSA(AGU) S1-93/2018(IX)b 04.05.2018

101 GOK- RKVY 66920621 KSA(AGU)S1-687/2018(1) 04.09.2018

102 GOK- RKVY 82626730 KSA(AGU)S1-687/2018(2) 04.09.2018

103 GOK- RKVY 100240349 KSA(AGU)S1-687/2018(3) 04.09.2018

104 GOK- RKVY 78440031 KSA(AGU)S1-687/2018(4) 04.09.2018

105 GOK- RKVY 137258782 KSA(AGU)S1-687/2018(5) 04.09.2018

106 GOK- RKVY 115037258 KSA(AGU)S1-687/2018(6) 04.09.2018

107 GOK- RKVY 88270453 KSA(AGU)S1-687/2018(7) 04.09.2018

108 GOK Plan – Establishment of Advanced 
centre for Tropical Vegetables

2765894 KSA(AGU)S1-109/2019(1) 26.03.2019

109 653993 KSA(AGU)S1-109/2019(2) 26.03.2019

110
GOK Plan – Centre for Intellectual 
Property Protection

1833774 KSA(AGU)S1-127/2018(1) 30.10.2018

111 481901 KSA(AGU)S1-127/2018(2) 30.10.2018

112 647618 KSA(AGU)S1-992/2018 28.12.2018

113
Annual Plan 2017-18 – Establishment of
Advanced centre for Tropical Vegetable 
research at Department of Olericulture

212900 KSA(AGU)S1-142/2019 26.03.2019

114
Vegetable Improvement  Programme 
2017-18 -Training on Hitch Mini Poly 
House

585975 KSA(AGU)S1-218/2019 30.03.2019

115

Annual Plan 2012-13 – Hitech Farming 
study on structural design 7 
management of Hi-tech horticulture in 
kerala

3133148 KSA(AGU)S1-204-2019 30.03.2019

116
Vegetable Improvement Programme 
2017-18 Evaluation study of Garliv 
verities in devikulam block

180644 KSA(AGU)S1-217-2019 30.03.2019

117

NABARD Project – Formation of Farmer 
Producer Organization in Production, 
Procurement and Marketing of Kuttiattur
Mango

93445 KSA(AGU)S1-205/2019 30.03.2019

118
ATMA – Managemt of Dieback disease 
complex in nutmeg

406172 KSA(AGU)S1-1003/2018 27.03.2019

119
ATMA- Integrated crop management 
stratergy for enhanced productivity in 

176469 KSA(AGU)S1-125/2019 26.03.2019
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Orumundakan Tract

120
Establishment of Technology 
Refinement and Market Programme – 
TREMAP

4346843 KSA(AGU)S1-858/2018 05.02.2019

121

Establishment of Techno Incubation 
Centre for the commercialization of 
Value added Products from under 
exploited fruits and vegetables

3000000 KSA(AGU)S1-682/2018 30.03.2019

122

SHM Project – Enterpreneurship 
development of sustainable livelihood for
SC?ST women through the Production 
of tissue culture plants under the 
scheme

747950 KSA(AGU)S1-427/2018 12.10.2018

123
SHM Project – Enterpreurship 
development in value addition of under 
exlploited frui of homsteads

399950 KSA(AGU)S1-370/2018 12.10.2018

124
SHM Project – FLD on Vertical Farmimg
System- Giggins Farm Villa

962204 KSA(AGU)S1-671/2018 09.10.2018

125 DTPC Project – Agrotourism Project for 
Agricultural Research Station 
anakkayam

1910900 KSA(AGU)S1-1024/2018(1) 05.02.2019

126 1886100 KSA(AGU)S1-1024/2018(2) 05.02.2019

127
ACABC Training – TSS Vellayani

150000 KSA(AGU)S1-690/2018(1) 05.02.2019

128 109000 KSA(AGU)S1-690/2018(2) 05.02.2019

129

SMPB Funded Training Prohramme- 
Organic Mediculture Technology 
transfer to stakeholders for augmenting 
raw drug production

299968 KSA(AGU)S1-1002/2018 05.02.2019

130
MIDH Precision farming development 
centre at Tavanur

2163144 KSA(AGU)S1-1158/2018 01.02.2019

131
ATMA Project Integrated deredictory 
Bird management in Rice & Vegetables

338122 KSA(AGU)S1-274/2018(1) 16.10.2018

132
KFD Project – Preperation of 
Biodiversity conservation plan for 
goodrical high vale biodiversity area

45555 KSA(AGU)S1-274/2018(2) 16.10.2018

133
ATMA Project Integrated management 
of leaf spot disease of Banana

441218 KSA(AGU)S1-274/2018(3) 16.10.2018

134
ATMA Project – Safe agricultural 
pactices for the management of mango 
hopper

420302 KSA(AGU)S1-274/2018(4) 16.10.2018

135
ATMA Project – Managementn of 
dieback disease complex in Nutmeg

479871 KSA(AGU)S1-274/2018(5) 16.10.2018

136
ACABC Training in Agri-clinic anf agri 
buisness management

0 KSA(AGU)S1-274/2018(6) 16.10.2018

137
ATMA Project – Participatory Techology
development of innovative Technologies

101031 KSA(AGU)S1-274/2018(7) 16.10.2018

138 Evaluation Study of MGNREGS in 
Thrissur and Malappuram Districts

638922 KSA(AGU)S1-274/2018(8-
1)

16.10.2018
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139 38407
KSA(AGU)S1-274/2018(8-
2)

16.10.2018

140 392935
KSA(AGU)S1-274/2018(8-
3)

16.10.2018

141
ATMA Project – Assessment of grain 
quality and food security aspects of 
paddy grains produced and procured in 
Kottayam District

78820
KSA(AGU)S1-274/2018(9-
1)

16.10.2018

142 340545
KSA(AGU)S1-274/2018(9-
2)

16.10.2018

143 80255
KSA(AGU)S1-274/2018(9-
3)

16.10.2018

144

WGDP – Income & Livelihood 
Imrovement of Banan Farmers in 
southern wester Ghat tract thrugh soil 
fertility intervention

296049 KSA(AGU)S1-1023/2018 30.03.2019

145
WGDP- Exploration of Bio nematicide 
from potential plants of Western Ghats

362451 KSA(AGU)S1-918/2018 30.03.2019

146

WGDP- Exploration of bacterial 
endophytes pf piper SPP. From western 
ghats for the management of 
Phytophora Capscici infecting black 
pepper (Pepper Nigram L)

178268 KSA(AGU)S1-54/2019 30.03.2019

147

WGDP – Explorative study & capacity 
development on human wildlife conflict 
management in selected forest tracts of 
kerala

151808 KSA(AGU)S1-859/2018 07.12.2018

148

WGDP- Drought mitigating Agro-
techniques for summer cultivation of 
oriental pickling melon i western ghat 
region

229545 KSA(AGU)S1-55/2019 28.02.2019

149

WGDP – Assessment of insect Bio 
diversity & habitat management in 
cowpea with special emphasis to 
manage cowpea stem borer in western 
ghat tracts of Kollam district

299599 KSA(AGU)S1-1169/2018 28.02.2019

150

WGDP project- Impact Assessment of 
existing nutrient managemant practices 
on soil health development of integrated 
nutrient  package for sustainable 
production of banana in coconut based 
homesteads of westen ghats through 
farmers participatory approach

317697 KSA(AGU)S1-56/2019 28.02.2019

151

KSCSTE Project – Productivity 
enhancement in rice through promoting 
zinc nutrition using mycorhizal smybiosis
in kuttanad soils

496779 KSA(AGU) S1-307/2018 18.04.2018

152

KSCSTE Project – Productivity 
enhancement in rice through promoting 
zinc nutrition using mycorhizal smybiosis
in kuttanad soils

1306218 KSA(AGU) S1-307/2018(2) 18.04.2018
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153
KSCSTE – Productivity enhancement in 
rice throgh promoting zinc nutrition using
mycorrhizal symbosisi in kuttanad sol

1306218 KSA(AGU) S1-307/18 27.06.2018

154 KSCSTE- KBC BIRD Project Value 
addidtion and product diversification of 
matured coconut water

360815 KSA(AGU)S1-438/18 11.07.2018

155
KSCSTE- Corrective breeding of rice 
variety Jyothi to incorporate moderate 
panicle shattering

872229 KSA(AGU) S1-1161/2018 10.01.2019

156

KSCSTE- Standardization of techniques
for quality enhanced production and 
value added post harvest handling in 
Anthurium (anthurium andreanul L)

376386 KSA(AGU) S1-1001/2018 10.01.2019

157

KSCSTE- A Comparitive study on soil 
chemical and biological regimes under 
coconut ecosystem in redloam and 
laterite soils of Trivandrum District – A 
farmer participatory active research

737864 KSA(AGU) S1-1004/2018 20.12.2018

158

KSCSTE- Accelerated breeding for 
anthrance resistance in vegetable 
cowpea thrugh molecular marker 
assisted selection

1809221 KSA(AGU) S1-1022/2018 07.01.2019

159

KSCSTE- Synergism in defense & 
growth :Exploration of a root endophytic 
fungus priformospora indica for the 
management of Fusarium wit in banana 
with enhanced crop production

1593545 KSA(AGU) S1-1124/2018 28.02.2019

160

KSCSTE – Back to lab- Empowerment 
of Rural women for cultivation of 
ecenmically viable medicinal plants 
through Agro-biotechnological 
interventions

745090 KSA(AGU) S1-700/2018 12.10.2018

161
KSCSTE- Process optimization and 
popularisation of fruit based products 
using fruit pulp concentrator

324827 KSA(AGU) S1-672/2018 07.11.2018

162

KSCSTE – Standardization of market 
oriented production technology in aloe 
and promotion of micro 
entrepreneurship through value addition

1560901 KSA(AGU) S1-1106/2018 26.03.2019

163

KSCSTE – Best Paper Award – 
Standardization & Documentation of 
traditional food based on indegenious 
food source

49000 KSA(AGU) S1-1131/2018 21.02.2019

1073421366

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� 8
ഇയംര് 7	ര്ക്ക�ഡി� 3ണ്ടു�ള്

a) സം�ക്ഷപ്തങ്ങള്

1)   ജി  .  പ  .  എ3�  .   3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത�   (2017-18)  

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

3197491 3ണ്ട� 197626248 ക്കേള	ഷിര്/
NRA/TA

198166566 ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

10197435

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

6627258 ഡി.ഡി/
കെചക്ക�

   7362442 Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

6958621

പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�ണ്ട�

     177820

പലാശാ
Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

     331362

ആകെ� 9824749 ആകെ� 205497872 ആകെ� 198166566 ആകെ� 17156056

               1)(a)  ജി.പ.എ3�. 3ണ്ടകെന്റ് വ,തി,	സം� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും�
(വരസം�ഖ,/
തിരച്ച്Oവും�/
കുOശ്ശി�/
പലാശാ)

ആകെ�
വരവും�  

പന്
വലാച്ച്തു�

നtക്കയംരപ്പ്� ബ	ങ്കില്
യംഥാ	ര്ത്ഥ

നtക്കയംരപ്പ്�

3ണ്ടു�ളുകെO
കുറിവും�

986767472 243902789 1230670261 198166566 1032503695 17156056 1015347639
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2)ഡിബ്ള�. പ.എ3�. 3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

2390958 3ണ്ട� 26069989 ക്കേള	ഷിര്/
TA

27359484 ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

     
1338719

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

14483640 പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�ണ്ട�

      
287649

ബ	ങ്കി� 
ച	ര്ജ്ജ്�

  50393 Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

      
417593

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

32505000 പലാശാ
Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

          
13933953

    സ്ഥാര 
നകേക്ഷപ�

 
60505000

      

ആകെ� 49379598 ആകെ�    
40291591

ആകെ� 27409877 ആകെ�    
62261312

 2)(a)  ഡിബ്ള�.പ.എ3�. 3ണ്ടകെന്റ് വ,തി,	സം� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും�
(വരസം�ഖ,/
തിരച്ച്Oവും�/
കുOശ്ശി�/
പലാശാ)

ആകെ�
വരവും�  

പന്
വലാച്ച്തു
�

നtക്ക
ഇരപ്പ്�

3ണ്ട� 
കൈ�7	റിയം
തി�

ബ	ങ്കില്
യംഥാ	ര്ത്ഥ
നtക്കയംരു
പ്പ്�

3ണ്ടു�ളുകെO 
കുറിവും�

7674842
2

23655789 100404211 2740987
7

72994334 26357638 62261312 10733022
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3) എ3�.ബ.എസം� 3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

690276 3ണ്ട�      75746
5

ക്കേള	ഷിര് 1295052 ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

    
746144

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

1523035 വരസം�
ഖ,

       7150
8

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

 503872

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

32250000 പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�
ണ്ട�

      3798
0

സ്ഥാര 
നകേക്ഷപ�

35650000

പലാശാ
Nഷിറി
അക്ക�
ണ്ട�

  2864804       

        

ആകെ� 34463311 ആകെ�      
3731757

ആകെ� 1295052 ആകെ� 36900016

4) ഡിബ്ളó.എ3�.ബ.എസം� 3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�
ണ്ട�

29712 3ണ്ട�    197900 ക്കേള	ഷിര്        
180671

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

     
48146

Nഷിറി
അക്ക�
ണ്ട�

ഇല്ല പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�ണ്ട�

      1471 Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

     
60428

പലാശാ   260328
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Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�
(സ്ഥാരന
കേക്ഷപ�)

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

2000000 7റിറുള്ളാവ    100 7റ്റുള്ളാവ         
266

സ്ഥാര 
നകേക്ഷപ�

   
220000
0

              

        

ആകെ� 2029712 ആകെ�   459799  ആകെ�        
180937

ആകെ�   
2308574

5) ഡിബ്ളó.എ3�.എസം�. 3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത� (2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

852003 3ണ്ട�    761960 ക്കേള	ഷിര്     
1526242

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

     
198119

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

393027 വരസം�ഖ,     35258 Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

     
374665

പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�ണ്ട�

38886

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

8600000 പലാശാ
Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�
(സ്ഥാരന
കേക്ഷപ�)

    677392 സ്ഥാര 
നകേക്ഷപ�

   
9300000

പ്രകേവശാന
3tസം�

     40500       

ആകെ� 9845030 ആകെ�   1553996 ആകെ�     
1526242

ആകെ�   
9872784
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6) ഡിബ്ളó.ഡിബ്ളó.എ3�.എസം�. 3ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്ത�(2017-18)

മുന്നരപ്പ്� വരവും� പന്വലാക്കല് നtക്കയംരപ്പ്�

ബ	ങ്കി�
അക്ക�
ണ്ട�

1171372 3ണ്ട�    586
010

ക്കേള	ഷിര്     
112072 

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

     96864

Nഷിറി
അക്ക�
ണ്ട�

ഇല്ല പലാശാ
ബ	ങ്കി� 
അക്ക�ണ്ട�

        
51878

7റ്റുള്ളാവ           
324

Nഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

     ഇല്ല

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

ഇല്ല     സ്ഥാര 
നകേക്ഷപ�

   
1600000

ആകെ� 1171372 ആകെ�    
637888

ആകെ�     
112396

ആകെ�    
1696864

                                                                                                        

         b) 3ക്സഡി� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� വശാ|	�ശാങ്ങള്                                                  

1. WFBS FIXED DEPOSIT DETAILS AS ON 31-03-2018

Sl.No.
FD

NUMBER
AMOUNT

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1
AA

No.240605
1000000 26.06.2017 26.06.2019 8.5% 2

2
AA

No.119833
1000000 16.11.2017 16.11.2019 8.5% 2

3
AA

No.671494
200000 12.03.2018 12.03.2020 8.5% 2

2200000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



332

2. WPF FIXED DEPOSIT DETAILS AS ON 31-03-2018

Sl.No.
FD

NUMBER
AMOUNT

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 83639 50000 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
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
11 267986 5000000 09.03.2018 09.03.2020 8.5% 2
12 267987 5000000 09.03.2018 09.03.2020 8.5% 2
13 267988 5000000 09.03.2018 09.03.2020 8.5% 2
14 267989 3000000 09.03.2018 09.03.2020 8.5% 2
15 117157 5000000 23.03.2018 23.03.2020 8.5% 2
16 117158 5000000 23.03.2018 23.03.2020 8.5% 2

Total 60055000

3. FBS FIXED DEPOSIT DETAILS AS ON 31-03-2018

Sl.No.
FD

NUMBER
AMOUNT

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 475917 500000 07.04.2016 07.04.2018 9% 2
2 609275 700000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2
3 609350 900000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2
4 609677 350000 13.08.2016 13.08.2018 9% 2
5 609750 900000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2
6 609887 100000 01.09.2016 01.09.2018 9% 2
7 110009 500000 14.09.2016 14.09.2018 9% 2
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8 110075 100000 04.10.2016 04.10.2018 9% 2
9 110378 300000 15.11.2016 15.11.2018 9% 2
10 119878 500000 20.11.2017 20.11.2018 8.5% 1
11 119880 1000000 20.11.2017 20.11.2018 8.5% 1
12 110454 200000 28.11.2016 28.11.2018 9% 2
13 110663 600000 27.12.2016 27.12.2018 9% 2
14 110739 50000 03.01.2017 03.01.2019 9% 2
15 110885 900000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2
16 828188 800000 12.02.2017 12.02.2019 9% 2
17 828189 800000 12.02.2017 12.02.2019 9% 2
18 828288 1200000 24.02.2017 24.02.2019 9% 2
19 828309 550000 01.03.2017 01.03.2019 9% 2
20 828537 1400000 21.03.2017 21.03.2019 8.5% 2
21 828741 1000000 07.04.2017 07.04.2019 8.5% 2
22 828784 350000 13.04.2017 13.04.2019 8.5% 2
23 828962 450000 30.04.2017 30.04.2019 8.5% 2
24 240025 1500000 11.05.2017 11.05.2019 8.5% 2
25 240124 1000000 19.05.2017 19.05.2019 8.5% 2
26 240978 400000 25.05.2017 25.05.2019 8.5% 2
27 240946 1100000 02.06.2017 02.06.2019 8.5% 2
28 240817 250000 05.06.2017 05.06.2019 8.5% 2
29 240651 1200000 16.06.2017 16.06.2019 8.5% 2
30 240750 1300000 22.06.2017 22.06.2019 8.5% 2
31 119546 1500000 30.07.2017 30.07.2019 8.5% 2
32 240309 700000 17.08.2017 17.08.2019 8.5% 2
33 119100 1300000 07.09.2017 07.09.2019 8.5% 2
34 119099 1900000 07.09.2017 07.09.2019 8.5% 2
35 119228 1400000 23.09.2017 23.09.2019 8.5% 2
36 119309 700000 05.10.2017 05.10.2019 8.5% 2
37 119975 1400000 27.11.17 27.11.19 8.5% 2
38 264555 250000 01.12.2017 01.12.2019 8.5% 2
39 264600 500000 08.12.2017 08.12.2019 8.5% 2
40 264664 1700000 16.12.2017 16.12.2019 8.5% 2
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41 264825 500000 04.01.2018 04.01.2020 8.5% 2
42 264881 1000000 11.01.2018 11.01.2020 8.5% 2
43 671221 1900000 12.02..2018 12.02.2020 8.5% 2

35650000

4. WFS FIXED DEPOSIT DETAILS AS ON 31.03.2018 

Sl.No.
FD

NUMBER
AMOUNT

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 609276 200000 17.06.2016 17.06.2018 9% 2
2 609349 700000 24.06.2016 24.06.2018 9% 2
3 609637 300000 06.08.2016 06.08.2018 9% 2
4 609749 400000 20.08.2016 20.08.2018 9% 2
5 119445 1000000 13.10.2017 13.10.2018 8.5% 1
6 119879 250000 20.11.2017 20.11.2018 8.5% 1
7 110421 200000 22.11.2016 22.11.2018 9% 2
8 110455 200000 28.11.2016 28.11.2018 9% 2
9 110856 200000 18.01.2017 18.01.2019 9% 2
10 828680 800000 30.03.2017 30.03.2019 8.5% 2
11 828851 200000 22.04.2017 22.04.2019 8.5% 2
12 240024 200000 11.05.2017 11.05.2019 8.5% 2
13 240930 200000 28.05.2017 28.05.2019 8.5% 2
14 240652 500000 19.06.2017 19.06.2019 8.5% 2
15 119547 1400000 30.07.2017 30.07.2019 8.5% 2
16 119133 1000000 14.09.2017 14.09.2019 8.5% 2
17 119308 250000 05.10.2017 05.10.2019 8.5% 2
18 264554 300000 01.12.2017 01.12.2019 8.5% 2
19 264715 300000 23.12.2017 23.12.2019 8.5% 2
20 671222 700000 12.02.2018 12.02.2020 8.5% 2

9300000

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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 അനുബന്ധി� - 9
എന്കേഡി	കെ7ന്റു�ള്

SL
NO.

ENDOWMENT
NO.

AMOUNT
TREASURY/

BANK
DATE

DATE OF
MATURITY

RATE
OF

INTERE
ST

PURPOSE

1
AA

NO.156281/7990
10500614424

10000
SUB

TREASURY
TCR

25/01/2019 25/01/2024 7.50%

DR I P
SREEDHARAN

NAMBIAR
ENDOWMENT

2 67142606524 6778
SBT MAIN

TCR
02/02/2017 02/02/2020 6.50%

FOUR
ENDOWMENT

TOGETHER

3
JK

NO.172010/7990
10500397979

150000
SUB

TREASURY
TCR

19/05/2018 19/05/2019 8.50%
PPIC

SCHOLARSHIP

4
JJ

No.671742/7990
10500379288

68200
SUB

TREASURY
TCR

10/04/2018 10/04/2023 8.50%

RKSD JAIN
ENDOWMENT

PRIZE IN
FISHERIES (ADDL

DEPOSIT)

5
JK

NO.172229/7990
10500410051

2867
SUB

TREASURY
TCR

08/06/2018 08/06/2019 8.50%

TRIVANDRUM LIVE
STOCK

IMPROVEMENT
ASSOCIATION

AWARD

6
JK

NO.172228/7990
10500410049

5261
SUB

TREASURY
TCR

08/06/2018 08/06/2019 8.50%
RVC ROLLING

TROPHY

7
JK

No.172511/7990
10500432865

6100
SUB

TREASURY
TCR

10/07/2018 05/06/2023 8.50%

M N
PARAMESWARAN

MEMORIAL
ENDOWMENT

8
AA

NO.240563/7990
10500162710

5000
SUB

TREASURY
TCR

28/06/2017 28/06/2020 8.50%
LATE ABRAHAM

THOMAS
ENDOWMENT

9
A/c

No.67188722048
100000 SBT VKA 06/07/2012 06/07/2022 8.75%

DR. KUMARY
SUSHAMA
MEMORIAL

ENDOWMENT

10
JKNo.172712/79
9010500452579

5500
SUB

TREASURY
TCR

27/07/2018 27/07/2019 8.50%

VIII DAIRY
INDUSTRY

CONFERENCE
GOLD MEDAL
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11
R.No12107A/c

No.27753 
50000 SCB VKA 27/07/2018 27/07/2019 8.25%

DR T P
MANOMOHANDAS

MEMORIAL
ENDOWMENT

12

JK
No.172713/7990
1050045258617

8496

10000
SUB

TREASURY
TCR

28/07/2018 28/07/2019 8.50%

E P MADHAVAN
NAIR MEMORIAL

ENDOWMENT
(AGRI)

13
AA No.427551 /

27101
2500

SUB
TREASURY

TCR
30/07/2015 30/07/20 9.00%

DR N KUNJAN
PILLAI MEMORIAL

ENDOWMENT

14
JJ

No.399999/2709
9

7800
SUB

TREASURY
TCR

30/07/2015 30/07/20 9.00%
ASPEE GOLD

MEDAL

15
JJ No.400000 /

27100
3400

SUB
TREASURY

TCR
30/07/2015 30/07/20 9.00%

DR N KUNJAN
PILLAI MEMORIAL
ENDOWMENT(FIS
HERIES BRANCH)

16
R.No12017A/c

No.27673
25000 SCB VKA 11/08/2018 11/08/2019 8.25%

LALITHA
KALEESWARAN
ENDOWMENT

17
JJ No.609678 /

29242
100000

SUB
TREASURY

TCR
16/08/2016 16/08/21 9.00%

DR
KALEESWARAN

MEMORIAL
ENDOWMENT(NE

W)

18
AA No.427646 /

27197
20000

SUB
TREASURY

TCR
03/09/2015 03/09/2020 9.00%

DR
KALEESWARAN

MEMORIAL
ENDOWMENT

19
AA No.177910

/7990105005097
7

13500
SUB

TREASURY
TCR

17/09/2018 16/09/2023 8.50%

PANDALAM P R
MADHAVAN PILLAI

MEMORIAL
ENDOWMENT(CO
RPUS DEPOSIT)

20
AA No.177923

/7990105005101
81

10000
SUB

TREASURY
TCR

25/09/13 24/09/18 8.50%

KERALA VETY
COLLEGE ALUMNI

ASSOCIATION
PRIZE

21
AA No.177922

/7990105005101
69

2500
SUB

TREASURY
TCR

25/09/2018 24/09/23 8.50%

KERALA VETY
COLLEGE ALUMNI

ASSOCIATION
PRIZE

22 AA No.177921
/7990105005101

63

5000 SUB
TREASURY

TCR

25/09/2018 24/09/23 8.50% DR RENJI P
GEORGE

MEMORIAL
ENDOWMENT
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23
AA

NO.239246/7990
10500537447

300000
SUB

TREASURY
TCR

24/10/2018 24/10/2019 8.50%
DR.P.K.R.NAIR
ENDOWMENT

24
AA NO  239129 /
7990105005300

61
1000

SUB
TREASURY

TCR
16/10/2018 15/10/2019 8.50%

FISH
PROCESSING

BEST STUDENT
AWARD

25
AA

NO.239409/7990
10500553360

12250
SUB

TREASURY
TCR

09/11/2018 09/11/2018 8.00%

KERALA VETY
COLLEGE ALUMNI

ASSOCIATION
MEDAL (ADDL

DEPOSIT)

26
AA

NO.239410/7990
10500553371

6275
SUB

TREASURY
TCR

09/11/2018 09/11/2019 8.00%

DR.RENJI P
GEORGE

MEMORIAL
ENDOWMENT(ADD

L DEPOSIT)

27
AA No.119625 /
7990105002709

33
2000

SUB
TREASURY

TCR
27/10/2017 27/10/2022 8.50%

KAU AWARD FOR
TRIBAL FARMER

TRAINEES

28
AA No.239501 /
7990105005601

04
31800

SUB
TREASURY

TCR
16/11/18 16/11/19 8.00%

RKSD JAIN
ENDOWMENT

PRIZE IN
FISHERIES 

29
A/c

No.67343635944
5250 SBI VKA 18/11/15 18/11/20 7.00%

FEDERAL BANK
ENDOWMENT

FUND

30
210112/1072003

7506
200000

DCB
MANNUTHY

11/12/2016 11/01/2022 8.00%

DR.K N
SYAMASUNDARA

N NAIR
ENDOWMENT

31
AA No.239574 /
7990105005655

46
10600

SUB
TREASURY

TCR
23/11/2018 22/11/2023 8.00%

CHINNAMMA
THOMAS

MEMORIAL
ENDOWMENT

32
JJ No.110605 /

7990105000354
41

1000
SUB

TREASURY
TCR

18/12/2016 18/12/2019 9.00%
MRS. DEVAKI

NAIR
ENDOWMENT

33
JJ No.110603 /

7990105000354
32

500000
SUB

TREASURY
TCR

18/12/2016 18/12/2019 9.00%
SARDAR PATEL

AWARD

34
JJ No.110604 /

7990105000354
36

10800
SUB

TREASURY
TCR

18/12/2016 18/12/2019 9.00%
DR. LALITHA

PREMA AWARD

35 No.5526 100000
KERALA

STATE CO-
OP BANK

09/08/1976
PERMANEN

T
10.25%

KERALA STATE
CO-OPERATION

DIAMOND JUBILEE
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TVM
ENDOWMENT

(PERM DEPOSIT)

36
1031400101048

37
500000 SCB,VKA 29/05/2017 29/05/2018 9.00%

FEMI JOSE
ENDOWMENT

37
AA

NO.239693/7990
10500572801

500000
SUB

TREASURY
TCR

29/11/2018 29/11/2019 8.00%
DR MRGK MENON

ENDOWMENT

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� -10

3�കേണ്ടഷിന്  3ണ്ട� - സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങളുകെO വവര�

ക്ര7.
നമ്പര്

എ3�.ഡി നമ്പര് തു� �	ലാ	വധാ 
പലാശാ
നരക്ക� 

1 JJ NO.563452/33008 500000 23-01-2016 23-01-2022 9%

2 JJ NO.563453/33009 500000 23-01-2016 23-01-2022 9%

3 JJ NO.563744/33299 500000 16-03-2016 16-03-2022 8%

4 JJ NO.563846/33391 500000 30-03-2016 30-03-2022 9%

5 AA NO.335093/799010500030777 500000 08-12-2016 07-12-2019 9%

6 AA NO.335094/799010500030778 500000 08-12-2016 07-12-2019 9%

7 AA NO.335558/799010570558 950000 01-02-2017 01-02-2020 9%

8 AA NO.335638/799010500075936 200000 09-02-2017 07-02-2020 9%

9 AA NO.335782/799010500091555 400000 22-02-2017 21-02-2020 9%

10 AA NO.335842/799010500092261 500000 28-02-2017 28-02-2020 9%

11 AA NO.342170/799010500117040 500000 28-03-2017 27-03-2020 8.50%

12 AA NO.342169/799010500117035 500000 28-03-2017 27-03-2020 8.50%

13 AA NO.342168/799010500117029 500000 28-03-2017 27-03-2020 8.50%

14 AA NO.342515/799010500139704 500000 15-05-2017 13-05-2020 8.50%

15 AA NO.342882/799010500162937 300000 30-06-2017 27-06-2020 8.50%

16 AA NO.436011/799010500172582 100000 19-07-2017 13-07-2020 8.50%
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17 AA NO.436012/799010500172586 700000 19-07-2017 19-07-2020 8.50%

18 AA NO.436042/799010500175037 500000 22-07-2017 21-07-2020 8.50%

19 AA NO.436367/799010500200863 200000 14-09-2017 11-09-2020 8.50%

20 AA NO.267233/799010500292294 500000 20-12-2017 19-12-2020 8.50%

21 AA NO.267584/799010500321526 500000 23-01-2018 20-01-2021 8.50%

22 AA NO.267717/799010500332691 500000 07-02-2018 05-02-2021 8.50%

23 AA NO.267764/799010500337288 500000 15-02-2018 12-02-2021 8.50%

24 AA NO.117001/799010500356979 1200000 12-03-2018 09-03-2021 8.50%

25 AA NO.117001/799010500356979 1200000 12-03-2018 09-03-2021 8.50%

26 AA NO.267407/799010500305649 500000 05-01-2018 01-01-2021 8.50%

ആകെ� 13750000

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� - 11

3tസം�

കേ�	കേളജികെന്റ് കേപര� കേ�	ഴ്സ്�
കുട്ട്�ളുകെO 
എണ്ണാ� കെസം7സ്റ്റംര്

3tസം� 
നരക്ക�

ഒടുകേക്കണ്ട 
3tസം�

കേ�	കേളജി� ഓ3� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്
ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

UG
225 2 7500 3375000

PG 132.5 2 10380 2750700
PhD 54.5 2 10380 1131420

7257120
കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്

ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	യംണ്
UG

405.5 2 7500 6082500
PG 181.5 2 10380 3767940
PhD 62.5 2 10380 1297500

11147940
കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	പ്പ്കേറിഷിന്,
ബ	ങ്കി�ഗ� ആന്റ്� 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര
UG

150 2 7500 2250000
PG 5 2 10380 103800
PhD 10.5 2 10380 217980
MBA (RF) 59 2 25000 2950000

5521780
കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്

ച്ച്ര്, പOന്നക്ക	O�
UG

208 2 7500 3120000
PG 25 2 10380 519000

3639000
കേ�	കേളജി� ഓ3�  കേ3	റിസ്ട്രാ,

കെവള്ളാ	നക്കര
UG

119 2 7500 1785000
PG 25 2 10380 519000
PhD 23 2 10380 477480

2781480
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ3�
അഗ്രി. എഞ്ചിനയംറി�ഗ� &

UG 175 2 7500 2625000
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കെO�� കേന	ളജി, തിവന്നൂര്
UG 
(Food- 
RF) 86 2 26500 4558000
PG 28 2 10380 581280
PhD 10 2 10380 207600

7971880

ആകെ� 3,83,19,200

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� - 12
3ക്സഡി� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�- അണ്�,ഷ്ഡി�/ കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� തു��ള്

SL. 
NO

StationName Account Name
Opening 
Balance

Office 
Closing 
Balance

Not 
Collected

Un 
Cashed

1 100-KAU CL,HQRS
FBS FD 
No:240817/150133

0.00 Cr 250000 250000 0

2
202-Coll.of Agri., 
VLY.,Vellayani

FD-EAP- 67346779029 2000000.00 Dr 0 35795 2279555

3
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 57642 0.00 Cr 0 500000 500000

4
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 57643 0.00 Cr 0 650000 650000

5
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 57646 0.00 Cr 0 100000 100000

6
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 57647 0.00 Cr 0 100000 100000

7
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 60756 0.00 Cr 0 100000 100000

8
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 65321 0.00 Cr 0 100000 100000

9
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 68257 0.00 Cr 0 100000 100000

10
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD 75947 0.00 Cr 0 650000 650000

11
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 46015 0.00 Cr 0 0 40000

12
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 46616 0.00 Cr 0 0 200000

13
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 46617 0.00 Cr 0 0 100000

14
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 46618 0.00 Cr 0 0 100000

15
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 48434 0.00 Cr 0 0 100000

16
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 48673 0.00 Cr 0 0 100000

17
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 48674 0.00 Cr 0 0 100000

18
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 49186 0.00 Cr 0 0 100000

19
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 49189 0.00 Cr 0 0 130000

20
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 49217 0.00 Cr 0 0 100000

21
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 49239 0.00 Cr 0 0 100000
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22
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 52757 0.00 Cr 0 0 100000

23
302-AINP on M & AP, 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 53457 0.00 Cr 0 0 80000

24
316-C.C.R.P., 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 67123573599 0.00 Cr 0 0 100000

25
316-C.C.R.P., 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 67142988091 0.00 Cr 0 0 51575

26
316-C.C.R.P., 
VKA.,Vellanikkara

FD A/C - 67142988488 0.00 Cr 0 0 51575

27
336-NARP SR, 
Vellayani, Ph.I,Vellayani

67326787477 FD 471878.00 Cr 0 471878 471878

28
336-NARP SR, 
Vellayani, Ph.I,Vellayani

67326787807 FD 436726.00 Cr 0 436726 436726

29
336-NARP SR, 
Vellayani, Ph.I,Vellayani

67326788562 FD 772137.00 Cr 0 772137 772137

30 346-RRS, Vyttila,Vyttila DARE TERM DEPOSIT 0.00 Cr 0 7916 725781

31 346-RRS, Vyttila,Vyttila EAP FD (2) 25 lakhs 0.00 Cr 0 0 2642181

32 346-RRS, Vyttila,Vyttila
EAP TD 67299597381 
Rs.10/-lakh

0.00 Cr 0 0 1021309

33 346-RRS, Vyttila,Vyttila
ECORESTORATION FD 
67265943854 Rs.5 Lakh

0.00 Cr 0 6638 506638

34 346-RRS, Vyttila,Vyttila
ECORESTORATION FD 
67265943730 Rs. 10 lakh

0.00 Cr 0 13276 1013276

35 346-RRS, Vyttila,Vyttila
Plan Account T D No 
67300167767 20 lakh

0.00 Cr 0 18493 2018493

36 346-RRS, Vyttila,Vyttila
TERM DEPOSIT - 
ECORESTORATION

0.00 Cr 0 48521 3325128

TOTAL 250000 4361380
1906625
2

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� -13
തിtര്പ്പ്	ക്ക	P  ഇന്കേവ	യംസു�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള് 

1.    കേ3	റിസ്ട്രാ  കേ�	കേളജി�  ,   കെവള്ളാ	നക്കര  

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 1/17-18 23.06.17 30370 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

3 3/17-18 24.06.17 1675 ബ.ആര്.എസം�.�ണ്ണാ	റി.

4 4/17-18 10.08.17 18400 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

5 5/17-18 11.08.17 29164 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

6 6/17-18 22.09.17 24380 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

7 7/17-18 17.10.17 18078 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

8 8/17-18 30.11.17 25392 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

9 9/17-18 15.02.18 6000 എ .ഡി.എ,പുഴിയ്ക്ക്ല്

10 10/17-18 03.03.18 2010 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP.

11 11/17-18 20.03.18 5000 കൃഷിഭാവന്, വ	O	നപ്പ്ള്ളാ.

                ആകെ� 183377

 2.    ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�  ,   കെവള്ളാ	യംണ്  

ക്ര7.ന�.
ഇന്കേവ	യ്സം� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

നമ്പര് തിtയംതി തു�
1 3/17-18 26.05.2017 3971  കേഹി	ട്ട്കേക്ര	പ്പ്� , കേവള്ഡി� 7	ര്ക്കറ്റ്� 
2 6/17-18 26.5.17 1805 കേഹി	ട്ട്കേക്ര	പ്പ്� , കേവള്ഡി� 7	ര്ക്കറ്റ്�
3. 9/17-18 22.6.17 2404 കേഹി	ട്ട്കേക്ര	പ്പ്� , കേവള്ഡി� 7	ര്ക്കറ്റ്�
4. 11/17-18 23.6.17 4380 കേഹി	ട്ട്കേക്ര	പ്പ്� , കേവള്ഡി� 7	ര്ക്കറ്റ്�
5. 13/17-18  29.6.2017 17480 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP
6. 15/17-18  22.6.17 5938 കെ�.വ.കെ�, , കു7ര��

7. 17/17-18 26.7.17 3800  കെ�.വ.കെ�, സം|	നന്ദപുര�
8. 18/17-18  28.7.17 180215 എ3�.എസം�.ആര്, സം|	നന്ദപുര�
9. 25/17-18 16.9.17 8404  കേഹി	ട്ട്കേക്ര	പ്പ്� , കേവള്ഡി� 7	ര്ക്കറ്റ്� 
10 33/17-18 19.10.17 7220 കെ�.വ.കെ�,, കേ�	ട്ട്യം�
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11. 36/17-18 15.2.18 5557  ഒഎആര്എസം�, �	യം�കുള�
12. 40/17-18 29.3.18 2375 കെ�.വ.കെ�, സം|	നന്ദപുര�
13. 43/17-18 28.3.18 7125 കെ�.വ.കെ�,, കേ�	ട്ട്യം�

ആകെ�    - 250674

3.  കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�    &   കെOകേ¬	ളജി  ,  
    തിവനൂര്

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 21/17-18 1-7-17 424000
അഡി.ഡിയംറിക്ടര്,സം�സ്ഥാ	ന വP� വ�സംന

അകേതി	റിറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

2 27/17-18 6-10-17 15200 കെ� വ കെ� തിവനൂര്

3 33/17-18 5-12-17 150293
ഹിസ്കീം� വര്ണ്ണാ ഇന്ത, കെപ്ര	ഡിക്ഷന് കൈപ്രവറ്റ്� ലാ7.,

കെചകൈന്ന

4 34/17-18 7-12-17 17000 പ്രt7യംര് എഞ്ചി. എന്റ്ര്കൈപ്രസംസം�,  കെഷി	ര്ണ്ണൂര്

5 44/17-18 21-3-18 8250 � �ഷിഭാവന്, ഇരമ്പലായം�

ആകെ� 614743
4.  AICPR    ഓണ് കെ7ഡിസംനല്   &   ആകേര	7	റ്റ്��  പ്ലാ	ന്റ്�  

ക്ര7 ന�.
ഇന്കേവ	യ്സം� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം

സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 30/2017-18 01.08.17 4940 കെ� വ കെ� കേ�	ട്ട്യം�

2 58/2017-18 05.01.18 4133
കെ� സം എ ഇ O

തിവനൂര്
3 70/2017-18 21.02.18 7648

4 77/2017-18 15.03.18 5130

5 60/2017-18 05.01.18 7220 എ ആര് എസം�
ച	ലാക്കുO6 80/2017-18 15.03.18 3990

7 65/2017-18 21.02.18 3990 ആര് ആര് എസം�
7കെങ്കി	മ്പ�8 78/2017-18 15.03.18 6769

                               ആകെ� 43820
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5.   ARS   7ണ്ണുP  

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം� 

 നമ്പര്  തിtയംതി തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1 037/17 17/05/17 25000 കൃഷിഭാവന്, 7റ്റ്ത്തൂര്, തൃശ്ശൂര്

2 109/17  9/06/17 4000 ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഒകേലാറിക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

3 184/17  17/07/17 2090 പ.പ.എന്.എ�.യു, കെവള്ളാ	നക്കര

4 199/17 21/07/17 705 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

5 249/17  7/08/17 414 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

6 250/17  7/08/17 414 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

7 251/17  7/08/17 690 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

8 256/17   9/08/17 759 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

9 257/17   9/08/17 828 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

10 272/17  17/08/17 414 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

11 277/17  21/08/17 690 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

12 286/17  23/08/17 3325 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

13 288/17  24/08/17 33800 കൃഷി ഭാവന്, വOക്ക	കേഞ്ചിര

14 320/17  23/09/17 9833 കെ� വ കെ� കേ�	ട്ട്യം�

15 329/17  27/09/17 26250 എ.ആര്.എസം�. 7ണ്ണുP

16 360/17  13/10/17 2394 കെ� വ കെ�.കേ�	ട്ട്യം�

17 389/17  25/10/17 35000 ഡി.എ.എ3�. കേചലാക്കര

18 412/17  31/10/17 13500 �ന� എ കേഗ്രിഡി� ®സ്റ്റംര്

19 431/17  10/11/17 2812 � �ഷി ഭാവന്, 7ണ്ലൂര്, �ണ്ടശ്ശി	��Oവ�

20 436/17 10/11/17 2700 � �ഷി ഭാവന്, അരമ്പൂര്

21 462/17  21/11/17 2800 എസം�.എസം�.എ3�. കേപര	മ്പ്ര, കേ�	ഴികേക്ക	O�

22 522/17  19/11/17 2375 ആറ്റ്��, 7ണ്ണുP

23 579/17  19/01/18 2355 ആറ്റ്��, 7ണ്ണുP

 ആകെ� 173148
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6.  ARS   ആനക്കയം�  

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
ന�./ 

തിtയംതി തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1 19/2017-18 29.08.17 59400  വള്ളാക്കുന്ന� ഗ്രി	7പഞ്ചി	യംP�

2 31/2017-18 28.10.17 35269
 ആര് എ ആര് എസം� 
അമ്പലാവയംല്

3 79/2017-18 21.12.17 277800  നന്നമ്പ്ര ഗ്രി	7പഞ്ചി	യംP�

4 83/2017-18 10.01.18 1000
 കേ�	ക്കനട്ട്� നഴ്സ്റി, 
പരപ്പ്നങ്ങ	O

ആകെ� 373469

7.  CPBMB,  കെവള്ളാ	നക്കര  

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
ന�.

തിtയംതി തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1 188/17 04-12-17 3680 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

2 191/17 04-01.18 2420
പ.പ.എന്.എ�.യു,

കെവള്ളാ	നക്കര

 
ആകെ�

6100

8.  സംtഡി� കെOകേ¬	ളജി യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

ഇന്കേവ	യ്സം�

ക്ര7 ന�. ഇന്കേവ	യ്സം� ന� തിtയംതി തു� ഗുണ്കേഭാ	ക്ത	വ�

1 STU/RF/04/2015-16 14.05.15 30600 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെപരു7	ട്ട്

2 STU/RF/06/2015-16 15.05.15 19500 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെപരു7	ട്ട്

3 STU/RF/07/2015-16 19.05.15 17400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെപരു7	ട്ട്
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4 STU/RF/09/2015-16 27.05.15 20100 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെപരു7	ട്ട്

5 STU/RF/22/2016-17 18.10.16 38500 കൃഷിഓ3tസംര്, പുതുകേക്ക	O�

6 STU/RF/35/2017-18 13.09.17 11920
സൂപ്രണ്ട�, ഡി എ എ3�,

കെവങ്ങ	നല്ലൂര്

7 STU/RF/55/2017-18 03.11.17 50400
കൃഷിഓ3tസംര്,
അളഗപ്പ് നഗര്

8 STU/RF/78/2017-18 02.03.18 62500 കൃഷിഓ3tസംര്,ആലാത്തൂര്

9 STU/RF/79/2017-18 02.03.18 233000

11 STU/RF/83/2017-18 02.03.18 7600
പ.പ.എന്.എ�.യു,

കെവള്ളാ	നക്കര

 ആകെ� 491520

9.  RARS അമ്പലാവയംല്

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�
 ന�. തിtയംതി തു�

1 27/17-18, 18-09-2017 27300

2 45/17-18, 13-11-2017 2280
അകേസം	സ്സ്കേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� റിസംര്ച്ച്�,

അമ്പലാവയംല്.

3 56/17-18, ,21-11-18 199990
അകേസം	സ്സ്കേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� റിസംര്ച്ച്�,

ആര് എ ആര് എസം� പട്ട്	മ്പ

4 89/17-18, 07-03-18 1150
അകേസം	സ്സ്കേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� റിസംര്ച്ച്�,

അമ്പലാവയംല്.

5 90/17-18, 08-03-2018 40000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്, കെവല്ലമുണ്ട.

6 91/17-18, ,08-03-18 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്, കെനന്കേ7ന.

7 96/17-18 08-03-18 1290 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്, കെനന്കേ7ന.

8 123/17-18 08-03-18 78000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്, പന7ര�

9 157/17-18 ,22-03-18 12350 അസംസ്റ്റംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രി�ള്
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ച്ച്ര്,�ല്പ്പ്റ്റ്

10 160/17-18 23-03-18 37721 കെപ്ര	3 & കെഹിഡി�,  ഐ,എ3�,കെവള്ളാ	യംന.

11 161/17-18, ,23-03-18 1500 ഒ	3tസംര് ഒ	ണ് കെÁ ഷില്  ഡി�ട്ട്.അറ്റ്ക്ക�

12 162/17-18 23-03-18 1200 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്, കെവല്ലമുണ്ട.

 432781

10. RARS   പട്ട്	മ്പ  

ക്ര7
ന�.

ന�.
ഇന്കേവ	യ്സം�
ന�./ തിtയംതി

തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1 06/2017-18 04.05.17 9670
കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

വളയുര്

2 8/2017-18 16.05.17 8550
കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ� വ കെ� �	സംര്കേഗ	ഡി�

3 11/2017-18 25.05.17 9500
കെപ്ര	3. & കെഹിഡി�, പ പ എന്

എ� യു, കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര

4 15/2017-18 27.05.17 34250
എന് എസം� സം- ന	ഷിണ്ല്

സംtഡി� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന് ലാ7റ്റ്ഡി�
�ഞ്ചികേക്ക	O�

5 18/2017-18 31.05.17 1725
വകേവ�� കേഷിണ്	യം, കേസ്റ്റംറ്റ്�

7	കേനജിര് എന് എ സം ഒ എ3�
കേഗ	വ

6 45/2017-18 18.07.17 1000
കെപ്ര	3 & കെഹിഡി�, കെ� വ കെ�

തിവനൂര്

7 48/2017-18 11.08.17 22500
അസംസ്റ്റംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര് ഓ3�

അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്, ആലാത്തൂര്,
പ	ലാക്ക	O�

8 50/2017-18 23.08.17 4000
കൃഷി ഓ3tസംര്, കേസ്റ്റംറ്റ്� സംtഡി�

3	�, ആലുംവ

9 51/2017-18 31.08.17 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,
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450 കെ� വ കെ�, അമ്പലാവയംല്

10 56/2017-18 13.10.17 8700
എ ഡി ആര്, ആര് എ ആര്

എസം� പട്ട്	മ്പ

11 58/2017-18 25.10.17 11000
കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

ഉറിങ്ങ	ട്ട്ര

12 59/2017-18 28.10.17 5000
കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

ഉറിങ്ങ	ട്ട്ര

13 61/2017-18 28.10.17 2000
കെഡിപ�ട്ട് ഡിയംറിക്ടര് ഓ3�

അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്, സംtഡി� ഗ	ര്ഡിന്
കെപ്ര	ജിക്ട�, മുകേണ്ടര, 7ലാപ്പുറി�

14 103/2017-18 /02.11.17 21000
അസംസ്റ്റംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര് ഓ3�

അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്, തൃP	ലാ

15 104/2017-18 02.11.17 10500
അസംസ്റ്റംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര് ഓ3�

അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്, തൃP	ലാ

16 111/2017-18 06.12.17 2000
കെപ്ര	3 & കെഹിഡി�, ബ ആര്

എസം� �ണ്ണാ	റി

17 115/2017-18 20.12.17 15500
കെപ്ര	3 & കെഹിഡി�, എ ആര് എസം�

ച	ലാക്കുO

18 116/2017-18 24.12.17 15000
കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ� വ കെ�, അമ്പലാവയംല്

19
117/2017-

18/06.12.17
06.12.17 18400

കൃഷി ഓ3tസംര്,
കൃഷിഭാവന്,അലാനല്ലൂര്, 7ണ്ണാ	ര്

ക്ക	O�

20 119/2017-18 30.08.17 9000
കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ� വ കെ�, അമ്പലാവയംല്

21 120/2017-18 17.11.17 60000
കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	- ഓര്ഡികേനറ്റ്ര്,

കെ� വ കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

22 123/2017-18 05.01.18 3800
കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

വളയൂര്

23 131/2017-18 18.04.17 10260
കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

ച	P7�ഗലാ�

24
132/2017-18 18.04.17 2400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൃഷിഭാവന്,

ച	P7�ഗലാ�
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25 135/2017-18 18.01.18 57000
ഏരയം 7	കേനജിര്, ന	ഷിണ്ല്

സംtഡി� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന്,
�ഞ്ചികേക്ക	O�

26 143/2017-18 /02.03.18 1026
എ ഡി ആര്, ആര് എ ആര്

എസം� പട്ട്	മ്പ

 
ആകെ�

343781

 11. RARS   കൈവറ്റ്ലാ  

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 15/17-18 21-06-17 21850 കെ� വ.കെ�.കു7ര��

2 26/17-18 25-07-17 1760 കെ� വ.കെ�.കു7ര��

3 29/17-18 08-08-17 7500 കൃഷിഭാവന്,പണ്ട7ന

4 30/17-18 08-08-17 148500 കൃഷിഭാവന്,തുറിവൂര്

5 43/17-18 21-08-17 204000 കൃഷിഭാവന്,7ഞ്ഞിപ്ര

6 44/17-18 22-08-17 4050
കൃഷി അസം. 

ഡിയംറിക്ടര്,അങ്കി7	ലാ.

7 48/17-18 13-09-17 2040 കേസ്റ്റംറ്റ്� സംtഡി� 3	�, ആലുംവ

8 50/17-18 18-09-17 2480
എന്.എ.ആര്.പ

(എസം�.ആര്) കെവള്ളാ	യംണ്.

9 51/17-18 22-09-17 16500
�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�

കെവള്ളാ	യംണ്.

10 33(A)/17-18 03-10-17 11875
കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര.

11 33(b)/17-18 03-10-17 11875
കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര.

12 76/17-18 05-10-17 21250 കൃഷിഭാവന്,വ	ള��.

13 97/17-18 12-10-17 210000 ഗവ.കേ�	കേക്ക	നട്ട്�
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നഴ്സ്റി,കെനട്ടൂര്.

14 98/17-18 12-10-17 17813 കെ�.വ.കെ� , ഞാ	റിക്കല്

15 111/17-18 24-10-17 54625
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,

പtലാകേക്ക	O�.

16 112/17-18 24-10-17 10000 കൃഷിഭാവന്,പുPന്കുരശാ�.

17 113/17-18 24-10-17 12500 കൃഷിഭാവന്, കുമ്പള�.

18 125/17-18 27-10-17 3150
കൃഷി അസം. 

ഡിയംറിക്ടര്,അങ്കി7	ലാ.

19 131/17-18 16-11-17 23000 കെ� വ.കെ�.കു7ര��

20 134/17-18 16-11-17 37500 കൃഷിഭാവന്, 7നtO�.

21 135/17-18 16-11-17 18750 കൃഷിഭാവന്, മുളന്തുരുP.

22 138/17-18 21-11-17 500
കൃഷി അസം. 

ഡിയംറിക്ടര്,കെപരുമ്പ	വൂര്

23 144/17-18 23-11-17 10200 കൃഷിഭാവന്, എലാഞ്ഞി.

24 159/17-18 18-12-17 31250 കൃഷിഭാവന്,വ	ള��.

25 160/17-18 18-12-17 18750 കൃഷിഭാവന്,ആയംവന.

26 161/17-18 22-12-17 10500
ജില്ല	 അഗ്രി.

3	�,കേനര,7�ഗലാ�

27 164/17-18 28-12-17 37500 കൃഷിഭാവന്,പുPന്കുരശാ�.

28 166/17-18 03-01-18 25000 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

29 184/17-18 25-01-18 31250 കൃഷിഭാവന്,വ	ഴിക്കുള�.

30 185/17-18 25-01-18 25000 കൃഷിഭാവന്,�ഴിക്കമ്പലാ�.

31 188/17-18 25-01-18 100 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

32 189/17-18 25-01-18 2500 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

33 190/17-18 25-01-18 2500 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

34 191/17-18 25-01-18 2500 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

35 202/17-18 08-02-18 125000 കൃഷിഭാവന്,കെവകേങ്ങ	ലാ.

36 207/17-18 14-02-18 30000 കൃഷിഭാവന്,എOവനക്ക	O�.
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37 208/17-18 14-02-18 2500 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

38 210/17-18 15-02-18 81937
�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�

പOന്നക്ക	O�.

39 221/17-18 26-02-18 5700 കൃഷിഭാവന്,ഞാ	റിക്കല്.

40 223/17-18 26-02-18 5700 കൃഷിഭാവന്,കുഴുപ്പ്ള്ളാ.

41 224/17-18 26-02-18 5700 കൃഷിഭാവന്,പളപ്പുറി�.

42 225/17-18 26-02-18 5700 കൃഷിഭാവന്,ന	യംരമ്പലാ�.

43 227/17-18 07-03-18 39250
വ	ഴി ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,

�ണ്ണാ	റി.

44 228/17-18 07-03-18 250000 കൃഷിഭാവന്,പുPന്കുരശാ�.

45 230/17-18 08-03-18 7000 കൃഷിഭാവന്, അയ്യാമ്പുഴി.

46 232/17-18 13-03-18 9945
ജില്ല	 അഗ്രി.

3	�,കേനര,7�ഗലാ�

47 236/17-18 13-03-18 1575
കൃഷിഭാവന്, തിരുവ	ങ്കുള�.

48 240/17-18 14-03-18 5100 കൃഷിഭാവന്, തിരുവ	ങ്കുള�.

49 245/17-18 17-03-18 250 കൃഷിഭാവന്, കുമ്പളങ്ങ.

50 253/17-18 22-03-18 1750
ഒ	ണ്	ട്ടു�ര പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്

ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,
�	യം�കുള�.

ആകെ� 1615675

12. ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്�  ഓ3�  ഓര്ണ്കേP	ളജി

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 AINPAO-RR1/2017-18 7-6-2017 3300 കെ�.വ.കെ�.7ലാപ്പുറി�

2 AINPAO-RR2/2017-18
27-6-
2017

1900
ആര്.എ.ആര്.എസം�

പtലാകേകേക്ക	O�

3 AINPAO-RR3/2017-18
30-08-
2017

16133 ആര്.എ.ആര്.എസം� പട്ട്	മ്പ
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4 AINPAO-RR6/2017-18 13-9-17 1216 കെ�.വ.കെ�.7ലാപ്പുറി�

5 AINPAO-RR6A/2017-18 14-9-17 600 RARS.പtലാകേകേക്ക	O�

6 AINPAO-RR7/2017-18 22-9-17 2850 കെ�.വ.കെ�.�ണ്ണുര്

7 AINPAO-RR8/2017-18 26-9-17 1710 കെ�.വ.കെ�.7ലാപ്പുറി�

8 AINPAO-RR11/2017-18 18-11-17 5700 കെ�.വ.കെ�.7ലാപ്പുറി�

9 AINPAO-RR17/2017-18 8-12-17 5700
 ആര്.എ.ആര്.എസം�. 
പട്ട്	മ്പ

10 AINPAO-RR25/2017-18 16-1-18 80000 എ.ഡി.എ, അടൂര്

11 AINPAO-RR26/2017-18 17-1-18 1000
കേ�	3t കേഡി കേഗ്ലാ	ബല്

ലാ7റ്റ്ഡി�

12 AINPAO-RR27/2017-18 25-1-18 8075 കെ�.വ.കെ�.7ലാപ്പുറി�

13 AINPAO-RR28/2017-18 15-2-18 20000 കൃഷിഭാവന്,വ	ണ്യംമ്പലാ�.

14 AINPAO-RR30/2017-18 15-2-18 7600 ആര്.എ.ആര്.എസം� പട്ട്	മ്പ

15 AINPAO-RR32/2017-18 27-2-18 4000 കൃഷി ഓ3tസംര്,കേ�	ഴികേക്ക	O�

16 AINPAO-RR33/2017-18 28-3-18 4000 കെ�.വ.കെ�     പട്ട്	മ്പ

17 AINPAO-RR35/2017-18 9-3-18 11440 കൃഷി ഓ3tസംര്,,മുക്കന്നൂര്

ആകെ� 175224

13. കെസംന്Nല് നഴ്സ്റി

ഇന്കേവ	യ്സം�

ക്ര7
ന�.

ന�./  തിtയംതി തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1 80-18, 19/03/18 20835  അഗ്രിt 3	� കേചലാക്കര

2 92-18 31/03/18 138190
അകേഗ്രി	 സംര്വ്വtസം�
സംഹി	യം സം�ഘ�,

കുPകേയം	O�  ആലാപ്പുഴി 

3 38-18-  25/07/18 1250 കെ�.വ.കെ� �ണ്ണുര്

4 8-18, 04/06/18 4560 എ.ആര്.എസം� ,
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തിരുവല്ല

5 29-18 09/07/18 9180
�	റ്റ്ല് ബ്രാt  ഡി�ഗ�
3	�,തുമ്പുര്മുഴി. 

             ആകെ� 174015

14.  KVK     വയംന	O�  

ക്ര7 ന�
ഇന്

കേവ	യ്സം�
ന�./

തിയംതി തു� കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

1. 1 7.4.17 3325 ബ.ആര്.എസം�. �ണ്ണാ	റി

2. 2 4.5.17 27000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

3. 4 23.5.17 13240 ആര്.എ.ആര്.എസം� അമ്പലാവയംല്

4. 9 28.7.17 800  ആര്.എ.ആര്.എസം� അമ്പലാവയംല്

5. 12/ 10.8.17 46875  റിtജിയംണ്ല് കേ�	-ഓപ്പ്കേറിറ്റ്വ� ബ	ങ്കി�, ബ	ലുംകേശ്ശിര

6. 14 22.08.17 23350 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

7. 15 22.08.17 7000 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

8. 16 22.8.17 5000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെനകേന്മന

9. 17 22.8.17 5000 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7tനങ്ങ	O

10. 23 26.9.17 123125  റിtജിയംണ്ല് കേ�	-ഓപ്പ്കേറിറ്റ്വ� ബ	ങ്കി�, ബ	ലുംകേശ്ശിര

11. 26 20.10.17 84000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പന7ര�

12. 27 20.10.17 89250 കൃഷി ഓ3tസംര്, പൂP	O

13. 28 20.10.17 63000 കൃഷി ഓ3tസംര്, �ണ്യം�പറ്റ്

14. 35 21.10.17 9000 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

15. 41 21.10.17 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

16. 42 21.10.17 24750 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെനകേന്മന

17. 45 21.10.17 1189995 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെതി	ണ്ടന	O�

18. 47 21.10.17 500000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെതി	ണ്ടന	O�

19. 61 25.10.17 13700 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിരുകെനല്ല

20. 68 27.10.17 1400 കൃഷി ഓ3tസംര്, ബ	ലുംകേശ്ശിര
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21. 69 06.11.17 13538 ആര്.എ.ആര്.എസം� അമ്പലാവയംല്

22. 71 /07.11.17 61400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

23. 76 24.11.17 80454 ആറ്റ്��,7ണ്ണുP

24. 80 23.12.17 37500
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

7	നന്തവ	O

25. 81 26.12.17 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്, �ല്പാറ്റ്

26. 85 10.1.18 1069000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേ7ല്പാ	O

27. 86 10.1.18 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

28. 87 10.1.18 10000 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിരകേയം	O�

29. 88 10.1.18 157500 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

30. 89 10.1.18 380250 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

31. 90 1.1.18 52500 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

32. 91 11.1.18 380250 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

33. 93 23.1.18 380250 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7tനങ്ങ	O

34. 96 1.2.18 4200 കെ�.വ.കെ�, വയംന	O�

35. 97 1.2.18 780 കെ�.വ.കെ� വയംന	O�

36. 98 1.2.18 5250 കെ�.വ.കെ�, വയംന	O�

37. 99 2.2.18 405000 കൃഷി ഓ3tസംര്, മുകെപ്പ്ന	O�

38. 100 2.2.18 380250 കൃഷി ഓ3tസംര്, അമ്പലാവയംല്

39. 101/ 9.2.18 157500 കൃഷി ഓ3tസംര്, അമ്പലാവയംല്

40. 102 9.2.18 9000
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

7	നന്തവ	O

41. 103 9.2.18 7500 അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, പന7ര�

42. 104 9.2.18 7500
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, സുല്

P	ന് ബകേPര

43. 105 9.2.18 12000 അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, �ല്പാറ്റ്

44. 106/ 14.2.18 507000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പൂകെP	O

45. 107/ 15.2.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, മുകെപ്പ്ന	O�

46. 108/ 15.2.18 30700 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര
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47. 109 15.2.18 107900 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

48. 110 15.2.18 551810 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

49. 112 15.2.18 105000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെനകേന്മന

50. 113 19.2.18 253500 കൃഷി ഓ3tസംര്, മുട്ട്ല്

51. 114 21.2.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

52. 115/ 21.2.18 7000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

53. 116/ 23.2.18 202800 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേ7പ്പ്	O

54. 117 /23.2.18 1400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേ7പ്പ്	O

55. 118/ 24.2.18 5040 കൃഷി ഓ3tസംര്, അകേP	ള

56. 122/ 2.3.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, �ല്പാറ്റ്

57. 123/ 2.3.18 1120 കൃഷി ഓ3tസംര്, അകേP	ള

58. 124/ 5.3.18 202800 കൃഷി ഓ3tസംര്, പOഞ്ഞി	കെറിPറി

59. 126 /5.3.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

60. 129/ 7.3.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, തി	രകേയം	O�

61. 130/ 8.3.18 101400 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെപ	ഴുതിന

62. 131/ 8.3.18 298775 കൃഷി ഓ3tസംര്, കൈവPര

63. 133/ 12.3.18 507000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പുല്പാള്ളാ

64. 134/ 12.3.18 507000 കൃഷി ഓ3tസംര്, മുള്ളാ�കെ�	ല്ല

65. 137/ 13.3.18 60000
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

7	നന്തവ	O

66. 138/ 13.3.18 9500
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

7	നന്തവ	O

67. 140/ 15.3.18 380250
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,

കെനകേന്മന

68. 141/ 16.3.18 253440
കെചയംര്7	ന്, കേ�	ക്കനട്ട്� കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� കേബ	ര്

ഡി�, കെ�	ച്ച്

69. 142/1 6.3.18 329550 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7	നന്തവ	O

70. 143/ 16.3.18 329550 കൃഷി ഓ3tസംര്, എOവ�

71. 144/ 16.3.18 304200 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെവള്ളാമുണ്ട
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72. 145/ 16.3.18 304200 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിവഞ്ഞില്

73. 146/1 6.3.18 329550 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെതി	ണ്ടന	O�

74. 147/ 16.3.18 304200 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിരുകെനല്ല

75. 148/ 16.3.18 30600 കെവറ്റ്റിനറി സംര്ജിന്, അമ്പലാവയംല്

76. 149/ 19.3.18 507000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പന7ര�

77. 150/ 19.3.18 253500 കൃഷി ഓ3tസംര്, �ണ്യം�പറ്റ്

78. 151 /19.3.18 60000 അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, �ല്പാറ്റ്

79. 154/ 19.3.18 127000
അസം. ഡിയംറിക്ടര് ഓ3� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്, സുല്

P	ന് ബകേPര

80. 155/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7	നന്തവ	O

81. 156/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, എOവ�

82. 157/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെവള്ളാമുണ്ട

83. 158/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിവഞ്ഞില്

84. 159/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെതി	ണ്ടന	O�

85. 160/ 19.3.18 127000 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിരുകെനല്ല

86. 161/ 20.3.18 39450 കൃഷി ഓ3tസംര്, പുല്പാള്ളാ

87. 162/ 20.3.18 8000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേ�	ട്ട്Pറി

88. 164/ 20.3.18 15600 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

89. 165/ 20.3.18 15600 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

90. 166/ 20.3.18 15600 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെനകേന്മന

91. 167 /20.3.18 15600 കൃഷി ഓ3tസംര്, അമ്പലാവയംല്

92. 168/ 20.3.18 15600 കൃഷി ഓ3tസംര്, അമ്പലാവയംല്

93. 170/ 20.3.18 127150 കൃഷി ഓ3tസംര്, സുല്P	ന് ബകേPര

94. 171/ 20.3.18 127150 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെനകേന്മന

95. 172/ 20.3.18 127350 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7tനങ്ങ	O

96. 173/ 20.3.18 126000 കൃഷി ഓ3tസംര്, അമ്പലാവയംല്

97. 174/ 20.3.18 127820 കൃഷി ഓ3tസംര്, നൂല്പ്പുഴി

98. 175/ 20.3.18 12900 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7	നന്തവ	O
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99. 176/ 20.3.18 12900 കൃഷി ഓ3tസംര്, എOവ�

100. 177/ 20.3.18 12900 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെവള്ളാമുണ്ട

101. 178/ 20.3.18 13500 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിവഞ്ഞില്

102. 179/ 20.3.18 12900 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെതി	ണ്ടന	O�

103. 180/ 20.3.18 12900 കൃഷി ഓ3tസംര്, തിരുകെനല്ല

104. 181 /20.3.18 6000 കൃഷി ഓ3tസംര്, 7	നന്തവ	O

105. 182/ 22.3.18 10000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പന7ര�

106. 183 /22.3.18 1000 കൃഷി ഓ3tസംര്, മുള്ളാ�കെ�	ല്ല

107. 184/ 23.3.18 60000 കൃഷി ഓ3tസംര്, പന7ര�

108. 185/ 26.3.18 1000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കേവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

109. 186 /26.3.18 1000 കൃഷി ഓ3tസംര്, കെവള്ളാമുണ്ട

110. 187/ 26.3.18 4125 കെ�.വ.കെ� വയംന	O�

111. 188/ 26.3.18 2475 കെ�.വ.കെ�, വയംന	O�

112. 189 /26.3.18 94900 കെ�.വ.കെ�, വയംന	O�

113. 190/ 26.3.18 1200 കെ�.വ.കെ� വയംന	O�

ആകെ�    15193837

15. കെ�.വ.കെ�, പ	ലാക്ക	O�

ക്ര7
ന�.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�

ന�.
തിയംതി തു�

01 82/17-18 20.03.18 20000 കൃഷി ഭാവന്, വരവൂര്

02 84/17-18 23.03.18 30000 കൃഷി ഭാവന്, മുതുതിലാ, പട്ട്	മ്പ.

03 85/17-18 23.03.18 30000 കൃഷി ഭാവന്, പരതൂര്, പട്ട്	മ്പ.

04 86/17-18 23.03.18 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്.കൃഷി ഭാവന്, വളയൂര്

05 87/17-18 23.03.18 50010 കൃഷി ഓ3tസംര്. കെ�	പ്പ്�,  പട്ട്	മ്പ

06 88/17-18 23.03.18 30000
കൃഷി ഓ3tസംര്.

കൃഷി ഭാവന്, ഒ	ങ്ങല്ലൂര്
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07 89/17-18 23.03.18 30000 കൃഷി ഓ3tസംര്. തിരുകേവഗപ്പുറി

08 94/17-18 23.03.18 30000 ആര്.എ.ആര്.എസം�, പട്ട്	മ്പ.

ആകെ� 250010

16.സം  .  ഒ  .  എ  ,   പOന്നക്ക	O�  

ക്ര7 ന�.
ഇന്കേവ	യ്സം�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�
നമ്പര് തിtയംതി തു�

1 88/17-18 11-7-17 15010 കൃഷിഭാവന്,കേബഡിഡുക്ക

2 110/17-18 10-11-17 350000 കൃഷിഭാവന്,നtകേലാശാmര�

3 116/17-18 28-11-17 5250 കെ� വകെ� �	സംര്കേഗ	ഡി�

4 117/17-18 28-11-17 12000 കെ� വകെ� �	സംര്കേഗ	ഡി�

5 123/17-18 14-12-17 182500 കൃഷിഭാവന്,�	റിള

6 127/17-18 05-01-18 7500 കൃഷിഭാവന്,�	റിള

7 130/17-18 18-01-18 6745
കെസംക്രട്ട്റി,കൈജിനഗ്രി	7 �ര്ഷി�

ഗ്രൂപ്പ്�,കെപ	കേറി	റി

8 132/17-18 18-01-18 8250 ജില്ല	 സംtഡി� 3	�,�	സംര്കേഗ	ഡി�

9 146/17-18 16-02-18 5610
കെസംക്രട്ട്റി,കൈജിനഗ്രി	7 �ര്ഷി�

ഗ്രൂപ്പ്�,കെപ	കേറി	റി

10 147/17-18 16-02-18 10308 കൃഷിഭാവന്,പയ്യാ	വൂര്

11 152/17-18 26-02-18 8000 ജില്ല	 സംtഡി� 3	�,�	സംര്കേഗ	ഡി�

12 157/17-18 08-03-18 5320 കേഹി	ണ്സ്റ്റം� എകേക്ക	കേഷി	പ്പ്�, �Oമ്പൂര്

13 163/17-18 24-03-18 8550 എകേക്ക	കേഷി	പ്പ്�,�ണ്ണു�ല്ലൂഴി

14 165/17-18 27-03-18 1800
കെപ്ര	3സംര്&കെഹിഡി�, ഇ O സം.

7കേഞ്ചിശാmര�

ആകെ� 626843

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� -14
തിtര്പ്പ്	ക്ക	P  മുന്കൂറു�ളുകെO വശാ|	�ശാങ്ങള്

1. ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�, കെവള്ളാ	യംണ്

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 ബല് നമ്പര് - 51/1/18 17850

Total 17850

2.കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 സം.ബ.വ. നമ്പര് : 109/2-18 15000

2 സം.ബ.വ. നമ്പര് : 207/10-17 13775

3 സം.ബ.വ. നമ്പര് : 439/17-18 60000

4 സം.ബ.വ. നമ്പര് : 387/17-18 25000

Total 113775

3.�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, കെവളള	യംണ്

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1. CB.NO. 280/16-17 68400

2. 310/16-17 8450

3. 877/16-17 10000

4. 1015/16-17 5000

4 1070/16-17 1700

5. 1121/16-17 4267

6. 1122/16-17 4267

7. 1212/16-17 5483
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8. 1443/16-17 5000

9. 1693 4719

10 1829/16-17 150000

11 1930/16-17 98650

12 2116/16-17 300000

13 68/17-18 20000

14. 69/17-18 10000

15. 196 /17-18 14205

16 252/17-18 6585

17. 460/17-18 2200

18. 479/17-18 1500

19. 498/17-18 3794

20. 566/17-18 105000

21 677/17-18 3000

22. 682/17-18 350000

23. 683/17-18 100000

24. 723/17-18 150000

25. 752/17-18 80000

26. 766/17 50000

27. 770/17-18 50000

28. 966/17-18 60000

29. 1005/17-18 45000

30. 1048/17-18 400000

31. 1084/17-18 28000

32 1141/17-18 20000

33. 1252/2017-18 12689

34. 1253/2017-18 16000

35. 1283/2017-18 10000
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36. 1316/17-18 8000

37. 1363/17-18 9963

38. 1367/17-18 15000

39. 1396/17-18 5000

40. 1398/17-18 65000

41. 1409/17-18 15500

42 1439/17-18 25000

43. 1478/17-18 16000

44. 1507/17-18 9321

45. 1523/17-18 6807

46. 1525/17-18 20000

47. 1527/17-18 300000

48 1528/17-18 4230

49 1597/17-18 3860

51 1647/17-18 4950

52 1648/17-18 55846

53 1739/17-18 117306

54 1740 300000

55 1766 12000

56 1767 14500

57 1768 5400

58 1794 36000

59 1795 96000

60 1796 69800

61 1837 10000

62 1844 100000

63 1845 85000

64 1846 300000

65 1887 578200
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66 1916 54907

67 1848 43985

68 1849 2040

69 1850 1890

70 1936 100000

71 1937 100000

72 1938 100000

73 1939 100000

74
1940
GL/A1/3802/18 X 31.3.2018

100000

75
1940
SP1-12671/17(H)LX 31.3.2018

10000

76 1959 67128

77 1893 15000

78 1894 10000

79 1985 219000

80 1896 60000

81 1905 7980

82 1915 24551

83 1990 500000

84 1913 54400

85 1914 9506

86 1916 6500

87 1956 28000

88 1917 48400

89 1854 6475

90 1954 29000

91 1923 2500

92 1943 3000
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93 1948 74850

94 1991 290500

95 1992 6202

96 1993 16800

97 1940 10000

98 1944 17117

99 1945 4701

100 1946 3180

101 1947 7770

102 1955 17243

103 1987 55000

104 1960 332944

105 1968 35400

106 1964 14900

107 1985 27920

108 1941 99946

109 1981 99500

110 1978 99661

111 1989 11800

112 1939 106200

113 1962 20110

114 1980 38850

115 1983 78300

116 1965 50000

117 1977 68000

118 1982 49750

119 1942 40415

120 1958 357872

121 1951 170847
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122 1949 170847

123 1950 170847

ആകെ� 8744326

4. കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ3	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്, കെവളള	നക്കര

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 22-6/17/17.6.17 10000

2 65-10/17(10.8.16 നു നല്�യംതി�) 5000

ആകെ� 15000

5. കേ�	ക്കനട്ട്� റികേസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, ബ	ലാര	7പുര�.

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 49/17-18/9.6.17RF/1/6-17 6831

ആകെ� 6831

6. ഡിയംറി>റ്റ്� ഓ3� എക്സറ്റ്ന്ഷിന്

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 711/17/4.11.17 30000 

2 10-11/17/7.11.17 27000

ആകെ� 57000
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7. കെസംന്Nല് കെNയംന�ഗ� ഇന്സംറ്റ്റ്റ്�ട്ട്�

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 CB NO 76/17-18 11/7/17 55000

2 CB NO 110/17-18 24/8/17 91667

3 CB NO 111/17-18 24/8/17 80000

4 CB NO 138/17-18 27/9/17 5000

5 CB NO 157/17-18 23/10/17 11667

6 CB NO 165/17-18 9/11/17 4200

7 CB NO 176/17-18 24/11/17 6000

8 CB NO 178/17-18 27/11/17 8000

9 CB NO 180/17-18 27/11/17 6000

10 CB NO 182/17-18 27/11/17 5000

11 CB NO 189/17-18 8/12/17 125000

12 CB NO 214/17-18 11/1/18 125000

13 CB NO 215/17-18 11/1/18 125000

14 CB NO 228/17-18 27/1/18 7000

15 CB NO 232/17-18 27/1/18 7000

16 CB NO 234/17-18 27/1/18 7000

17 CB NO 264/17-18 27/2/18 468750

ആകെ� 1137284

8. �മ്മ്യൂóണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്റ്ര്, 7ണ്ണൂP 

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 6158-600 10000

2 2161-540 15000
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3 2144-333 7000

4 2161-214 10000

5 2172-551 150000

6 2172-561 250000

7 2172-551 10000

8 2172-551 12000

9 2172-551 20000

10 2172-551 12500

11 2172-551 30500

12 1101 50000

13 1101 35000

ആകെ� 612000 

9. കെ� എ യു പ്രസം� ,7ണ്ണൂP.

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 സം.ബ വ ന� 24/06/17-18 5000

ആകെ� 5000

10.കെNയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം� സ്ക്കീംt�,

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ. നമ്പര് തു�

1 സം.ബ വ ന� 9/5 25000

ആകെ� 25000

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� - 15

ഓഡിറ്റ്� കെചയ്തതികെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള്

ക്ര7
ന�.

കേസ്റ്റംഷിന് തിtയംതി കേപരുവവര�
ഓഡിറ്റ്� കേന	ട്ട്� നമ്പറു�

തിtയംതിയു�

1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലാ
അക്ക�ണ്ട�സം�
കെസംക്ഷന്,

കെവള്ളാ	നക്കര

11-03-19 മുതില്
23-03-19 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (H G)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-403/19
03-05-2019

ശ്രീt.ശ്രീtജിP�, സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്ര|tഷി�,ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ഗtതി.സം.വ, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. അനതി, ഓഡിറ്റ്ര്

2

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡി�

�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

11-02-19 മുതില്
23-02-19 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (H G)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 430/19 07-05-2019

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന്, ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി.രജിതി സം.പ, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.കേജി	സം കെ� കെജി, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ര	ധാ	�  �ഷ്ണന്, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ശ്രീtജിP�, സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. തി	രtഖ�, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്ര|tഷി�,ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ഗtതി, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ഗtതി.സം.വ, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. അനതി, ഓഡിറ്റ്ര്

3

കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇന്
കേ3	ര്കേ7ഷിന്

കെOകേ¬	ളജി & ഇന്
സ്ട്രുകെ7കേന്റ്ഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

24-01-19 മുതില്
25-1-19 വകെര

ശ്രീt ശ്രീtജിP� O, സം. കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-400/19 04-05-2019

ശ്രീt പ്രതിtഷി�, ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര അനതി, ഓഡിറ്റ്ര്

4 എഞ്ചിനtയംറിങ്ങ� 11.03.19 മുതില് ശ്രീt. അഗസ്റ്റംന് എ�.എല് (ഓഡിറ്റ്� കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
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ഡിവഷിന്,തിവനൂര്. 16.03.19 വകെര
ഓ3tസംര്)

എ 1-412/19 07-05-2019ശ്രീt. കേജി	ഷി സം.കെജി, (അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്)

5
ഡിയംറികേ>റ്റ്� ഓ3�
3സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവളള	നക്കര.

18.02.19 മുതില്
06.03.19 വകെര

ശ്രീt കേഡിവഡി� കെ� കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 453/19 16-05-2019

ശ്രീt7തി ഓ7ന കെ� പ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി കേഗ്രി)

ശ്രീt കേജി	ഷി സം കെജി, അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന്,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി അനലാ സം എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

6

കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് പ്ലാ	ന്റ്�
ബകേയം	കെOകേ¬	ളജി &

കേ7	ളക്കുലാ	ര്
ബകേയം	ളജി,സം ഒ എച്ച്�,

കെവള്ളാ	നക്കര

18.03.19 മുതില്
23.03.19 വകെര

അഗസ്റ്റംന് എ�.എല് (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-411/19 04-05-2019

കേജി	ഷി സം.കെജി, (അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

അനതി കെ�. (ഓഡിറ്റ്ര്)

7
ഒ.എ3�.ആര് കെസംന്റ്ര്

കെവളള	യംണ്യുകെO

12.11.2018
മുതില്

17.11.2018
വകെര

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/100 /19

29-03-2019

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ,സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

8 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേഹി	ര്
ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

കെവള്ളാ	നക്കര

14-3-2019
മുതില് 27-03-
2019 വകെര

ശ്രീt7തി.ഓ7ന കെ�.പ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് ഹിയംര് കേഗ്രിഡി�

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-392/19

9-05-2019ശ്രീt7തി. രജിതി സം.പ സംt. കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി .കേജി	സം കെ�.കെജി സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി .തി	രഖ� എ� എസം�,
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ര	ധാ	കൃഷ്ണന് വ.കെ� സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്
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ശ്രീt7തി. അനലാ സം.എസം� ഓ ഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ഗtതി കെ�, ഓ ഡിറ്റ്ര്

9
ആര്എആര്എസം�
(എസം�ഇസംഡി�),
കെവള്ളാ	യംണ്

21.11.2018 മുതി
ല് 24.12.2018

വകെര
3.12.2018
മുതില്

10.12.2080 വ
കെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ് ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/75 /19

01-04-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര് സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എ സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ
ഓഡിറ്റ്ര്

10
ആര്എആര്എസം�

കു7ര��
14-01-19 മുതില്
23-01-19 വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/76 /19

30-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

11
ആര്ആര്എസം�

7കെങ്കി	മ്പ�
28-01-19 മുതില്
30-01-19 വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/77 /19

30-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

12 ഐ.എ3�.എസം�.ആ
ര്.എസം�, �ര7ന

24.09.2018 മുതി
ല് 28.09.2018

വകെര

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/78/19

29-03-2019ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ജിയംശ്രീt. കെ�എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്
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13

ഓണ്	ട്ടു�ര
റിtജിയംണ്ല് അഗ്രി�ള്

ച്ച്റില് റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്, �	യം�കുള�

22.10.2018 മുതി
ല് 26.10.2018

വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/72/19

01-04-2019 

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.കെഎ,
ഓഡിറ്റ്ര്

14 എആര്എസം� തിരുവല്ല

14.02.2019
മുതില്

16.02.2019
വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/73 /19

29-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

15
കൃഷി വഞ്ജാ	ന കേ�ന്ദ്ര�

,കേ�	ട്ട്യം�

25-02-
19 മുതില് 28-
02-19 വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/74 /19

30-03-2019

16

�	ഡ്ബറിtസം�
കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�

കേപ്ര	ജിക്ട�,
കെവള്ളാ	നക്കര

21.01.19 മുതില്
23.01.19 വകെര

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന് എ�.എല്. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്.

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-304/19
04-04-2019

ശ്രീt.കേജി	ഷി. സം.കെജി. അസം. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്.

ശ്രീt7തി. രജിതി.സം.പ,സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര..അനതി , ഓഡിറ്റ്ര്

17
എ ഞ്ചി.സംബ�

ഡിവഷിന്, 7ണ്ണാP

24/01/2019
മുതില്

25/01/2019
വകെര

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന് എ�.എല്. (ഒ	ഡിറ്റ്�
ഒ	3tസംര്)

ശ്രീt.കേജി	ഷി.സം..കെജി.(അസം. ഒ	ഡിറ്റ്�
ഒ	3tസംര്)

ശ്രീt.ഗtതി സം.വ.(ഒ	ഡിറ്റ്ര്)

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു.)എ 1-305/19

6-4-19

18 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് 11.02.19 മുതില് ശ്രീt7തി.ഓ7ന കെ�. പ,ഓഡിറ്റ്� കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



374

കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ 16.02.19 വകെര

ഓ3tസംര്(ഹി.കേഗ്രി)

എ 1-255/19 4-4-19
ശ്രീt.കേജി	ഷി സം.കെജി,അസം. ഓഡിറ്റ്�

ഓ3tസംര്

ശ്രീt.കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന്,
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

19
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

അമ്പലാവയംല്

14.01.19 മുതില്
19.01.19 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(HG)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-401/1
4-05-19

ശ്രീt.കേജി	ഷി.സം കെജി, അസം.ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt.ശ്രീtജിP� O, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.അനലാ സം എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.പ്ര|tഷി� എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ഗtതി, ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര.അനതി, ഓഡിറ്റ്ര്

20
കെ7ക്ക	നക്കല് സംബ�

ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

21-01-2019
മുതില് 25-01-
2019 വകെര

ശ്രീt. കേഡിവ ഡി�.കെ�. കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(ഹി.കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-302/19 06/04/19

ശ്രീt7തി അനലാ. സം. എസം�,
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ഗtതി.കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

21
ഇന്റ്കെലാക്ചmല്

കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട് കെസംല്,
7ണ്ണൂP

27-01-2019
മുതില് 28-01-
2019 വകെര

ശ്രീt7തി. രജിതി സം.പ സംt. കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-

224/19
4-4-19

ശ്രീt7തി തി	രഖ� എ� എസം�,
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

22

പ്ലാ	ന്റ്�
കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് &
നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

യൂണ്റ്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര.

13.12.18 മുതില്
22.12.18 വകെര

അന്വര് അലാ ,എ ഒ (H G)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 225/19

4-4-19

ശ്രീtജിP�.O, സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

തി	രഖ� എ�.എസം�. സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ഗtതി, കെ�. ഓഡിറ്റ്ര്

23 വ	ഴി ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണാ	റി

18.12.2018 മുതി
ല് 24-12-
2018 വകെര

ശ്രീt .അഗസ്റ്റംന് എ�.എല് ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ(എ ജി യു
)എ 1-382/2019

ശ്രീt7തി. രജിതി സം.പ, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര് 

ശ്രീt. കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന്
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര് 

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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ശ്രീt7തി അനലാ എസം�,ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.അനതി കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

24
ഇലാ>ക്കല് സംബ്ബ്�

ഡിവഷിന്
കെവള്ളാ	നക്കര

24-01-19 മുതില്
25-01-19 വകെര

ശ്രീt7തി. ഒ	7ന കെ�.പ (A O,HG)
ശ്രീt7തി. കേജി	സം കെ� കെജി.

(സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്)

ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.
യു) A1-309/19 6-4-19

25
ഡിയംറികേ>റ്റ്� ഓ3�
എക്സ്റ്റംന്ഷിന്,

7ണ്ണൂP

22-01-2019
മുതില് 23-01-
2019 വകെര

ശ്രീt7തി. ഓ7ന കെ� പ , ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി കേഗ്രി)

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-

132/19 4-4-19

ശ്രീt ശ്രീtജിP�.O, സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. കേജി	സം .കെ� കെജി,സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി തി	രഖ� എ� എസം�,
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി ഗtതി സം.വ

26
എന്ജിനtയംറിങ്�
സംബ്ഡിവഷി

ന്,കെവള്ളാ	നക്കര

21-01-2019
മുതില് 23-01-
2019 വകെര

ശ്രീt.അന്വര്അലാ , ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി കേഗ്രി) കെ� എസം�

എ(എ.ജി.യു)എ 1-
377/19

04-05-2019

ശ്രീt.കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന് ,
സംt.കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ര	ധാ	കൃഷ്ണന് M.V,സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

27
�ശു7	വ� ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�-7	Oക്കPറി

14.012019 മുതി
ല് 19.01.2019

വകെര

ശ്രീt അഗസ്റ്റംന് എ�.എല്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
A1-119/19

04/04/2019

ശ്രീt7തി രജിതി സം.പ, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി കേജി	സം കെ�.കെജി, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt ര	ധാ	കൃഷ്ണന് വ കെ� സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഒ	ഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി ഗtതി സം വ ഒ	ഡിറ്റ്ര്

28

അകേര	7	റ്റ്�� &
കെ7ഡിസംനല് പ്ലാ	ന്റ്�
റികേസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,

ഓOക്ക	ലാ.

14.01.19 മുതില്
21.01.19 വകെര

ശ്രീt കേഡിവഡി� കെ� കേജി	  ൺ ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
/എ 1 337/19

27-04-19

ശ്രീt7തി.ഓ7ന കെ�.പ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി)

ശ്രീt കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന് ,സംt
.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

29 കേ�	ക്കനട്ട്� 17-11-2018 ശ്രീt.കേഡിവഡി� കെ�.കേജി	ണ്,ഓഡിറ്റ്� കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
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7ഷിന്,പOന്നക്ക	O�
ഓ3tസംര്.(ഹി.കേഗ്രി) ശ്രീt7തി
ഗtതി.കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്.ശ്രീt7തി

അനതികെ�, ഓഡിറ്റ്ര്.

A1-306/19
06-04-19

30
ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 3	�,

കെവള്ളാ	നക്കര
10.12.18 മുതില്
15.12.18 വകെര

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 29/2019
30-01-2019

ശ്രീt7തി.രജിതി സം.പ.,സംt.കേഗ്രി.
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.കേജി	ഷി.സം.കെജി.,അസം.ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന്.എ�.എല്., ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

31
ഒകേലാറിക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

10.12.18 മുതില്
15.12.18 വകെര

ശ്രീt കേഡിവഡി� കെ� കേജി	ണ്,
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് (ഹി കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)എ 1 -301 /19

16-05-19
ശ്രീt7തി അനലാ സം എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt പ്ര|tഷി� എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി ഗtതി സം വ, ഓഡിറ്റ്ര്

32
ഇന്കേ3	ര്കേ7ഷിന് ��
കെസംയംല്സം� കെസംന്റ്ര്,

കേ�	ഴികേക്ക	O�

10-12-18 മുതില്
11-12-18 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(H) കെ�.എസം�.എ.

(എ.ജി.യു)എ 1-12/2018
10.01.2018ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�

ഓഡിറ്റ്ര്

33
എന്ജിനtയംറി�ഗ� സംബ�
- ഡിവഷിന്, കു7ര�� 

19.12.2018

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/62 /18

11.03.2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.കെഎ,
ഓഡിറ്റ്ര്

34
�മ്മ്യൂ�ണ്കേക്കഷിന്

കെസംന്റ്ര് ,7ണ്ണുP 
10/12/18 മുതില്
15/12/18 വകെര

ശ്രീt ഓ7ന കെ�.പ (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് H G)

കെ� എസം� എ(എ.ജി.യു)
എ 1-116/19
04-04-19

ശ്രീt7തി കേജി	സം.കെ�.കെജി (സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്)

ശ്രീt കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന് (സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്)

35 കേ�	കേളജി� ഓ3� കേ�	-
ഓപ്പ്കേറിഷിന് ബ	ങ്കി�ഗ�

& 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,

18.12.18 മുതില്
28.12.17 വകെര

ശ്രീt കേഡിവഡി� കെ� കേജി	ണ് (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് HG)

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-

318/19ശ്രീt7തി.ഓ7ന, (ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്
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കെവള്ളാ	നക്കര

HG)

-6-4-19

ശ്രീt കേജി	ഷി സം കെജി (അസം. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് )

ശ്രീt7തി.കേജി	സം കെ� കെജി (സംt.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്)

ശ്രീt പ്ര|tഷി� എ� (ഒ	ഡിറ്റ്ര്)

ശ്രീt7തി ഗtതി സം വ (ഒ	ഡിറ്റ്ര്)

36
�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം�

10.11.2018 മുതി
ല്

17.11.2018 വകെര

ശ്രീt അഗസ്റ്റംന് എ� എല്,, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 433 /19

09-05-19

ശ്രീt തി	രഖ� എ� എസം�,, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി അനലാ സം എസം�,,
ഓഡിറ്റ്ര്

37
ഇകേന്റ്ണ്ല് ഒ	 ഡിറ്റ്�

സംര്ക്കള്,
കേ�	ഴികേക്ക	O�

10-12-18 മുതില്
11-12-18 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(H) കെ�.എസം�.എ.

(എ.ജി.യു)എ 1-13/2019
10-01-2019ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�

ഓഡിറ്റ്ര്

38

ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3�
കെപ്ര	സംസംങ്ങ�

കെOകേ¬	ളജി, കേഹി	ര്
ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�,

കെവള്ളാ	നക്കര.

10-12-
2018 മുതില് 12-

12-18 വകെര

ശ്രീt7തി. രജിതി സം.പ .
(സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര് ) കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1-21/19
11-01-19

ശ്രീt7തി. തി	രഖ� എ�.എസം�.
(സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര് )

ശ്രീt7തി.ഗtതി കെ�. ഓഡിറ്റ്ര്

39

�	ലാ	വസ്ഥാ
വ,തിയം	ന പഠന

ഗകേവഷിണ് അക്ക	|7,
കെവള്ളാ	നക്കര

19.11.2018 മുതി
ല് 24.11.18

വകെര

ശ്രീt അ ഗസ്റ്റംന് എ� എല് ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-28/19
04-05-2019

ശ്രീt7തി രജിതി. സം.പ , സംt.
കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി തി	രഖ� എ� എസ്സ്� സംt.
കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt ര	ധാ	കൃഷ്ണന് വ കെ� സംt.
കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

40
എക്സ്റ്റംന്ഷിന്

കെNയംന�ഗ� കെസംന്റ്ര്,
7കേഞ്ചിശാmര�

27.10.2018

ശ്രീt.അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

(ഹി.കേഗ്രി)ശ്രീt.ര	ജിന്.കെ�.വ,
ഓഡിറ്റ്ര്. ശ്രീt.പ്ര|tഷി�.എ� ,

ഓഡിറ്റ്ര്.

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-428/19
8-05-2019

41 കെപ്ര	3സംര് & കെഹിഡി� 21-11--18 മുതില് ശ്രീt.കേജി	ഷി സം കെജി , അസംസ്റ്റംന്ഡി� കെ�.എസം�.എ.
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ആഗ്രി. എഞ്ചി. വകുപ്പ്�,
കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

കേ�	കേളജി�
24-11-18 വകെര

ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്
(എ.ജി.യു)എ 1-08/18

05-01-2019.ശ്രീt7തി.ഗtതി , ഓഡിറ്റ്ര്

42
കേറിഡികേയം	 കേNസംര്

ലാ	ബ�, കെവള്ളാ	നക്കര.

21.11.2018
മുതില്

24.11.2018
വകെര

ശ്രീt7തി ഒ	7ന.കെ�.പ ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(ഹി.കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-229/19
07/05/2018

ശ്രീt പ്ര|t   ഷി�.എ�. ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി ഗtതി.കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര.,അനതി.കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

43
കൈപന	പ്പ്ള്

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�
വ	ഴിക്കുള�

17-11-2018

ശ്രീt.അന്വര് അലാ.എ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി) ശ്രീt. കേജി	ഷി.

സം.കെജി, അസം. ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്
ശ്രീt. പ്ര|tഷി�.എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

കെ� എസം� എ
(എ.ജി.യു)എ 1-1126/18

31-01-19

44
കെ� എ യു പ്രസ്സ്�

,7ണ്ണുP
15-10-18 മുതില്
20-10 -18 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് HG

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-1128/18

10-1-19

ശ്രീt7തി.രജിതി.സം പ , സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ര	ധാ	� �ഷ്ണന്, സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

45
�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�,

പOന്നക്ക	O�
12.11.18 മുതില്
17.11.18 വകെര

ശ്രീt  കേഡിവഡി� കെ�.കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു) എ 1-310/19

6-4-19

ശ്രീt7തി.ഓ7ന.കെ�.പ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീ.ശ്രീtജിP� കെതിക്കുമ്പ	Oന്
സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ഗtതി.കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

കൂ7	ര അനതി.കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

46
ഏലാ�

ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�
പ	മ്പ	ടു�പ	റി

12.11.2017
മുതില്

16.11.2018
വകെര

ശ്രീt. അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് ശ്രീt. കേജി	ഷി. സം.കെജി

(എ.എ.ഒ) ശ്രീt. പ്ര|tഷി�.എ�,
ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 1117/18

11/01/19

47 കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്കൂള്

12.11.18 മുതില്
15.11.18 വകെര

ശ്രീt7തി രജിതി സം പ (സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്)

കെ� എസം� എ(എ.ജി.യു)
എ 1-1103/18
06-12-2019ശ്രീt7തി കേജി	സം.കെ�.കെജി (സംt കേഗ്രി

ഓഡിറ്റ്ര്)
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ശ്രീt7തി ഗtതി.സം.വ (ഓഡിറ്റ്ര്)

48
�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�,
7ണ്ണുP.

22-10-18 മുതില്
30-10-18 വകെര

ശ്രീt7തി.ഒ	7ന കെ� പ.ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്. ശ്രീt.കേജി	ഷി.സം.കെജി.,

അസം.ഓ ഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്
ശ്രീt7തി.കേജി	സം.കെ� കെജി., സംt.കേഗ്രിഡി�

ഒ	ഡിറ്റ്ര്. ശ്രീt7തി.തി	രഖ�
എ�.എസം�. സംt.കേഗ്രിഡി� ഒ	ഡിറ്റ്ര്.

ശ്രീt7തി. ഗtതി.കെ�, ഒ	ഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1- 1102/18
06-12-2018

49
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി�

ഓ3� അഗ്രി. എഞ്ചി.&
കെOകേ¬	ളജി ,തിവനൂര്

10-09-18 മുതില്
15-09-18 വകെര

ശ്രീt.കേഡിവഡി�.കെ�. കേജി	ണ് ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(H.G)

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-308/19

6-4-19

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന് എ� എല് ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt. കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന്,
സംtനയംര്കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�.O, സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

50
കെസംന്Nല് കെNയംന�ഗ�
ഇന്സ്റ്റംറ്റ്�ട്ട്�,7ണ്ണുP

15.10.18 മുതില്
20.10.18 വകെര

ശ്രീt അഗസ്റ്റംന് എ� എല് ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-1116/18

11-01-19

ശ്രീt കേജി	ഷി.സം കെജി, അസം. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി കേജി	സം കെ� കെജി സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt ര	ജിന് കെ� വ ഓഡിറ്റ്ര്

51
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

പtലാകേക്ക	O�

22.10.18 മുതില്
27.10.18 വകെര

ശ്രീt അന്വര് അലാ എ ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-22/19
02-04-19

ശ്രീt7തി. രജിതി സം പ,
സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt ര	ജിന് കെ�.വ,
സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി അനലാ കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്ര|tഷി� എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര അനതി, കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

52 കെ� എ യു എകേസ്റ്റംറ്റ്�
,കെവളള	നക്കര

15-10-18 മുതില്
17-10-18 വകെര

ശ്രീt7തി ഓ7ന.കെ�.പ.ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്(ഹി.കേഗ്രി.) ശ്രീt കെബന്ന
കെസംബ	സ്റ്റം,ന്,സംt. കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്
ശ്രീt7തി തി	രഖ� എ� എസം�,സംt.
കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര് ശ്രീt7തി ഗtതി കെ�,

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-979/18
05-01-2019
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ഓഡിറ്റ്ര്.

53 യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് കൈലാബ്രാറി
15.10.18 മുതില്
20.10.18 വകെര

ശ്രീt. കേഡിവഡി�.കെ�.കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി.) കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1-410/19
21-05-2019

ശ്രീt. പ്ര|tഷി� എ�. (ഓഡിറ്റ്ര്)

കു7	ര. അനതി കെ�. (ഓഡിറ്റ്ര്)

54
കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�,

കെ�	ല്ല�

08.10.2018
മുതില്

11.10.2018

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/71/19

30-03-2019 

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

55
കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് ഇ

കേലാര്ണ്�ഗ�
16.07.18 മുതില്
18.07.18 വകെര

ശ്രീt കേഡിവഡി�.കെ�.കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-989/18

11/01/2019ശ്രീt പ്ര|tഷി�.എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

56
പ ആര് എസം�

പന്നയൂര്
10-09-18 മുതില്
15-09-18 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1/-1104/18

06-12-18.

ശ്രീt7തി.രജിതി സം.പ , സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ര	ധാ	� �ഷ്ണന്, സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.തി	രഖ� , സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

57
ച	ലാക്കുO

അകേഗ്രി	ണ്7�� റിസംര്
ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന് .

10.9.18 മുതില്
15.9.18 വകെര .

ശ്രീt  കേഡിവ ഡി� കെ�.കേജി	  ൺ (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്H G)

കെ� എസം� എ(എ.ജി.യു)
എ 1-988/2018.

30-01-2019

ശ്രീt ഓ7ന കെ�.പ (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് H G)

ശ്രീt7തി കേജി	സം.കെ�.കെജി (സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്)

ശ്രീt കെബന്ന കെസംബ	സ്റ്റം,ന് (സംt കേഗ്രി
ഓഡിറ്റ്ര്)

ശ്രീt7തി ഗtതി കെ� (ഓഡിറ്റ്ര്)
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58
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

പട്ട്	മ്പ

10.09.18 മുതില്
19.09.18 വകെര

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന് എ� എല്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്.

കെ�.എസം�.എ.(എ.ജി.യു)
എ 1-1069/18
01-12-2018

ശ്രീt.കേജി	ഷി സം കെജി, അസം.ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt.ര	ജിന് കെ� വ, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.അനലാ സം എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്ര|tഷി� എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര. അനതി കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

59 ATIC,7ണ്ണുP
22-09-18

മുതില് 29-09-
18 വകെര

ശ്രീt7തി. ഓ7ന കെ� പ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് HG

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-980/18

01-12-2018

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് HG

ശ്രീt.കേജി	ഷി സം കെജി , അസംസ്റ്റംന്ഡി�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt. ര	ധാ	� �ഷ്ണന്, സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.തി	രഖ� , സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ര	ജിന്. കെ� വ, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്ര|tഷി� .എ� ഓഡിറ്റ്ര്

കു7	ര അനതി. ഓഡിറ്റ്ര്

60
DBT- BIRAC

Metabolom Analysis in
ginger, കെവള്ളാ	നക്കര.

24.09.18
മുതില്

26.09.18 വകെര
.

ശ്രീt. കേഡിവ ഡി� .കെ� .കേജി	ണ്,
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി). കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1-987/18
31-01-2019

ശ്രീt7തി. രജിതി. സം.പ , സംt.
കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്.

ശ്രീt7തി.ഗtതി കെ�, ഓഡിറ്റ്ര് .

61 എഐഎന്പ ഓണ്
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി�

കെറിസംഡി�,
കെവള്ളാ	യംണ്

17.09.2018
മുതില്

22.09.2018
വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/70 /19 

11.03.2019ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ജിയംശ്രീt. കെ�.എസം�,
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സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

62
ഇകേന്റ്ണ്ല് ഓഡിറ്റ്�

സംര്ക്കള്,
കെവളള	യംണ്

11.09.2018
മുതില്

14.09.2018
വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/66 /18

29-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�ഓഡിറ്റ്ര്

63
അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്

ഇക്കകേണ്	7ക്സ�, സം ഒ
എച്ച്�, കെവള്ളാ	നക്കര

13.8.18 മുതില്
16.8.18 വകെര

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന്.എ�.എല്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)എ 1.764/18.

04-05-2019

ശ്രീt7തി.റിtന കേജി	സം3�, അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt.ര	ധാ	� �ഷ്ണന്.വ.കെ�, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

64 കെ� വ കെ� വയംന	O�,
13-08-18 മുതില്
18-08-18 വകെര

ശ്രീt.അന്വര് അലാ. എ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-27/19

11-01-19

ശ്രീt.കേജി	ഷി.അസം.ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. സംtനയംര്കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ര	ജിന്. കെ� വ. ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. പ്രതിtഷി� എ� .ഓഡിറ്റ്ര്

65
ന	ളtകേ�ര ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�, ബ	ലാര	7പുര� 

11.06.2018
മുതില്

18.06.2018

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/200 /18

17.08.2018

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ജിയംശ്രീt. കെ�.എസം� ,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

66 എന്ജിനtയംറി�ഗ� സംബ�
ഡിവഷിന്

17.08.2018
മുതില്

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/64/19
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കെവളള	യംണ് 
20.08.2018

വകെര
30-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ,സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

67
പ്ലാ	ന്റ്� ബ്രാtഡി�ഗ� &
കെജിനറ്റ്ക്സ� ഡിപ്പ്	ര്

ട്ട്�കെ7ന്റ്�

13.08.18
& 14.08.18.

ശ്രീt.  കേഡിവഡി�.കെ�.കേജി	ണ് , ഓ ഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് കെ� എസം�

എ(എ.ജി.യു)എ 1-996/18
31-01-19

ശ്രീt7തി. രജിതി .സം.പ, സംtന.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. അനതി. കെ�. ഓഡിറ്റ്ര്

68
ഇലാ>ക്കല് സംബ�

ഡിവഷിന്
കെവളള	യംണ്

13.08.2018
മുതില്

16.08.2018
വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

.കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/ 230/18

11.03.2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ലാതിtഷി�.പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

69

ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3�
പ്ലാ	ന്റ്� പ	കേP	ളജി,
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്

കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

27.7.18 മുതില്
28.7.18 വകെര

ശ്രീ,അഗസ്റ്റംന് എ�.എല് ( ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്) കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1 738/18
30-11-2018

ശ്രീt7തി. കേജി	സം.കെ�.കെജി സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീ. അനതി .കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

70
�കേമ്പ	സ്റ്റം� എന്

റിച്ച്�കെ7ന്റ്� യൂണ്റ്റ്കെന്റ്
കെവളള	നക്കര

25-07-18
മുതില് 26-07-

18 വകെര

ശ്രീt.അഗസ്റ്റംന് ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്.
കെ�.എസം�.എ.

(എ.ജി.യു)എ 1-688/18
04-12-2018

ശ്രീt7തി ,കേജി	സം കെ� കെജി
സംt.കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്.

കു7	ര,അനതി കെ� ഓഡിറ്റ്ര്.

71 Nയംന�ഗ� സംര്വ്വtസം�
സ്കീംt� കെവളള	യംണ്

06.08.2018
മുതില്

10.08.2018

ശ്രീt7തി.ജിയംശ്രീt.കെ�.എസം�
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ.എ.ജി.സം
വ2/63/2019
29-03-2019

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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72
കേ�	കേളജി� ഓ3�

കേ3	റിസ്റ്റം�N,കെവളള	ന
ക്കര

17-07-18 മുതില്
25-07-18 വകെര

ശ്രീt7തി.ഓ7ന.കെ�.പ,ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-751/1

30-11-18

ശ്രീt.കേജി	ഷി.അസം.ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി.രജിതി.സം.പ,സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്..

ശ്രീt.ര	ധാ	കൃഷ്ണന്.സം.സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt. ശ്രീtജിP�. O .ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ഗtതി. ഓഡിറ്റ്ര്

73
സംtഡി� കെOകേ¬	ളജി

യൂണ്റ്റ്�, സം ഒ എച്ച്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

19.7.18 മുതില്
23.7.18 വകെര

ശ്രീt7തി.റിtന കേജി	സം3�, അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)എ 1-722/18

6-4-19ശ്രീt7തി.അനലാ.സം.എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

74
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3�
കൈ7കേക്ര	ബകേയം	ളജി,

24.07.18
മുതില്

26.07.18 വകെര

ശ്രീt അന്വര് അലാ എ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി. കേഗ്രി) കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1-261/19
4-4-19

ശ്രീt7തി റിtന കേജി	സം3�, അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി അനലാ സം എസം� ഓഡിറ്റ്ര്

75

ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ3�
പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന് കേക്ര	പ്സ്� &
കൈÁസംസം�, കേ�	കേളജി�
ഓ3� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,

കെവള്ളാ	നക്കര

23.07.2018 മുതി
ല് 26.07.2018

വകെര

ശ്രീt.കേഡിവഡി�.കെ�.കേജി	ണ് , ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
A1-995/18 
11/01/2019

ശ്രീt.എ�.ജി.സംലാtഷി�, അസം. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt.കെ�.വ.ര	ജിന്, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.എ�.പ്ര|tഷി�, ഓഡിറ്റ്ര്

76
എന്റ്കേ7	ളജി ഡിപ്പ്	ര് 

ട്ട്�കെ7ന്റ്�
19.7.18 മുതില്
21.7.18 വകെര

ശ്രീt അന്വര് അലാ (ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്) കെ� എസം� എ(എ.ജി.യു)

എ 1-791/18 
01-12-2018 ശ്രീt7തി.കേജി	സം.കെ�.കെജി (സംt കേഗ്രി

ഓഡിറ്റ്ര്)

77
�	ര്ഷി�

�	ലാ	വസ്ഥാ	ശാ	സ്ത്രപഠ
ന വഭാ	ഗ�

16.7.2018
മുതില്

18.7.2018 വകെര

ശ്രീt7തി റിtന   കേജി	സം3�,അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് കെ�.എസം�.എ

(എ.ജി.യു)എ 1- 723/18
01-12-2018

ശ്രീt7തി കേജി	സം. കെ� കെജി, സം.കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി അനലാ സം എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

78 കെസംന്റ്ര് കേ3	ര് കെജിന്
ഡിര് സ്റ്റംഡിtസം� ഇന്
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ആന്റ്�

16.7.18 മുതില്
18.7.18 വകെര

ശ്രീt. എ�.ജി. സംലാtഷി� , അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt. കെ�.വ. ര	ജിന്, ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)എ 1-678/2018

30/11/2018

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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3	� എന്റ്ര്കെപ്രണ്ര്
ഷിപ്പ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

79

എ.കെഎ.എന്.പ. ഓണ്
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്

ണ്കേP	ളജി, കേഹി	ര്
ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�,

കെവള്ളാ	നക്കര. 

11.06-
2018 മുതില്
16.06.2018

വകെര

ശ്രീt7തി. ലാസം. O കെജി, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് ശ്രീt. കേജി	ഷി.സം കെജി,

ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് ശ്രീt. ശ്രീtജിP� O,
ഓഡിറ്റ്ര് ശ്രീt. പ്ര|tഷി�. എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-675/18
04-12-2018

80
കേ�	കേളജി� ഓ3�
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	യംണ്

09.07.2018
മുതില്

20.07.2018
വകെര

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2-219 /18 

22-04-2019

ശ്രീt.ലാതിtഷി�. പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി ജിയംശ്രീt. കെ�.എസം�,
സംtനയംര് കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

81
കൃഷി വജ്ഞാ	ന
കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണൂര്

18.6.18 മുതില്
26.6.18 വകെര

ശ്രീt അന്വര് അലാ, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹി.കേഗ്രി)
(21.06.18 മുതില്)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
A1-393/19 04/05/2018

ശ്രീt സംലാtഷി�. എ�.ജി, അസം. ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ശ്രീt ര	ജിന്.കെ�.വ, ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt പ്ര|tഷി�.എ�, ഓഡിറ്റ്ര്

82
കൃഷി വജ്ഞാ	ന
കേ�ന്ദ്ര�, 7ലാപ്പുറി�

18-6-2018
മുതില് 26-6-

2018

സംtനP�.പ.എ,അസംസ്റ്റംന്റ്�ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

റിtന കേജി	സം3�,അസംസ്റ്റംന്റ്� ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

ര	ധാ	കൃഷ്ണന്, സംനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീtജിP�.O, ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-567/18
03-12-18

83 AICRP ഓണ്
കെ7ഡിസംനല് &

ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ള	ന്റ്� ,
കെവള്ളാ	നക്കര

11.06.18 മുതില്
16.06.18 വകെര

ശ്രീt7തി.റിtന കേജി	സം3�,, അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-569/18
04-12-2018ശ്രീt.വ.കെ�.ര	ധാ	കൃഷ്ണന്, സംtനയംര്

കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.കെ�.വ.ര	ജിന്,ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.അനലാ.സം.എസം�, ഓഡിറ്റ്ര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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84

AICRP ഓണ്
കെവജിറ്റ്ബള്
ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

6.6.18 മുതില്
8.6.18 വകെര

ശ്രീt7തി.റിtന കേജി	സം3�, അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)

എ 1-568/18
03-12-18

ശ്രീt.ശ്രീtജിP� കെതിക്കു�പ	Oന്,
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.ഗtതി.കെ�, ഓഡിറ്റ്ര്

85

കേഫ്ല	റി�ള്ച്ച്ര്
ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്� കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�,

സം ഒ എച്ച്� ,
കെവള്ളാ	നക്കര

06.06.18
മുതില്

08.06.18 വകെര

ശ്രീt. കേഡിവഡി� കെ� കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു) എ 1-771/18

01-12-2018

ശ്രീt. കേജി	ഷി സം കെജി, അസം.
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt. ര	ജിന് കെ�.വ., ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.പ്രസം	|� പ. ,ഓഡിറ്റ്ര് കെNയംന.

86
കൃഷി വജ്ഞാ	ന

കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	O�
18.06.18 മുതില്
26.06.18 വകെര

ശ്രീt. കേഡിവഡി� കെ� കേജി	ണ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് (ഹിയംര് കേഗ്രിഡി�)

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-681/18
01-12-18

ശ്രീt. കേജി	ഷി സം കെജി, അസംസ്റ്റംന്റ്�
ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി. അനലാ സം എസം�,
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി. ഗtതി കെ� ഓഡിറ്റ്ര്

87

3	7�ഗ� സംസ്റ്റം� റിസംര്
ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,

സം|	നന്ദപുര�,
കെ�	ട്ട്	രക്കര

22.06.2018
മുതില്

30.06.2018

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/ 216 /18

21.8.2018

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ലാതിtഷി�. പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.കെഎ,
ഓഡിറ്റ്ര്

88

AICRP ഓണ് വtഡി�
�ണ്കേN	ള്,,കേ�	കേളജി�
ഓ3� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,

കെവള്ളാ	നക്കര

12.06.18 മുതില്
14.06.18 വകെര

ശ്രീt7തി.കെ�.പ.ഓ7ന, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം�
എ(എ.ജി.യു)എ 1-582/17

01-12-2018

ശ്രീt7തി.സംtനP�.പ.എ,
അസം.ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി.രജിതി.സം.പ, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.കേജി	സം.കെ�.കെജി., സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

89 ബകേയം	ളജിക്കല് �ണ്
കേN	ള് ഓ3� കേക്ര	പ്പ്�

06.06.18
മുതില്

ശ്രീt7തി.കെ�.പ.ഓ7ന, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ.
(എ.ജി.യു)1-583/18

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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കെപസ്റ്റം� &വtഡ്സം�
,കെവളള	നക്കര.

09.06.18 വകെര 03-12-18

ശ്രീt7തി.സംtനP�.പ.എ,
അസം.ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര്

ശ്രീt7തി.രജിതി.സം.പ, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt7തി.കേജി	സം.കെ�.കെജി., സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

90
കൃഷി വജ്ഞാ	ന
കേ�ന്ദ്ര� തൃശ്ശൂര്

18.06.18 മുതില്
19.06.18 വകെര

09.07.18
മുതില് 13.07.18

വകെര

ശ്രീt7തി ഓ7ന കെ�. പ , ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര് ശ്രീt കേജി	ഷി സം. കെജി

,അസം ഓഡിറ്റ്� ഓ3tസംര് ശ്രീt7തി
രജിതി. സം.പ , സംt. കേഗ്രി.ഓഡിറ്റ്ര്
ശ്രീt7തി കേജി	സം.കെ� കെജി, സംt. കേഗ്രി

ഓഡിറ്റ്ര് ശ്രീt7തി.ഗtതി.കെ�,
ഓഡിറ്റ്ര്

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-689/18 
10.01.2019

91
എഞ്ചിനtയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന് കു7ര�� 
04.05.2018 മുതി
ല് 11.05.2018

ശ്രീt7തി.ശ്രീtകു7	ര .റ്റ് , ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ�.എസം�.എ-എ.ജി.സം-
വ2/165/2018
30/ 03 /2019

ശ്രീt.അഭാജിതി�. ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt .ലാതിtഷി�.പ , സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.ഐ,
ഓഡിറ്റ്ര്

92
ഇന്സം �Nക്ഷണ്ല് 3	�

കെവളള	യംണ്

18.05.2018
മുതില്

25.05.2018

ശ്രീt7തി. ശ്രീtകു7	ര.റ്റ്, ഓഡിറ്റ്�
ഓ3tസംര്

കെ� എസം� എ/
എ.ജി.സം/ വ2/ 218/18

30-03-2019

ശ്രീt.അ ഭാജിതി�.ആര്, സംtനയംര്
കേഗ്രിഡി� ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.ലാതിtഷി�. പ, സംtനയംര് കേഗ്രിഡി�
ഓഡിറ്റ്ര്

ശ്രീt.സംകേന്ത	ഷി� കു7	ര് കെജി.കെഎ,
ഓഡിറ്റ്ര്

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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അനുബന്ധി� - 16

എ ഐ സം ആര് പ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള് (100%)

Project 
Code

Project OB Due
OB 
Excess

Receipt as 
per AUC

Receipt as 
per UFAST

Exp as per 
AUC

5006
6521-ICAR Seed Project-Seed 
Prodn. in Agri.crops and 
Fisheries...

737249 1100000 1100000 854665

5107
Strengthening of Directorate of 
Extension

196238 635859 0 697169

5142 ICAR -- NICRA 26333 468952 295250 275126

5151 ICAR SRF 7488 858012 858010 865000

5153
Library strenthening in 
Agricultural Universities

19994 3880000 3880000 3899630

5159 ICAR RAWE Programme 1048817 7912000 7912000 7804563

5160 NTS-ICAR 164595 3687000 3687000 3024931

5162
DARE/ICAR-Special grant of 
Rs.100 Crore

0 4495737

5163
Experiential learning unit-setting 
up of facilities for 
enterpreneurship

1677507 0 0 379307

5168

AICRP on PHT-ICAR-FCI 
Project"Study on determining 
storage losses of food 
grains.................Mgmt."

1150000 25852

5175
Area Wide Integrated Post 
Management (AWIPM) for with 
disease in Black Pepper 

120534 0 0 120534

5176
Network Project on Harvesting 
Processing and value addition of 
Natural Resins and Gums 

0 0 1265000 1265000 653907

5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 4000 148000 0 140000

5200
Strenmgthening and 
Development of state Agricultural
Universities (Development Grant)

58000 80339000 67162000 80276567

5205
ICAR cluster frontline 
demonstration of pulses under 
NFSM for kvks

241390 572360 572360 553280

5207

KAU - ICAR - Extra mural project 
value chain interventation in 
mango for enhancing 
competitiveness of producer 
farmers in Kerala at COH 
vellanikkara

0 778747

5219
NFSM-CC (AICRP on 
Sugarcane)

30000 30000 30000 29550

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 
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5221 ICAR-JRF 58892 1038960 1038960 1198256

5222

ICAR Seed Hub - Creation of 
seed Hubs for increasing 
indigenous production of pulses 
in India

5950000 3932681

5223

ICAR - Organization of 2nd 
Group meeting of AINP on 
Vertebrate Pest Managment from
9/11/2017 to 11/11/2017.

118000 0 118000

5224

ICAR - Collaborative Reserch 
Project on Improvment of Banana
for small holder farmers in the 
Greate lake Region of Africa....

0 0 570000 570000 284400

5225

ICAR - Effect of High Hydrostatic 
pressure procesing on Textural 
and Nutritional Behavior of 
Minimally Processed Fruits and 
Vegitables 

0 0 6725000 1575000 6725000

5226
KAU-- - Academic - Experiential 
learning programme - COA 
Vellayani

1550000 1550000 1550000

5227
KAU- Academic - Experiential 
learning programme - COF 
Vellanikkara

600000 600000 596622

5504
Krishi Vigyan Kendra (ICAR 
100%)

48988667 59316568 43019930 60394658

40000
AICRP on Rice Voluntary Centre 
at RARS Vyttila 

20000 20000

40001
TSP - AICRP on Cashew RARS 
Pilicode 

0 0 140000 140000 140000

40002
TSP - AICRP on Cashew RARS 
CRS Madakkathra

14100 46000 46000 46000

40003
Skill Developement Training 
Programme 2017-18

165200 165200 165200

40004
KAU - DoE - KVKs UNDER KAU 
- "Sankalp Se Siddhi 
Programme" 

0 0 575720 575720 569793

45102
CSS-Monitoring of Pesticide 
Residue at National Level

787657 5830000 3804381

TOTAL 49047559 4346245 172529288 148992430 184419556

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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അനുബന്ധി� - 17

എ ഐ സം ആര് പ കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ടു�ള് (75%)

Project 
Code

Project OB Due
OB 
Excess

Receipt as 
per AUC

Receipt as 
per UFAST

Expenditure 
ICAR share 
exp (75%)

6620 AICRP on Spices 1846297 7425500 2152500 9010808 6740695

6621
AICRP on Agro 
Forestry 

1442388 4650000 4650000 9778198 7346840

6622
All India Network 
Project on Agrl. 
Ornithology )

1532000 2956916

6623
AICRP on Water 
Management

861207 9247000 7171000 13299180 9974385

6624
AICRP on Tropical 
Fruits 

847626 9700000 9600000 12041612 9126459

6627
AIC Rice 
Improvement Project 

427311 12970500 10655500 20545595 15409197

6631 AICRP on Cashew 6433605 6344000 5104000 9072426 6804320

6632 AICRP on Sugarcane 98210 4709000 3783000 5640916 4230747

6634
AIC Vegetable 
Improvement Project 

1192241 9564000 9564000 9096229 6822172

6635
AICRP on Biological 
control of crop pests 

286386 3862000 3562000 4787257 3590443

6636
AIC Floriculture 
Improvement Project 

1272041 4542349 4498750 5494188 4120641

6637
AICRP on Medicinal 
Aromatic Plants 

6699547 7280000 7280000 10462771 7847028

6638
AICRP on weed 
control in plantation 
crops 

5359401 6089000 3633000 11561068 8670801

6639
AICRP on cropping 
pattern 

13443378 23892378 21092380 16683533 12512650

6640
AIC Project on Guar 
(Arid Legumes)

754495 2800000 2800000 3737215 2724161

6641
AICRIP on Nematode 
Pests & their control 

1273327 5140000 4848000 5029127 3771845

6642
AICRP on Forage 
Crops 

225234 3271000 3150000 6083111 4646443

6644
AINP on Pesticide 
Residue 

34096 2950000 2300000 3950669 2963002

6645
AICRP on farm 
implements and 
machinery

0 0 3380000 2770000 4232003 3174002

6649 AICRP on Honey Bee 2482770 4325000 5125000 5455957 4086601

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2017-18 



391

6651
5508-NSP Breeder 
seed production unit 

946293 1905000 2083000 3656533 2742400

6674
AICRP on 
Agrometeorology 

236999 1232500 1207500 1583515 1187636

6677
AICRP on long term 
fertilizer experiments

74014 2585986 2585990 3091659 2318744

6678 AICRP on Mashroom. 867127 250000 2500000 2576047 1932035

6680
AICRP on Post 
Harvest Technology 

0 4900000 3700000 5849426 4387070

6684
AINP on Agriculture 
Acarology

2288889 1420000 1620000 2295810 1721858

6689 AICRP on Palms 202410 280000 79000 569121 426841

6690

AICRP on 
Management of Salt 
affected Soils & Use 
of Saline Water in 
Agriculture 

0 0 360000 305000 360000 360000

6691
AICRP on Spices -
New Project mode 
centre at Thrissur 

0 0 200000 85500 265970 199478

6692
Project AINP on 
Vertebrate pest 
Management

33115 2787000 1175000 0 2217550

6693
AINP on Biodiversity -
Bio fertilizers 

454031 1244216 659250 1155492 866618

6694
AICRP on micro & 
secondary nutrients & 
pollutant elements

1400738 1220000 1120000 0 1138596

50000

AICRP on Palms 
Voluntary Centre at 
Cocoa Research 
centre Vellanikkara

0 0 115000 0 132646 99485

56676
AICRP on Soil test 
Crop response 
correlation

475794 1570000 1570000 3135672 2351754

TOTAL 48003270 3955700 152211429 133961370 193590670 146512497

കേജി	യംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്
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