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സംര്, 

 വഷിയം� :-   കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP 2018-19 വര്ഷികെQ 
ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ� -സം�ബന്ധിച്ച്�.

.............

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  2018-19  വര്ഷികെQ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ഇകേതീ	കെP	പ്പ്�  അയംക്കുന്നു.  അതീതീ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെP  ഓഡിറ്റ്�  പര	7ര്ശാങ്ങള്  അPങ്ങുന്ന
ഖണ്ഡി��ളുകെP പ�ര്പ്പു�ള് ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേ7ധാ	വ�ള്ക്ക� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
കൈ�പ്പ്റ്റ് രണ്ടു 7	സംങ്ങള്ക്ക�� പര	7ര്ശാങ്ങള്ക്ക� 1994 കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്�
നയം7� വകുപ്പ്�  15(1), 1996 കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� ചട്ട്�  23(1)  എന്നവ പ്ര�	ര�
7റുപP നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�. 

വശാmസ്തതീകേയം	കെP, 
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നമ്പര്: കെ�.എസം�.എ (എ.ജി.യു) എ 1 - 557/2020 തീJയംതീ : 22-02-2021

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP 2018-19 വര്ഷികെQ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� 

1994-കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� നയം7�, വകുപ്പ്� 13, 1994-കെലാ കേ�രള 
കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� ചട്ട്� 18 എന്നവ പ്ര�	ര� പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ�.

ഓഡിറ്റ്� നPQ	ന് ചു7തീലാകെപ്പ്ട്ട്
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന്

കേസം	2.എ, കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
 (01.04.2018 മുതീല് 11. 06. 2020   ) 

സം.കൈവ. സംലാJ�, കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
(12-06-2020 മുതീല് തുPരുന്നു.)

ഓഡിറ്റ്� നPQയം �	ലായംളവ� 19-06-2019 മുതീല് 24-6-2020

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉകേ|+	ഗസ്ഥാര്

കൈവസം� ച	ന്സംലാര് കേഡി	. ആര് ചന്ദ്രബ	ബു 01.04.2018 മുതീല്
31.3.2019 വകെര

രജിസ്ട്രാ	ര്

കേഡി	. ലാJന	കു7	ര.എസം� 01.04.2018 മുതീല് 31.5.18
വകെര

കേഡി	. ഗJതീകുട്ട് .പ.എസം�
01.06.2018 മുതീല്
30.03.2019 വകെര

കേഡി	.ഡി .ഗരജി 31.03.2019

��പ�.കേO	ളര് ശ്രീJ. ഇ പ ര	ജ്കേ7	ഹിന് 1.04.2018 മുതീല്
31.03.2019 വകെര

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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ആമുഖ� 

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുകേവണ്ട  കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന
ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന  41  -ാ	7തീ�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്	ണ്തീ�.
വശാ|7	യം  ഓഡിറ്റ്�  നരJക്ഷണ്ങ്ങളPങ്ങയം  ഒന്ന	�  ഭാ	ഗ7	ണ്�  ഈ
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ്  മുഖ+ഉള്ളാPക്ക�.  കെപ	തു  അവകേലാ	�ന�,  ധാന�	ര+വും�
വനകേയം	ഗവും�, സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ നPപP�ള	വശാ+7	കുന്ന വഷിയംങ്ങള്,
വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സം�ബന്ധിച്ച് സംവകേശാഷിപര	7ര്ശാങ്ങള് എന്നവയം	ണ്�
ഈ ഭാ	ഗQ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  വരവനങ്ങളലും� കെചലാവനങ്ങളലും�
നര്വ്വഹിണ്	ധാ�	ര�ളുകെPകേയം	 ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകെPകേയം	 ഭാ	ഗത്തുനന്നുമുണ്ട	യം
വJഴ്ച�ള് മൂലാ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കുണ്ട	യം നഷ്ടം� ഒന്ന�,  മൂന്ന� ഭാ	ഗങ്ങളലാ	യം
പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഓഡിറ്റ്�  ച	ര്ജ്ജ്�,  ഓഡിറ്റ്�  പ്രതീ+വകേലാ	�ന�
എന്നവയം	ണ്� 4-ാ	� ഭാ	ഗQ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.

 കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന ഓഡിറ്റ്� വകുപ്പ്കെന്റ് ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ങ്ങനും� തുPര്
നPപP�ള്ക്കു7	യം രൂപ� കെ�	ടുQ ഓഡിറ്റ്� ഇന്2ര്കേ7ഷിന് 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�
സംസ്റ്റം� (AIMS) എന്ന ഓണ്കൈലാന് സം�വധാ	നQലൂകെPയം	ണ്� ഈ റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ�.  ഇതീനുംള്ളാ  7റുപP�ള്  സംmJ�രക്കലും�  പുനരഭാപ്ര	യം
നPപP�ളു� ഇകേതീ സം�വധാ	നQലൂകെP തീകെന്നയം	ണ്� തുPരു�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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ഉള്ളാPക്ക�

ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

വഷിയം� കേപജി�
നമ്പര്

 1-1 കെപ	തു അവകേലാ	�ന� 11 - 13

1-2 ധാന�	ര+വും� ധാനവനകേയം	ഗവും� 15-55

1-2-1 ബജിറ്റ്� 16

1-2-2 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 17

1-2-3 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� അപ	�തീ�ള് 18-38

1-2-4 ഇയംര്7	ര്ക്ക�ഡി� 2ണ്ടു�ള് 38

1-2-5 കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� 39-44

1-2-6 ജിനറില്  കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� 44-49

1-2-7 വര്കേക്കഴ്സ്� കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� 50-54

1-2-8 എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള് 55

1-2-9 2�കേണ്ടഷിന് 2ണ്ടു�ള് 55

1-3- സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ നPപP�ള	വശാ+7	കുന്ന വഷിയംങ്ങള് 57-166

1-3-1 പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� - അക്ക�ണ്ടങ്ങ�,  ബജിറ്റ്ങ്ങ�, 2ണ്ടുവനകേയം	ഗ� - 
നPപP�ള് തൃപ്തി�ര7ല്ല. 59-68

1-3-2 
2Jസം�- പ്രതീJക്ഷതീ വരവ� ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നയംന്ത്രണ് 
സം�വധാ	ന� 2ലാപ്ര|7ല്ല; P¡ഷിന് 2J ഇനQല് 7	ത്രം7	യം 
3.01 കേ�	P രൂപ കുറിവ�. 

69-72
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1-3-3 
ഗകേവഷിണ്  പദ്ധതീ�ള്  -  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാ+7	കുന്ന
ധാനസംഹി	യംQലും�,  കെചലാവലും�  ഗണ്+7	യം  കുറിവ�;  ഗകേവഷിണ്
പ്രവര്Qനങ്ങകെള ബ	ധാക്കുന്നു. 

73-78

1-3-4 പദ്ധതീ�ള് ലാക്ഷ+� കൈ�വരക്കുന്നല്ല.   79-87

1-3-5 
�	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  2ലാപ്ര|7	യം  വനകേയം	ഗ�  -
7	ന|ണ്ഡിങ്ങളല്ല 

89-92

1-3-6 റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള് സം	മ്പQ� സുസ്ഥാര7ല്ല. 93-106

1-3-7 ലാക്ഷ+പ്ര	പ്തിയംകെലാQ	കെതീ കേപ	കുന്ന എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള് 107-111

1-3-8 സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  മുന്�	ലാ  പ്ര	ബലാ+കേQ	കെPയുള്ളാ
നയം7ന� , ശാമ്പള   നര്ണ്ണയം� - അവ+ക്തതീ. 113-115

1-3-9 
7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  ലാഭാക്കുന്ന  പദ്ധതീ  (State
Plan/Specific  Assistance-GoK-  Plan)  തു��ള്  വ�7	റ്റ്
കെചലാവഴിക്കുന്നു - സംര്ക്ക	ര് വ+വസ്ഥാ�ളുകെP ലാ�ഘന� 

117-120

1-3-10 
പരJക്ഷ നPQപ്പ്�  -  യു.ജി.സം അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ� നല്
കുന്നതീ�  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ�  -  8,51,699/-  തീരകെ�
ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

121-124

1-3-11 വ	ങ്ങല് നPപPക്ര7ങ്ങളകെലാ അപ	�തീ�ള് 125-130

1-3-12 കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്  -  42638788/-  രൂപ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല. 

131-133

1-3-13 നPJല് വസ്തുക്കള്- സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� വ	ങ്ങയുള്ളാ വല്
പ്പ്ന 135-140
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ഭാ	ഗ�  1

ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�

1-1 കെപ	തു അവകേലാ	�ന�

�	ര്ഷി�ര�ഗകെQ  ഗകേവഷിണ്പഠനങ്ങള്ക്കു�  കേ�രളJയം
�	ര്ഷി�കേ7ഖലായുകെP  സംര്വ്വകേതീ	ന്മുഖ7	യം  വളര്ച്ച്,  ആധുന�വല്ക്കരണ്�
എന്നJ ലാക്ഷ+ങ്ങള്ക്കു7	യം കെ�.എ.യു ആക്ട�  1971  പ്ര�	ര�  1972  കെ2ബ്രുവര
ഒന്ന	�  തീJയംതീ  കേ�രള �	ര്ഷി�      സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നലാവല് വന്നു.
തൃശ്ശുര്-പ	ലാക്ക	P�  കേ|ശാJയംപ	തീയുകെP  സം7JപQ	യം  തൃശ്ശൂര്  പട്ട്ണ്Qല്
നന്ന�  13 �.7J.  അ�കെലായം	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  മുഖ+�	മ്പസു�
ഭാരണ്�	ര+	ലായംവും� സ്ഥാതീ കെചയ്യുന്നതീ�.

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നലാവല്  വന്നകേപ്പ്	ള്  വവധാ  സംര്ക്ക	ര്
വകുപ്പു�ളുകേPയു�  7റ്റു  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകേPയു�  അധാ�	ര  പരധായംല്
�	ര്ഷി�  കേ7ഖലായു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നലാവലുംണ്ട	യംരുന്ന  കേ�	കേളജു�ള്,
ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  2	മു�ള്,  7റ്റു  ചലാ  അനുംബന്ധിസ്ഥാ	പനങ്ങള്
എന്നവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കൈ�7	റിക്കട്ട്.  അവയു�  വവധാ
�	ലാഘട്ട്ങ്ങളലാ	യം  ആര�ഭാച്ച്  പുതീയം  കേസ്റ്റംഷിനും�ളു�  ഉള്കെപ്പ്കെP
കേ�രളമുPനJള�  പPര്ന്നു  �Pക്കുന്ന  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  നലാവല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  �Jഴിലുംണ്ട�.  ഇQരQല്  കൈ�7	റിക്കട്ട്യംതു�
പുതുതീ	യം  രൂപ�കെ�	ടുQതു7	യം  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെPകെയംല്ല	�  തീകെന്ന  തീനതു
സംവകേശാഷിതീ�ള് �ഴിയുന്നത്രം നലാനര്ത്തു�യു� എന്ന	ല്   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
എന്ന  കെപ	തു  സംmതീmQകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	ക്കു�യു�  കെചയ്തുകെ�	ണ്ട	ണ്�
ന	ളതുവകെരയു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പ്രവര്Qച്ചുവരുന്നതീ�. 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം7� ചലാ അPസ്ഥാ	നലാക്ഷ+ങ്ങള് മുകേന്ന	ട്ടുവച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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ലാക്ഷ+ങ്ങള്

1

കൃഷി,  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,  മൃഗസം�രക്ഷണ്�  (കെവറ്റ്നറി,  ഡിയംറി സംയംന്സം�
ഉള്കെപ്പ്കെP),  സംഹി�രണ്�,  2ഷിറിJസം�,  കേ2	റിസ്ട്രാ,  �	ര്ഷി�
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�,  7റ്റു  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ശാ	ഖ�ളകെലാ  പഠനQനും�
കേ×	ളര്ഷിപ്പ്നും� ആവശാ+7	യം സം��ര+ങ്ങള് എര്കെപ്പ്ടുത്തു�.

2
കൃഷിയംകെലായു�  അനുംബന്ധി  ശാ	സ്ത്രശാ	ഖ�ളകെലായു�  പഠനQനും�
ഗകേവഷിണ്Qനും� ആവശാ+7	യം കേപ്ര	ത്സാ	ഹിന� നല്കു�.

3 വജ്ഞാ	ന വ+	പന പരപ	P�ള് ഏകെറ്റ്ടുQ� നPപ്പ്ലാ	ക്കു�.

4 �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീJരു7	നക്കുന്ന 7റ്റ്� ഉകേÚശാ+ങ്ങള്

കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഘPന	നലാ

കേ�	കേളജു�ള് ഗകേവഷിണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള് വജ്ഞാ	ന വ+	പന
വഭാ	ഗങ്ങള്

ഭാരണ്പര7	യം
സ്ഥാ	പനങ്ങള്

എഞ്ചിനJയംറി�ഗ� വഭാ	ഗങ്ങള് 7റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങള്
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP അധാ�	രസ്ഥാ	നങ്ങള്

ജിനറില് ��ണ്സംല്

എക്സി�¡ട്ട്Jവ� �മ്മ്യുറ്റ്

അക്ക	|7�� ��ണ്സംല്

2	ക്കല്റ്റ്�ള്

ഓകേര	 2	ക്കല്റ്റ്ക്കുമുള്ളാ കേബ	ര്ഡി� ഓ2� സ്റ്റംഡിJസം�

 സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്� പ്ര�	ര� നശ്ചയംക്കുന്ന 7റ്റു കേബ	ഡി�ള്  
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-2  ധാന�	ര+വും� ധാനവനകേയം	ഗവും�

വകേ�ന്ദ്രJകൃതീ7	യം  സം	മ്പQ�ക്ര77	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുള്ളാതീ�.
ലാഭാ+7	കുന്ന  എല്ല	  വധാ  2ണ്ടു�ളു�  ��പ് കേO	ളറുകെP  അക്ക�ണ്ടകേലാക്കു
വര�യു�  അവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Jഴിലുംള്ളാ  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�  ബജിറ്റ്�
അകേലാ	കേക്കഷിന് പ്ര�	ര� കൈ�7	റു�യു� കെചയ്യുന്നു.  പദ്ധതീ�ളുകെP കേനരട്ടുള്ളാ
പ്രവര്Qന�,  2ണ്ടു�ളുകെP  വനകേയം	ഗ�  എന്നവ  നPക്കുന്നതീ�  ഈ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	ണ്�.  ഓകേര	 കേ�ന്ദ്രവും� 2ണ്ടു�ളുകെP വനകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ച്
7	സം	ന്ത+  വര്ഷി	ന്ത+ �ണ്ക്കു�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	    ��പ് കേO	ളര്ക്ക�–

അയംച്ചുകെ�	ടുക്കുന്നു.
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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
അPസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	ണ്�   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ബജിറ്റ്� തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�. 2018-19
വര്ഷികെQ ബജിറ്റ്� 24-03-2018 തീJയംതീയംകെലാ 131ാ	7തീ� ജിനറില് ��ണ്സംല്
തീJരു7	നപ്ര�	രവും�,  പുതുക്കയം ബജിറ്റ്�  27-07-2019  തീJയംതീയംകെലാ  135ാ	7തീ�
ജിനറില് ��ണ്സംല് തീJരു7	നപ്ര�	രവും� അ�ഗJ�രച്ചു.  ബജിറ്റ്�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�,
പരഷ്ക്കരച്ച് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� എന്നവയുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇനം വരവ് ചെ�ലവ്

ബജറ്്റ എസ്റ്റിമേ�റ്്റ 6377380100 6377380100

പരിഷ്ക്കരിച്ച
എസ്റ്റിമേ�റ്്റ

5418404400 6682991200

വാര്ഷികക്കണക്ക് 4653742520 4412399612
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1-2-2  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സംmന്ത7	യം  2ന	ന്ഷി+ല്  ആന്റ്�  അക്ക�ണ്ട�“

റൂള്സം�  നലാവലാല്ല” .  അതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP നയം7 –
സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്� വ+വസ്ഥാ�ള് (കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� കെസംക്ഷന്
47,  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�  SRO No  815/79) ,  – സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് അക്ക�ണ്ട�ഗ�
സംമ്പ്ര|	യം�  എന്നവ  അനുംവര്Qച്ച്	ണ്�   വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്
തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�.  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�  കേഭാ|ഗതീ  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്  നമ്പര്  ജിഎ/8762/
എ 3/83  തീJയംതീ  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�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  വകേ�ന്ദ്രJകൃതീ7	യം  ഒരു  സം	മ്പQ�  ക്ര7വും�,
സംങ്കിJര്ണ്ണ7	യം  പ്രവര്Qന  കേ7ഖലാ�ളു�  നലാനല്ക്കുന്നതീന	ല്  സം�ഗള്
എന്O  (�+	ഷി�  കേബസ്ഡി�)  അക്ക�ണ്ടങ്ങ�  രJതീ  അവലാ�ബച്ചുകെ�	ണ്ട�
നലാവല് തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് അപൂര്ണ്ണ7	ണ്�.               

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�
ഓഡിറ്റ്ന� സം7ര്

പ്പ്കേക്കണ്ട സം7യംപരധാ

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�
ഓഡിറ്റ്ന� സം7ര്പ്പ്ച്ച്

തീJയംതീ

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ

അ�ഗJ�രച്ച് തീJയംതീ

31-07-19 22-10-2019** 11-03-2020*

* സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ധാന�	ര+സം7തീ അ�ഗJ�രച്ച് തീJയംതീ. 

**  22-10-2019  ന�  ലാഭാ+7	യം  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലാ  അപ	�തീ�ള്
പരഹിരക്ക	ന്  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്�  31-10-2019  ന�  �ണ്ക്കു�ള്  തീരച്ച്യംച്ചു.
അപ	�തീ�ള്ക്കുള്ളാ  7റുപP  സംഹിതീ�  11-12-  019 ന�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�
തീരകെ� ലാഭാ+7	ക്ക.
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വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7Qകെലാ
പ്രധാ	ന വ+വസ്ഥാ�ള്

Preparation of
Accounts

K.A.U Act   Section 47(1)

The  annual  accounts  of  the  University  shall  be  prepared  by  the
Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor.

Presentation of
Accounts 

K.A.U Act   Section 28(5)Powers and duties of the Vice-Chancellor

The  Vice-Chancellor  shall  be  responsible  for  the  presentation  of  the
budget  estimates  and  the  statement  of  accounts  to  the  Executive
Committee.

Review of
Accounts(E.C)

Statutes No. G.O.MS.No.257/79/AD/23-06-1979

Review  of  Accounts  -  The  Finance  and  Executive  Committees  shall
conduct review of accounts.

Review of
Accounts(G.C)

K.A.U Act  Section 12(2i)- Powers and functions of the General
Council

To review and take such action as it may deem fit on the annual report
and the annual accounts of the University which shall be placed before it
by the Executive Committee

Submission of
Accounts

K.A.U Act   Section 47(2) & Amendment of 2001

The annual accounts of the University shall be submitted by the Vice-
Chancellor to the Government who shall cause an audit to be carried out
by the Accountant General or the Director of Local Fund Audit as they
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may  appoint  in  this  behalf.  It  shall  be  prepared  and  submitted  to
Government  before  30  th  September  of  each  year(Statutes  No.8(b)
G.O.MS.No.257/79/AD/23-06-1979)

Action taken by
the University 
on Accounts 
and the Audit 
Report 

K.A.U Act   Section 47(4) & Amendment of 2001

The Executive Committee shall submit a copy of the accounts and the
audit  report  to  the  Government  along with  a  statement  of  the  action
taken by the University on the audit report for the financial year ending
on 31’st March of the year on or before the first day of March of the
succeeding year. 

കൈവസം�  ച	ന്സംലാര്  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്  എക്സി�¡ട്ട്Jവ�  �മ്മ്യുറ്റ്യംല്
സം7ര്പ്പ്ച്ച്തീനുംകേശാഷിമുള്ളാ  നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	നയം7Qകേലാ	,
സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്കേലാ	  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  അ�ഗJ�രക്കുന്ന  അധാ�	രസ്ഥാ	നവും�  അതീകെന്റ്
നPപPക്ര7ങ്ങളു� വ+ക്ത7ല്ല.

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ബ	ലാന്സം�  ഷിJറ്റ്�  ഒഴിവ	ക്കകെ�	ണ്ട�  2001  ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം7�  കെസംക്ഷന്  47(2)  കേഭാ|ഗതീ  കെചയ്യു�യുണ്ട	യം.
എന്ന	ല് സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്കെലാ  SRO No.815/79  പ്ര�	രമുള്ളാ  Finance,  accounts  and
maintenance  and  management  of  all  University  Funds  in  general  എന്ന
ഭാ	ഗകെQ 8(b) കെലാ വ+വസ്ഥായം	യം "The Annual Accounts and Balance Sheet
of the University for the financial year ending 31 st March shall be prepared
and  submitted  to  Government  before  30  th  September  of  each  year”
കേഭാ|ഗതീ  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	നയം7Qകെലാ  അദ്ധ+	യം�  VIII,
കെസംക്ഷന്  48  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ടു�ളുകെP അധാ�	ര�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ഇങ്ങകെന പറിയുന്നു
"Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any
of the following matters namely.....The maintenance of the accounts and the
preparation and passing of the annual budget of the University .  ” ഇപ്ര�	ര�
നയം7Qകെലാ  വ+വസ്ഥാ�ള	ല്  അധാ�	ര�  സംദ്ധച്ച്  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്ല്
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കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാ  8(b)  കെലാ  വ+വസ്ഥാ  നലാനല്ക്കുന്നതീ�  വലാകെയം	രു
കൈവരുധാ+വും� നയം7പ്രശ്നവും7	ണ്�.

1-2-2-1  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു പ്ര�	രമുള്ളാ വരവുംകെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള്

ഇന� വരവ� കെചലാവ�

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

3380963000 3430016613

പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യം�
(സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്റി - കേ�രള സംര്ക്ക	ര്) 150000000 156082949

ഐ സം എ ആര് കെപ്ര	ജിക്ട� - 100% 212602148 198234586

ഐ.സം.എ.ആര്  കേ�	 - ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി�
കെപ്ര	ജിക്ട� 165259685 167180461

സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്റി ഗ്രി	ന്റ്തീര ധാനസംഹി	യം� 
(ഒ.ഇ.എ.പ) 123028700 124359256

ഐ.സം.എ.ആര് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 84853114 64410347

കെ� എ യു  റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 184143437 132296768

ഒ.ഇ.എ.പ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 90636144 73112007

ജി.ഒ.കെ� കെപ്ര	ജിക്ട� കെôസം2ക്ക� അസംസ്റ്റംന്
സം� (പ്ലാ	ന്)

31075000 56448253

ആഭാ+ന്തര വരു7	ന� 231181292

7റ്റു കെചലാവും�ള് 10258372

ആകെ� 4653742520 4412399612
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2ണ്ടു�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 2,3,4,5 ആയം കേചര്ക്കുന്നു.

1-2-2-2  തീനതു വരു7	ന�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �Jഴിലുംള്ളാ വവധാ 2	മു�ളല് നന്നു� വസ്തുവ��ളല്
നന്നുമുള്ളാ  വരു7	ന�,  വല്പ്പ്ന  വഴിയുള്ളാ  വരു7	ന�,  2Jസം�,  വ	P�,
മുതീലാ	യംവയം	ണ്�  പ്രധാ	ന  വരു7	ന  കേõ	തീസ്സു�ള്.  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളല്  നന്നുള്ളാ  വരവും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വരവനQകെന്റ്  പ്രധാ	ന
ഭാ	ഗ7	ണ്�.

തീനതീ� വരവന� മുന്വര്ഷി� തീന്വര്ഷി�

മുന്പകെQ
അകേപക്ഷച്ച്� തീന്വര്
ഷി വരവ� വ+തീ+	സം� 

(+/-%)

ആഭാ+ന്തര വരവ� 200647028 231181292 (+) 15.2%

റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളല്

നന്നുള്ളാ വരവ�
377150009 358032695 (-) 5.07%

1-2-2-3  സം	മ്പQ� നലാ

മുന്നരപ്പ്� 1084319738.02

വരവ� 4653742520.53

ആകെ� 5738062258.55
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കെചലാവ� 4412399612.25

ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ (-)435203716.23

നJക്കയംപ്പ്� 1760866362.53

1-2-2-4  കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQല് പത്രം�

ഓ2Jസം� നJക്കയംരപ്പ്� 1760866363

(+)അണ് �+	ഷി� കെചക്കു�ള് 563212473

(-)കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� 467371001

ബ	ങ്കി� നJക്കയംരപ്പ്� 1856707835

1-2-2-5  വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങള്

2019-20 വര്ഷിQല് പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്
വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങളുകെP

എണ്ണ�
തു�

91 387917601

വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 6 ആയം കേചര്ക്കുന്നു.
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1-2-3  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� അപ	�തീ�ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2ണ്ട�  -  മുന്നരപ്പ്�  നJക്കയംരപ്പ്�  തു��ളുകെP  2ണ്ട�
തീരച്ചുള്ളാ  �ണ്ക്കു�ള്  ലാഭാ+7ല്ല,  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ  അപ	�ങ്ങള്,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  എല്ല	  വരവുംകെചലാവും  വവരണ്ങ്ങകെളയു�
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് സം7ഗ്രി7	യം പ്രതീ2ലാപ്പ്ക്കുന്നല്ല,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�
വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളു�  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്ക്ക�
ഐ�രൂപ+7ല്ല തുPങ്ങയം വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ളകെലാ വവധാ അപ	�തീ�ള്
സം�ബന്ധിച്ചു�  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  സം�വധാ	നQകെലാ  കേപ	ര	യ്മ�കെള  കുറിച്ചു�
2017-18  വര്ഷികെQ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഖണ്ഡി�  1-2-8,  1-3-1  പ്ര�	ര�
വശാ|7	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�,  ആയംതീന�  പരഹി	ര  നPപP�ള്
സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  തീന്വര്ഷിവും�  �ണ്ക്കു�ളകെലാ  പഴിവും�ള്
ആവര്Qച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കു�യം	ണ്�.  അപ	�തീ�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.  ഇവ
അPയംന്തര7	യം പരഹിരച്ച്� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-1   ബ	ങ്കി� നJക്കയംരപ്പ്� കെതീറ്റ്�
വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലാ  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  പത്രം�യംല്  വവധാ  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ നJക്കയംരപ്പ്� തു� കെതീറ്റ്	യംട്ട്	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്

ബ	ങ്കി�
നJക്കയംരപ്പ്	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയം

തു�

യംഥാ	ര്ത്ഥ
ബ	ങ്കി�

നJക്കയംരപ്പ്� 
(ബ	ങ്കി� കേü	ള്

പ്ര�	ര�)

വ+തീ+	സം�

1

67323718393-
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�
അക്ക�ണ്ട�

(Fund Release A/c)

4979214 5022214 43000
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2
 No.0720101070527-

ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�
അക്ക�ണ്ട�(പഴിയംതീ�)

183973 182364 1609

3 SB A/C-EAP-
10584374023 41505218.17 41637879 132660.83

യൂ2	സ്റ്റംല്  സം7	ന്തര7	യം  തീയ്യാ	റി	ക്കയം  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു7	യം
റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  നPത്തുന്നതീ	ണ്�  ഈ  കെതീറ്റു�ള്ക്ക�  അPസ്ഥാ	ന�. 
ഉ|	ഹിരണ്7	യം  ഇ  എ  പ  അക്ക�ണ്ടല്(എസം�  ബ  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്
10584374023)  എ P എ� എ  (ആത്മ)  എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് നPQപ്പ്ന	യം
04-04-2018 ന� 11,93,000/- രൂപ 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയംല് നന്നു� ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.
ഇതീ� എസം� ബ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 10584374023 കെന്റ് ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്
04 - 04 - 2018  ല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുമുണ്ട�.  എന്ന	ല് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കലും�
യൂ2	സ്റ്റംകെലാ  സം7	ന്തര  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ലും�  രണ്ട�  എന്O�ളലാ	യം
12,20,000/- രൂപയം	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�. വ+തീ+	സം� 27,000/- രൂപ.
യൂ2	സ്റ്റംല്  സം7	ന്തര  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്ക  ഇതീകെന
അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര് തീകെന്ന  സംmകേ7ധായം	 റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്
നPത്തുകേമ്പ	ള്  സം�ഭാവക്കുന്ന  അപ	�തീ�ള	ണ്�  കേ7ല്സൂചപ്പ്ച്ച്
വ+തീ+	സംങ്ങളുകെP  പ്രധാ	ന  �	രണ്�.  കേ7ല്  �	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  അപ	�തീ�ള്
അധാ�	ര�ളുകെP  ശ്രീദ്ധയംല്കെപ്പ്ടുQകെയംങ്കിലും�  (ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�  ന�.
കെ�.എസം�.എ  (എ.ജി.യു)എ 1-500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി�  നമ്പര്  1-2-1)
7റുപP ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. അപ	�തീ�ള് പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-2   ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q കെചക്കു�ള്

എ) ഇ.എ.പ അക്ക�ണ്ട�(എസം�.ബ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 10584374023)

1) സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്റി  ഗ്രി	ന്റ്തീര  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  വരവ�,  2ണ്ട�  കൈ�7	റില് എന്നJ
പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.  2018-19  വര്ഷികെQ
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റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  പ്ര�	ര�  �+	ഷി�  ബുക്കല്  വരവ�  വച്ച്തു�
എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	യം   2,58,401/-രൂപ
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല്  20,08,414/-രൂപ  2018  7	ര്ച്ച്�  31  ന�  �+	ഷി�
ബുക്കല് വരവും വച്ച്തു� എന്ന	ല് ഇതുവകെരയു� (29 2ബ്രവര 2020) ബ	ങ്കില്
കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	ണ്�.  ആര്.എ.ആര്.എസം�  അമ്പലാവയംലാകെന്റ്  ഇ.എ.പ
അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  6721  434897  നന്നു7	ണ്�  ഈ  തു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  കൈ�7	റിയംരക്കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ആര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ്  �ണ്ക്കു�ളല്  ഈ  തു�  ബ	ങ്കില്  നന്നു�  7	റി	Q
(uncashed)  കെചക്ക	യം  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് പത്രം�യംല് നലാനല്ക്കുന്നു7ല്ല.
ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

കേസ്റ്റംഷിന് ബല് നമ്പര് തീJയംതീ കെചക്ക�
നമ്പര്

തു�

340- അമ്പലാവയംല്
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�
0002/3-2018 31-03-18 0 20,08,414

2) 2018-19  വര്ഷികെQ ഏപ്രല് 7	സംകെQ റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�
പ്ര�	ര�  �+	ഷി�  ബുക്കല്  വരവ�  വച്ച്തു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്
കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	യം  79,77,219/-രൂപ  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല്
�ഴിഞ്ഞ  സം	മ്പQ�  വര്ഷി�  (2018-  7	ര്ച്ച്�)  പPന്നക്ക	P�     �	ര്ഷി�
കേ�	കേളജില്  നന്നു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q
മൂന്ന� ബല്ലു�ളലാ	യുള്ളാ 3,04,618/- രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു. എന്ന	ല് 2018 കെ7യം�
7	സംകെQ  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q
തു��ളുകെP  ഇനQല്  ഈ  തു�  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  ഈ  7	സംകെQ
ബ	ങ്കി� കേü	ള് പ്ര�	ര�   P ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് തു� കെക്രഡിറ്റ്	യംട്ടു7ല്ല.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷിന് ബല് നമ്പര് തീJയംതീ കെചക്ക�
നമ്പര്

തു�

1 പPന്നക്ക	P� 0011/03-2018 31/03/18 0 71600
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26

�	ര്ഷി�
കേ�	കേളജി�

2 ”
0012/03-

2018
31/03/18 0 7725

3 ”
0013/03-

2018
31/03/18 0 225293

ആകെ� 304618

കേ7ല്  �	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ(ക്ര7  നമ്പര്  1,2)  അപ	�തീ�ള്  അധാ�	ര�ളുകെP
ശ്രീദ്ധയംല്  കെപ്പ്ടുQകെയംങ്കിലും�(ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�  ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി�  നമ്പര്  1-2-2-എ,1-2-2-2)  7റുപP
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ബ) ആര് എ2� അക്ക�ണ്ട� (അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 57006546406)

2017-18 വര്ഷികെQ റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	ര� �+	ഷി� ബുക്കല്
വരവ� വച്ച്തു� എന്ന	ല് ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	യം  72,45,242/-രൂപ
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല് ആനക്കയം� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQല്
നന്നു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q  രണ്ട�
ബല്ലു�ളലാ	യുള്ളാ 25,00,000/-  രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു.  എന്ന	ല് 2018  ഏപ്രല്
7	സംകെQ  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല്  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q
തു��ളുകെP ഇനQല് ഈ തു� ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല് പ്രസ്തുതീ 7	സംകെQ
ബ	ങ്കി� കേü	ള് പ്ര�	ര�   P ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് തു� കെക്രഡിറ്റ്	യംട്ടു7ല്ല. ഈ
അപ	�തീ അധാ�	ര�ളുകെP ശ്രീദ്ധയംല്കെപ്പ്ടുQകെയംങ്കിലും�  (ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�
ന�. കെ�.എസം�.എ (എ.ജി.യു)എ 1-500/2020/27-08-2020 ഖണ്ഡി� നമ്പര് 1-2-
2-ബ)  7റുപP  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q തു�
റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് ഒഴിവ	ക്കയംതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� 7റുപP നല്
കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.
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ക്ര7 നമ്പര് കേസ്റ്റംഷിന്
കേ�	ഡി�

ബല് നമ്പര്/
തീJയംതീ

കെചക്ക� നമ്പര് തു�

1 311
5/3-2018,

27.03.2018
0 1000000

2 311 6/3-2018,
27.03.2018

0 1500000

ആകെ� 2500000

1-2-3-3  സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള്

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തീലാQല്
നയംതീ7	യം  വ+വസ്ഥാ�ള്  നലാനല്ക്കുന്നതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്  ആര�ഭാക്കുന്നതീന�  അ�ഗJ�	ര�  നല്കേ�ണ്ട
അധാ�	രസ്ഥാ	ന�,  സം	മ്പQ�  പരധാ,  2ണ്ടു�ളുകെP  സംmഭാ	വ�,
സംmJ�രകേക്കണ്ട  സുരക്ഷ	7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്,  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  എന്നവ
സം�ബന്ധികെച്ച്	ന്നു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീലാQല് വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്
ഇല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആസ്ഥാ	നത്തു�,  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലുംമുള്ളാ സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP വ+ക്ത7	യം �ണ്ക്കു�ള് ലാഭാ+വും7ല്ല.
വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP  വവരങ്ങള	വകെട്ട്
അപൂര്ണ്ണവും�  ആധാ�	ര�7ല്ല	Qതു7	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നലാവലുംള്ളാ സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങളുകെP വവരങ്ങള് നല്കുവ	ന്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ��പ�.കേO	ളകേറി	P�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�  (�Q�  നമ്പര്
കെ�.എസം�.എ(എ.ജിയു) എ 1-1317/19(1) /27-12-2019) വവരങ്ങള് ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.
സ്ഥാര  നകേക്ഷപ  �ണ്ക്കു�ളകെലാ  വ+ക്തതീക്കുറിവ	ണ്�  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ലാഭാ+7	കുവ	ന് കൈവകുന്നതീന� �	രണ്കെ7ന്ന� ഓഡിറ്റ്� അനും7	നക്കുന്നു. 

എ) ജി പ എ2�, ഡിബ്ളÊ പ എ2� സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള് - 7,73,00,000/- 
രൂപയുകെP റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് വശാ|	�ശാങ്ങള് കെതീറ്റ്�
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വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലാ  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  പ്ര�	ര�  തീ	കെഴി
സൂചപ്പ്ച്ച്  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  7,73,00,000/-  രൂപ  �+	ഷി�  ബുക്കല്  വരവ�
വച്ച്തു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	യം  ഇനQല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  PF-TSB  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  799010100010291  ല്
നന്ന	ണ്�  ഈ  തു��ള്  എല്ല	�  തീകെന്ന  എ2�  ഡി  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�
7	റ്റ്യംരക്കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഈ  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  റിJക്കണ്കേലാഷിന്  പത്രം�
പ്ര�	ര�  ബ	ങ്കില്  നന്നു�  7	റി	Q  (uncashed)  കെചക്കു�ള്  ഒന്നു�  തീകെന്ന
നലാവലാല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

പട്ട്� 1

ക്ര7
നമ്പര്

എ2� ഡി
നമ്പര്

കെചക്ക�
നമ്പര്

ബല് നമ്പര് തീJയംതീ തു�

1
WFS FD

NO.537331 8546228
0012/05-

2018 17/05/18 400000

2 GPF-FD 714102 8546229
0021/07-
2018

26/07/18 6500000

3
GPF-FD
494935

8546230
0010/09-

2018
12/09/18 9000000

4
GPF-FD
776625

8546231 0011/09-2018 28/09/18 8000000

5
GPF-FD
815046

8546233 0018/10-2018 23/10/18 9500000

6 GPF-FD 855311 8546234 0011/11-2018 27/11/18 8000000

7 GPF-FD
881735

8546235 0013/12-2018 14/12/18 1500000

8 GPF-FD
894586

8546237 0012/12-2018 22/12/18 9500000

9 GPF-FD
894712

8546235 0007/12-
2018

20/12/18 400000

10 GPF-FD
928474

854638 0010/01-2019 28/01/19 8000000
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11 GPF-FD
633221

8546239 0018/02-
2019

20/02/19 8000000

12 GPF-FD 651103 8546240 0013/03-
2019

14/03/19 8500000

ആകെ� 77300000

PF-TSB  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  799010100010291  ല്  നന്ന�  കേ7ല്  തു��ള്
പന്വലാച്ച് തീJയംതീ.

പട്ട്� 2

ക്ര7
നമ്പര്

കെചക്ക� നമ്പര് കെചക്ക� ബ	ങ്കില്
7	റിയം തീJയ്യാതീ

കെചക്ക� തു�

1 8546228 21-05-2018 11,00000*

2 8546229 26-07-2018 6500000

3 8546230 14-09-2018 9000000

4 8546231 04-10-2018 8000000

5 8546233 02-11-2018 9500000

6 8546234 26-11-2018 8000000

7 8546235 18-12-2018 1500000

8 8546237 27-12-2018 9500000

9 8546235** 27-12-2018 400000

10 854638 19-01-20189 8000000

11 8546239 21-02-2019 8000000

12 8546240 18-03-2019 8500000
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*ഈ തു�യംല് 40,000/-രൂപ പട്ട്� 1  കെലാ ക്ര7നമ്പര് 1 ല് �	ണ്ച്ച് പ്ര�	ര�
വരവ	�	കെതീ നല്ക്കുന്നു.

**കെചക്ക� നമ്പര് 8546236 ആണ്� ശാരയം	യം നമ്പര്

PF-TSB  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  799010100010291  ല്  നന്ന�  പന്വലാച്ച്  കേ7ല്
തു��ള്  എ2�  ഡി  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  കെക്ര ഡിറ്റ്	വ	കെതീ  നല്ക്കുന്നതീ�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�.

ബ) അണ്�+	ഷ്ഡി�/ കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� ഇനQല് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല്        
ആവര്Qക്കുന്ന തു��ള് 

2017-18 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ റിJക്കണ്സംകേലാഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് 2ക്സിഡി�
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  ഇനQല്  കേലാറ്റ്�  കെക്രഡിറ്റ്	യു�,  അണ്�+	ഷ്ഡി�  ആയു�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാ തു��ളല് വലാകെയം	രു ഭാ	ഗവും� 2018-19      വ	ര്ഷി�
�ണ്ക്കകെലാ  ഇകേതീ  ഇനQല്  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  �ണ്ക്കു�ളല്  ഈ
തു��ള് നലാനല്ക്കുന്നു7ല്ല.

കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്
കേപര�

അക്ക�ണ്ട�
നമ്പര് മുന്നരപ്പ്�

ഓ2Jസം�
നJക്കയംര

പ്പ്�

കേലാറ്റ്�
കെക്രഡിറ്റ്�

അണ്
�+ഷ്ഡി�

ബ	ങ്കി�
നJക്കയം

രപ്പ്�

കെ7ഡിസംനല്
&

അകേര	7	റ്റ്ക്ക�
പ്ലാ	ന്റ്� ,

കെവള്ളാ	നക്കര

FD 57642 0 0 500000 500000 0

“ FD 57643 0 0 650000 650000 0

“ FD 57646 0 0 100000 100000 0

“ FD 57647 0 0 100000 100000 0

“ FD 60756 0 0 100000 100000 0
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“ FD 65321 0 0 100000 100000 0

“ FD 68257 0 0 100000 100000 0

“ FD 75947 0 0 650000 650000 0

“ FD 46015 0 0 0 40000 40000

“ FD 46616 0 0 0 200000 200000

“ FD  46617 0 0 0 100000 100000

“ FD  46618 0 0 0 100000 100000

“ FD  48434 0 0 0 100000 100000

“ FD  48673 0 0 0 100000 100000

“ FD 48674 0 0 0 100000 100000

“ FD  49186 0 0 0 100000 100000

“ FD 49189 0 0 0 130000 130000

“ FD  49217 0 0 0 100000 100000

“ FD  49239 0 0 0 100000 100000

“ FD  52757 0 0 0 100000 100000

“ FD  53457 0 0 0 80000 80000

കെ�	കേക്ക	 &
�	ഡ്ബറി
റിസംര്ച്ച്� ,

കെവള്ളാ	നക്കര

FD
6712357359

9
0 0 0 100000 100000

“
FD

6714298809
1

0 0 0 51575 51575

“
FD

6714298848
8

0 0 0 51575 51575

ആകെ� 23,00,000 38,53,150 15,53,150

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ ബ	ങ്കി� ബ	ലാന്സം� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�
പ്ര�	ര�  ബ	ങ്കില്  കെക്രഡിറ്റ്	വ	Q  ഇനQല്  23,00,000/-  രൂപയു�  പന്
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വലാക്ക	Q  കെചക്കനQല്  38,53,150/-  രൂപയു�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  P
അക്ക�ണ്ടു�ളുകെP നJക്കയംരപ്പ്	യം  15,53,150/-  രൂപയു� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.
ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  �ണ്ക്കു�ളലാല്ല	Q കേ7ല് തു��ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുQയംതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
വശാ|J�രണ്� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

സം) ബ	ങ്കി� നJക്കയംരപ്പ്�

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  പട്ട്�  പ്ര�	ര�  15,53,150/-  രൂപ  ഈ
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  നJക്കയംരപ്പ്	യം  നലാനല്
ക്കുന്നുകെണ്ടന്ന	ണ്� വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  അതീതീ�
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  �ണ്ക്കു�ളല്  ഈ  തു�  നലാനല്ക്കുന്നു7ല്ല.  ഇതീ�
ഗുരുതീര7	യം  വഷിയം7	ണ്�.  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തീലാQല് നയംതീ7	യം വ+വസ്ഥാ�കേള	 7	ന|ണ്ഡിങ്ങകേള	
കൃതീ+7	യം  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	നകേ7	  നലാവലാല്ല	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന
�ണ്കെക്കഴുQലും�  സൂക്ഷപ്പ്ലും�  വ+	പ�7	യം  അപ	�തീ�ള്  നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�. ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�   �ണ്ക്കു�ളല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയം തു��ളുകെP
കൃതീ+തീ  അPയംന്തര7	യം  പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു�  നഷ്ടംകേ7	  ക്ര7കേക്കടു�കേള	
സം�ഭാവച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു�  പരകേശാ	ധാന	  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഓഡിറ്റ്ന�
നല്കേ�ണ്ടതു7	ണ്�.

1-2-3-4  കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് പരഷ്കരണ്ങ്ങള് വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല

യൂ2	സ്റ്റം�  എന്ന  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  വഴിയം	ണ്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	�ണ്ക്കു�ള്  തീയ്യാ	റി	ക്കകെപ്പ്ടുന്നതീ�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
നലാവല്  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  റൂള്  ഇല്ല	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറിനും� പര7തീ�ള് നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�. 2018-19  സം	മ്പQ�
വര്ഷിQല്  �ണ്കെക്കഴുത്തു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നPQയം  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്
പരഷ്കരണ്ങ്ങള്ക്ക	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ധാന�	ര+വഭാ	ഗ� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്
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വഭാ	ഗQനും നല്�യം ആവശാ+ങ്ങളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്, 2016-17 വകെരയുള്ളാ
വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളല്  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ	  �ണ്ക്കു�ള്  വരവുംഭാ	ഗത്തു�
കെചലാവുംഭാ	ഗത്തു�  കേരഖകെപ്പ്ടുQകെ�	ണ്ട	ണ്�  �ണ്ക്ക�  തീയ്യാ	റി	ക്കയംരുന്നതീ�.
എന്ന	ല്  2017-18  കെതീ	ട്ട്�  ഇQരQലാല്ല കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�.  സം	മ്പQ�
വഭാ	ഗQകെന്റ് ആവശാ+പ്ര�	ര7	ണ്� ഈ 7	റ്റ്� വരുQയംകെതീങ്കില് ഇക്ക	ര+�
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  വഭാ	ഗQന�  കൈ�7	റിയം
നര്കേÚശാQകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  എന്നവ  ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും� (ഓഡിറ്റ്� കുറിപ്പ്� ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-
500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി�  നമ്പര്  1-2-4-1,1-2-4-2)  വശാ|	�ശാങ്ങകേള	
ആയംതീനുംള്ളാ 7റുപPകേയം	 ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1-2-3-5  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ	 �ണ്ക്കു�ള്(Liability)

വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  (-)43,52,03,716.23/-  രൂപ  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQ  ഈ  തു�  കെ7	Q�  കെചലാവല്  നന്നു�  കുറിവ�  കെചയ്തി	ണ്�
നJക്കയംരപ്പ്�  തു�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  ഈ  തു�  വരവനQലും�
കെചലാവനQലും� (പന്വലാച്ച് തു��ള്) ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീയം	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQയം
തു��ള് തീമ്മ്യുലുംള്ളാ വ+തീ+	സം7	ണ്�.  സം�ഗള് എന്Oയംല്   �ണ്കെക്കഴുQ�
പന്തുPരുന്ന  ഒരു  സം�വധാ	നQല്  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീകെയം  ഈ  രJതീയംല്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�  �ണ്ക്കകെലാ  അവ+ക്തതീയ്ക്ക്�  �	രണ്7	വുംന്നുണ്ട�.  50,000
കൂടുതീല്  എന്O�ള	ണ്�  ആയംതീകെന്റ്  കെഷിഡി¡ളലുംള്ളാതീ�  എന്നതീന	ല്
ഇതീകെലാ  ഓകേര	  ഇനQകെന്റ്യു�  ആധാ�	ര�തീ  പരകേശാ	ധാക്കുവ	ന്
നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	നQനുംകേപ	ലും� സം	ധാക്കു�യംല്ല .

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല് തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  "Receipts
Vs  Payments  Summary”യംല്  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ  സംmഭാ	വമുള്ളാ  വരവും-
കെചലാവും�കെള  അതീതീ�  ഭാ	ഗങ്ങളല്  (Receipts  side,  Payment  side)  തീകെന്ന
കേരഖകെപ്പ്ടുQയം	ണ്� �ണ്ക്കു�ള് തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�.  പകെക്ഷ ഇകേതീ രJതീയംല്ല
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കേ�ന്ദ്രJ� �തീ  �ണ്ക്ക�  തീയ്യാ	റി	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.
ഇQരQലാ	കെണ്ങ്കില്  ഓകേര	  ഇനQകെന്റ്യു�  കേസ്റ്റംഷിന്  തീരച്ചുള്ളാ
കെഷിഡി¡ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	യുകെP  �ണ്ക്കന�  ആധാ	ര7	ക്കു�യു�  കേസ്റ്റംഷിന്
�ണ്ക്കു�ളല്  ഇനങ്ങളുകെP  ഓകേര	  എന്Oയു�  തീരച്ചുള്ളാ  കെഷിഡി¡ള്
സൂക്ഷച്ച്	ല് 7തീയം	വും�യു�  കെചയ്യു�.  �ണ്ക്കു�ള്  സം7	ന  സംmഭാ	വ7ല്ല	കെതീ
തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന ആകെ� ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീയുകെP ആധാ�	ര�തീ
പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീ� ശ്രീ7�ര7	ണ്�.

ഉ|	ഹിരണ്7	യം  സംകെôന്സം�  ഇനQലാ	യം  (-)43,36,53,689/-
രൂപയം	ണ്�  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീയം	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീല്  ജി.പ
എ2�  സംബ്üപ്ഷിന് ഇനQല് 7	ത്രം7	യം  (-)24,77,85,609/-  രൂപയുണ്ട�.
എന്ന	ല്  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകേന	കെP	പ്പ്�  നല്�യം  2018-19  സംകെôന്സം�
�ണ്ക്കു�ളല്  ജി  പ  എ2�  ഇനQല്  ജിJവനക്ക	രല്  നന്നുള്ളാ  ആകെ�
സംബ്üപ്ഷിന്  തു�  9,95,76,936/-രൂപയം	ണ്�.  സംകെôന്സം�  O	ന്സ്ഫര്
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�     ജി  പ  എ2�  തു�  26,26,09,890/-  രൂപയു7	ണ്�.
ഇQരQല്  വവധാ  ഇനങ്ങളകെലാ  വവധാ  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  പരôര
കൈവരുദ്ധ+ങ്ങള്  നലാനല്ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ഈ  തു�യുകെP
ആധാ�	ര�തീ  ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന്  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ  ഇനQകെലാ
വ+ക്തതീക്കുറിവ� പരഹിരക്ക	ന	വശാ+7	യം നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-6  നJക്കയംരപ്പു വ+തീ+	സം�

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ	  �ണ്ക്കു�ളല്  അവ+ക്തതീ  നലാനല്
ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന ഈ ഇനങ്ങകെള വരവുംഭാ	ഗത്തു�  കെചലാവുംഭാ	ഗത്തു7	യം
ഉള്കെപ്പ്ടുQ  വരവുംകെചലാവും�ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  നJക്കയംരപ്പ്ല്
വ+തീ+	സം� �	ണുന്നു.

വരവ�

മുന്നരപ്പ്� 1084319738.02

കേന	ണ് പ്ലാ	ന് 3380963000
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പ്ലാ	ന് 150000000

ഐ സം എ ആര് 100% 212602148

ഐ സം എ ആര് കേ�	 ഓര്
ഡികേനറ്റ്ഡി�

165259685

ഐ സം എ ആര് റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട�

84853114.25

ഒ ഇ എ പ 123028700

കെ� എ യു റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 184143437.03

ഒ ഇ എ പ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 90636144

ജി ഒ കെ� 31075000

ഋണ്ബ	ദ്ധ+തീ ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ
വരവ�(യൂ2	സ്റ്റം� ഐ ആര് സംമ്മ്യുറി)

1165719431

സംകെôന്സം� വരവ� 393275187

ആകെ� 7065875584

കെചലാവ�

ആകെ� കെചലാവ� 4412399612.25

ഇകേന്റ് ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� 597262349

ആകെ� 5009661961

നJക്കയംരപ്പ്�

706,58,75,584 - 500,96,61,961 2056213623

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കുപ്ര�	ര�  നJക്കയംരപ്പ്�
176,08,66,362/-  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  കേ7ല്പ്ര�	ര�
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�ണ്ക്കുപരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  നJക്കയംരപ്പ്�  205,62,13,623/-  രൂപയു7	ണ്�.
വ+തീ+	സം�  29,53,47,261/-രൂപ.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും�  (ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�
ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി� നമ്പര്  1-2-
6) ആയംതീനുംള്ളാ വശാ|J�രണ്കേ7	 7റുപPകേയം	 ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1-2-3-7    ACCOUNTS MISMATCH WRITE-OFF  “ ” ഇനQല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയം �ണ്ക്കു�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�

ACCOUNTS MISMATCH WRITE-OFF   “ ” എന്ന ഇനQല് വരവുംഭാ	ഗQ�
32,57,90,479/-രൂപയു�  കെചലാവുംഭാ	ഗQ�  4,61,83,069/-രൂപയു�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.   അക്ക�ണ്ടല്  തീരുQലും�ള്  വരുQ	ന	യം
നല്�യം ഈ എന്O�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്,  ഇQരQല് അക്ക�ണ്ടകെലാ
പഴിവും�ള്  തീരുത്തുന്നതീന	യം  വരവുംഭാ	ഗത്തു�  കെചലാവുംഭാ	ഗത്തു�  നPQയം
അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്�  എന്O�ള്ക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�	ര�
ലാഭാ+7	യംതീകെന്റ് കേരഖ�ള് എന്നവ ലാഭാ+7	ക്ക	ന	വശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�(ഓഡിറ്റ്�
കുറിപ്പ്�  ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി�
നമ്പര്  1-2-7)  ആയംതീ�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കേരഖ�ള്  ലാഭാ+7	ക്ക	Q
സം	ഹിചര+Qല്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  ഈ  തു��ള്  ഓ ഡിറ്റ്�
അ�ഗJ�രക്കുന്നല്ല.

1-2-3-8  ആഭാ+ന്തരവരു7	ന�

യൂ2	സ്റ്റം�  ആഭാ+ന്തരവരവ�  സം�ക്ഷപ്തി�  പ്ര�	ര�  2018-19 ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ആകെ� വരവ�  116,57,19,431/-  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് ആഭാ+ന്തരവരവ�,  റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� ഇനQലാ	യം
59,08,13,987/- രൂപ 7	ത്രംകേ7 വരവ� ഭാ	ഗQ� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളു. വ+തീ+	സം�
57,79,05,444/-  രൂപ.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും� (ഓഡിറ്റ്� കുറിപ്പ്� ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-
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500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി�  നമ്പര്  1-2-8)  ആയംതീനുംള്ളാ
വശാ|J�രണ്കേ7	 7റുപPകേയം	 ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1-2-3-9 തീരച്ച്റിഞ്ഞട്ട്ല്ല	Q 2ണ്ട�(8888)

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷി	വസം	ന�  85,87,852/-  രൂപ  സംകെôന്സം�
2ണ്ട� എന്ന      ശാJര്ഷി�Qല് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുQയംതീ	യം
�	ണുന്നു.  വവധാ  പദ്ധതീ�ളുകെP  നPQപ്പ്ന	യം  വവധാ  2ണ്ടങ്ങ�
ഏജിന്സം�ള്  നല്�യം  ധാനസംഹി	യം�  ഇത്രംയു�  �	ലാ�  സംകെôന്സം�
കെഹിഡിലാ	യം  തീരച്ച്റിയം	കെതീ  നലാനര്ത്തുന്നതു�,  ആവശാ+7	യം  പ്രവര്
Qനങ്ങള്ക്ക�  ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതീ  �Pക്കുന്നതു�  ഗുരുതീര7	യം  വJഴ്ചയം	ണ്�.
ലാഭാ+7	വുംന്ന ധാനസംഹി	യംങ്ങള് അതീതീ� സം7യംങ്ങളല് തീകെന്ന തീരച്ച്റിയം	നും�
സം7യംബന്ധിതീ7	യം  അതീ�  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുവ	നുംമുള്ളാ  നPപP�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-10   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ട� - മുന്നരപ്പ്�, നJക്കയംരപ്പ്� തു��ളുകെP
2ണ്ട� തീരച്ചുള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് ലാഭാ+7ല്ല

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQകെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �ണ്ക്കു�ള്
പ്ര�	ര� മുന്നരപ്പ്�  തു�  108,43,19,738/-  രൂപയു�  വര്ഷി	ന്ത+  നJക്കയംരപ്പ്�
176,08,66,362/-  രൂപയു7	ണ്�.  ഈ  തു��ളുകെP  2ണ്ട�  തീരച്ചുള്ളാ  മുന്നരപ്പ്�
നJക്കയംരപ്പ്�  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ലാഭാ+7ല്ല.  ആയംതീ�  ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും�  (ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�  ന�.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)
എ 1-500/2020/27-08-2020  ഖണ്ഡി� നമ്പര്  1-2-10)  ഇതീ�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
2ണ്ട� തീരച്ചുള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-11 �	ലാ	വധാ �ഴിഞ്ഞ കെചക്കു�ള്/ ഡി.   ഡി �ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കുപ്ര�	ര�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്
വരവ	�	Qതീ	യം  (Late  Credit)  46,73,71,001/-  രൂപയു�,  അക്ക�ണ്ടല്
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നന്നു� പന്വലാക്ക	Qതീ	യം ( Uncashed) 56,32,12,473/-  രൂപയു� നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�. ഇതീല് വലാകെയം	രു ഭാ	ഗവും� കെചക്ക� / ഡി.ഡി �	ലാ	വധാ �ഴിഞ്ഞ
മൂന്നു 7	സം� കെതീ	ട്ട്� |Jര്ഘ�	ലാ7	യം ഇകേതീ നലായംല് തുPരുന്ന തു��ള	ണ്�.
1-4-2012  മുതീല്  കെചക്ക�/ഡി.ഡി  എന്നവയുകെP  �	ലാ	വധാ  ഇന്സ്ട്രുകെ7ന്റ്�
തീJയംതീ  മുതീല്  3  7	സം�  വകെരയം	ണ്�  (ആര്.ബ.ഐ  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്
നമ്പര്.RBI/2011  -12/251,DBOD.AML.BC.No  47/14.01.001/2011-12/തീJയംതീ
04.11.2011).  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളല്  |Jര്ഘ�	ലാ7	യം  ഈ  ഇനQല്
തു��ള്  �Pക്കുന്നതീ�  ഭാ	വയംല്  സം	മ്പQ�  ക്ര7കേക്കടു�ള്ക്കുകേപ	ലും�
�	രണ്7	കേയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  ആയംതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  അക്ക�ണ്ടു�ളല്
ന	ളതു  വകെര  വരവ	�	Q  തു��ള്  വരവ	ക്കുന്നതീനും�  അക്ക�ണ്ടു�ളല്
നന്നു�  പന്വലാക്ക	Q  കെചക്ക�/   ഡി.ഡി�ളുകെP  കൃതീ+തീ  പരകേശാ	ധാച്ച്�
അവയുകെP തീJയംതീ മുതീല് 3 7	സം� �	ലായംളവ� �ഴികെഞ്ഞങ്കില് തു� തീരകെ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2ണ്ടകേലാക്ക�  വരവ�  വയ്ക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ  അPയംന്തര
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-2-4 ഇയംര് 7	ര്ക്ക�ഡി� 2ണ്ടു�ള്

കെപന്ഷിന് 2ണ്ടു�ള്,  ജി.പ.എ2�,  എ2�.ബ.എസം�,  ഡിബ്ല്യുÊ.എ2�.എസം�,
ഡിബ്ല്യുÊ.പ.എ2�,  ഡിബ്ല്യുÊ.എ2�.ബ.എസം�,   ഡിബ്ല്യുÊ.ഡിബ്ല്യുÊ.  എ2�.എസം�
എന്നവയുകെP      വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളുകെP  സം�ക്ഷപ്തിവും�  ജി.പ.എ2�,
ഡിബ്ല്യുÊ.പ.എ2�,  എന്നവയംകേലാക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെപ	തു2ണ്ടല് നന്നു�
നല്കേ�ണ്ട കുPശ്ശി�യുകെP  വവരവും�  ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.
കെപന്ഷിന് 2ണ്ടു�ള്, എ2�.ബ.എസം�,  ഡിബ്ല്യുÊ.എ2�.എസം�,  ഡിബ്ല്യുÊ.പ.എ2�,
ഡിബ്ല്യുÊ.എ2�.ബ.എസം�  എന്നവയുകെP  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP  വവര�
അനുംബന്ധി� 7,8 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�.  
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1-2-5 കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� 

1971-കെലാ കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� അദ്ധ+	യം� 7, വകുപ്പ്�
44(1)ല്  കെപന്ഷിന്  2ണ്ട�  രൂപJ�രണ്കെQക്കുറിച്ച്�  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�
ഇപ്ര�	ര7	ണ്�. The University shall constitute for the benefit of the officers,“
teachers, clerical staff and other employees of the University such pension,
insurance and provident funds as it may deem fit in such manner and subject
to  such  conditions  as  may  be  prescribed  ” എന്ന	ല്  കെപന്ഷിന്  2ണ്ട�
രൂപJ�രണ്�,  നPQപ്പ്�  എന്നവ  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  നPപPക്ര7ങ്ങള്
വശാ|7	യം പ്രസ്തുതീ നയം7Qല് പ്രതീപ	|ക്കു�കേയം	 ആയംതീന	യം സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�
തീയ്യാ	റി	ക്കു�കേയം	  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  പ്രതീ7	സം�  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രല്  നന്നു�
ലാഭാക്കുന്ന  പദ്ധതീകേയംതീര  (കേന	ണ്-പ്ലാ	ന്)  ഗ്രി	ന്റ്ല്   നന്നു�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ആഭാ+ന്തര  വരു7	നQല്  നന്നു7	ണ്�      കെപന്ഷിന്
കെചലാവും�ള് നര്വഹിക്കുന്നതീ�.

1-2-5-1 ഘPന 

കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� 

കെപന്ഷിന്  2ണ്ട�  ആയം  ഒരു  Oഷിറി  അക്ക�ണ്ട�  (P.പ.എ  അക്ക�ണ്ട�
നമ്പര്-722)  നലാവലുംണ്ട�.  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങളകേലാക്ക�  കെഡിപ¡കേട്ട്ഷിനല്
കേപ	യംട്ടുള്ളാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ജിJവനക്ക	രുകെP കെപന്ഷിന് കേ�	ണ്Oബ¡ഷിന്,
സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്കു  കേവണ്ട   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അPവ	ക്കുന്ന
കെപന്ഷിന്  വഹിതീ�,  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളല്  നന്നുമുള്ളാ  പലാശാ
എന്നവയം	ണ്� ഈ അക്ക�ണ്ടകെലാ വരവനങ്ങള് .  ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�
നശ്ചതീ  തു�  7	റ്റ്  സ്ഥാരനകേക്ഷപ7	യം  Oഷിറിയംല്  തീകെന്ന
നകേക്ഷപക്കുന്നുമുണ്ട�.  ഒരു  �രുതീല്  നകേക്ഷപ7	യം  നലാനര്Qയംരക്കുന്ന
ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു�  7റ്റ്�  കെചലാവും�ളല്ല.  2019  ജിനുംവര  7	സം�  മുതീല്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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പ്രതീ7	സം� 13 ലാക്ഷ� രൂപ വJതീ� ��പ� കേO	ളറുകെP അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� ഈ
P.പ അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കൈ�7	റുന്നുണ്ട�.

സം	മ്പQ� നലാ (2018-2019)

P.പ.എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -722

മുന്നരപ്പ്� 7439008

വരവ� 5243897

ആകെ� 12682905

പന്വലാക്കല് 11000000

നJക്കയംരുപ്പ്�  16,82,905

റീ�ണ്സംJലാകേയംഷിന് 

ബ	ങ്കികെലാ നJക്കയംരപ്പ്� 1658062

അക്ക�ണ്ടല് പ്രതീ2ലാക്ക	Q
വരവ� (+) 

24843

ഓ2Jസം� നJക്കയംരപ്പ്� 1682905

[ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  പ്രതീ2ലാക്ക	Q  വരവും�ള്  -9360(ഡി.ഡി
ന�.0941/തീJയംതീ  25.06.2000)+15483(കെചക്ക�  നമ്പര്  :  37917  തീJയംതീ
20.08.2004)]

ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  പ്രതീ2ലാക്ക	Q  വരവുംതു��ള്  സം�ബന്ധിച്ച്�
ബ	ങ്കു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�   തീJര്പ്പ്	ക്കുവ	നുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



41

1-2-5-2 സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള്

കെപന്ഷിന് 2ണ്ടല് നന്നു�  (P.പ.എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്  -722)  നശ്ചതീ
തു��ള് സ്ഥാരനകേക്ഷപ7	യം 7	റ്റുന്നുണ്ട�.  ഇതീല് നന്നു� ലാഭാക്കുന്ന പലാശാ
കെപന്ഷി ന്  2ണ്ടകേലാക്ക�  വരവ�  വയ്ക്കുന്നു.  31.03.2019-ന�  20
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളലാ	യം 4,09,30,600/- രൂപ നകേക്ഷപമുണ്ട�. വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുംബന്ധി� 7 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�.

1-2-5-3 കെപന്ഷിന് ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ� അക്ക�ണ്ട�
(എസം�.ബ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -57036602934) 

ഈ  അക്ക�ണ്ടല്  നന്ന	ണ്�  കെപന്ഷിന്  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്  വതീരണ്�
കെചയ്യുന്നതീ�.  കെപന്ഷിന്  വഭാ	ഗQല്  നന്നു�  ധാന�	ര+  വഭാ	ഗQകേലാക്ക�
ലാഭാക്കുന്ന പ്രതീ7	സം ഡി7	ന്റ്� അനുംസംരച്ച്� പദ്ധതീകേയംതീര 2ണ്ടല് നന്നു�
കെപന്ഷിന്  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്ക്കുള്ളാ  തു�  എസം�.ബ.അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�
കൈ�7	റു�യു� ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� കെപന്ഷിന് വതീരണ്� നPത്തു�യു�
കെചയ്യുന്നു.

സം	മ്പQ� നലാ(2018-19)

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -57036602934

മുന്നരപ്പ്� 3548002

വരവ� 1493011073

ആകെ� 1496559075

പന്വലാക്കല് 1486221697

നJക്കയംരുപ്പ്� 10337378

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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റിJ�ണ്സംJലാകേയംഷിന്

ബ	ങ്കികെലാ നJക്കയംരപ്പ്� 10693465.5

പണ്7	ക്ക	Q കെചക്കു�ള്
പ്ര�	രമുള്ളാ തു�(-)

356088

നJക്കയംരപ്പ്� 10337377.5

25.08.2015  മുതീലുംള്ളാ  പണ്7	ക്ക	Q  കെചക്കു�ള്  ഉണ്ട	യംരുന്നതീല്
19.07.2017  വകെരയുള്ളാവ  2019-20  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്  മുതീല്
ക്കൂട്ട്ക്ക	ണുന്നു.  07.05.2018  മുതീലുംള്ളാവയം	ണ്�  31-03-2020  തീJയംതീയംല്
അവകേശാഷിച്ചു �	ണുന്നതീ�.

1-2-5-4 കെപന്ഷിണ്ര്7	രുകെP എണ്ണ� 

2018  ഏപ്രല്  7	സംQല്  3669  സംര്വJസം�  കെപന്ഷിണ്ര്7	രു�  1169
കുടു�ബ              കെപന്ഷിണ്റു7	രു� ഉള്കെപ്പ്കെP 4838 കെപന്ഷിണ്ര്7	ര	ണ്�
ഉള്ളാതീ�.  കൃഷിശാ	സ്ത്രജ്ഞാരു�  അദ്ധ+	പ�രു�  അPങ്ങുന്ന  സംയംന്റ്2��
വഭാ	ഗQല്  നന്നു�  2	�  കേ7ല്കേന	ട്ട്  ജിJവനക്ക	രPങ്ങുന്ന  കെPµക്കല്
വഭാ	ഗQല് നന്നു� ഭാരണ്നര്വഹിണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Jവ�
വഭാ	ഗQല്  നന്നു�  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള  വഭാ	ഗQല്  നന്നു�
വര7ച്ച്വരുകെP എണ്ണ7	ണ്തീ�.

1-2-5-5    2018-19 സം	മ്പQ� വര്ഷികെQ കെചലാവ� 

കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്ക്ക	യം  2018-19  വര്ഷി� കെചലാവഴിച്ച് തു�യുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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ക്ര7
നമ്പര്

ഇന� കെചലാവ�

1 കെപന്ഷിന് 1165090199

2 �മ്മ്യു¡കേട്ട്ഷിന് 122733721

3  ഡി.സം.ആര്.ജി 101254742

4
ക്ഷ	7	ശാm	സം കുPശ്ശി�
(ഡി.ആര്.അരകേയംഴ്സ്� )

18540959

5 റിക്കവറി�ള് 3185632

6 മുഖ+7ന്ത്രയുകെP ദുരതീ	ശാm	സം 2ണ്ടകേലാക്കുള്ളാ
(CMDRF) സം�ഭാ	വന 42,50,861

7 പരഷ്ക്കരച്ച് �മ്മ്യു¡കേട്ട്ഷിന് തു� 16344062

8 2014 കെപന്ഷിന് പരഷ്ക്കരണ്� 3-ാ	� ഗഡു 25125404

9 2014 കെപന്ഷിന്  പരഷ്ക്കരണ്� 4-ാ	� ഗഡു 23898704

10 കൈലാ2� കൈP� അരകേയംഴ്സ്�  (എല് .P.എ) 5797450

ആകെ� 1486221734

കെപന്ഷിന് ഓപ്പ്കേറിറ്റ്�ഗ�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ് സം	മ്പQ�നലായംകെലാ ആകെ�
കെചലാവും തു�യു7	യം  (1486221697.50) 36  രൂപ  50  കൈപസംയുകെP വ+തീ+	സം�
ഉണ്ട�.  കേപയ്കെ7ന്റ്�  സംമ്മ്യുറി  പ്ര�	രമുള്ളാ  ആകെ�  കെചലാവ�  148,37,60,650
രൂപയം	ണ്�.  സം	മ്പQ� നലായംകെലാ കെചലാവ� തു�യു7	യം  (1486221697.50)
24,61,047.50  രൂപയുകെP  വ+തീ+	സം�  ഉണ്ട�.  ഈ  വ+തീ+	സംങ്ങള്
വശാ|J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-5-6  കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ+ങ്ങള് അനുംവ|ക്കുന്ന വധാ�

കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന  ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്�  കേജി	യംന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്  ശുപ	ര്ശാ
കെചയ്യുന്ന     കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ+ങ്ങള	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അനുംവ|ച്ചു
വരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  �	ലാ	�	ലാങ്ങളകെലാ  കെപന്ഷിന്  പരഷ്ക്കരണ്
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ഉQരവും�ള് പ്ര�	ര� കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ+ങ്ങള് പരഷ്ക്കരച്ചു നല്കുന്നതീനും
മുന്പ	യം ഓഡിറ്റ്� വകുപ്പ്കെന്റ് അഭാപ്ര	യം� കേതീടുന്നല്ല.

1-2-6  ജിനറില് കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�

1971-കെലാ  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം7Qകെലാ  44(1),(2)
വകുപ്പു�ളലാ	ണ്�    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�
രൂപJ�രണ്കെQപ്പ്റ്റ്  പ്രതീപ	|ക്കുന്നതീ�.  1925  കെലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�
നയം7Qകെലാ  വ+വസ്ഥാ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ടന�
ബ	ധാ�7	കെണ്ന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം7Qകെലാ  വകുപ്പ്�  44(2)-ല്
വ+ക്ത7	ക്കുന്നുണ്ട�.  05/05/1979-കെലാ  സം.ഉ  (പ)  ന�.454/79/ധാന  ഉQരവ�
പ്ര�	ര�  കേ�രള	  അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  2ണ്ടകെന  1925  കെലാ
കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� ആക്ടകെലാ പട്ട്�യംല് ഉള്കെപ്പ്ടുQ.  നലാവല്  2011-കെലാ
ജിനറില്  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  (കേ�രള)  ചട്ട്ങ്ങളകെലാ  വ+വസ്ഥാ�ള്  പ്ര�	ര7	ണ്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  കൈ��	ര+�  കെചയ്യുന്നതീ�.  2019
7	ര്ച്ച്ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ടല് 1372 വരക്ക	ര	ണുള്ളാതീ�.

1-2-6-1  സം	മ്പQ� നലാ

2018-19  വര്ഷികെQ ജി.  പ.  എ2�  �ണ്ക്കു�ളുകെP സം�ക്ഷപ്തി�  ചുവകെP കേചര്
ക്കുന്നു.

മുന്നരുപ്പ്� 10197435

വരവ� 326583717

ആകെ� 336781152

പന്വലാക്കല് 247726506

നJക്കയംരുപ്പ്� 89054646

കുറിപ്പ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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2018-19 വര്ഷി� മുഖ+7ന്ത്രയുകെP ദുരതീ	ശാm	സംനധായംകേലാക്കുള്ളാ ജിJവനക്ക	രുകെP
വഹിതീ7	യം  4,00,72,414  രൂപ ജി.പ.എ2� �ണ്ക്കല് വരവലും� കെചലാവലും�
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.

1-2-6-2  വവധാ അക്ക�ണ്ടു�ളുകെP സം	മ്പQ� നലാ

എ) എസം� ബ ഐ - അക്ക�ണ്ട� ന�. 57006546359

 ധാന�	ര+വഭാ	ഗ�  കൈ�7	റുന്ന  വരസം�ഖ+,  അധാ�  വഹിതീ�  എന്നവ
വരവും  വയ്ക്കുന്നതു�  തീ	ല്ക്ക	ലാ�  വ	യ്പ,  തീരച്ച്Pകേക്കണ്ടതീല്ല	Q  വ	യ്പ,
പ.എ2�  കേ�	ഷിര്  തുPങ്ങയംവയ്ക്കുള്ളാ  തു��ള്  പന്വലാക്കുന്നതു�  ഈ
അക്ക�ണ്ടല്നന്ന	ണ്�.

മുന്നരുപ്പ്� 10197435

വരവ� 317500664

ആകെ� 327698099

പന്വലാക്കല് 32,39,26,506 (7,62,00,000 കേ�	ണ്
O	 കെവ�ച്ച്ര് ഉള്കെപ്പ്കെP)

നJക്കയംരുപ്പ്� 3771593

കുറിപ്പ്�

i) മുഖ+7ന്ത്രയുകെP ദുരതീ	ശാm	സംനധായംകേലാക്കുള്ളാ ജിJവനക്ക	രുകെP വഹിതീ7	യം
4,00,72,414  രൂപ കേ7ല്�	ണ്ച്ച്രക്കുന്ന അക്ക�ണ്ടകെലാ വരവലും� കെചലാവലും�
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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ii)  ഈ  അക്ക�ണ്ടല്  ബ	ങ്കി�  പ	സം�  ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ  യംഥാ	ര്ത്ഥ
നJക്കയംരുപ്പ്�  3767593  രൂപയം	ണ്�.എന്ന	ല്  UFAST   Annual  Bank–
Transaction  Summary-യംല്  പ്രസ്തുതീ  ബ	ങ്കി�  പ	സ്സ്�  ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ
നJക്കയംരുപ്പ്	യം  �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�  37,71,593/-  രൂപ  എന്ന	ണ്�.
വ+തീ+	സംQനുംള്ളാ �	രണ്� വശാ|J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ബ).TPA-അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -723

ജി.പ.എ2�  ഇPപ	ടു�ള്ക്ക	യം  Oഷിറിയംല്  നലാനല്ക്കുന്ന
അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരുപ്പ്� 0

വരവ� 7470576

ആകെ� 7470576

പന്വലാക്കല് 0

നJക്കയംരുപ്പ്� 7470576

കുറിപ്പ്�

ഈ  അക്ക�ണ്ടല്  Oഷിറി  പ	സം�  ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കയംരുപ്പ്�
77,13,928 രൂപയം	ണ്�. വ+തീ+	സം� കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല. ഈ അക്ക�ണ്ട�
വര്ഷിങ്ങള്ക്കുമുന്പ�  ആര�ഭാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	കെണ്ങ്കിലും�  2018-19  സം	മ്പQ�
വര്ഷി7	ണ്� യൂ2	സ്റ്റംല്   വരവ	യം ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.

സം).TSB- അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 1291

ജി.പ.എ2�  കൂP	കെതീ  7റ്റ്�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP
(ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം�.,എ2�.ബ.എസം�)  പലാശാ  തുPങ്ങയം  തു��ള്  വരവും
കെവക്കുന്നതീനുംളള അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരുപ്പ്� 0

വരവ� 16,12,477,

ആകെ� 1612477

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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പന്വലാക്കല് 7,00,000(കേ�	ണ്O	 കെവ�ച്ച്ര്)

നJക്കയംരുപ്പ്� 912477

കുറിപ്പ്� 

ഈ Oഷിറി  അക്ക�ണ്ടല് ജി.പ.എ2�  കൂP	കെതീ 7റ്റ്�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP
(ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം�, എ2�.ബ.എസം�) പലാശാ കൂP ഉള്കെപ്പ്ടുന്നതീന	ല് ഈ
അക്ക�ണ്ടകെലാ ജി പ എ2� �ണ്ക്കകെന്റ് 7	ത്രം� സം	മ്പQ�നലാ,  പ.എ2�
വഭാ	ഗQല്  എഴുതീ  സൂക്ഷക്കുന്ന  �+	ഷി�  ബുക്കകെന
അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQയം	ണ്� തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.

ഡി) സ്ഥാരനക്ഷപങ്ങള്

മുന്നരുപ്പ്� 0

വരവ� 76900000

ആകെ� 76900000

പന്വലാക്കല് 0

നJക്കയംരുപ്പ്� 76900000

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 8 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�.

1-2-6-3  യൂ2	സ്റ്റം� - വവധാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളകെലാ  ജി.പ.എ2�
തു��ളകെലാ വ+തീ+	സം�

യൂ2	സ്റ്റം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് നന്ന� ലാഭാ+7	യം 2018-19 വര്ഷികെQ വവധാ
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  ജി.പ.എ2�  �ണ്ക്കു�കെള  സം�ബന്ധിച്ച്�  വ+തീ+സ്ത
വവരങ്ങള	ണ്� ലാഭാ+7	കുന്നതീ�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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UFAST -
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�.

ജി.പ.എ2�
വരസം�ഖ+

ജി.പ.എ2�
കേലാ	ണ്

പ.എ2�
കുPശ്ശി�

ഡി എ
കുPശ്ശി�

ജി.പ.എ
2� 

കുPശ്ശി�
ആകെ�

Internal
suspense

Fund
Transfer

114481217 5152914 1848314 24951 50500 121557896

Stationwise
internal

suspense
summary

99566936 6761298 37323990 631293 631887 144915404

 PF
Summary 99462117 6726942 27118641 133307700

ഒകേര  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  നന്ന�  ലാഭാ+7	കുന്ന  വവധാ  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്
ജി.പ.എ2കെന  സം�ബന്ധിച്ച്  വവരങ്ങള്  വ+തീ+സ്ത7	യംതീന	ല്  ഇതീകേലാതീ�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ  വവരങ്ങകെളയം	ണ്�  യംഥാ	ര്ത്ഥ  �ണ്ക്കു�ള്ക്ക	യം
ആശ്രീയംകേക്കണ്ടതീ� എന്ന� വ+ക്ത7ല്ല.

1-2-6-4  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ+തീ

ജി.പ.എ2� ബ	ധാ+തീ സം�ബന്ധിച്ച് വശാ|	�ശാങ്ങള് തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുളളതീ�
UFAST  -ല്  നന്നു�  ലാഭാ+7	യം  PF  summary  എന്ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQയം	ണ്�.  2018-19  വര്ഷിQല്  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക  തീയ്യാ	റി	ക്കയം  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ+തീ  സം�ബന്ധിച്ച്
വവരങ്ങള് തീ	കെഴി �	ണു� പ്ര�	ര7	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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കെക്രഡിറ്റ്�
�	ര്ഡി�
പ്ര�	ര�
മുന്നരപ്പ്�

വരസം�ഖ+
പന്

വലാക്കല്
ബ	ക്ക പലാശാ

നJക്കയംരു
പ്പ്�

ബ	ങ്കി�
നJക്കയംരു

പ്പ്�
ബ	ധാ+തീ

1026010824 133307700 182109101 977209423 77721658 1054931081 89054646 965876435

2018-19  വര്ഷിQല് ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ+തീയം	യം  �ണ്ക്ക	ക്കയംട്ടുളളതീ�
96,58,76,435  രൂപയം	ണ്�.  ഒ	കേര	  വര്ഷിവും�  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ+തീ
�ണ്ക്ക	ക്കുന്നതീ�  പ.എ2�  സംമ്മ്യുറി  എന്ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQയം	ണ്�.  എന്ന	ല് ഒരു പ്രകേതീ+� തീJയംതീയംകെലാ പ.എ2�
സംമ്മ്യുറി  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  (ഉ|	.31/03/2019)  രണ്ട�  വ+തീ+സ്ത  തീJയംതീ�ളല്
യു2	സ്റ്റംല്  നന്ന�  ലാഭാ+7	ക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്  ഇവ  രണ്ടു�
വ+തീ+സ്തങ്ങള	കെണ്ന്ന�  �	ണുന്നു.  ഇങ്ങകെനയുളള  ഒരു  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQയം	ണ്� ജി.പ.എ2� ബ	ധാ+തീ തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�. ഇകേപ്പ്	ള്
തീന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ജി.പ.എ2�  വഹിതീകെ7ല്ല	�  തീകെന്ന  പ.എ2�
വഭാ	ഗQന�  ധാന�	ര+  വഭാ	ഗ�  കൈ�7	റുന്നുണ്ട�.  ജി.പ.എ2�
ബ	ധാ+തീയം	യം നലാനല്ക്കുന്നതീ� മുന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ ബ	ധാ+തീ�ള	ണ്�.  ഈ
ബ	ധാ+തീ  ഒ	കേര	  വര്ഷികെQയു�  പ.എ2�  സംമ്മ്യുറി  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക പുതുക്ക നശ്ചയംക്കു�യം	ണ്� കെചയ്യുന്നതീ�. എന്ന	ല് മുന്വര്
ഷിങ്ങളകെലാ  ബ	ധാ+തീ  കൃതീ+7	യം  തീട്ട്കെപ്പ്ടുത്തു�യം	കെണ്ങ്കില്  വര്ഷി	വര്
ഷിങ്ങളല്,  വ+ക്ത7ല്ല	Q ഒരു റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQ ബ	ധാ+തീ
പുനനശ്ചയംക്കുന്നതീ�  ഒഴിവ	ക്ക	നും�,  വരു�  വര്ഷിങ്ങളല്
ബ	ധാ+തീ	�ണ്ക്കകെന്റ്  തുPര്ച്ച്  കൃതീ+7	യം  നരJക്ഷക്ക	നും�  സം	ധാക്കു�.
ഇതീന	യം മുന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ ബ	ധാ+തീ കൃതീ+7	യം തീട്ട്കെപ്പ്ടുQ, തീന്വര്ഷി�
അധാ�7	യം ലാഭാ+7	യം തു� കുറിച്ച്�,  തീന്വര്ഷികെQ പലാശാ അതീകേന	കെP	പ്പ്�
കൂട്ട്  ബ	ധാ+തീ  നശ്ചയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  ഈ  തു�കെയം  അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക
തുPര്വര്ഷിങ്ങളല്  ഇകേതീ  7	തൃ�യംല്  ബ	ധാ+തീ�ണ്ക്ക�
തീയ്യാ	റി	ക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്,  ബ	ധാ+തീയുകെP  തുPര്ച്ച്  നരJക്ഷക്ക	ന	കു�.
ഇതീനുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-2-7  വര്കേക്കഴ്സ്�  കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  2	�  കെതീഴിലാ	ള�ള്ക്ക	യുള്ളാ  കെപ്ര	വഡിന്റ്�
2ണ്ട�  പദ്ധതീ  01/04/1979  മുതീല്  മുന്�	ലാ  പ്ര	ബലാ+കേQ	കെP
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  26/08/1979  കെലാ  എല്.  ഒ  (1)22177/76  ഉQരവും�
പ്ര�	ര7	ണ്� നലാവല് വന്നതീ�.  ഈ പദ്ധതീയംല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
മുഴുവന്  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�,  3  7	സംക്ക	ലാ�  തുPര്ച്ച്യം	യം  കേസംവന�
കെചയ്തികേതീ	,അകെല്ലങ്കില് മൂന്ന� 7	സംQനുംള്ളാല് 60 |വസം� കേജി	ലാ കെചയ്തികേതീ	
ആയം  �	ഷിmല്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു.  2019  7	ര്ച്ച്ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ടല്  896  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�,
161 �	ഷിmല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു7	ണ്� വരക്ക	ര	യംട്ടുള്ളാതീ�.

1-2-7-1  സം	മ്പQ�നലാ

2018-19  വര്ഷികെQ ഡിബ്ളÊ.  പ.  എ2�  �ണ്ക്കു�ളുകെP  സം�ക്ഷപ്തി�  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

മുന്നരുപ്പ്� 61988419

വരവ� 33942773

ആകെ� 95931192

പന്വലാക്കല് 21200834

നJക്കയംരുപ്പ്� 74730358

1-2-7-2 വവധാ അക്ക�ണ്ടു�ളുകെP  സം	മ്പQ�നലാ

ഡിബ്ളÊ. പ. എ2ന	യം നലാവല് രണ്ട� അക്ക�ണ്ടു�ള	ണുള്ളാതീ�
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എ) എസം�. ബ. കെഎ. അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -57006546393

ധാന�	ര+വഭാ	ഗ�  കൈ�7	റുന്ന  വരസം�ഖ+,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വഹിതീ�
എന്നവ  വരവുംവയ്ക്കുന്നതു�,  തീ	ല്ക്ക	ലാ�  വ	യ്പ,  തീരച്ച്Pകേക്കണ്ടതീല്ല	Q
വ	യ്പ,  പ.എ2�  കേ�	ഷിര്  തുPങ്ങയംവക്ക�  പണ്�  പന്വലാക്കുന്നതു�  ഈ
അക്ക�ണ്ടല്നന്ന	ണ്�.

മുന്നരുപ്പ്� 1483419

വരവ� 27649792

ആകെ� 29133211

പന്വലാക്കല് 21200834

നJക്കയംരുപ്പ്� 7932377

ബ) P.പ.എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് - 751

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP പലാശാ വരവും കെവക്കുന്നതീനുംളള അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരുപ്പ്� 0

വരവ� 6292981

ആകെ� 6292981

പന്വലാക്കല് 45,00,000(കേ�	ണ്O	 കെവ�ച്ച്ര്)

നJക്കയംരുപ്പ്� 1792981

കുറിപ്പ്�

WPF-TSB  A/c  799010100061374  എന്ന  അക്ക�ണ്ട�  UFAST-ല്
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� ഈ അക്ക�ണ്ടല് WWFS,WFBS എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച്
പണ്7Pപ	ടു�ള	ണ്�  കൈ��	ര+�  കെചയ്യുന്നതീ�.  ആയംതീന	ല്  ഈ
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അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  സം	മ്പQ�  നലാ  ഡിബ്ളÊ.  പ.  എ2�  �ണ്ക്കല്
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

സം) സ്ഥാരനക്ഷപങ്ങള്

മുന്നരുപ്പ്� 60505000

വരവ� 4500000

ആകെ� 65005000

പന്വലാക്കല് 0

നJക്കയംരുപ്പ്� 65005000

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 8 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�.

1-2-7-3 യൂ2	സ്റ്റം�- വവധാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളകെലാ  ഡിബ്ളÊ. പ. എ2�
തു��ളകെലാ വ+തീ+	സം�

യൂ2	സ്റ്റം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് നന്ന� ലാഭാ+7	യം 2018-19 വര്ഷികെQ വവധാ
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  ഡിബ്ളÊ.  പ.  എ2�  �ണ്ക്കു�കെള  സം�ബന്ധിച്ച്�  വ+തീ+സ്ത
വവരങ്ങള	ണ്� ലാഭാ+7	കുന്നതീ�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

യൂ2	സ്റ്റം�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�.

ഡിബ്ളÊ.
പ.എ2�

വരസം�ഖ+

ഡിബ്ളÊ.
പ.എ2�
കേലാ	ണ്

ഡിബ്ളÊ.
പ. എ2�

യുണ്.
കുPശ്ശി�

ഡിബ്ളÊ.
പ. എ2�

യുണ്.
വഹിതീ�

ഡിബ്ളÊ.
പ.

എ2�.
കെതീ	ഴി
ലാ	ള

വഹിതീ�

ഡിബ്ളÊ
.പ.

എ2�.
കെതീ	ഴി
ലാ	ള
കുPശ്ശി

�

ആകെ�

Internal 19404230 4610182 781302 2890372 254665 27940751

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



53

suspense
Fund

Transfer

Station
wise

internal
suspense
summary

16997012 5305922 867304 3486174 740341 5000 27401753

 PF
Summary 16611132 5491168 17006947 39109247

ഒകേര കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് നന്ന� ലാഭാ+7	കുന്ന വവധാ റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല് ഡിബ്ളÊ.
പ.  എ2-കെന  സം�ബന്ധിച്ച്  വവരങ്ങള്  വ+തീ+സ്ത7	യംതീന	ല്  ഇതീകേലാതീ�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ  വവരങ്ങകെളയം	ണ്�  യംഥാ	ര്ത്ഥ  �ണ്ക്കു�ള്ക്ക	യം
ആശ്രീയംകേക്കണ്ടതീ� എന്ന� വ+ക്ത7ല്ല.

1-2-7-4   ഡിബ്ളÊ. പ. എ2� - കേ�	ഷിര്. അര്ഹി7	യംതീലും�
അധാ�� പലാശാ  നല്കുന്നു

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  എല്.  ഒ  (1).22177/76  തീJ.26/08/1979  ഉQരവും�
പ്ര�	ര7	ണ്� കേ�രള അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  വര്കേക്കഴ്സ്�  കെപ്ര	വഡിന്റ്�
പദ്ധതീ  നലാവല്  വരുന്നതീ�.  ഈ  ഉQരവകെലാ  കെസംക്ഷന്  21(2)ബ
അനുംസംരച്ച്�  ഡിബ്ളÊ  പ  എ2�  കേ�	ഷിര്  അനുംവ|ച്ച്�  ഉQരവ	കുന്ന
തീJയംതീയുകെP  കെതീ	ട്ടു  മുന്7	സംകെQ  അവസം	ന  തീJയംതീ  വകെര  7	ത്രംകെ7
2ണ്ടല് അവകേശാഷിക്കുന്ന തു�യ്ക്ക്� പലാശാ അനുംവ|ക്ക	വും.  എന്ന	ല് 2018-19
വര്ഷി� അനുംവ|ച്ച് പലാ കേ�	ഷിറു�ളലും�, കേ�	ഷിര് അനുംവ|ച്ച്� ഉQരവ	കുന്ന
തീJയംതീ ഉള്കെപ്പ്ട്ട് 7	സംകെQ പലാശാകൂP  അനുംവ|ക്കു�യു�,  തു� ആ 7	സം�
തീകെന്ന  പന്വലാക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  ഇതുമൂലാ�  അര്ഹി7	യംതീലും�  അധാ��
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തു�  പലാശായംനQല്  ഗുണ്കേഭാ	ക്ത	ക്കള്ക്ക�  അനുംവ|ച്ച്തീ	യു�  �	ണുന്നു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

വരക്ക	രകെന്റ്
കേപര�

അക്ക�
ണ്ട�

നമ്പര്

ഒ	തീകൈറികേസം
ഷിന് നമ്പര്
&തീJയംതീ

     പണ്�
പന്വലാച്ച്

തീJയംതീ

അര്ഹി7	യം
സംഞ്ചിതീ

നകേക്ഷപ�/
പലാശാ
@7.6%

പലാശാ
അനുംവ|ച്ച്
സംഞ്ചിതീ

നകേക്ഷപ�/
പലാശാ@7.

6%

കൂടുതീ
ല്

നല്
�യം
തീ�

1
ശ്രീJ.വ	സുകേ|വന്

P
413064

WPF/
A2/15954/18
തീJ.15/09/18

24/09/18

1601496/-
10143

(31/08/18
വകെര)

1943924/
12312

(30/09/18
ഉള്കെപ്പ്കെP

2169

2
ശ്രീJ.സുകു7	രന്

കെ�
1495

WPF/
A2/17140/18
തീJ.16/10/18

22/10/18

3502440/
22182

(30/09/18
വകെര)

4091180/
25911

(31/10/18
ഉള്കെപ്പ്കെP)

3729

3 ശ്രീJ.കൃഷ്ണന് പ വ 1208
WPF/

A2/17141/18
തീJ.16/10/18

22/10/18

4125400/
26128

(30/09/18
വകെര)

4815967/
30501

(31/10/18
ഉള്കെപ്പ്കെP)

4373

4
ശ്രീJ.ബ	ലാകൃഷ്ണന്

വ P
3769

WPF/
A2/17627/18
തീJ.26/10/18

29/10/18

1547532/
9801

(30/09/18
വകെര)

1865447/
11814

(31/10/18
ഉള്കെപ്പ്കെP)

2013

5
ശ്രീJ.ര	ധാ	കൃഷ്ണന്

എ�.ആര്
413515

WPF/
A2/8415/19
തീJ.21/03/19

25/03/19

1414140/
@7.6%

1388805/@8
%

18215
(28/02/19

വകെര)

1414140/
@7.6%

1680156/@
8%

20157
(31/03/19

ഉള്കെപ്പ്കെP)

1942
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1-2-8 എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള്

എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്�  സ്ഥാര  നകേക്ഷപങ്ങളുകെP  ആകെ�  തു�  22,90,381/-
രൂപയം	ണ്�.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  പര	7ര്ശാ�  1-3-7  ഖണ്ഡി�യംലും�,
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 9 ആയു� കേചര്Qട്ടുണ്ട�.

1-2-9 2�കേണ്ടഷിന് 2ണ്ട�

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� 1971, കെസംക്ഷന് 45(2) പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2�കേണ്ടഷിന്  2ണ്ട�  രൂപJ�രച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2016-17   വ	ര്
ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര� 29 സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളലാ	യം 1,37,50,000/- രൂപ ഈ
ഇനQല്  നJക്കയംരപ്പ്	യം  നലാവലുംണ്ട�.  ആയംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുംബന്ധി� 10 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല് നPപP�ള്
ആവശാ+7	യം വഷിയംങ്ങള്

അ2ലാകേയംറ്റ്ഡി�  കേ�	കേളജു�ള്  അPങ്ങയം  പരമ്പര	ഗതീ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�കെള  അകേപക്ഷച്ച്�  കൈവവധാ+	ധാഷ്ഠിതീവും�  വകേ�ന്ദ്രJകൃതീവും�
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  സംങ്കിJര്ണ്ണവും7	ണ്�  കേ�രളമുPനJള�  പPര്ന്നു�Pക്കുന്ന
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കെപ	തുഘPന.  വവധാ  ജില്ല�ളലാ	യം  7
കേ�	കേളജു�ളു�  തൃശ്ശൂരകെലാ  �	ലാ	വസ്ഥാ	വ+തീയം	ന  പഠനകേ�ന്ദ്രവും�  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ �	ര്ഷി� ഡികേപ്ലാ	7 ഉള്കെപ്പ്കെP
9 വ|+	ഭാ+	സം  സ്ഥാ	പനങ്ങള്  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Jഴിലുംണ്ട�.
ഇവയംല്  പലാതു�  അക്ക	|7��  പഠനര�ഗQ�  കേ|ശാJയംവും�
അന്തര്കേ|ശാJയംവും7	യം  അ�ഗJ�	ര�  സംദ്ധച്ച്വയം	ണ്�.  കൂP	കെതീ  വ+തീ+സ്ത
�	ര്ഷി�  വള�കേളകേയം	  കൃഷിരJതീ�കേളകേയം	  ഭാ�7സംവകേശാഷിതീ�കേളകേയം	
കേ�ന്ദ്രJ�രച്ചു  രൂപJകൃതീ7	യം  23 ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
�Jഴില്  പ്രവര്Qച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  ഇവയംല്  പലാതു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
രൂപJ�രണ്Qന� വളകെര മുമ്പ� സ്ഥാ	പതീ7	യംവയു� ചലാതീ� കെ�	കേള	ണ്യംല്
ഭാരണ്�	ലാകേQ	ള� പഴിക്കമുള്ളാവയു7	ണ്�.

കേ7ല്  സ്ഥാ	പനങ്ങകേള	Pനുംബന്ധിച്ചു�  അല്ല	കെതീയു�  നരവധാ  2	മു�ളു�
കേതീ	ട്ട്ങ്ങളു�  നഴ്സ്റി�ളു�  സംmതീന്ത്ര  ഗകേവഷിണ്-വ+	പന  പദ്ധതീ�ളു�
പ്രവര്Qച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  ഇവകെയം  കൂട്ട്യംണ്ക്കുന്ന  കെപ	തുസം�വധാ	നങ്ങള്,
നയം7ങ്ങള്,  നPപPക്ര7ങ്ങള്,  നര്കേÚശാങ്ങള്,  ധാനസംഹി	യംങ്ങള്
എന്നവയുകെP  അPസ്ഥാ	നQലും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഭാരണ്പരവും�
സം	മ്പQ�വും�  അക്ക	|7�വും7	യം  സം	ധാ+തീ�ള്,  പര7തീ�ള്  എന്നവ
മുന്നല്  �ണ്ടുകെ�	ണ്ടു�  തീയ്യാ	റി	ക്കയം,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ
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നPപP�ള	വശാ+7	യം,  നരJക്ഷണ്ങ്ങള	ണ്�  ഈ  ഭാ	ഗQ�
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.
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1-3-1 പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� - അക്ക�ണ്ടങ്ങ�,ബജിറ്റ്ങ്ങ�,2ണ്ടുവനകേയം	ഗ�-
നPപP�ള് തൃപ്തി�ര7ല്ല

ലാക്ഷ+�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� വനകേയം	ഗ� 
�	ര+ക്ഷ77	കേണ്	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന.

7	ന|ണ്ഡി�
i) കേ�രള	 �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7�, സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�.
ii) പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ പ്രതീവര്ഷി 
ഉQരവും�ള്.

2ണ്ടു�ള്  വനകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്  ആയംതീ�  അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ
ഉQരവും�ളകെലാ  നര്കേÚശാങ്ങള് കൃതീ+7	യം പ	ലാക്കുവ	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 
യ്ക്ക്�  പലാകേപ്പ്	ഴു�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  ലാഭാച്ച് തു� കൃതീ+7	യം  അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യാല്,
സം7യം  ബന്ധിതീ7	യം  ബജിറ്റ്�  അകേലാ	കേക്കഷിന്  നല്�ല്,  കൃതീ+7	യം
സം7യംQനുംള്ളാലുംള്ളാ അതീകെന്റ് വനകേയം	ഗ� എന്നJ പ്ര	ഥാ7� സം	മ്പQ�
നPപPക്ര7ങ്ങള	ണ്� പരകേശാ	ധാനക്ക� വകേധായം7	ക്കയംതീ�.  പദ്ധതീലാക്ഷ+ങ്ങള്
ഒഴിച്ചുള്ളാ  ഘP�ങ്ങള്  7	ത്രം7	യം  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  ഇവയംകെലാല്ല	�  തീകെന്ന
അപ	�തീ�ള് നലാനല്ക്കുന്നതീ	യം �	ണുന്നു.

1-3-1-1  2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് കൃതീ+7ല്ല 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	യുകെP  വരവ�-കെചലാവും�ളുകെP  2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാ  വവരങ്ങള്
7	ത്രം7	ണ്� അതീതീ� വര്ഷിങ്ങളകെലാ വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് ലാഭാ+7	യംട്ടുള്ളാതീ�.
നJക്കയംരപ്പ്കെലാ  2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാവവരങ്ങള്  ലാഭാ+7ല്ല.  വവധാ  2ണ്ടു�ളുകെP
അPസ്ഥാ	നQല്  മുന്നരപ്പ്�-നJക്കയംരപ്പ്�  വശാ|	�ശാങ്ങള്
സൂക്ഷക്ക	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാ  അക്ക�ണ്ടങ്ങ�  സം7ഗ്രി7ല്ല.
ഈകെയം	രു  സം	ഹിചര+Qല്  �ഴിഞ്ഞ  അ ഞ്ചുവര്ഷികെQ  പ്ലാ	ന്
2ണ്ടനQല്  ലാഭാച്ച്  വരവും�  കെചലാവും�  അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക
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പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  60.56 കേ�	P  രൂപ   ഈയംനQല്  നJക്കയംരപ്പ്�
�	ണുന്നു.  ഇതീല്  ഏകെതീല്ല	�  ഇനങ്ങള്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടന്ന�  വ+ക്ത7ല്ല.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  പ്രവര്Qക്കുന്ന  ഓള്  ഇന്ത+	  കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി�
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  25%  തു� പ്ലാ	ന് 2ണ്ടല് നന്ന	ണ്�  വനകേയം	ഗക്കുന്നതീ�.
എന്ന	ല് ഈ ഇനQല് കൈ�7	റിയം തു��ള് വ	ര്ഷി��ണ്ക്കല് ലാഭാ+7ല്ല.
അതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന കൃതീ+7	യം നJക്കയംരപ്പുതു� വ+ക്തവും7ല്ല.

1-3-1-2  പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� വനകേയം	ഗ� തൃപ്തി�ര7ല്ല

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രല്  നന്നു�  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടനQല്  (പദ്ധതീ
ധാനസംഹി	യം�)        സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാ+7	യം ധാനസംഹി	യംQകെന്റ്
വനകേയം	ഗ  നPപP�ള്  തൃപ്തി�ര7ല്ല.  �ഴിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷിങ്ങളകെലാ
�ണ്ക്കു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് ഈ ഇനQല് ലാഭാച്ച്  തു�യംല്  60.56
കേ�	P  രൂപ  വവധാ  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  നJക്കയംരപ്പു�ള	യം  നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�(25% എ ഐ സം ആര് പ വഹിതീ� ഉള്കെപ്പ്കെP).

വര്ഷി� ലാഭാച്ച് തു� കെചലാവ� നJക്കയംരപ്പ്�

2014-15 313671300 215498543 98172757

2015-16 291741400 239485458 52255942

2016-17 422450000 207735224 214714776

2017-18 389050000 142440818 246609182

2018-19 150000000 156082949 (-)60,82,949

ആകെ� 1566912700 961242992 605669708

വനകേയം	ഗQകെലാ �	ലാതീ	7സം�.

ലാഭാച്ച്  ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  സം7യംബന്ധിതീ7	യം  വനകേയം	ഗക്കുവ	ന്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  പ്രതീവര്ഷി  പദ്ധതീ  പ്രവര്Qനങ്ങള്
ക്ക	യം  വര്ഷി	ര�ഭാQനും  മുന്കെപ  വശാ|7	യം  ആസൂത്രംണ്QലൂകെP
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തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  കെപ്ര	ജിക്ട�  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലും�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  തീകെന്ന
വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങളലൂകെPയുള്ളാ പരകേശാ	ധാന പൂര്Qയം	ക്കയം	ണ്�  സം�സ്ഥാ	ന
സംര്ക്ക	രനും  മുന്ന്നകെലാത്തുന്നതീ�.  ഈ  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലും�ള്  സം�സ്ഥാ	ന
ബജിറ്റ്ലൂകെP അ�ഗJ�രക്കകെപ്പ്ടു�യു� ധാനസംഹി	യം� ലാഭാ+7	വും�യു� കെചയ്യുന്നു.
ഇQരQല്  നര്Úഷ്ടം  �	ലായംളവകേലാക്കുള്ളാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  സം�സ്ഥാ	ന ബജിറ്റ്ലൂകെP  ലാഭാ+7	കുന്ന ധാനസംഹി	യം�
വനകേയം	ഗക്കുന്നതീകെലാ  �	ലാതീ	7സം�  മൂലാ�  കെപ്ര	ജിക്ട�  പ്രവര്Qനങ്ങള്
വര്ഷിങ്ങകേള	ള�  നJണ്ടുകേപ	വുംന്നതീ�  ഗ�രവ�ര7	യം  വഷിയം7	ണ്�.
സം7യംബന്ധിതീ7	യം  പൂര്Qയം	കേക്കണ്ട  പ്രവര്Qനങ്ങള്  അനശ്ചതീ7	യം
നJണ്ടുകേപ	വുംന്നതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  പ്രതീവര്
ഷി	Pസ്ഥാ	നQലും�  7റ്റുമുള്ളാ  ലാക്ഷ+ങ്ങള്  പൂര്QJ�രക്ക	ന്  സം	ധാക്ക	കെതീ
വരുന്നു. കേ�രളQകെന്റ് �	ര്ഷി� കേ7ഖലാകെയംകുറിച്ചുള്ളാ പഠന ഗകേവഷിണ്ങ്ങളു�
അതുവഴി  �	ര്ഷി�  സംമൂഹിQകെന്റ്  വളര്ച്ച്യു7	ണ്�  സം�സ്ഥാ	ന
ധാനസംഹി	യംQകെന്റ്  കെപ	തു  തീതീm�.  എന്ന	ല്  2ണ്ടുവനകേയം	ഗQകെലാ
�	ലാതീ	7സം�  ഇQരQലുംള്ളാ  കെപ	തുലാക്ഷ+ങ്ങകെള  സ്ഥാര7	യം
കൈവ�പ്പ്ക്കുന്നുണ്ട�.

2017-18 ല് ലാഭാച്ച് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടു�, 2018-19 വകെര ഇതീല് നന്നുള്ളാ കെചലാവും�

2017-18 

ആകെ� ലാഭാച്ച് തു� 38.90 കേ�	P

2017-18 മുതീല് 2018-19 വകെര
കെചലാവ	ക്കയം തു�

11.12 കേ�	P
(20000 7തീല് 20127 വകെരയുള്ളാ

ശാJര്ഷി�ങ്ങളകെലാ രണ്ടുവര്
ഷിങ്ങളലാ	യം ബുക്കുകെചയ്തിരക്കുന്ന

ആകെ� കെചലാവ�)

ശാതീ7	ന� 28.50%
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2018-19 ല് ലാഭാച്ച് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടു�,  ഇതീല് നന്നുള്ളാ കെചലാവും�

2018-19

ആകെ� ലാഭാച്ച് തു� 15.00 കേ�	P

2018-19 ല് കെചലാവ	ക്കയം തു� 1.97 കേ�	P

ശാതീ7	ന� 13.14%

2017-18  വര്ഷിQല് ലാഭാച്ച്  തു�യുകെP  28.5%  7	ത്രം7	ണ്�  രണ്ടു വര്ഷി�
പന്നട്ട്ട്ടു�  വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�.  2ണ്ടു�ള്  ലാഭാക്കുവ	ന്  കൈവകുന്നതീ�
അതീതീ�  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  വനകേയം	ഗകെQ  സംm	ധാJനക്ക	റുകെണ്ടങ്കിലും�  ഒരു
വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  ലാഭാച്ച്തീകെന്റ്  പകുതീകേപ	ലും�  കെചലാവഴിക്ക	ന്
സം	ധാക്ക	Qതീ�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  ആസൂത്രംണ്Qകെലായു�  നPQപ്പ്കെലായു�
അതീകെന്റ്  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	നQകെലായു�  പഴിവും�ള്  തീകെന്നയം	ണ്�.
2018-19  വര്ഷിQല്  ലാഭാച്ച്  തു�യംല്  നന്നു�  ന	77	ത്രം7	യം	ണ്�
കെചലാവുംണ്ട	യംട്ടുള്ളാതീ�.

1-3-1-3   2016-17 വര്ഷി� വകെര ലാഭാച്ച് പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� നJക്കയംരപ്പ്കെലാ
അവ+ക്തതീ

ശാ	സ്ത്രJയം7	യം  രJതീയംല്  ശാJര്ഷി�ങ്ങള്  നല്�	Qതീന	ല്  2016-17
വര്ഷി�  വകെര  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടല്  ലാഭാച്ച്  തു��ളുകെP  വര്ഷി�  തീരച്ചുള്ളാ
നJക്കയംരപ്പ്�  വ+ക്ത7ല്ല.  2016-17  വര്ഷി�  വകെരയു�  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടു�ള്ക്ക�
2000 മുതീല് 5000 വകെരയുള്ളാ കെപ	തു ശാJര്ഷി�7	ണ്� നല്�യംരുന്നതീ�. 2017-
18 വര്ഷി� കെതീ	ട്ട്� ശാJര്ഷി�ങ്ങള് നല്കുന്നതീല് വ+ക്തതീ കെ�	ണ്ടുവന്നട്ടുണ്ട�.
ഇതീകെന്റ് അPസ്ഥാ	നQല് കേ7ല് നJക്കയംരപ്പ്ല് നന്നു�(ഉപ ഖണ്ഡി�  1)
2017-18 വര്ഷി� കെതീ	ട്ട്� ലാഭാച്ച് ധാനസംഹി	യംQല് കെചലാവഴിക്ക	കെതീ �Pക്കുന്ന
നJക്കയംരപ്പു�ള് കുറിവും കെചയ്തികേപ്പ്	ള് 19.75 കേ�	P രൂപയം	ണ്� ലാഭാക്കുന്നതീ�.
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എ �ഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷിങ്ങളകെലാ ആകെ�
നJക്കയംരപ്പ്�

60.56 കേ�	P

 2017-18
ലാഭാച്ച്

ധാനസംഹി	യം�
2017-18,2018-19 വര്ഷിങ്ങളകെലാ കെചലാവ� നJക്കയംരപ്പ്�

38.90 കേ�	P

11.12 കേ�	P
(20000 7തീല് 20127 വകെരയുള്ളാ

ശാJര്ഷി�ങ്ങളകെലാ    രണ്ടുവര്ഷിങ്ങളലാ	യം
ബുക്കുകെചയ്തിരക്കുന്ന ആകെ� കെചലാവ�)

27.78

 2018-19
ലാഭാച്ച്

ധാനസംഹി	യം�
2018-19 വര്ഷിQകെലാ കെചലാവ� നJക്കയംരപ്പ്�

15.00 കേ�	P
1.97 കേ�	P

(  20128 മുതീലുംള്ളാ ശാJര്ഷി�ങ്ങളല്
ബുക്കുകെചയ്തിരക്കുന്ന ആകെ� കെചലാവ�)

13.03 കേ�	P

ബ
2017-18, 2018-19 വര്ഷിങ്ങളല് ലാഭാച്ച്
ധാനസംഹി	യംQലുംള്ളാ നJക്കയംരപ്പ്�

40.81 കേ�	P

സം
2014-15 7തീല് 2016-17 വകെര ലാഭാച്ച്
ധാനസംഹി	യംQകെലാ നJക്കയംരപ്പ്�

    19.75 കേ�	
P 

(എ - ബ)

ഇQരQല് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് വനകേയം	ഗക്ക	കെതീ അവകേശാഷിക്കുന്ന
60.56 കേ�	P രൂപയംല് 19.75 കേ�	P രൂപ 2014-15 മുതീല് 2016-17 വകെരയുള്ളാ
വര്ഷിങ്ങളല് ലാഭാച്ച് ധാനസംഹി	യംQല് കെചലാവഴിക്ക	കെതീ അവകേശാഷിക്കുന്ന
തു��ള	ണ്�.  എന്ന	ല് ഈ  19.75  കേ�	Pയംല് ഈ മൂന്നുവര്ഷിങ്ങളകെലായു�
എത്രംവJതീ� തു�യം	ണ്� അPങ്ങയംരക്കുന്നകെതീന്നു� വ+ക്ത7ല്ല. കൂP	കെതീ ഇതീല്
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 എ ഐ സം ആര് പ യ്കുള്ളാ 25% വഹിതീ7	യം 7	റിയം തു��ള് എത്രംകെയംന്നു�
�ണ്ക്കു�ളല്ല.  മൂന്നുവര്ഷി�  മുമ്പ�  ലാഭാച്ച്  തു�യംല്  എത്രം
വനകേയം	ഗച്ചുകെവകേന്ന	  ബ	ക്ക  എത്രംകെയംകേന്ന	  ഉള്ളാ  �ണ്ക്കു�ള്  ലാഭാ+7ല്ല.
ആയംതീ� ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-1-4 ബജിറ്റ്� അനുംപ	തീ� - ആസൂത്രംണ്വും� വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു�
നലാവലാല്ല

സം�സ്ഥാ	ന  ബജിറ്റ്ല്  അ�ഗJ�രച്ച്  അകേതീ  തു��ള്  തീകെന്ന
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാക്ക	റില്ല.  എന്ന	ല്  ലാഭാ+7	വുംന്ന  തു�
വനകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള് തു��ള് ഇന� തീരച്ച്� വ�യംരുത്തുന്നതീ� മുന് ബജിറ്റ്�
പ്ര	ഥാ7�7	യം  നര്കേÚശാച്ച്  അനുംപ	തീQലാല്ല.  ബജിറ്റ്�  അ�ഗJ�രച്ച്
തു��ളല്  കുറിവുംണ്ട	വുംകേമ്പ	ള്  ലാഭാ+7	യം  തു�കെയം  ഇന�  തീരച്ച്�
വ�യംരുത്തുന്നതീല് കൃതീ+7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നലാവലാല്ല. ഉ|	ഹിരണ്7	യം
2017-18  കെലാ സം�സ്ഥാ	ന ബജിറ്റ്ല് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടനQല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
വ�യംരുQയംതീ�  75  കേ�	P  രൂപയം	ണ്�  .  കൃഷി(2	�)വകുപ്പ്കെന്റ് ഉQരവ�
നമ്പര് ജി ഒ(  ആര് P)  നമ്പര്  1113/2017/അഗ്രി.  തീJയംതീ  16-11-2017  പ്ര�	ര�
കേ7ല് തു�യ്ക്ക്� ഇന� തീരച്ചുള്ളാ അകേലാ	കേക്കഷിന് നല്�യംട്ടുമുണ്ട�. ഇതു പ്ര�	ര�
ഗകേവഷിണ്Qന�  വ�യംരുQയംരക്കുന്നതീ�  34.50  കേ�	Pയം	ണ്�.  ഇതീല്,
തുPരുന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  (Continuing  Projects)  കേസ്റ്റംഷിന്  2ണ്ട�ഗ�  എന്ന
ഇനQല്  6.33  കേ�	P  രൂപയം	ണ്�  നല്�യംരക്കുന്നതീ�.  അതീ	യംതീ�
ഗകേവഷിണ്Qന	യം  വ�യംരുQയംരക്കുന്ന  ആകെ�  തു�യുകെP  18.35%.
എന്ന	ല്  അനുംവ|ച്ച്  75  കേ�	P  രൂപയംല്  ഈ  വര്ഷികെQ  പദ്ധതീ
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം ലാഭാച്ച് തു�  28.75  കേ�	P രൂപയം	ണ്�.  ഇതീല്  13.76
കേ�	P രൂപയം	ണ്� ഗകേവഷിണ്Qന	യം വ�യംരുQയംരക്കുന്നതീ�. എന്ന	ല്
ഇതീല്  4.33  കേ�	P  രൂപ  കേസ്റ്റംഷിന്  2ണ്ട�ഗ�  (Continuing  Projects-20011-
Station wise funding on on-going research projects and minor infrastructure
support- 1.9766, 20020-Annual Plan 2017 -18 continuing project / Spill  over
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strengthening production of quality  planting materials  and bioinputs in  KAU
"Seed  and  Nurssery  Programme"   2.3693)  – ഇനQലാ	ണ്�
നല്�യംരക്കുന്നതീ� (31.47%).

സംര്ക്ക	ര്  ഉQരവല്  ഗകേവഷിണ്Qനും  നല്�യം  അകേലാ	കേക്കഷിനല്
18.35%  7	ണ്�  കേസ്റ്റംഷിന്  2ണ്ട�ഗന�  (Continuing  Projects)
നJക്കവച്ച്രക്കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ലാഭാ+7	യം  തു�കെയം  ഇന�  തീരച്ച്�
വ�യംരുQയംകേപ്പ്	ള്  ഗകേവഷിണ്Qകെന്റ്  31.47%വും�  കേസ്റ്റംഷിന്
2ണ്ട�ഗന	ണ്�(Continuing Projects) വ�യംരുQയംതീ�. ഗകേവഷിണ്Qന	യം
വ�യംരുQയംതീകെന്റ്  31.47%  ഈ  ഇനQകേലാക്ക�  7	റികേപ്പ്	വുംകേമ്പ	ള്
പരഗണ്ന ലാഭാകേക്കണ്ട പലാ കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്കു� അര്ഹി7	യം അകേലാ	കേക്കഷിന്
ലാഭാക്ക	കെതീ  വരുന്നുണ്ട�  ;പ്രതീ+�ച്ചു�  ഗകേവഷിണ്  പ്ര	ധാ	ന+മുള്ളാ  ഇതീര
കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക�.  ഈ  വര്ഷി�  ലാഭാച്ച്  2ണ്ടകെലാ  ഗകേവഷിണ്Qകെന്റ്
കെചലാവുംവശാ|	�ശാങ്ങള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �	ര+�
വ+ക്ത7	വുംന്നതു7	ണ്�.  2017-18,2018-19  വര്ഷിങ്ങളലാ	യം ഈ വര്ഷി� ലാഭാച്ച്
ധാനസംഹി	യംQല് �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്Qനും വന്ന ആകെ� കെചലാവ�  6.73
കേ�	P  രൂപയം	ണ്�  ("Funding  Agency  Function  Code  Wise  Accounts  and
Budget  -  Function  Code  31).  ” ഇതീല്  3.91  കേ�	P  രൂപയുകെPയു�  കെചലാവും
വന്നരക്കന്നതീ�  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  20011,20020  എന്നJ  രണ്ടു
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളലാ	ണ്�.  അതീ	യംതീ� ഗകേവഷിണ് ഇനQല് കെചലാവ	യം കെ7	Q�
തു�യുകെP  58%വും�  ഈ  രണ്ടു  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകേPതീ�  7	ത്രം7	ണ്�.  ഈ
കെപ്ര	ജിക്ടു�ള	വകെട്ട് കേനരട്ടുള്ളാ വQ� നPJല് വസ്തുക്കളുകെP ഉല്പ്പ്	|നQനും�,
അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്ക്കു7	യം  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്ക്ക�  വJതീച്ചു  നല്
�യം  തു��ളു7	ണ്�.  ലാഭാ+7	യം  തു��ള്ക്ക�  ഇന�  തീരച്ച്�  അകേലാ	കേക്കഷിന്
നല്കുകേമ്പ	ള്  ഇQരQല്  അനുംപ	തീQലുംണ്ട	വുംന്ന  വലായം  വ+തീ+	സം�
മൂലാ�  പ്ര	ധാ	ന+�  ലാഭാകേക്കണ്ട  പലാ  കേ7ഖലാ�ളു�  അവഗണ്ക്കകെപ്പ്കേട്ട്ക്ക	�.
അതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന 7�ച്ച് ആസൂത്രംണ്വും� വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു� ഈ
വഷിയംQല് ആവശാ+7	ണ്�.
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1-3-1-5 പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� വനകേയം	ഗ�  -   വ+വസ്ഥാ�ള് കൃതീ+7	യം പ	ലാക്കുന്നല്ല

അതീതീ�  വര്ഷിങ്ങളല്  പ്ലാ	ന്  2ണ്ട�  നല്�കെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവും�ളല്  അതീകെന്റ്  വനകേയം	ഗQല്  പ	ലാകേക്കണ്ട  വ+വസ്ഥാ�ളു�
നല്�	റുണ്ട�.  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഈ  വ+വസ്ഥാ�ള്  കൃതീ+7	യം
പ	ലാക്കുന്നല്ല.

എ) Oഷിറി  അക്ക�ണ്ട� നJക്കയംരപ്പ്�  കുറിവ�  -  സംര്ക്ക	ര് നബന്ധിന�ളുകെP
ലാ�ഘന�

1-3-1-2 കെലാ പട്ട്� പ്ര�	ര� അഞ്ചുവര്ഷികെQ 7	ത്രം7	യം പ്ലാ	ന് 2ണ്ടനQല്
60.56  കേ�	P  രൂപ  നJക്കയംരപ്പുണ്ട�.  എന്ന	ല്  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടു�ളു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP �Jഴിലുംള്ളാ Oഷിറി  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  11.83
കേ�	P രൂപ 7	ത്രം7	ണ്� നJക്കയംരപ്പ്	യം �	ണുന്നതീ�. സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര്
നല്�യം പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� Oഷിറിയംല് നന്നു� പന്വലാച്ച്�  വനകേയം	ഗക്ക	കെതീ
ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല് സുക്ഷച്ച്രക്കുന്നതീ�  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	ണ്�.
2ണ്ട�  നല്�കെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  ഓകേര	  ഉQരവലും�  ഇതീ�  വ+ക്ത7	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുമുണ്ട�.  കൂP	കെതീ  2ണ്ട�  റിലാJസം�  സം�ബന്ധിച്ച്  സം�സ്ഥാ	ന
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  സംര്ക്കുലാര്  നമ്പര്  84/20008/2ന്.  തീJയംതീ  09-12-2008,
ജിഒ(പ)നമ്പര് 156/2017/2ന്. തീJയ്യാതീ 14-12-17, ജിഒ(പ)നമ്പര് 51/2018/2ന്.
തീJയംതീ  28-03-18,  ജിഒ(പ)നമ്പര്  55/2018/2ന്.  തീJയംതീ  31-03-18,  എന്നJ
ഉQരവും�ളല് ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് വ+ക്ത7	യം നര്കേÚശാങ്ങള് നലാവലുംണ്ട�.
എന്ന	ല് ഇവകെയം	ന്നു� 2017-18 വകെര സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

ബ) കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് വ+വസ്ഥാ�ള് പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.

Store Purchase Rules shall be strictly adhered to for all kind of purchase“ ”
എന്ന�  2ണ്ടു     നല്�കെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഉQരവും�ളല്  കൃതീ+7	യം
നര്കേÚശാക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�  പലാകേപ്പ്	ഴു�  പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.
ഉ|	ഹിരണ്� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

ഫ്രൂട്ട്�സം� കേക്ര	പ്സ്� വഭാ	ഗവും�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രവും�,കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-27-1

സം)  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQന� കെപ്ര	ജിക്ട� കെചലാവകെന്റ് 20% ലും� കൂPയം തു� നല് 
കുന്നു.

2017-18 വര്ഷികെQ പ്ലാ	ന് 2ണ്ടുനല്�കെ�	ണ്ടുള്ളാ സംര്ക്ക	ര് ഉQരവല്
(നമ്പര്  ജി  ഒ  (ആര്  P)  നമ്പര്  1113/2017/അഗ്രി.  തീJയംതീ  16-11-2017)
ഗകേവഷിണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല് കെപ്ര	ജിക്ടു  കെചലാവകെന്റ്  20%
അധാ�രച്ച്  തു�  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQന�  നല്�	ന്  പ	Pല്ല  എന്ന  വ+വസ്ഥാ
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�  പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  ഇതീ�
രണ്ടുതീരQലാ	ണ്�  ലാ�ഘക്കകെപ്പ്ടുന്നതീ�.  ഈ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല്  ഓപ്പ്കേറിഷിന്
കേ�	സ്റ്റം�  (214)  എന്ന ശാJര്ഷി�� അനുംവ|ക്കു�യു� ഈ ശാJര്ഷി�Qന�Q�
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് കെചലാവ�  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്യുന്നു.  രണ്ട	7കേQതീ�
ശാമ്പള  ശാJര്ഷി�Qല്  തീകെന്ന  (121  SRF/JRF/RA)  കെചലാവ�  ബുക്കുകെചയ്യുന്നു.
വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� 7	ത്രം� പരകേശാ	ധാച്ച്	ല് ഓപ്പ്കേറിഷിന് കേ�	സ്റ്റം� (214) എന്ന
ശാJര്ഷി�Qകെലാ  കെചലാവും�ളല്  നന്നു�  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  കെചലാവും�ള്
പ്രകേതീ+�7	യം   �കെണ്ടത്തു�  സം	ധാ+7ല്ല.

7നുംഷി+	ദ്ധm	നQന� കെപ്ര	ജിക്ട� കെചലാവകെന്റ്  20%  അധാ�രച്ച് തു� നല് 
�യം ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

കേസ്റ്റംഷിന്
പ്ലാ	ന്
ശാJര്
ഷി��

ഉപ ശാJര്ഷി�� ആകെ�
കെചലാവ� കേവതീന� %

ഏലാ ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, പ	മ്പ	ടു�പ	റി 20027 214 131332 99000 75.00%

” 20078 214 169987 78750 46.00%

” 20048 214 243538 106362 43.50%
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കൈപന	പ്പ്ള്
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

വ	ഴിക്കുള�
20065 214 200000 125100 62.55%

” 20020 214 300000 193365 64.45%

” 20011 214 200000 158120 79.06%

കൈ7കേക്ര	 ബകേയം	ളജി
വകുപ്പ്�, കെവള്ളാ	നക്കര 20052 214 261749 112140 43.00%

സം P ഐ, 7ണ്ണുQ 2181 121 349927 349927 100.00%

” 20096 121 250011 119700 47.00%

നര്കേÚശാങ്ങള്

1 2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാ  കൃതീ+7	യം �ണ്ക്കു�ള് സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2
വനകേയം	ഗQകെലാ �	ലാതീ	7സം� പരഹിരക്ക	ന	വശാ+7	യം നPപP�ള്
അPയംന്തര7	യം സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3
ബജിറ്റ്�  അനുംപ	തീ�  വവധാ  കേ7ഖലാ�ളല്  നശ്ചയംക്കുന്നതീല്  7�ച്ച്
ആസൂത്രംണ്വും� വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു� രൂപJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

4
പ്ലാ	ന്  2ണ്ട�  വനകേയം	ഗQകെലാ  സംര്ക്ക	ര്  വ+വസ്ഥാ�ള്  കൃതീ+7	യം
പ	ലാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-2  2Jസംകെന്റ് പ്രതീJക്ഷതീ വരവ� ഉറിപ്പ്	ക്കുനുംള്ളാ നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന�
2ലാപ്ര|7ല്ല; P¡ഷിന് 2J ഇനQല് 7	ത്രം7	യം 3.01 കേ�	P രൂപ കുറിവ�.

ലാക്ഷ+� 
വവധാ  കേ�	കേളജു�ളല്  നന്നുള്ളാ  2Jസു�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� കൃതീ+7	യം  ലാഭാക്കുന്നുകേണ്ട	  -  മുന് വര്ഷി
പരകേശാ	ധാനയുകെP തുPര്ച്ച്

7	ന|ണ്ഡി�
i) കേ�രള 2ന	ന്ഷി+ല് കേ�	  ഡി� 
ii) കേ�രള ബജിറ്റ്� 7	നmല്
iii) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� 1971, സ്റ്റം	റ്റ്Êട്ട്�

2Jസം�  ഇനQല്  പ്രതീവര്ഷി�  ലാഭാ+7	കേവണ്ട  വരവ�  എത്രംയം	കെണ്ന്ന�
�ണ്ക്ക	ക്ക ആയംതീ� ലാഭാ+7	ക്ക	നും� അതീ� ലാഭാച്ചുകെവന്ന� ഉറിപ്പ്ക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ
സം�വധാ	ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്   2ലാപ്ര|7	യം  പ്രവര്Qക്കുന്നല്ല.
അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  പ്രതീവര്ഷി�  ലാഭാകേക്കണ്ട  വരവല്  ഭാJ77	യം  കുറിവ�
ഉണ്ട	യം	ല്കേപ്പ്	ലും� കുറിവകെന്റ് �	രണ്ങ്ങള് �ണ്ടQ അതീ� പരഹിരക്ക	ന്
സ്ഥാ	പനQന�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Jഴിലുംള്ളാ
കേ�	കേളജു�ളകെലാ  വവധായംന�  2Jസു�ളുകെP  പ്രതീJക്ഷതീ  വരവ�
ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതീനുംള്ളാ  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	ന�  �	ര+ക്ഷ77	ക്കണ്കെ7ന്ന
ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്കെന്റ്  മുന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ    നര്കേÚശാങ്ങള്  തുPര്ച്ച്യം	യം
ലാ�ഘക്കകെപ്പ്ടുന്ന  പ്രവണ്തീയം	ണ്�  �ണ്ടുവരുന്നതീ�.  2017-18  സം	മ്പQ�
വര്ഷിQല്  P¡ഷിന്  2J  ഇനQല്  7	ത്രം7	യം  പ്രതീJക്ഷതീ  വരവല്  1.68
കേ�	P  രൂപയുകെP  കുറിവ�  ഉണ്ട	യംട്ടുകെണ്ടന്ന�  �ഴിഞ്ഞ  വര്ഷികെQ  ഓഡിറ്റ്�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  (നമ്പര് കെ� എസം�  എ  (എ ജി  യു)  എ 1-646/2019/30-08-2019
ഖണ്ഡി�  1-3-5)  പര	7ര്ശാ�  ഉണ്ട	യംട്ടു�  ആയംതു  പരഹിരക്ക	നുംള്ളാ
നPപP�കേള	  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  അധാകൃതീരല്  നന്നു�  വ+ക്ത7	യം  7റുപP
കേപ	ലുംകേ7	 ന	ളതുവകെര ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല. 
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2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQലും�  ഈ  അപ	�തീ  തുPരുന്നുണ്ട�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Jഴിലുംള്ളാ  7  കേ�	കേളജു�ളകെലായു�  വ|+	ര്ത്ഥ�ളല്
നന്ന� P¡ഷിന് 2J ഇനQല് 7	ത്രം7	യം ആകെ� ലാഭാകേക്കണ്ടതീ�  4.41  ലാക്ഷ�
കേ�	P  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  3.08  കേ�	P  രൂപ 7	ത്രം7	ണ്�  ലാഭാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
1.32 കേ�	P  രൂപയുകെP കുറിവ�  വന്നട്ടുണ്ട�.  2017-18  വര്ഷിQകെലാ  1.69  കേ�	P
രൂപയു�  2018-19  വര്ഷിQകെലാ  1.32  കേ�	P  രൂപയു�  കേചര്Q�  ആകെ�  3.01
കേ�	P  രൂപ  P¡ഷിന്  2J  ഇനQല്  7	ത്രം7	യം  കുറിവ�  വന്നരക്കുന്നു.
ലാഭാകേക്കണ്ട വരവ� �ണ്ക്ക	ക്കല്, അതീ� ലാഭാ+7	ക്കല്, അതീകെന്റ് അക്ക�ണ്ട�ഗ�
എന്നവ  സം�ബന്ധിച്ച്�  കേ�രള  2ന	ന്ഷി+ല്  കേ�	  ഡി�  ആര്ട്ട്ക്കള്  5 ല്
കൃതീ+7	യം പ്രതീപ	|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതുപ്ര�	ര�  സ്ഥാ	പനQന� ലാഭാകേക്കണ്ട തു�
ലാഭാച്ചുകെവന്ന�  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ�  �ണ്കേO	ള�ഗ�  ഓ2JസംറുകെP
ഉQരവ	|തീm7	ണ്�. ( 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,  In  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 ).  ” ഇപ്ര�	ര�  മുന്വര്
ഷിQല് ഭാJ77	യം തു�യുകെP കുറിവ� ഉണ്ട	യംട്ടു� ആയംതീനുംള്ളാ തൃപ്തി�ര7	യം
വശാ|J�രണ്�  നല്�	Qതു�  തീന്വര്ഷിQല്  ഇതീ	വര്Qക്കകെപ്പ്ടുന്നതു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  അധാ�	ര�ളുകെP  ഭാ	ഗത്തുനന്നുള്ളാ  ഗുരുതീര7	യം
വJഴ്ചയം	യം ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു.

കേ�	കേളജികെന്റ് കേപര�
2018-19 ല് P¡ഷിന്

2J ഇനQല്
ലാഭാകേക്കണ്ട തു�

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�
പ്ര�	ര� P¡ഷിന് 2J

ഇനQല് ലാഭാച്ച് തു�

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്
ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

8543400 8040420

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	യംണ്

12895140 4925775
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കേ�	കേളജി�  ഓ2� കേ�	പ്പ്കേറിഷിന്
ബ	ങ്കി�ഗ� & 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,

6209120 2985400

കേ�	കേളജി�  ഓ2�  അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്
, പPന്നക്ക	P�.

4434540 4608030

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ,
കെവള്ളാ	നക്കര

2605020 1536080

കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി�  ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്

എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�,തീവനൂര്
8968320 8349580

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,
അമ്പലാവയംല്

450000 382500

ആകെ� 44105540 30827785

വ+തീ+	സം�

2018-19 ല്
ആകെ�

ലാഭാകേക്കണ്ടതീ�

(കേ�	Pയംല് )

ലാഭാച്ച്തീ�
(കേ�	Pയംല് )

വ+തീ+	സം�
(കേ�	Pയംല് )

2017-18 കെലാ
P¡ഷിന് 2J
കു Pശ്ശി�

(കേ�	Pയംല് )

ആകെ�
ലാഭാകേക്കണ്ട

തു�
(കേ�	Pയംല് )

4.41 3.08 1.32 1.69 3.01

(കേ�	കേളജുതീരച്ചുള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 13 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�)

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര�  1.32  കേ�	P രൂപയം	ണ്� വ	ര്ഷി�
�ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  P¡ഷിന്  2J  അക്ക�ണ്ടല്  7	ത്രം7	യം  കുറിവ�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  മുന്  വര്ഷികെQ  കുPശ്ശി�  കൂP  കേചര്ക്കുകേമ്പ	ള്
ഇതീ�  3.01 കേ�	P  രൂപയം	യം  ഉയംരുന്നുണ്ട�.  2Jസംളവന�  അര്ഹിതീയുള്ളാ
വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� അവര് നല്കേ�ണ്ട 2Jസംകെന്റ് തീത്തുലാ+7	യം തു� വവധാ
വകുപ്പു�ളല് നന്നു� ഇ  ഗ്രി	ന്റ്	യം അതീതീ� കെസം7സ്റ്റംര് പരയംഡിനുംള്ളാല്–
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ലാഭാച്ചുകെ�	ള്ളാണ്കെ7ന്നല്ല.  കൂP	കെതീ മുന്വര്ഷി�  ലാഭാകേക്കണ്ടയംരുന്ന തു��ള്
തീന്വര്ഷിവരവല്  ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  തീകെന്നയു�  ഗണ്+7	യം
തു�യുകെP  കുറിവ�  �	ണുന്നതീ�  ഗ�രവകേ7റിയം  വഷിയം7	ണ്�.  2Jസം�
ഇനങ്ങളുകെP  വരവും�ള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന  രജിസ്റ്റംറു�ള്  കേ�	കേളജു�ളല്
സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  വവരങ്ങള്  ഈ  രജിസ്റ്റംറു�ളല്
ലാഭാ+7ല്ല.  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറി	യം  UFAST  കേലാക്ക�  വരവനങ്ങള്
അതീതീ�  ശാJര്ഷി�ങ്ങള്  തീരച്ച്�  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീലും�  അപ	�തീ�ള്
സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  2Jസംളവന�  അര്ഹിര	യം  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  അവരുകെP
2Jസു�ള്  ഈ-  ഗ്രി	ന്റ്	യം  ലാഭാ+7	യംട്ടുകേണ്ട	  എന്നു�,  ഈ  ഇനQല്
ലാഭാക്ക	നുംള്ളാ  കുPശ്ശി�  എത്രംയം	കെണ്ന്നുമുള്ളാ  �ണ്ക്കു�ളുകെP  സൂക്ഷപ്പ്ലും�
കൃതീ+തീ ഇല്ല.  ഇതീ� പരഹിരക്കകെപ്പ്P	ന	വശാ+7	യം സംതീmര നPപP�ള് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
2JസംനQകെലാ   3.01  കേ�	P  രൂപയുകെP  കുറിവകെന്റ്  �	രണ്ങ്ങള്
അPയംന്തര7	യം  �കെണ്ടകേQണ്ടതു�  അപ	�തീ�ള്  പരഹിരക്ക	നുംള്ളാ
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

2
2JസംനQല്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  എണ്ണവും�  2Jസം�  നരക്കു�  വച്ച്�
പ്രതീJക്ഷതീ  വരു7	ന�  കൃതീ+7	യം  നര്ണ്ണയംച്ച്�  ബജിറ്റ്ല്  ഉള്
കെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

3
വരവനങ്ങള്  അതീ	തീ�  ശാJര്ഷി�ങ്ങളല്  തീകെന്ന
കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

4
ഇപ്ര�	ര�  നര്ണ്ണയംച്ച്  പ്രതീJക്ഷതീ  വരു7	ന�  ഓകേര	  ഘട്ട്Qലും�
ലാഭാച്ചുകെവന്ന�  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു�  ,  കുറിവുംകെണ്ടങ്കില്  �	രണ്�  �കെണ്ടQ
പരഹിരകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

5
കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �	ര+ങ്ങളുകെP  പൂര്ണ്ണതീ  ഉറിപ്പ്	ക്കുന്ന  രJതീയംല്
നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന� 2ലാപ്ര|7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

6
കേ�രള  2ന	ന്ഷി+ല്  കേ�	  ഡി�,  കേ�രള  ബജിറ്റ്�  7	നmല്  വ+വസ്ഥാ�ള്
കൃതീ+7	യം പ	ലാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-3  ലാഭാ+7	കുന്ന ധാനസംഹി	യംQലും� കെചലാവലും� ഗണ്+7	യം കുറിവ�;
ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങകെള ബ	ധാക്കുന്നു.

ലാക്ഷ+� 
ഗകേവഷിണ്  പദ്ധതീ�ള്ക്ക�  ലാഭാ+7	കുന്ന  ധാനസംഹി	യംQലും�,
കെചലാവലും�  ഉണ്ട	വുംന്ന  ഗണ്+7	യം  കുറിവും�ള്  ഗകേവഷിണ്
പ്രവര്Qനങ്ങകെള ബ	ധാക്കുന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന.

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

1971  കെലാ �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� വകുപ്പ്�  5(2), 7(2)  എന്നവ
പ്ര�	ര� കൃഷിയംലും� അനുംബന്ധി കേ7ഖലാ�ളലും� ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങള്
നPത്തു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP പ്രധാ	ന |�തീ+7	ണ്�.  വകുപ്പ്�  39(1)  പ്ര�	ര�
കേ�രളQലുംPനJള�  �ര്ഷി�രുകെPയു�  കൃഷിയുകെPയു�  അPസ്ഥാ	നപര7	യം
ആവശാ+ങ്ങള്  മുന്നര്Qയുള്ളാ  ഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നPത്തു�യു�
അതുവഴി  �	ര്ഷി�വ�സംന�  തീmരതീകെപ്പ്ടുQലും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
|�തീ+Qല്കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.  ഈ  |�തീ+Qലൂന്നകെക്ക	ണ്ട�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നPQയം  ഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Qനങ്ങളല്  നന്ന�  കേ�രളQകെന്റ്  �	ര്ഷി�
കേ7ഖലായുകെP  വളര്ച്ച്യ്ക്കു�  വ�സംനQനും�  ലാഭാ+7	യം  സം�ഭാ	വന�ള്  വളകെര
വലുംതീ	ണ്�.  �	ര്ഷി�  സം	കേങ്കിതീ�  വ|+യംലും�  അതീÊല്പ്പ്	|നകേശാഷിയുള്ളാ
പ്രധാ	ന  �	ര്ഷി�  വള�ളലും�  ആയംതീകെന്റ്  കേര	ഗ  പ്രതീകേര	ധാ
സം�വധാ	നങ്ങളലും�  തുPങ്ങ  കേ�രളQകെന്റ്  �	ര്ഷി�  കേ7ഖലായംലാ	കെ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP കൈ�കെയ്യാ	പ്പ്� പതീഞ്ഞട്ടുണ്ട�.  തുPര്ച്ച്യം	യം ഗകേവഷിണ്
പ്രവര്Qനങ്ങളലൂകെPയം	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഇQര�  സം�ഭാ	വന�ള്
�	ര്ഷി�  സംമൂഹിQന�  നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീന	യം  ഹ്രസംm�	ലാവും�
|Jര്ഘ�	ലാവും7	യുള്ളാ വവധാ  ഗകേവഷിണ് പദ്ധതീ�ള് ആവഷ്കരച്ച്�  വവധാ
2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം�ളലൂകെP  (സം�സ്ഥാ	ന     സംര്ക്ക	ര്,  കേ�ന്ദ്ര സംര്ക്ക	ര്,
സം�സ്ഥാ	ന   കേ�ന്ദ്ര  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വവധാ  എജിന്സം�ള്– )  ആവശാ+7	യം
ധാനസംഹി	യം�  ലാഭാ+7	ക്കയം	ണ്�  പ്രകേതീ+�  ഗകേവഷിണ്  പദ്ധതീ�ളകേലാകെറിയു�
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പ്രവര്Qച്ച്രുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  �ഴിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷിങ്ങളകെലാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP �ണ്ക്കു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് പദ്ധതീ�ള്ക്ക	യം
ലാഭാക്കുന്ന ധാനസംഹി	യംവും�, ഗകേവഷിണ് കെചലാവും�ളു� (functional code 30  39)–
വര്ഷി�കേതീ	റു� ഗണ്+7	യം കേതീ	തീല് കുറിഞ്ഞുവരുന്നതീ	യം �	ണുന്നു. കൂP	കെതീ
കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  -  പ്ലാ	ന്  കെചലാവും�ളുകെP  അന്തര�  പ്രതീവര്ഷി�  ഗണ്+7	യം
കൂടുന്നുമുണ്ട�.  ഇതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Qനങ്ങകെള
സം7Jപ ഭാ	വയംല് സം	ര7	യം ബ	ധാക്കുകെ7ന്നുറിപ്പ്	ണ്�. 

1-3-3-1 ഗകേവഷിണ് കെചലാവും�ള് കുറിയുന്നു

പ്ലാ	ന് ഇനQകെലാ പ്രധാ	ന ഇനങ്ങളകെലാ കെചലാവും�ള് 

(സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പ്ലാ	ന് 2ണ്ട�, ഐ. സം. എ. ആര്, 7റ്റ്� ഏജിന്സം�ള് - പട്ട്� 1 )

വര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്�

(കെചലാവ�
കേ�	Pയംല്)

അക്ക	|7ക്ക�
(കെചലാവ�

കേ�	Pയംല്)

വജ് ഞാ	ന
വ+	പന�
(കെചലാവ�

കേ�	Pയംല്)

നര്മ്മ്യു	ണ്
പ്രവൃQ�ള്

(കെചലാവ�
കേ�	Pയംല്)

2014-15 73.39 11.82 10.4 3.52

2015-16 67.24 12.09 11.6 4.85

2016-17 53.78 13.92 15.69 4.89

2017-18 42.46 14.08 12.75 2.74

2018-19 35.63 13.93 13.88 3.66

കേന	ണ് പ്ലാ	ന് ഇനQകെലാ ഗകേവഷിണ് കെചലാവനQല് ശാമ്പള� കേപ	ലുംള്ളാ
എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ'ന്റ്�   കെചലാവും�ള്  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു.  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്  പ്ലാ	ന്
2ണ്ട�,  ഐ.  സം.  എ.  ആര്,  7റ്റ്�  ഏജിന്സം�ള്  എന്നവയംല്  നന്നുമുള്ളാ
ധാനസംഹി	യംങ്ങള	ണ്�  പ്രകേതീ+�  പദ്ധതീ�ള്ക്ക�  കേവണ്ട  7	ത്രം�  നല്
�കെപ്പ്ടുന്നതീ�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ഈ  ഇനQല്  വരുന്ന
ഏറ്റ്ക്കുറിച്ച്ലും�ള	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ഗകേവഷി  പദ്ധതീ�ളുകെP
പ്രവര്Qനങ്ങകെള  സംm	ധാJനക്കുന്ന  പ്രധാ	ന  ഘP��.  കേ7ല്  �ണ്ക്കു�ള്
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പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഗകേവഷിണ്  കെചലാവും�ള്  പ്രതീവര്ഷി�  വലായം
രJതീയംലാ	ണ്�  കുറിഞ്ഞുവരുന്നതീ�.  2014-15  വര്ഷികെQ അകേപക്ഷച്ച്�  2018-19
വര്ഷിQല്  37.76  കേ�	P  രൂപകേയം	ള�  ഈ  ഇനQല്  കുറിവും  വന്നട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് കേ7ല് പട്ട്�യംല് സൂചപ്പ്ച്ച് അക്ക	|7ക്ക� ആവശാ+ങ്ങള്, വജ് ഞാ	ന
വ+	പന�,  നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ�ള് എന്നJ കേ7ഖലാ�ളകെലാ കെചലാവും�ളലാ	വകെട്ട്
കെചറിയം ഏറ്റ്ക്കുറിച്ച്ലും�ള്  7	ത്രംകേ7 സം�ഭാവച്ച്ട്ടുമുള്ളൂ.

1-3-3-2 കേന	ണ് പ്ലാ	ന് - പ്ലാ	ന് അന്തര� കൂടുന്നു.

കേന	ണ് പ്ലാ	ന് - പ്ലാ	ന് കെചലാവും�ള് (പട്ട്� 2)

വര്ഷി�

ആകെ�
കെചലാവ�

(കേ�	Pയം
ല്)

കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

കെചലാവ�
(കേ�	Pയം

ല്)

ആകെ�
കെചലാവല്
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

കെചലാവ�
ശാതീ7	ന
Qല്

  പ്ലാ	ന്
കെചലാവ�*
(കേ�	Pയം

ല്)

ആകെ�
കെചലാവല്  

പ്ലാ	ന്
കെചലാവ�
ശാതീ7	ന
Qല്

2014-15 337.35 216.72 64.24% 104.2 30.88%

2015-16 381.91 260 68.09% 97.95 25.64%

2016-17 417.41 306.19 73.35% 89.51 21.44%

2017-18 433.06 335.13 77.38% 72.99 16.85%

2018-19 441.23 343 77.73% 70.23 15.91%

(*കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്,  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ള്  ഒഴികെ�യുള്ളാ  7കെറ്റ്ല്ല	
ധാനസംഹി	യംങ്ങളലും� നന്നുള്ളാ കെചലാവും�ള്)

അഞ്ചു  വര്ഷി� മുമ്പ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ആകെ� കെചലാവകെന്റ്  30.88%
പ്ലാ	ന്  കെചലാവും�ള	യംരുകെന്നങ്കില്  2018-19  വര്ഷി�  ആകുകേമ്പ	കേഴിക്കു�  ഇതീ�
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15.91% ആയം ചുരുങ്ങ. ശാമ്പളവര്ദ്ധനവും� 7റ്റു7	യം കേന	ണ് പ്ലാ	ന് കെചലാവും�ള്
വര്ദ്ധക്കുകെ7ങ്കിലും�  ആനുംപ	തീ�7	യം  വര്ദ്ധന  പ്ലാ	ന്  കെചലാവും�ളല്
�	ണുന്നല്ല.  ക്ര7	നുംഗതീ7	യം  പ്ലാ	ന്  കെചലാവും�ള്  കുറിഞ്ഞുവരു�യം	ണ്�
കെചയ്യുന്നതീ�.  പഠന ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങളു� അതീന	യുള്ളാ അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+  വ�സംനവും7	ണ്�  പ്രധാ	ന7	യു�  പ്ലാ	ന്  2ണ്ട�  കെചലാവും�ളലൂകെP
നര്വഹിച്ചുവരുന്നതീ�.  ഈ ഇനQല് പ്രതീവര്ഷി� സം�ഭാവച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കുന്ന
കുറിവ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Qനങ്ങകെള  കേനരട്ട്�
ബ	ധാക്കുന്ന ഘP�7	ണ്�. 

1-3-3-3 പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യംങ്ങള് കുറിയുന്നു

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രല്  നന്നുള്ളാ  പദ്ധതീ  വഹിതീവും�,  ഐ.  സം.  എ.
ആര്, കേ�ന്ദ്ര - സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വവധാ എജിന്സം�ള് എന്നവയംല്
നന്നു�  ലാഭാ+7	വുംന്ന  2ണ്ടു�ളു7	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  പ്രകേതീ+�
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP നര്വഹിണ്Qന	യം ലാഭാക്കുന്ന ധാനസംഹി	യംങ്ങള്.  വവധാ
കേ�	-  ഓര്ഡികേനറ്റ്ഡി�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെPയു�  കൃഷി  വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെPയു�
പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ശാമ്പള�  കേപ	ലുംള്ളാ  എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ'ന്റ്�
കെചലാവും�ള് നര്വഹിക്ക	ന	യം നല്കുന്ന തു��ള	ണ്� ഐ.  സം.  എ.  ആര്
വരവും�ളകെലാ  പ്രധാ	ന  ഘP��.  ഈ  ഇനQല്  ഗകേവഷിണ്
പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുവരുന്ന  ആധുനJ�രJതീയംലുംള്ളാ
ലാ	കേബ	റിട്ട്റി�ള്,  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  തുPങ്ങയം  അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+വ�സംനQന	യം  ലാഭാ+7	വുംന്ന  തു��ള്  ന	77	ത്രം7	ണ്�.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു�
അതീന	യുള്ളാ  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+  വ�സംനങ്ങള്ക്കുമുള്ളാ  പ്രധാ	ന
സം	മ്പQ�  കേõ	തീസ്സ്�  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രല്  നന്നുള്ളാ  പദ്ധതീ
ധാനസംഹി	യംങ്ങള	ണ്�.  കൂP	കെതീ കേ�ന്ദ്ര -  സം�സ്ഥാ	ന         സംര്ക്ക	രകെന്റ്
വവധാ  എജിന്സം�ള്  പ്രകേതീ+�  ഗകേവഷിണ്  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്ക്ക	യം  നല്കുന്ന
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ധാനസംഹി	യംങ്ങളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP    ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�
സംഹി	യം�7	ണ്�.  ഈ  ഇനQലുംണ്ട	കുന്ന  കുറിവും�ള്,  പുതീയംതു�
തുPരുന്നതു7	യം ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങകെള സം	ര7	യം ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�.

സം�സ്ഥാ	ന പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യം�, ഇ . എ . പ 2ണ്ടു�ള് വരവ�( പട്ട്�- 3)

വര്ഷി� സം�സ്ഥാ	ന പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യം�
(കേ�	Pയംല്)

ഇ . എ . പ 2ണ്ടു�ള്
(കേ�	Pയംല്)

2014-15 31.36 36.71

2015-16 29.17 11.17

2016-17 42.24 15.82

2017-18 38.9 18.54

2018-19 15 12.3
പഠന-ഗകേവഷിണ്  കേ7ഖലാ�ളല്  മുന്വര്ഷിങ്ങളല്  ആര്ജ്ജ്കെച്ച്ടുQ

കേനട്ട്ങ്ങള	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഇന്നകെQ  കൈ�മുതീല്.  ഇന്നകെQ
പ്രവര്Qനങ്ങളല് നന്നുള്ളാ കേനട്ട്ങ്ങള് ലാഭാ+7	വുംന്നതീ� ഭാ	വയംലും7	യംരക്കു�.
അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  സം7Jപ  വര്ഷിങ്ങളല്  ഗകേവഷിണ്കെച്ച്ലാവും�ളല്
�	ണുന്ന  കുറിവും�ള്  ഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Qനങ്ങള  ഏതുരJതീയംല്
ബ	ധാക്കുന്നുകെണ്ടന്ന� അPയംന്തര വലായംരുQലും�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഭാ	ഗത്തുനന്ന�  ഉണ്ട	കേ�ണ്ടതു�  പ്രതീസംന്ധിയുകെണ്ടങ്കില്
പരഹിരക്ക	ന	വശാ+7	യം ശ്രീ7ങ്ങള് നPകേQണ്ടതു7	ണ്�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1

ഐ. സം. എ. ആര്,  കേ�ന്ദ്ര - സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വവധാ എജിന്
സം�ള്  എന്നവയംല്  നന്നു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  പ്രഖ+	പതീ
ലാക്ഷ+ങ്ങള്  വ+തീചലാക്ക	കെതീയുള്ളാ  ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Qനങ്ങള്
നPQ	ന	വശാ+7	യം   ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  വലായം  അളവല്   
ലാഭാ+7	ക്ക	നുംള്ളാ പദ്ധതീ�ള് തീയ്യാ	റി	ക്കു�.

2 വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	യം  1343.4048  കെഹിക്ടര്  ഭൂ7  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കൈ�വശാമുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ഭൂ7
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തീകെന്നയം	ണ്� ഗ്രി	ന്റ്�  (Land as Grant)  എന്ന �	ഴ്ചപ്പ്	Pന� പ്ര	മുഖ+� നല്
� 2	മു�ളുകെP ഉല്പ്പ്	|ന ക്ഷ7തീയു� അക്ക�ണ്ടബലാറ്റ്യു� വര്ദ്ധപ്പ്ച്ച്�
ആഭാ+ന്തര  വരവ�  കൂട്ട്,  ആയംതീ�  പദ്ധതീ  പ്രവര്Qനങ്ങള്
ഉപയുക്ത7	ക്ക	ന	വശാ+7	യം  |Jര്ഘവJക്ഷണ്കേQ	കെPയുള്ളാ  പദ്ധതീ�ള്
ആവഷ്കരക്കു�.
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1-3-4  പദ്ധതീ�ള് ലാക്ഷ+� കൈ�വരക്കുന്നല്ല.  

ലാക്ഷ+�
�	ര്ഷികേ�	ല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  വലായം  അളവലുംള്ളാ  ഉല്പ്പ്	|ന
വര്ദ്ധനവ�  ലാക്ഷ+�  വച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP
നര്വഹിണ്Qകെലാ �	ര+ക്ഷ7തീ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�
i) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം7�
ii) ധാനസംഹി	യം� നല്കുന്ന 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം�ളുകെP 7	ര്ഗ്ഗ 
കേരഖ�ള്

ഗകേവഷിണ്Qലുംപരയം	യം  �	ര്ഷികേ�	ല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  വലായം
അളവലുംള്ളാ ഉല്പ്പ്	|ന വര്ദ്ധനവ� ലാക്ഷ+� വച്ചുകെ�	ണ്ട� കേ|ശാJയം തീലാQകേലാ	
സം�സ്ഥാ	ന  തീലാQകേലാ	  തീയ്യാ	റി	ക്കകെപ്പ്ടുന്ന  പലാ  പദ്ധതീ�ളുകെPയു�,
നര്വഹിണ്വും� അതീന	യുള്ളാ ധാനസംഹി	യംവും� �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭാക്ക	റുണ്ട�.  ഇപ്ര�	രമുളള കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല് പലാതീലും� സം7യംബന്ധിതീ7	യം
ഉല്പ്പ്	|ന  ലാക്ഷ+�  കൈ�വരക്കുന്നല്ല.  ചലാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളലാ	വകെട്ട്  ലാഭാ+7	യം
ധാനസംഹി	യം� വനകേയം	ഗച്ച്�  �ഴിയുന്നകേതീ	കെP ഉല്പ്പ്	|ന പ്രവര്Qനങ്ങള്
നലായ്ക്കുന്ന  സ്ഥാതീയുമുണ്ട�.  ഇതീ�  2ണ്ട�ഗ�  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  പ്രഖ+	പതീ
പദ്ധതീലാക്ഷ+കെQQകെന്നയം	ണ്�  പ്രതീകൂലാ7	യം  ബ	ധാക്കുന്നതീ�.  �	ര്ഷി�
സ്ഥാ	പന�  എന്ന  നലായംല്  കേ�ന്ദ്ര-സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രു�ളുകെP  ബഹുമുഖ
പദ്ധതീലാക്ഷ+ങ്ങകെള വജിയംപ്പ്കെച്ച്ടുകേക്കണ്ട ബ	ദ്ധ+തീ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുണ്ട�.
ആയംതീന	ല്  ഇQര�  പദ്ധതീ�ളുകെP  പര	ജിയം�  കെപ	തുസംമൂഹിQകെന്റ്
തീകെന്ന  നഷ്ടം7	യം  7	ത്രംകെ7  വലായംരുQ	ന	കൂ.  ഐ.  സം.  എ.  ആര്
ധാനസംഹി	യംകേQ	കെP  ആര�ഭാച്ച്  സംJഡി�  ഹിബ�  കെപ്ര	ജിക്ട�  ഇതീന�
ഉQകേ7	|	ഹിരണ്7	ണ്�. 

 കേ|ശാJയം  ഭാക്ഷ+  സുരക്ഷ	  പദ്ധതീയംലൂകെP  കേ�ന്ദ്ര  സംർക്ക	ർ  �ർഷി�
കേക്ഷ7Qന	യം വഭാ	വന� കെചയ്തി ഒരു ബൃഹിതീ� പദ്ധതീയം	ണ്� സംJഡി� ഹിബ�
കേപ്ര	ജിക്ട�  .  വവധാ സം�സ്ഥാ	നങ്ങളലാ	യം  150  സംJഡി� ഹിബു�ള് സ്ഥാ	പച്ച്�
ധാ	ന+ങ്ങളുകെP  തീകേÚശാJയം7	യം  ഉല്പാ	|ന�  വർദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം  വഭാ	വന�
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കെചയ്തി പ്രസ്തുതീ പദ്ധതീയ്ക്ക്� 22531.08 ലാക്ഷ� രൂപ കേ�ന്ദ്രസംര്ക്ക	ര് വ�യംരുQ.
പദ്ധതീയുകെP രണ്ട	� ഘട്ട്Qല് 50  സംJഡി� ഹിബു�ള് സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം
7500  ലാക്ഷ�  രൂപ  അധാ�  ധാനസംഹി	യം7	യം  അനുംവ|ക്കു�യു�  ഇതീല്
പട്ട്	മ്പ  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ർഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രകെQ  കേ�രളQകെലാ
നPQപ്പുകേ�ന്ദ്ര7	യം അ�ഗJ�രക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. 1.5  കേ�	P രൂപ ലാഭാച്ച്�
വര്ഷിങ്ങള് �ഴിഞ്ഞട്ടു�  അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതീനും കേപ	ലും�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക	യംട്ട്ല്ല.

പദ്ധതീലാക്ഷ+�

1
കേ|ശാJയം  ഭാക്ഷ+  സുരക്ഷ	  പദ്ധതീയുകെP  ഭാ	ഗ7	യം  കേ�രളQൽ
വത്തു�ളുകെP  ഉല്പാ	|ന�  വർദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം  സംJഡി�  ഹിബ�
സ്ഥാ	പക്കു�.

2
വത്തു�ളുകെP  ഉല്പാ	|ന�,  സം�സ്ക്കരണ്�,  എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ങ്ങൾ ഒരുക്കു�.

3
ജിലാകേസംചന സം��ര+�, കൈ2യം�ഗ� യം	ർഡി�, സം�ഭാരണ്ശാ	ലാ തുPങ്ങയം
അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ങ്ങൾ ഒരുക്കു�.

4
ധാ	ന+ങ്ങൾ  കെ7തീക്കുന്നതീനും�  ശുദ്ധJ�രക്കുന്നതീനും�  7റ്റു�  യംന്ത്രങ്ങൾ
വ	ങ്ങു�.

5
റികേവ	ൾവ�ഗ�  2ണ്ട�  അനുംവ|ക്കു�യു�  വല്പാനയംലൂകെP  ലാഭാക്കുന്ന
വരു7	ന�  ഉപകേയം	ഗച്ച്�   പദ്ധതീ  പ്രവർQനങ്ങൾ  മുൻകേപ	ട്ട്�
കെ�	ണ്ടുകേപ	വും�.

6
വത്തു�ൾ  �ർഷി�ർക്ക�  നല്കു�യു�   സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ദ്ധരുകെP
കേ7ൽകേന	ട്ട്Qൽ ധാ	കേന+	ല്പാ	|ന� നPത്തു�യു� കെചയ്യു�.

7
വത്തു�ൾക്ക�   �കേമ്പ	ള  കെ7	Q  വലാകേയംക്ക	ൾ  കുറിഞ്ഞതീ�  20  %
എങ്കിലും� അധാ�� വലാ ഉറിപ്പ്	ക്കു�.

8
പ്ര	ര�ഭാ സം�സ്ക്കരണ്Qനും കേശാഷി� വത്തു�ൾ മുൻകൂട്ട് നശ്ചയംച്ച് വലായ്ക്ക്�
കേശാഖരച്ച്� വല്പാന കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ വഴി �ർഷി�ർക്ക� വല്ക്കു�.
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9
കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന വQ� വ�സംന അകേതീ	റിറ്റ്യു7	യം സംഹി�രച്ച്� 
വത്തു�ളുകെP വതീരണ്� ഉറിപ്പ്	ക്കു�.

പദ്ധതീക്കുള്ളാ കേ�ന്ദ്ര സംർക്ക	ർ അനും7തീ

ധാ	ന+ങ്ങളുകെP തീകേÚശാJയം7	യം ഉല്പാ	|ന� വർദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം വഭാ	വന�
കെചയ്തി  പ്രസ്തുതീ  പദ്ധതീക്ക�  ഭാ	രതീ  സംർക്ക	രകെന്റ്  �	ർഷി�  സംഹി�രണ്
�ർഷി�കേക്ഷ7 വകുപ്പ്� അഡിJഷിണ്ൽ �മ്മ്യുJഷിണ്റുകെP 23/11/2016 കെലാ F.NO-18-
07/2016/NFSM  നമ്പർ �ത്തു പ്ര�	ര�,  പുതുക്കയം ഭാരണ്	നും7തീ നല്കിയംതീ	യം
കെസംക്രട്ട്റി (DARE) & ഡിയംറിക്ടർ ജിനറിൽ (ICAR) കെന അറിയംക്കു�യു� പ്രസ്തുതീ
പദ്ധതീയുകെP  സം�സ്ഥാ	നതീലാ  കേ�ന്ദ്ര7	യം  പട്ട്	മ്പ  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ർഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രകെQ (RARS) അ�ഗJ�രക്കു�യു� തീ	കെഴി കെ�	ടുക്കു� പ്ര�	ര�
ബജിറ്റ്� വഹിതീ� അനുംവ|ക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. 

ബജിറ്റ്� വഹിതീ�

ഇന� തു�

അPസ്ഥാ	ന സം��ര+കെ7	രുക്കൽ 5000000

റികേവ	ൾവ�ഗ� 2ണ്ട� 2016-17 
               ,,            2017-18

40,00,000 
60,00,000

ആകെ� 15000000

ഇന� 
വർഷി� , ഉല്പാ	|ന� (�ന്റ്ലാൽ )

2016-17 2017-18 2018-19 ആകെ�

Mung
bean(കെചറുപയംര്)

25 50 50 125

Urd bean(ഉഴുന്ന�) 25 50 50 125
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Cowpea(അ7ര
പയംര്)

450 800 800 2050

Horsegram(മുതീര
)

- 100 100 200

ആകെ� 500 1000 1000 2500

തുPർച്ച്	നും7തീ
2016-17ൽ  വനകേയം	ഗക്ക	ൻ  അവകേശാഷിക്കുന്ന തു�  2017-18  വർഷികേQക്ക�
കെചലാവഴിക്കുന്നതീന� ഐ.സം.എ.ആര്-ഇന്ത+ന് ഇന്സ്റ്റംറ്റ്¡ട്ട്� ഓ2�  പള്സംസം�
റിസംര്ച്ച്�(IIPR)കേന	ഡിൽ  ഓ2Jസംർ(സംJഡി�  ഹിബ്സം�)  IIPR/Seedhubs/
2017/01/14.6.2017 പ്ര�	ര�  അനും7തീ  നല്കിയംട്ടുണ്ട�.  അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+കെ7	രുക്കുന്നതീനുംള്ളാ  പ്രവർQനങ്ങൾ  പൂര്QJ�രക്ക	Qതീന	ല്
കേന	ഡിൽ  ഓ2JസംറുകെP  31.7.2019  കെലാ  �ത്തു  പ്ര�	ര�  ആയംതീനുംള്ളാ
സം7യംപരധാ 31. 03. 2020 വകെര നJട്ട്നല്കി.

2ണ്ട� ലാഭാ+7	യംതീ�

പദ്ധതീ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  തീ	കെഴി  വവരക്കു�
പ്ര�	ര� 2ണ്ട� ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

തീJയംതീ തു�

22/03/17 5000000

21/06/17 1000000

05/01/18 4950000

05/03/18 1150000

10/07/18 1600000

18/02/19 1300000

ആകെ� 15000000
കെചലാവും വവരങ്ങള്(2017-18 മുതീല് 2019-20 വകെര)
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 പദ്ധതീയുകെP സം�സ്ഥാ	നതീലാ കേ�ന്ദ്ര7	യം അ�ഗJ�രച്ച്തീ� പട്ട്	മ്പ പ്ര	കേ|ശാ�
�	ർഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രകേQയം	കെണ്ങ്കിലും�  ,  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ റിസംർച്ച്�
വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടറുകെP 21.10.2017 കെലാ R3-60263/17 നമ്പര് ഉQരവ� പ്ര�	ര�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Jഴിലുംള്ളാ  7റ്റ്�  13  സ്ഥാ	പനങ്ങളൽ  കൂP  പദ്ധതീ
നPപ്പ്ലാ	ക്കുന്നതീന�  അനും7തീ  നല്കു�യു�  അനുംവ|ച്ച്  തു�  14
കേ�ന്ദ്രങ്ങൾക്ക	യം  വJതീച്ചു  നല്കു�യു�  കെചയ്തു.  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതീന	യം  അനുംവ|ച്ച്  50 ലാക്ഷ�  രൂപയംല്  നന്നു�,  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടനQല്  അനുംവ|ച്ച്  1  കേ�	P  രൂപയംല്  നന്നുമുളള  കെചലാവകെന്റ്
വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി� അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+ങ്ങകെള	രുക്കല് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട�

14 കേ�ന്ദ്രങ്ങ
ളകെലാ

ആകെ�
കെചലാവ�

പട്ട്	മ്പ 
RARS 

കെലാ 7	ത്രം�
കെചലാവ�

14 കേ�ന്ദ്രങ്ങ
ളകെലാ

ആകെ�
കെചലാവ�

പട്ട്	മ്പ RARS കെലാ
7	ത്രം� കെചലാവ�

2017-18 3932681 1000000 770830 -

2018-19 - - 623310 177511

2019-20 1067000 1067000 264662 264662

ആകെ� 4999681 2067000 1658802 442173

സംJഡി�  ഹിബ�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഒരു  കേ�ന്ദ്രQൽ  7	ത്രം7	ണ്�
തുPകേങ്ങണ്ടകെതീന്നു�  7റ്റ്�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകേലാക്ക�  വ+	പപ്പ്ക്ക	ൻ  പ	Pല്ല	കെയംന്നു�,
�	ർഷി� സംഹി�രണ് �ർഷി� കേക്ഷ7 വകുപ്പ്കെന്റ് നർകേÚശാപ്ര�	ര� പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQലാ	ണ്�  പ്രസ്തുതീ പദ്ധതീയുകെP  ഭാ	ഗ7	യുള്ളാ
അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതീന�  അനുംവ|ച്ച്  തു�
കെചലാവഴികേക്കണ്ടകെതീന്നുമുള്ളാ  സംJഡി�  ഹിബ്സം�  കേന	ഡിൽ  ഓ2JസംറുകെP
21.12.2018 കെലാ  IIPR/Seedhub/07/21.12.2018 നമ്പര്  �Qകെലാ  �ർശാന

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



84

നർകേÚശാകെQ  തുPർന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  റിസംർച്ച്�  വഭാ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെP
R3/60263/07/25/02/2019  നമ്പര് ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  അPസ്ഥാ	ന വ�സംന
പ്രവർQനങ്ങൾക്കു� റികേവ	ൾവ�ഗ�  2ണ്ടനും7	യം  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ൾക്ക�
അനുംവ|ച്ച്  തു�  കെചലാവഴിക്കുന്നതീ�  നർQവക്കുവ	നും�  കേശാഷിക്കുന്ന  തു�
��പ�.കേO	ളർക്ക� തീരച്ച്Pയ്ക്കുവ	നും� കേസ്റ്റംഷിൻ തീലാവന്മാ	ർക്ക� നർകേ|ശാ� നല്കി. 

 പദ്ധതീയ്ക്ക്�  തുPർച്ച്	നും7തീ  നല്കി  കെ�	ണ്ടുള്ളാ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  റിസംർച്ച്�
വഭാ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെP  R3-60263/17/14.02.2020  നമ്പർ  ഉQരവല്
സം�സ്ഥാ	ന  സംർക്ക	രകെന്റ്  വ	ർഷി�  പദ്ധതീയംൽ  വ�യംരുQ  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQൽ അക്ക	|7�� കേബ്ല്യു	ക്ക� നർമ്മ്യു	ണ്Qന�
അനുംവ|ച്ച്  തു�യംൽ  കെചലാവഴിക്ക	ൻ  കേശാഷിക്കുന്ന  28,79,570/-  രൂപ  കൂP
കെചലാവഴിച്ച്�  സംJഡി�  ഹിബ�  നർമ്മ്യു	ണ്�  പൂർQJ�രക്ക	ൻ  അനും7തീ
നല്കിയംട്ടുണ്ട�. 

പദ്ധതീ നPQപ്പു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഓഡിറ്റ്ൽ �കെണ്ടQയം അപ	�തീ�ൾ
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

1)  സംJഡി� ഹിബന	യം അPസ്ഥാ	നസം��ര+ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതീന�  50  ലാക്ഷ�
രൂപ  അനുംവ|ച്ച്തീൽ  പട്ട്	മ്പ  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQൽ
ന	ളതുവകെര കെചലാവഴിച്ച്തീ�  20,67,000  രൂപയം	ണ്�  (  10,00,000/-  (2016-17),
10,67,000/-  (  2019  -20).  7റ്റ്�  13  കേസ്റ്റംഷിനും�ളലാ	യം  29,32,681/-(39,32,681-
10,00,000) രൂപ 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയുകെP         നര്കേÚശാQനും വരുദ്ധ7	യം
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  പദ്ധതീക്ക�  അനും7തീ  നല്കി  കെ�	ണ്ടുള്ളാ  �	ർഷി�
സംഹി�രണ് �ർഷി� കേക്ഷ7 വകുപ്പ്� അഡിJഷിണ്ൽ �മ്മ്യുJഷിണ്റുകെP  (കേക്ര	പ്സ്�)
�Qൽ  പദ്ധതീയുകെP  സം�സ്ഥാ	നതീലാ  കേ�ന്ദ്ര7	യം  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രകെQയം	ണ്�  അ�ഗJ�രച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്
അനുംവ|ച്ച്  തു�  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയുകെP  നര്കേÚശാQനും  വരുദ്ധ7	യം
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  7റ്റു  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	യം  വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കുന്നതീന�
റിസംർച്ച്�  വഭാ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടർ  അനും7തീ  നല്കിയംരക്കുന്നു.  ഈ  നPപP
ക്ര7വരുദ്ധ7	ണ്�. 
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2)  റികേവ	ൾവ�ഗ� 2ണ്ടനQൽ  1 കേ�	P രൂപ അനുംവ|ച്ച്തീൽ  16,58,802/-
രൂപ  7	ത്രം7	ണ്�  ന	ളതുവകെര  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ കെചലാവ�  4,42,173/-  രൂപ 7	ത്രം7	ണ്�.  7റ്റ്�
13  കേസ്റ്റംഷിനും�ളലാ	യം  12,16,629/-  രൂപ  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയുകെP
നര്കേÚശാQനും വരുദ്ധ7	യം കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേശാഷിക്കുന്ന തു�  83,41,198/-
രൂപ  (1,00,00,000-  16,58,802)  നലാവല്  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അക്ക�ണ്ടൽ
മൃതീനകേക്ഷപ7	യം �Pക്കു�കേയം	 വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിക്കകെപ്പ്ടു�കേയം	 ആണ്�. 

4) 2ണ്ട� ക്ര7വരുദ്ധ7	യം കെചലാവഴിക്കുന്നതീന� റിസംർച്ച്� വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടര്
അനും7തീ  നല്കിയംതു  �	രണ്�  പദ്ധതീയംൽ  വഭാ	വന�  കെചയ്തി  അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+ങ്ങള്  സംജ്ജ്7	ക്ക  ഭാ�തീ�  ലാക്ഷ+�  കേനടുന്നതീന�
ഓഡിറ്റു�	ലായംളവുംവകേരയു� സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല. 

5)  കേസ്റ്റംറ്റ്�  പ്ലാ	ൻ  2ണ്ട�  അനുംവ|ച്ചു  കെ�	ണ്ടുള്ളാ  കേ�രളസംർക്ക	ർ
ഉQരവും�ളൽ  "പദ്ധതീ  പണ്�  അനുംവ|ക്കുന്ന  ആവശാ+Qനും  7	ത്രംകേ7
കെചലാവഴിക്ക	ൻ  പ	ടുള്ളൂ  എന്നു� വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്ക	ൻ  പ	Pല്ല  എന്നു�” “ ”

�ർശാനനർകേÚശാ� ഉണ്ട	യംരകെക്ക പട്ട്	മ്പ പ്ര	കേ|ശാ�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ
അക്ക	|7�� കേബ്ല്യു	ക്കന� അനുംവ|ച്ച് കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ൻ 2ണ്ടൽ കെചലാവഴിക്ക	കെതീ
കേശാഷിക്കുന്ന  28,79,570/-  രൂപ  വ�7	റ്റ്  സംJഡി�  ഹിബന�  കെചലാവഴിക്ക	ൻ
അനും7തീ നല്കിയംതീ� കെതീറ്റ്	യം നPപPയം	ണ്�.

6)  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതീന�  50  ലാക്ഷ�  രൂപ
അനുംവ|ച്ച്തീല്  29,32,681/-  രൂപയു� റികേവ	ൾവ�ഗ� 2ണ്ടനQൽ  1  കേ�	P
രൂപ അനുംവ|ച്ച്തീൽ  12,16,629/-  രൂപയു�    ഉള്കെപ്പ്കെP 41,49,310/-  രൂപ 7റ്റ്�
13  കേസ്റ്റംഷിനും�ളലാ	യം  ക്ര7വരുദ്ധ7	യം  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQൽ  ഓഡിറ്റു�	ലായംളവുംവകേരയു�  25,09,173/-
രൂപയു�  (20,67,000+4,42,173)  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഈ  കെചലാവലൂകെP
/പദ്ധതീയംലൂകെP  ന	ളതുവകെര  കൈ�വരച്ച്  കേനട്ട്ങ്ങളുകെP  വശാ|	�ശാങ്ങള്
വ+ക്ത7	ക്കുന്ന റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ഓ ഡിറ്റ്ന� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

 അപ	�തീ�ളല് വശാ|J�രണ്� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ റിസംര്ച്ച്�
വഭാ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടര്ക്കു�  ��കേ89	ളര്ക്കു�  �Q�  (നമ്പര്  കെ�.എസം�.എ.
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(എ.ജി.യു)ആര്  2/1067/2019/  03.08.2020)  നല്കിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  7റുപP
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  പദ്ധതീയുകെP  2ലാപ്ര	പ്തി  എന്ന  ഘP�Qന�
മുഖ+ പരഗണ്ന നല്കുÄന്നതീനും പ�ര� 2ണ്ട� ഏതു വകേധാനയു� കെചലാവഴിക്കു�,
വ�  7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കു�,  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയുകെP  നര്കേÚശാQനും
വരുദ്ധ7	യം  അനുംവ|ച്ച്  തു�  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�  വJതീ�  വച്ച്�  നല്കു�
എന്നങ്ങകെന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തുPര്ന്നുകേപ	ന്ന  നരുQരവ	|പര7	യം
നPപP�ള്  �	രണ്�  കേ|ശാJയം  ഭാക്ഷ+  സുരക്ഷ	  പദ്ധതീയംലൂകെP  കേ�ന്ദ്ര
സംർക്ക	ർ  �ർഷി�  കേക്ഷ7Qന	യം  വഭാ	വന�  കെചയ്തി  ഒന്നര  കേ�	PയുകെP
പദ്ധതീ  ആര�ഭാ|ശായംല്  തീകെന്ന  പര	ജിയംകെപ്പ്ട്ടു  എന്ന�  ഓഡിറ്റ്�
വലായംരുത്തുന്നു.  പദ്ധതീ  നPQപ്പ്ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഭാ	ഗത്തുനന്നുണ്ട	കുന്ന  ജി	ഗ്രിതീക്കുറിവനും�  �	ര+ക്ഷ7തീയംല്ല	യ്കെ7ക്കു�
�	ലാവള�ബQനും�  ഉQകേ7	|	ഹിരണ്7	ണ്�  ഇകേപ്പ്	ഴു�  ലാക്ഷ+�  �	ണ്	Q
ഈ പദ്ധതീ.

കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  നര്വഹിണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  സം7	ന
പര	7ര്ശാങ്ങള് ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ തീകെന്ന കേസ്റ്റംഷിന് തീരച്ചുള്ളാ ഭാ	ഗQ�  തീ	കെഴി
സൂചപ്പ്ച്ച് വധാ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 നമ്പര് കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 കുരുമുള�� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പന്നയൂര് 1-4-10-2

2 പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,
അമ്പലാവയംല്

1-4-11-3

3 പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,
അമ്പലാവയംല്

1-4-11-4

നര്കേÚശാങ്ങള്
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1
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  നര്വഹിണ്  ഘട്ട്ങ്ങളലുംPനJള�  2ണ്ട�ഗ�
ഏജിന്സംയുകെP               7	ര്ഗ്ഗ നര്കേÚശാങ്ങള് പ	ലാക്കുന്നുകെവന്ന�
ഉറിപ്പുവരുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

2
അനുംവ|ക്കുന്ന  2ണ്ട�  നഷ്ക്രിയം7	യം  �Pക്കുന്നതീകേന	  വ�7	റ്റ്
കെചലാവഴിക്കുന്നതീകേന	  ഉള്ളാ  സം	ഹിചര+ങ്ങള്  ഉണ്ട	�	തീരക്ക	ന്
ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3
അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്  ഒരുക്കയംതീന�  കേശാഷി�  7	ത്രം7	യംരക്കണ്�
തുPര് പ്രവര്Qനങ്ങള് ആര�ഭാകേക്കണ്ടതീ�.

4
സം	മ്പQ� അച്ച്Pക്ക� പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ടു� �	ര+ക്ഷ7തീകേയം	ടു� കൂP 2ണ്ട�
കെചലാവഴികേക്കണ്ടതു�  പദ്ധതീ�ള്  2ലാപ്ര	പ്തിയംകെലാQകേയം	കെയംന്ന�
നയംന്ത്രണ്	ധാ�	ര�ള് നര്ബന്ധി7	യു� പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

5

ഗകേവഷിണ്Qലുംപര  �	ര്ഷി�  സംമൂഹിQകെന്റ്  ഉന്ന7നQന�  കേ�ന്ദ്ര-
സം�സ്ഥാ	ന     സംര്ക്ക	രു�ള്  ആവഷ്കരക്കുന്ന  പദ്ധതീ�ള്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കെ�ടു�	ര+സ്ഥാതീ
മൂലാ�  പര	ജിയംകെപ്പ്ട്ടുകേപ	വുംന്ന  സ്ഥാതീവകേശാഷി�  ഉണ്ട	�	തീരക്ക	ന്
ഉQരവ	|Qകെപ്പ്ട്ട്വര് ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-3-5 �	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്
2ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗQന� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളല്ല.

ലാക്ഷ+�

�	ര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
7നുംഷി+	ധാm	നകെQ  2ലാപ്ര|7	യം  രJതീയംല്
വനകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുവ	നും�  അതുറിപ്പ്	ക്ക	നുംമുള്ളാ ശാ	സ്ത്രJയം7	യം
7	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നലാവലാലുംകേണ്ട	
എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�
i) �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ലാ	 നയം7�
ii) �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ടു� , കേജി	ലാ സം�ബന്ധിച്ച് 
ഉQരവ	|തീmവും�, �ര്Qവ+ങ്ങളു�

�	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7നുംഷി+	ദ്ധm	നകെQ
2ലാപ്ര|7	യം  രJതീയംല്  വനകേയം	ഗക്കുവ	നും�,  അതീ�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	നുംമുള്ളാ
ശാ	സ്ത്രJയം7	യം  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നലാവലാല്ല.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന പ്രതീ|ന� കെചകേയ്യാണ്ട �	ര്ഷി�    പ്രവര്QനQന	യം
തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  വര്ക്ക�  -  കേ2	ര്�	സ്റ്റം�  പത്രം�ളുകെP  ആധാ�	ര�തീ
ഉറിപ്പ്	ക്ക	നും7	വല്ല.  ഇക്ക	രണ്Q	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കുള്ളാകെലാ  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  �	ര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  കേവണ്ടവരുന്ന  പ്രതീ|ന-
പ്രതീ7	സം-പ്രതീവര്ഷി  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�  ശാ	സ്ത്രJയം7	യം
വശാ�ലാന�  കെചയ്യുലും�,  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  2ലാപ്ര|7	യം  ഉപകേയം	ഗ�
പരകേശാ	ധാക്കലും� ദുഷ്കര7	ണ്�. 

 �	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങകെള  ഓകേര	  യൂനറ്റു�ള	യം  തീരച്ച്�  ഓകേര	ന്നനും�
ആവശാ+7	യം  വരുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�  പ്രകേതീ+�7	യം
തീട്ട്കെപ്പ്ടുQകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  അ�ഗJകൃതീ  ഡി	റ്റ്�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്
നലാവലാല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം  ഒരു  നPJല്  വസ്തു  നP	ന	വശാ+7	യം
കുഴികെയംടുക്കല്  എന്ന  �	ര്ഷി�  പ്രവര്QനQന�  ഒരു  യൂനറ്റ്ന�
ആവശാ+7	യം  കുഴിയുകെP  അളവ�(  നJള�,  വJതീ),ഇതീന	വശാ+7	യം  വരുന്ന
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�,  വള7Pല്  കേപ	ലുംള്ളാ  അനുംബന്ധി
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പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�  കേവണ്ടവരുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�
എന്നവയുകെP �	ര്ഷി� ഇന� തീരച്ചുള്ളാ ഏ�Jകൃതീ ഡി	റ്റ്�ള് നലാവലാല്ല.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  2ലാപ്ര|7	യം  വനകേയം	ഗ�
ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന് നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	നQന� സം	ധാക്കുന്നു7ല്ല.

1-3-5-1  കേലാബര് ച	ര്ജ്ജും�, ആഭാ+ന്തര വരു7	നവും�

 142/141    ശാJര്ഷി�ങ്ങളല്  (സ്ഥാര-  തീ	ല്ക്ക	ലാ�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്)   
7	ത്രം7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  പ്രതീവര്ഷി�  വരുന്ന  കെചലാവും�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ഭൂ7യംല് നന്നുള്ളാ വരവും�ളു� തീ	രതീ7+കെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്
വളകെര  വലായം  വ+തീ+	സം�  വരുന്നുണ്ട�.  7	ത്രം7ല്ല  ഈ  വ+തീ+	സം�  വര്ഷി�
കേതീ	റു� വര്ദ്ധച്ചുകെ�	ണ്ടു7രക്കുന്നു. 

�ഴിഞ്ഞ  അഞ്ചി�  വര്ഷി�  കേലാബര്  ച	ര്ജ്ജ്നQല്  7	ത്രം7	യം  വന്ന
കെചലാവും�ളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഭൂ7യംല്  നന്നു�  ലാഭാ+7	യം  വരവും�  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

വര്ഷി�
142/141 ശാJര്ഷി�ങ്ങളല് (സ്ഥാര-
തീ	ല്ക്ക	ലാ� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്)    

വന്ന കെചലാവ� (കേ�	Pയംല്)

വരവ�
(University
property)

(കേ�	Pയംല്)

വ+തീ+	സം�
(കേ�	Pയംല്)

1 2014-15 22.75 7.98 14.77

2 2015-16 23.89 5.41 18.48

3 2016-17 23.95 5.83 18.12

4 2017-18 32.09 8.59 23.5

5 2018-19 37.65 9.7 27.95

കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�  ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കുകേവണ്ടയു�
വനകേയം	ഗക്കകെപ്പ്ടുന്നുകെണ്ടങ്കില്  കൂPയു�,  ലാഭാ+7	യം  7നുംഷി+	ദ്ധm	നകെQ
2ലാപ്ര|7	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുവ	ന്  സം	ധാക്കുന്നുകേണ്ട	  എന്ന�
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കേ7ല്  �ണ്ക്കു�ളുകെP  അPസ്ഥാ	നQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-5-2  7നുംഷി+	ധാm	നQകെന്റ് വനകേയം	ഗ� തൃപ്തി�ര7ല്ല.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  �	ര്ഷി�
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക� ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന 7നുംഷി+	ദ്ധm	നകെQയു� അതീല് നന്നു�
ലാഭാ+7	യം  മൂലാ+കെQയു�  തീ	രതീ7+�  കെചയ്തി�  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കേ7ല്
സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ളല്  വന്ന  വ+തീ+	സംങ്ങളുകെP  �	രണ്ങ്ങള്
വ+ക്ത7	വുംന്നതീ	ണ്�.  പ്ലാ	ന്റ്�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &  കെസംന്Oല്  നഴ്സ്റിയംല്
പ്രവര്Qക്കുന്ന  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  നര്മ്മ്യു	ണ്  യൂനറ്റ്�  ഇതീന�  ഒരു
ഉ|	ഹിരണ്7	ണ്�.  ന	ളകേ�ര7ടുന്നതു  കെതീ	ട്ട്�  അതു  കെവട്ട്  ഉണ്ക്ക
കെ�	പ്രയം	ക്ക ആട്ട്	ന	യം �Pയംകേലാക്ക�      നല്കുന്നതുവകെരയുള്ളാ വവധാ
ഘട്ട്ങ്ങളകെലാ  കേജി	ലാ�ള്ക്ക	വശാ+7	യം  വന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�  7	ത്രം�
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� ഈ ഇനQല് നല്�യം കേവതീന�
ഇവര്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്  കെവളകെച്ച്ണ്ണയുകെP  മൂലാ+കേQക്ക	ള്  വളകെര  കൂടുതീലാ	യം
�	ണുന്നു. 2018-19 സം	മ്പQ� വര്ഷി� 1 �. ഗ്രി	� കെ�	പ്രയ്ക്ക്� ശാര	ശാര 180/-
രൂപ വലാ വരുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് കേ7ല് �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQനും
7	ത്രം7	യം1  �.  ഗ്രി	�  കെ�	പ്രക്ക�  ശാര	ശാര  222/-  രൂപയം	ണ്�
കെചലാവുംവരുന്നതീ�.  ഇതീ�  �ണ്ക്കകെലാടുക്കുകേമ്പ	ള്  കെവളകെച്ച്ണ്ണ
നര്മ്മ്യു	ണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ  7നുംഷി+	ധാm	നQകെന്റ്  വനകേയം	ഗ�
യുക്തപര7ല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  ഓ2�  കേ�	ക്കനട്ട്�  &
കേ�	ക്കനട്ട്� ഓയംല് കെപ്ര	ഡിക്ഷന് കേപജി� നമ്പര്  40  പ്ര�	ര�  25/07/2018  ന�
1749  ന	ളകേ�ര�  കെ�	പ്ര  ഉല്പ്പ്	|നQന	യം  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  തുPര്ന്ന�
15/10/2018  ന�  7	ത്രം7	ണ്�  കെ�	പ്ര  ഉല്പ്പ്	|നQന	യം  അടുQ  കേലാ	ട്ട്�
ന	ളകേ�ര� നല്�യംട്ടുള്ളു (കേപജി� നമ്പര് 40).   1749 ന	ളകേ�ര� കെവട്ട് ഉണ്ക്ക
കെ�	പ്ര  ഉണ്ട	ക്കുന്ന      പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു�  ഇതീകെന്റ്  അനുംബന്ധിന
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു7	യം  34  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു�  20  സ്ഥാര
കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു7	ണ്� വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�. 
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കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് ഉ|	ഹിരണ്Qല് നന്നുതീകെന്ന �	ര്ഷി�            പ്രവര്
Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7നുംഷി+	ദ്ധm	നകെQ  2ലാപ്ര|7	യം  രJതീയംല്
വനകേയം	ഗക്കുവ	നും�  അതീ�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	നുംമുള്ളാ  സം�വധാ	നQല്
പഴിവും�ളുകെണ്ടന്ന�  വ+ക്ത7	ണ്�.  ഇതീ�  പരഹിരക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ
കെപ	തുനരJക്ഷണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ
തീകെന്ന  കേസ്റ്റംഷിന്  തീരച്ചുള്ളാ  പര	7ര്ശാങ്ങളല്  തീ	കെഴി  സൂചപ്പ്ച്ച്  വധാ�
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര�
ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

1
പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, 
അമ്പലാവയംല്

1-4-11-2

2 പ്ലാ	ന്റ്�  കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന്  &  നഴ്സ്റി  7	കേനജ്കെ7ന്റ്�
യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-34-2

3 അകേഗ്രി	കേണ്	7�� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ച	ലാക്കുP 1-4-17-4

നര്കേÚശാങ്ങള്

1

�	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങകെള  ഓകേര	  യൂനറ്റു�ള	യം  തീരച്ച്�
ഓകേര	ന്നനും� ആവശാ+7	യം  വരുന്ന 7നുംഷി+	ധാm	നQകെന്റ് അളവകെന
പ്രകേതീ+�7	യം  തീട്ട്കെപ്പ്ടുQകെ�	ണ്ടുള്ളാ  അ�ഗJകൃതീ  ഡി	റ്റ്�ള്
ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2
7നുംഷി+	ധാm	നQകെന  2ലാപ്ര|7	യം  വനകേയം	ഗക്കു�യു�  അതീ�
നരJക്ഷക്കു�യു�   കെചയ്യാ	നുംള്ളാ  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	ന�
�	ര+ക്ഷ77	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-6 റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള് സം	മ്പQ�7	യം സുസ്ഥാര7ല്ല.

ലാക്ഷ+� 
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ള്  സം	മ്പQ�  സുസ്ഥാര7	കേണ്	
എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�

i) റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട� സം�ബന്ധിച്ച് ഐ.സം.എ.ആര്.      
നര്കേÚശാങ്ങള് 
(F No. 6(4)/95  P1&M dt. 28-05-1996).–
ii) കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP റികേവ	ള്വങ്ങ� 
2ണ്ട� പ്രവര്Qന 7	ര്ഗ്ഗകേരഖ (R2/65600/11 dt.22-11-2012).
iii) കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP R4/64831/22-09-
2017 നമ്പര് സംര്ക്കുലാര് 

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള്(ആര്.എ2�) ഉപകേയം	ഗച്ചുള്ളാ                 പ്രവര്
Qനങ്ങള് �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ഒരു പ്രധാ	ന             പ്രവര്
Qനകേ7ഖലായം	യം  വളര്ന്നുവന്നട്ടുണ്ട�.  2018-19  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കുപ്ര�	ര�
35.96 കേ�	P  രൂപ  വരവും�  26.98  കേ�	P  രൂപ  കെചലാവും�  വരുന്ന,  വലായം
രJതീയംലുംള്ളാ സം	മ്പQ� പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP കേ7ഖലായം	യം     റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ള്  7	റിയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  തീതീmങ്ങള്
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  വശാ|7	യം  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഇനയു�
ആവഷ്കരച്ച്ട്ട്ല്ല. നലാവലുംള്ളാ പര7തീ7	യം 7	ര്ഗ്ഗകേരഖയംല് പര	7ര്ശാക്കുന്ന
ലാക്ഷ+ങ്ങള്  കൈ�വരക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടു7ല്ല.  കൂP	കെതീ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �Jഴില്
പ്രവര്Qക്കുന്ന  പലാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  യൂനറ്റു�ളു�  സം	മ്പQ�7	യം
സുസ്ഥാരവും7ല്ല.
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1-3-6-1 ലാക്ഷ+ങ്ങള് കൈ�വരക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.

കേ�രള	  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  റികേവ	ള്വങ്ങ�  2ണ്ട�
പ്രവര്Qന  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ  (R2/65600/11  dt.22-11-2012)പ്ര�	ര�  ഇതീകെന്റ്
ലാക്ഷ+ങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുQവയം	ണ്�.

1)To  provide  initial  financial  support  to  Stations/Units/KVKs  to  start  and
implement commercially  viable and sustainable initiatives for  the benefit  of
farming community/continutation of EAP initiatives. 

2)To develop  the  Stations/Units  financially  self  sustainable  by undertaking
commercially viable initiatives, and to reduce dependence on Govt./Non-Plan
grants.

3)To  commercialize  novel  technologies  developed  by  KAU  and  other
Research organizations. 

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  പ്രഖ+	പതീ  ലാക്ഷ+ങ്ങകെള  അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഈകെയം	രു  നലായംകേലാക്ക�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ള്
ഇനയു�  വളര്ച്ച്  പ്ര	പച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  commercially  viable  and“
sustainable,  to  reduce  dependence  on  Govt./Non-Plan  grants  ” എന്നJ
ലാക്ഷ+ങ്ങളകേലാകെക്കത്തുവ	ന് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള്ക്ക� സം	ധാച്ച്ട്ട്കെല്ലങ്കിലും�
�	ര്ഷി�സംമൂഹിQന	വശാ+7	യം  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  ഉല്പ്പ്	|ന-വതീരണ്
പ്രക്രയംയംല് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള് വലായം മുതീല്കൂട്ട്	യം തുPരുന്നുണ്ട�.
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1-3-6-2 വരവല് കൂടുതീല് കെചലാവ�

വര്ഷി�

ആകെ� ആര്
എ2�

യൂനറ്റു�ളുകെP
എണ്ണ�

വരവല് കൂടുതീല്
കെചലാവുംള്ളാ ആര്

എ2�
യൂനറ്റു�ളുകെP

എണ്ണ�

ശാതീ7	ന�

2016-17 123 27 22%

2017-18 131 30 23%

2018-19 130 42 32%

കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  32%  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളു�  P  സം	മ്പQ� വര്ഷിQല് വരവലും�  കൂടുതീല് കെചലാവലാ	ണ്�
പ്രവര്Qച്ച്രക്കുന്നതീ�.  കൂP	കെതീ മുന്വര്ഷികെQ അകേപക്ഷച്ച്�  10%  അധാ��
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  യൂനറ്റു�ള്  ഈ  നലായംകേലാക്ക�  എQകെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്നു.
നഷ്ടംQലാല്ല	Q 7ക്ക യൂനറ്റു�ളുകെPയു� �	ര+Qലാ	വകെട്ട് കെചലാവകേനക്ക	ള്
വരവ�  കൂടുതീലുംള്ളാതീ�  കേനരയം  വ+തീ+	സംQലും7	ണ്�.  ആര്.എഫു�ളുകെP  ഈ
അവസ്ഥാ ഗ�രവപൂര്വ്വ� പരഗണ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

പരധാ ആര് എ2� യൂനറ്റു�ളുകെP എണ്ണ�

വരവല് കൂടുതീല് കെചലാവുംള്ളാ
യൂനറ്റു�ള്

42

1 ലാക്ഷ� വകെര വരവ� കൂടുതീല് വന്ന
യൂനറ്റു�ള്

27

1  5 – ലാക്ഷ� വകെര വരവ� കൂടുതീല്
വന്ന യൂനറ്റു�ള്

22

6  10 – ലാക്ഷ� വകെര വരവ� കൂടുതീല് 15
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വന്ന യൂനറ്റു�ള്

11  30– ലാക്ഷ� വകെര വരവ� കൂടുതീല്
വന്ന യൂനറ്റു�ള്

14

31  50 – ലാക്ഷ� വകെര വരവ� കൂടുതീല്
വന്ന യൂനറ്റു�ള്

6

50  2– കേ�	P വകെര വരവ� കൂടുതീല്
വന്ന യൂനറ്റു�ള്

4

ആകെ� 130

1-3-6-3 സം	മ്പQ� നലാ തൃപ്തി�ര7ല്ല.

വര്ഷി� വരവ�
 (കേ�	Pയംല്)

കെചലാവ�
 (കേ�	Pയംല്)

വ+തീ+	സം�
(കേ�	Pയംല്)

2016-17 29.8 19.8 9.9

2017-18 37.71 23.32 14.38

2018-19 35.96 26.98 8.98

കേ7ല്  �ണ്ക്കു�കെള  അPസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	ല്  പ്രതീ+ക്ഷQല്
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളുകെP സം	മ്പQ� നലായംല്  വലായം ന¡നതീ�ള് ഇല്ല.
എന്ന	ല് ഓകേര	 ആര്.എ2� യൂനറ്റു�ളുകെPയു� സം	മ്പQ� പ്രവര്Qനങ്ങള്
വശാ|7	യം പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് ലാ	ഭാക്കണ്ക്കു�ള	യംരക്കല്ല
7ക്ക യൂനറ്റു�ളല് നന്നു� ലാഭാക്കു�.

എ) ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം കെചലാവും�ള് നര്വ്വഹിക്കുന്നു.

റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ളുകെP  പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
വല്പ്പ്ന	വശാ+ങ്ങള്ക്ക	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
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പരôര� വ	ങ്ങുന്ന/വല്ക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP കേപയ്കെ7ന്റു�ള് ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റ്	യം	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ഈ
ഇനQല്  വരുന്ന  കെചലാവും�ള്  ആര്.എ2കെന്റ്   ശാJര്ഷി�Qലുംള്ളാ
കെചലാവ	യം  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  കെചയ്യുന്നല്ല.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  നന്നുള്ളാ
വറ്റുവരവ	�കെട്ട്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ്  വരവ	യംട്ടു7	ണ്�
�ണ്ക്കകെലാടുക്കുന്നതീ�.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  വരവുംകെചലാവും�ണ്ക്ക�
അസംന്തുലാതീ7	വും�യു� വരവ�  കൂടുതീലാ	യുള്ളാ കെതീറ്റ്	യം ചത്രം�  നല്കു�യു�
കെചയ്യു�.  കൂP	കെതീ  ഇQരQല്  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്	യം  കെചലാവും
കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  ഇതീന�  ബജിറ്റ്�  അ�ഗJ�	ര�  കേപ	ലും�  ആവശാ+7ല്ല	കെതീ
വരുന്നുണ്ട�.  ഇതു�  കെതീറ്റ്	യം  പ്രവണ്തീയം	ണ്�.  7ണ്ണുQ  ആറ്റ്ക്കകെലാ(ATIC)
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� �ണ്ക്കു�ള് ഇതീന� ഉ|	ഹിരണ്7	ണ്�.

ശാJര്ഷി��, കേപര� വരവ� കെചലാവ� വ+തീ+	
സം�

6155 - Production & Sale of
University produces at ATIC -

RF mode
22265271.54 4398911

178663
60.54

കേ7ല് �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� 1.78 കേ�	P രൂപയം	ണ്� കെചലാവല് കൂടുതീല് വരവ�.
അതീ	യംതീ�  2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQകെലാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
�ണ്ക്കുപ്ര�	ര�  കെചലാവകേനക്ക	ള്  ഏറ്റ്വും�  കൂടുതീല്  വരവുംവന്ന  കേ�ന്ദ്ര�.
എന്ന	ല്  യംഥാ	ര്ത്ഥ  സം	മ്പQ�  സ്ഥാതീ  ഇതീല്ല.  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
നന്നു�  വല്പ്പ്നക്ക	യം  വ	ങ്ങയം  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  വലാ  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റ്	യം നല്�യംത്  കൂകെP �ണ്ക്കകെലാടുക്കുകേമ്പ	ള് �ണ്ക്കല് വലായം
വ+തീ+	സം7	ണ്� സം�ഭാവക്കുന്നതീ�.

ആര്.എ2� ശാJര്ഷി�Qല് ബുക്കുകെചയ്തിരക്കുന്ന കെചലാവ� 43,98,911

ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP വലാ ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം നല്
�യംതീ� കെചലാവ�

1,53,25,111
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ആകെ� കെചലാവ� 1,97,24,022

വരവ� കെചലാവ� വ+തീ+	സം�

22265271.54 1,97,24,022 2541249.54

ആര് എ2� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� കെചലാവല് കൂടുതീല്
വരവ�

1,78,66,360.54

യംഥാ	ര്ത്ഥ �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� കെചലാവല് കൂടുതീല് വരവ� 25,41,249.54

വ+തീ+	സം� 1,53,25,111

കേ7ല് പര	7ര്ശാച്ച് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ് യംഥാ	ര്ത്ഥ വറ്റുവരവും ചത്രം�
ഇതീ	യംരകെക്ക  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  �ണ്ക്കു�ളല്  പ്രതീ2ലാക്കുന്നതീ�
യംഥാ	ര്ത്ഥ സം	മ്പQ� സ്ഥാതീയംല്ല.  ഈ യൂനറ്റ്ല് 7	ത്രം7	യം  1.5  കേ�	P
രൂപയം	ണ്�  വ+തീ+	സം�  വന്നരക്കുന്നതീ�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  2018-19
സം	മ്പQ� വര്ഷിQകെലാ ആര്.എ2� വരവുംകെചലാവും �ണ്ക്കല് നന്നു� ഈ
വ+തീ+	സം� 7	ത്രം� കുറിയ്ക്കുകേമ്പ	ള് 8.98 കേ�	P രൂപകെയംന്ന അധാ� വരവ� 7.48
കേ�	P രൂപയം	യം 7	റുന്നു.

ബ) കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല് നന്നുള്ളാ വരവും�ള് 

വQ�,  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  ഉല്പ	|ന�,  വപണ്ന�  എന്നവയു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ  വവധാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  എല്ല	
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  പ്രവര്Qക്കുന്നുണ്ട�.  ന	ഷിണ്ല്  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  7ഷിന്,
സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടകെന്റ് വവധാ കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്,  കെ7ഗ	സംJഡു�
സംJഡി�  ഹിബ്ബും�  കേപ	ലുംള്ളാ  ഐ  സം  ഏ  ആര്  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്  എന്നവ
വര്ഷി	വര്ഷിങ്ങളല്  ആര്ജ്ജ്കേക്കണ്ട  ഉല്പ്പ്	|ന  ലാക്ഷ+ങ്ങളു�  നശ്ചയംച്ച്�
നല്�യംട്ടുമുണ്ട�.  ഇപ്ര�	രമുള്ളാ  നരവധാ  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  �	ര+Qല്
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നശ്ചയംക്കകെപ്പ്ട്ട്  അളവല്  ഉല്പ്പ്	|ന�  നPത്തു�യു�  ആയംതീ�  വല്പ്പ്ന
നPത്തുകേമ്പ	ള്  അതീ�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ്  വരവ	യം
�ണ്ക്കകെലാടുക്കു�യു�  കെചയ്തുവരുന്നുണ്ട�.  ആയംതീന	ല്  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്
വറ്റുവരവും�ളല്  ഒരു  നശ്ചതീഭാ	ഗ�  7റ്റു  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളല്  നന്നുള്ളാ
വരവും�ള	കെണ്ന്നുവരുന്നു.  ഇവ  അതീതീ�  കെപ്ര	ജിക്ട�  ശാJര്ഷി�Qകേലാ	
ആഭാ+ന്തരവരു7	നQകേലാ	  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  ആര്.എ2�
വരവും�ണ്ക്കു�ളല് വലായം വ+തീ+	സം7	വും� സം�ഭാവക്കു�.

ഉ|	ഹിരണ്7	യം പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &  കെസംന്Oല് നഴ്സ്റിയുകെP  6120  ശാJര്
ഷി�Qല് പ്രവര്Qക്കുന്ന ആര്.എ2കെന്റ് 2018-19  വര്ഷികെQ �ണ്ക്കു�ള്
ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

6120 ആര് എ2� കെചലാവ� 1,18,56,917

6120 ആര് എ2� വരവ� 1,18,81,239

വ+തീ+	സം� 24322

ഈ കേ�ന്ദ്രQല് വQ� നPJല് വസ്തുക്കള് എന്നവയുകെP ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെപ്ര	ജിക്ടു�ളു� കെചലാവും� ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെപ്ര	ജിക്ട� കെചലാവ�

20020- Annual Plan 2017 -18 continuing project / Spill over
strengthening production of quality planting materials and

bioinputs in KAU "Seed and Nurssery Programme" 
599748

[8287] - National Horticultural Mission on Spices and Aromatic
plants.

801913

ആകെ� 14,01,661
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ഉല്പ്പ്	|നപ്രക്രയംയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഇത്രംയു�  തു�  കെചലാവഴിച്ച്കേപ്പ്	ള്
അതീല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട് ഉല്പന്നങ്ങളല് നന്നുള്ളാ വരവ� റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടകെന്റ്  വരവ	യം	ണ്�  �ണ്ക്കകെലാടുQരക്കുന്നതീ�.  വല്പന  കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംറി	യം  യുകെസംയം�  വല്പ്പ്ന റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�  2018-19  വര്ഷികെQ
ആകെ�  വറ്റുവരവല്  5,91,064/-  രൂപ  എന്.എച്ച്�.എ�   കെപ്ര	ജിക്ടകെലാ
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  വല്പ്പ്ന  നPQയം  ഇനQകെലാ  വരവ	ണ്�.  ഇത്രംയു�  തു�
കേ7ല് വരവല് കുറിച്ച്	ല് ഈ യൂനറ്റ്കെന്റ് പ്രവര്QനQല് വരവല് കൂടുതീല്
കെചലാവുംവന്നതീ	യം �	ണ്	�.

6120 ആര് എ2ല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയം
വരവ�

1,18,81,239

എന് എച്ച്� എ� വരവ� കുറിച്ചുള്ളാ തു�
(1,18,81,239 - 5,91,064)

1,12,90,175

യംഥാ	ര്ഥാ വരവ� കെചലാവ� വ+തീ+സം�

11290175 1,18,56,917 (-)5,66,742

കേ7ല്  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഈ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല്
5,66,742/-രൂപയം	ണ്�  വരവല്  കൂടുതീല്  കെചലാവ	യം  വന്നരക്കുന്നതീ�.
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംര്ക്കുലാര്  നമ്പര്  ആര്4/64831/22-09-2017
പ്ര�	ര�  ഇQര�  പ്രവണ്തീ�ള്  പ	Pകെല്ലന്ന�   നര്കേÚശാക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�,
ഇതീര കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP വരു7	ന� ആര്.എ2കെന്റ് ഭാ	ഗ7	വുംന്ന രJതീ ഇകേപ്പ്	ഴു�
തുPരുന്നു.  ഇQരQല്  ആര്  എഫു�ളുകെP  വരവും�ളല്  നന്നു�  വവധാ
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  ഭാ	ഗ7	യം  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  വല്പ്പ്ന
വരവ�  കുറിച്ച്	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ആര്.എ2�  വരവും�ണ്ക്കു�ളല്
വലായം വ+തീ+	സം� വകേന്നക്കു�. 
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സം) കേസംവനമൂലാ+� അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നല്ല.

റികേവ	ള്വങ്ങ�  2ണ്ടു�ളുകെP  പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
ശാ	സ്ത്രജ്ഞാര്,  2	� ജിJവനക്ക	ര്,  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള് തുPങ്ങയംവരുകെP കേസംവന�
വ+	പ�7	യം ഉപകേയം	ഗച്ചു വരുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് അവരുകെP കേസംവന മൂലാ+� P
2ണ്ടു�ളുകെP കെചലാവ� ഇനQല് ഉള്കെപ്പ്P	റില്ല. ആയംതുകെ�	ണ്ട� ആര്.എ2�
കെചലാവും�ളുകെP വ+	പ്തി �ണ്ക്കു�ളല് കൃതീ+7	യം പ്രതീ2ലാക്കുന്നല്ല.

ഡി) കേ�	ര്പ്പ്സം� തു�  - നശ്ചതീ പരധാ പ	ലാക്കുന്നല്ല.

കേ�രള	  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  റികേവ	ള്വങ്ങ�  2ണ്ട�  പ്രവര്Qന
7	ര്ഗ്ഗകേരഖ  (R2/65600/11  dt.22-11-2012)  പ്ര�	ര�  തുPര്ച്ച്യം	യം
ആര്.എഫു�ളല് മുന്വര്ഷികെQ കെചലാവകെന്റ്  50%  കേ�	ര്പ്പ്സം�  തു�യം	യം
നJക്കവയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  വരവുംതു��ള്  പ്രതീ7	സം�  ��പ�.കേO	ളര്ക്ക�
കൈ�7	റു�യു�  ഡി7	ന്റ്�  അനുംസംരച്ച്�  കെചലാവന	യുള്ളാ  തു��ള്
��പ� കേO	ളര് തീരകെ� നല്കു�യു� കേവണ്�. ചുരുക്ക പറിഞ്ഞ	ല് കേ�	ര്പ്പ്സം�
തു��ള്  കെചലാവ	�	കെതീ  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു�,  തീല്ക്ക	ലാ�  ആവശാ+ങ്ങള്ക്ക�
എടുക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്  എത്രംയു�  കെപകെട്ട്ന്ന�  P  തു�  തീരകെ�
നകേക്ഷപകേക്കുണ്ടതു7	ണ്�.  എന്ന	ല്  വ	ര്ഷി��ണ്ക്കു�ളല്  എവകെPയു�
തീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ആകെ�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ളുകെP
കേ�	ര്പ്പ്സം�  തു�  പ്രകേതീ+�7	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
നJക്കയംരപ്പ്ല് ഇതീ� പ്രകേതീ+�7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�. 

2018-19  വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളുകെP ആകെ�
കെചലാവ�  26.96  കേ�	P  രൂപയം	ണ്�.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  ഈ  കെചലാവകെന്റ്
50%7	യം 13.48  കേ�	P രൂപ വവധാ ആര്.എ2� അക്ക�ണ്ടു�ളലാ	യം കേ�	ര്
പ്പ്സം� തു�യംനQല് നJക്കയംരപ്പ്� ഉണ്ട	യംരക്കണ്�. വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ
നJക്കയംരപ്പ്ല്  ആര്  എ2�  കേ�	ര്പ്പ്സം�  തു�  കേവര്തീരച്ച്�
കേരഖകെപ്പ്ടുQ	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന ഈ ഇനQകെലാ നJക്കയംരപ്പ്�  തു�യംല്
വ+ക്തതീ  ഇല്ല.  പലാ  ആര്.എ2�  യൂനറ്റു�ളുകെPയു�  നJക്കയംരപ്പു�ള്
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കേ�	ര്പ്പ്സം�  തു�യുകെP  പരധായംലും�  കുറിഞ്ഞുള്ളാ
നJക്കയംരുപ്പു�ള് �	ണുന്നുണ്ട�. ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.
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ക്ര7
നമ്പര് കേസ്റ്റംഷിന്

2018-19
ആര് എ2�

ആകെ�
കെചലാവ�

കേ�	ര്പ്പ്സം�
തു�യം	യം
സൂക്ഷകേക്ക
ണ്ട�കെചലാവ
കെന്റ് 50%

നലാവകെലാ
നJക്കയംര

പ്പ്�
കുറിവ�

1
�	ര്ഷി� സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	

കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�(101)
1393892 696946 571539 125407

2 കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1545092 772546 501107 271439

3 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3602277 1801138 752791 1048347

4 സം ആര് എസം�
7	Pക്കQറി

7112908 3556454 2022719 1533735

5 എ2� എസം� ആര്
എസം�, സം|	നന്ദപുര�

2537336 1268668 952026 316642

6 എ ആര് എസം�
ച	ലാക്കുP

2558731 1279365.5 1104176 175189.5

7 എസം� P യു,
കെവള്ളാ	നക്കര

17990766 8995383 487986 8507397

8 കെ� വ കെ� തൃശ്ശിര് 4946299 2473149 2057260 415889

9 എ P ഐ സം 7ണ്ണുQ 19724022 9862011 4038608 5823403

10
കെ7ക്ക	നക്കല് സംബ്ബ്�

ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

999917 499958 200000 299958

11

എ ഐ എന് പ ഓണ്
കെ7ഡിസംനല്

&ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

2668383 1334191 260534 1073657

12 എ ആര് എസം� 7ണ്ണുQ 26984502 13492251 8259747 5232504

13 കേ�	ക്കനട്ട്� 7ഷിന് ,
പPന്നക്ക	P�

2773776 1386888 559792.25 827095.75

14 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് 728954 364477 254177 110300
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കെസംന്റ്ര് , 7ണ്ണുQ

ആകെ� 9,55,66,855 4,77,83,425 2,20,22,462
2,57,60,963.

25

(ഒന്നല്  കൂടുതീല്  ആര്  എഫു�ള്  പ്രവര്Qക്കുന്ന  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  എല്ല	�
കേചര്Q� ഒരു യൂനറ്റ്	യംട്ട്	ണ്� പരഗണ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�)

1-3-6-4 7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങള് അപൂര്ണ്ണ�

എണ്ണ�  കെ�	ണ്ടു�,  പ്രവര്Qനകേ7ഖലായുകെP  ബ	ഹുലാ+�  കെ�	ണ്ടു�  വരവും
കെചലാവും�ളുകെP  വ+	പ്തി  കെ�	ണ്ടു�  ആര്  എഫു�ളുകെP  വലുംപ്പ്�  വര്ഷി�പ്രതീ
കൂPവര�യം	ണ്�. കൂP	കെതീ                   പ്രവര്Qനകേ7ഖലായുകെP ബ	ഹുലാ+വും�
അതീകെന്റ്  സംങ്കിJര്ണ്ണതീ�ളു�  വര്ദ്ധക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  പര7തീ7	യം  ഒരു
7	ര്ഗ്ഗകേരഖ7	ത്രം7	ണ്�  (R2/65600/11  dt.22-11-2012)  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക� ആധാ	ര7	യംട്ടുള്ളാതീ�. 

സംര് വ്വ�ലാലാ	ശാ	ലായുകെP  പ്രഖ+	പതീ  ലാക്ഷ+ങ്ങള്  (കേ�രള	  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം7�,  ഖണ്ഡി�  5)  മുന്നര്Qകെക്ക	ണ്ടു  7	ത്രംകേ7
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ഏകെതീ	രു  പ്രവര്Qനങ്ങളു�  നPത്തുവ	ന്
സം	ധാക്കു�യുള്ളൂ.  എന്ന	ല്  �	ലാ	�	ലാങ്ങളല്  തീJരു7	നക്ക	വുംന്ന
പ്ര�	രമുള്ളാ  7റ്റ്�  ലാക്ഷ+ങ്ങളല്  (നയം7  പ്ര�	രമുള്ളാ  4-ാ	7കെQ  ലാക്ഷ+�)
കെപടുQ  റികേവ	ള്വങ്ങ�  2ണ്ട�  പ്രവര്QനകെQ  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�  പ്ര�	രകേ7	
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ജിനറില് ��ണ്സംല്/എക്സി�¡ട്ട്Jവ� ��ണ്സംല് തീJരു7	ന�,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉQരവ�  എന്നവ  മുകേഖനകേയം	  ഇകേന്ന	ള�
നയം7പര7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  2013-14,  2014-15  വര്ഷികെQ
ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും�,  പ്രകേതീ+�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും�  (കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)ജി1-
1110/15/01-04-2016)  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ഈ  പ്രവര്Qന�
നയം7പര7	ക്കു�കേയം	 പ്രവര്Qന 7	ര്ഗ്ഗകേരഖ പരഷ്കരക്കു�കേയം	 കെചയ്തിട്ട്ല്ല.
ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  22-09-2017  ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്
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സംര്ക്കുലാറില്( നമ്പര്  ആര്4/64831)  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ
പരഷ്കരക്കുകെ7ന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� ആയംതീ� നPപ്പ്	യംട്ട്ല്ല.

1-3-6-4 7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങള് അപൂര്ണ്ണ�

1-3-6-5 7	തൃ�	പര7	യം റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� യൂനറ്റു�ള്

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് വവധാ പ്രശ്നങ്ങള് നലാനല്ക്കുകേമ്പ	ഴു�  7	തൃ�	പര7	യം
പ്രവര്Qക്കുന്ന  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  യൂനറ്റു�ളു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കു�Jഴിലുംണ്ട�.  പര7തീ7	യം  ഭാ�തീJ�  സം	ഹിചര+ങ്ങള്
പര	7ധാ വനകേയം	ഗച്ചുകെ�	ണ്ട� 7�ച്ച് പ്രവര്Qന� �	ഴ്ചകെവയ്കുവ	ന് ഇQര�
യൂനറ്റു�ള്ക്ക�  സം	ധാക്കുന്നുമുണ്ട�.  അമ്പലാവയംല്  � �ഷി  വഗ+	നകേ�ന്ദ്ര�
ഇതീന�  ഒരു  7�ച്ച്  ഉ|	ഹിരണ്വും7	ണ്�.  �ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു  വര്ഷികെQ  P
കേ�ന്ദ്രQകെന്റ് �ണ്ക്കു�ള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

വര്ഷി� വരവ� കെചലാവ� കെചലാവല്
കൂടുതീല് വരവ�

2016-17 15655213 12327722 33,27,491

2017-18 30862301 12077561 1,87,84,740

2018-19 29174606 22147982 70,26,624

ആകെ� 7,56,92,120 4,65,53,265 2,91,38,855

പര7തീ7	യം 7നുംഷി+കേശാഷിയു� (ശാ	സ്ത്രജ്ഞാന്7	ര്(3) , 2	� ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന്7	ര്
(1),ഭാരണ്വഭാ	ഗ�  ജിJവനക്ക	ര്(6),സ്ഥാര  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്  (ഇല്ല))കുറിഞ്ഞ
അളവലുംള്ളാ  ഭൂവസ്തൃതീയു�  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുQ  7�ച്ച്  പ്രവര്Qന�
�	ഴ്ചവയ്ക്കുവ	ന് ഈ കേ�ന്ദ്രQന� സം	ധാക്കുന്നുണ്ട�. ഇതീ� 7	തൃ�	പര7	ണ്�.
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1-3-6-6 റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളുകെP പ്ര	ധാ	ന+വും� സം	ദ്ധ+തീ�ളു�

�	ര്ഷി�  കേ7ഖലായംകെലാ  വവധാ  ഗകേവഷിണ്ങ്ങള്ക്കു�  പഠന  പ്രവര്
Qനങ്ങള്ക്കു7	യം  കേ�രളQലാകേങ്ങ	ള7കേങ്ങ	ള�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  7റ്റ്�  സം�ര�ഭാങ്ങളു�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  കൃഷി  സ്ഥാലാങ്ങളുകെPയു�  �	ര്ഷികേ�തീര  ഭൂ7യുകെPയു�
പരപ	ലാന� സംര്ക്ക	ര് ധാനസംഹി	യംങ്ങള് കെ�	ണ്ട� 7	ത്രം� സം	ധാക്കുന്നതീല്ല.  
ശാമ്പള�,  കെപന്ഷിന്  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്  എന്നവയ്ക്കുകേപ	ലും�  പദ്ധതീകേയംതീര
ധാനസംഹി	യം�  തീ�യം	കെതീ  വരുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്    7	തൃ�	പര7	യം
പ്രവര്Qക്കുന്ന റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ടു�ളുകെP പ്ര	ധാ	ന+� വളകെര വലുംതീ	ണ്�.

ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യുള്ളാ ധാനസംഹി	യം� പ്രതീവര്ഷി� ഭാJ77	യം
അളവല്  കുറിഞ്ഞുവരുന്ന  ഒരു  സ്ഥാതീ  കൂP  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അഭാമുഖJ�രക്കുന്നുണ്ട�. അതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംmന്ത7	യം  തീകെന്ന  2ണ്ടു�ള്  �കേണ്ടകേQണ്ട  അവസ്ഥാ
സം7Jപഭാ	വയംല് ഉണ്ട	കേയംക്ക	�.  ഇQര� സം	ഹിചര+ങ്ങളല് റികേവ	ള്വ�ഗ�
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2ണ്ടു�കെള  വലാകെയം	രു  സം	മ്പQ�  കേõ	തീസ്സ്	ക്ക7	റ്റ്	വുംന്നതീ	ണ്�.
കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്�  സംmന്ത7	യം  1260.6142  കെഹിക്ടര്  ഭൂ7
കൈ�വശാമുണ്ട�.  കൂP	കെതീ  ആവശാ+7	യം  7നുംഷി+വഭാവകേശാഷിയു�
സം	കേങ്കിതീ�പന്ബലാവും�  കൈ�മുതീലാ	യംട്ടുമുണ്ട�.  ഇവകെയം  കൃതീ+7	യം
ആസൂത്രംണ്കേQ	കെPയു�  2ലാപ്ര|7	യം  നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	നകേQ	കെPയു�
പ്രകേയം	ചനകെപ്പ്ടുത്തു�യം	കെണ്ങ്കില്  ആര്.എഫു�ള്ക്ക�  തീJര്ച്ച്യം	യു�
കേ7ല് ആവശാ+�തീ�ള് നറികേവറ്റുന്ന തീലാQകേലാക്ക� ഉയംരുവ	ന് സം	ധാക്കു�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� പ്രവര്Qനങ്ങള് നയം7പര7	കേക്കണ്ടതു� പ്രവര്
Qന7	ര്ഗ്ഗകേരഖ പരഷ്ക്കരച്ച്� പ്ര	കേയം	ഗ�വും� സം7ഗ്രിവും7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

2

7റ്റു  വരവും�ളു�  കെചലാവും�ളു�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല് ഉള്കെപ്പ്ടുQ	Qവധാ�
കൃതീ+7	യം  �ണ്ക്കു�ള്  സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഐ.സം.എ.ആര്.-  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ               7	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ളല് പ്രതീപ	|ക്കുന്നതു കേപ	കെലാ റികേവ	ള്
വങ്ങ� 2ണ്ടകെന്റ് �ണ്ക്കു�ള് “Profit & Loss and Balance Sheet  ” രJതീയംല്
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3
കേ�	ര്പ്പ്സം� തു��ള് വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് വ+ക്ത7	യം 
കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

4
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ള്“commercially  viable  and  sustainable,  to  reduce
dependence  on  Govt./Non-Plan  grants  ” എന്നJ  ലാക്ഷ+ങ്ങളകേലാകെക്കത്തുന്ന
രJതീയംകേലാക്ക� 7�ച്ച് രJതീയംല് ആസൂത്രംണ്� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

5 അക്ക�ണ്ടബലാറ്റ്യു� നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	നവും� 2ലാപ്ര|7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-7 ലാക്ഷ+പ്ര	പ്തിയംകെലാQ	കെതീ കേപ	കുന്ന എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്.

ലാക്ഷ+� എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP  സൂക്ഷപ്പ്�,  വതീരണ്�  എന്നവ
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തൃപ്തി�ര7	യം  രJതീയംലാ	കേണ്	  പ്രവര്Qക്കുന്നതീ�  എന്നുള്ളാ
പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�
i) കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7�
ii) കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�

കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  വവധാ  കേ7ഖലാ�ളല്  പ്ര	വJണ്+�
കെതീളയംക്കുന്ന  അര്ഹിര	യം  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കു�  അദ്ധ+	പ�ര്ക്കു�
കേപ്ര	ത്സാ	ഹിനവും�  സം	മ്പQ�  പന്തുണ്യു�  നല്കുന്നതീനും�  സംമൂഹിQകെന്റ്
കെ7	QQലുംള്ളാ  ഗുണ്�	�ക്ഷ  ലാക്ഷ+7ട്ടു�  അഭാÊ|യം�	�ക്ഷ�ള	യം
വ+ക്ത�ളു�  സം�ഘPന�ളു�  വവധാങ്ങള	യം  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്
ഏര്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീകെന്റ്  പ്രവര്Qന�  സം�ബന്ധിച്ച്
വ+വസ്ഥാ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രൂപJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്
5/16.06.2020 ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപP  പ്ര�	ര�  �	ര്ഷി�സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  37  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള	ണ്� നലാവലുംള്ളാതീ�(അനുംബന്ധി�
9).  ഇവയുകെP  സൂക്ഷപ്പ്�,  വതീരണ്�  എന്നവ  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP പ്രവര്Qന� തൃപ്തി�ര7ല്ല.

1-3-7-1 എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� പ്രവര്QനQന� വ+വസ്ഥാ�ള്
രൂപകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല

1971-കെലാ കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7� അധാ+	യം�  II  വകുപ്പ്�
7(17)  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ലാക്ഷ+ങ്ങള്
സം	ക്ഷ	ത്ക്കരക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം  എല്ല	  പ്രവര്Qനങ്ങളു�
ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതീന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അധാ�	രമുണ്ട�.  അതുപ്ര�	ര�
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്  ഏര്കെപ്പ്ടുQ	വുംന്നതു�  അവയുകെP  പ്രവര്QനQന�
വ+വസ്ഥാ�ള് ചട്ട്കെപ്പ്ടുQ	വുംന്നതു7	ണ്�. സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്� നമ്പര് 17311/എജി.പ 5/72/
എഡി/19-08-1971,  അ7ന്റ്�കെ7ന്റ്� നമ്പര് ജിഎ/21591/എ 3/81/12-02-82  പ്ര�	ര�
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP  പ്രവര്Qന�  സം�ബന്ധിച്ച്�  അക്ക	|7ക്ക�
��ണ്സംല്  റിഗുകേലാഷിനും�ള്  തീയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�  [ഖണ്ഡി�  3(viii)-  to“
make  regulations  for  accepting  endowments  and  for  award  of  freeship,
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fellowship, scholarship, bursaries and prizes subject to the provisions in the
Act  and  Statutes]. ഇപ്ര�	ര�  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്ല്  കൃതീ+7	യം  നര്കേÚശാ�
നലാനല്ക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  അക്ക	|7ക്ക�  ��ണ്സംല്  റിഗുകേലാഷിനും�ള്
തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ട്ല്ല.  1975  മുതീല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള്
ഏര്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ഇവയുകെP  പ്രവര്QനQന�  വ+വസ്ഥാ�ളു�
7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു�  ന	ളതുവകെരയം	യം  രൂപകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല  എന്നതീ�
ഗ�രവ�ര7	യം അന	സ്ഥായം	ണ്�.

1-3-7-2 എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള് നര്ജിJവ�

ആകെ�യുള്ളാ  37  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളല്  6  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള	ണ്�
സംജിJവ7	യം നല്�വരുന്നതീ�(അനുംബന്ധി� 9, ക്ര7നമ്പര് 10,23,30,33,36,37).
ബ	ക്കയുള്ളാ  31  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളു�  നര്ജിJവ7	ണ്�.  നകേക്ഷപത്തു�
കുറിവ	യംതീന	ല്  അവയംല്  നന്നു�  ലാഭാക്കുന്ന  പലാശാ  തുച്ഛ7	യം
സം	ഹിചര+Qല്  ഭൂരപക്ഷ�  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളു�
നര്ജിJവ7	യംരക്കുന്നുകെവന്ന	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിനുംള്ളാ  (29/14.07.2020)
7റുപPയംല്      സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീര് വശാ|J�രണ്� നല്�യംതീ�.

1-3-7-3 എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� നകേക്ഷപ�- കുറിഞ്ഞ തു� പരധാ നശ്ചയംച്ചു -
ഉQരവ� പ	ലാക്കുന്നല്ല.

Acad/എ 2/30702/98(i)/22.06.2002  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  കുറിഞ്ഞ
എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്�  നകേക്ഷപത്തു�  വ+ക്ത�ളല്  നന്നു�  10,000/-  രൂപയം	യു�
സ്ഥാ	പനങ്ങളല്  നന്നു�  1,00,000/-  രൂപയം	യു�  വര്ദ്ധപ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  തുPര്ന്ന�
Acad/സം  2/913(iii)/21.08.2004  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  യംഥാ	ക്ര7�  50,000/-,
1,00,000/-  എന്നങ്ങകെന  വര്ദ്ധപ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  ഉQരവും�ള്ക്കു
കേശാഷിവും�  കുറിഞ്ഞ  നകേക്ഷപത്തു�	പരധാ  പ	ലാക്ക	കെതീ  എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്�
ആര�ഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇപ്ര�	ര�  പരധാ  പ	ലാക്ക	കെതീ  എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്�
ഏര്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	ല്  നകേക്ഷപQന്കേ7ല്  ലാഭാക്കുന്ന  പലാശാ
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ന	77	ത്രം7	വുംന്നതീനും�  എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള്  നര്ജ്ജ്Jവ7	കുന്നതീനും�
�	രണ്7	കുന്നുണ്ട�.  നശ്ചതീ കുറിഞ്ഞ പരധായംല്ല	Q എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP
കേ�	ര്പസം�  നകേക്ഷപ�  വര്ദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  അധാ�  �തീര്
എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റ്� |	തീ	ക്കളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്തീ	യു� �	ണുന്നല്ല

1-3-7-4 എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� നകേക്ഷപ� - പലാശാ യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 7	റ്റുന്നു.

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�  നകേക്ഷപQകേന്മാല്  ലാഭാക്കുന്ന  പലാശാ,  ആയംതീകെന്റ്
പ്രവര്QനQന�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീനും  പ�ര�  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റുന്നതീ	യം  �	ണുന്നു.  ഉ|	ഹിരണ്Qന�  1981-ല്
ആര�ഭാച്ച്  കേ�രള  കേസ്റ്റംറ്റ്�  കേ�	-ഓപ്പ്കേറിറ്റ്Jവ�  ബ	ങ്കി�  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
കേ�	ര്പ്പ്സം�  തു�യം	യം  1,00,000/-  രൂപയുകെP  2003  മുതീല്  2013  വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവകെലാ  പലാശാ  72,000/-  രൂപ  16.06.2018 ല്  ��കേ89	ളറുകെP  കൈപ്ര�
അക്ക�ണ്ടല് നകേക്ഷപച്ച്ട്ടുണ്ട�. (അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 57006542741) 01.04.2013
മുതീല്  നകേക്ഷപQകേന്മാലുംള്ളാ  പലാശാ  ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.  7	ത്രം7ല്ല  ഈ
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�  നര്ജിJവവും7	ണ്�.  നര്ജിJവ7	യം  7റ്റ്�
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP  �	ര+Qലും�  പലാശാ  ��കേ89	ളറുകെP  അക്ക�ണ്ടല്
നകേക്ഷപക്കു�യം	ണ്�  കെചയ്യുന്നതീ�.  ഇതീ�  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP
ഉകേÚശാ+ലാക്ഷ+ങ്ങള്ക്ക�  എതീര	ണ്�.  ഒപ്പ്�  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്
നര്ജിJവ7	കുന്നതീനും� �	രണ്7	കുന്നു. ഇതീ� ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-7-5 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വഭാജിന� - 7റ്റ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകെP
പ്രവര്Qനകേ7ഖലായു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് എകേന്റ്	വ്കെ7ന്റു�ള് കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല.

2011 ല് കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വഭാജിച്ച്� 2ഷിറിJസം�,  കെവറ്റ്നറി
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള് രൂപJ�രച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഈ                           സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകെP      പ്രവര്Qനകേ7ഖലായു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്            എന്
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കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്    ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പ

ര്
കേപര�

ഏര്
കെപ്പ്ടുQ

യം
വര്ഷി�

അക്ക�ണ്ട�
നമ്പര്

കേ�	ര്
പ്പ്സം�
തു�

�	ലായംള
വ�

വ	ര്
ഷി�

പലാശാ 

1

Oവ	ന്2� കൈലാവ�
കേസ്റ്റം	ക്ക� ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്�

അകേസം	സംകേയംഷിന് അവ	ര്
ഡി�

15/05/20
01

JK NO.172229/
799010500683

379
2867 1 വര്ഷി� 244

2
VIII ഡിയംറി ഇന്ഡിസ്ട്രാ

കേ�	ണ്2റിന്സം�
കേഗ	ള്ഡി� കെ7ഡില്

31/07/20
00

JK No.172712/
7990105007140

71
5500 1 വര്ഷി� 468

3
കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി കേ�	കേളജി�
അലുംമ്നി അകേസം	സംകേയംഷിന്

കൈപ്രസം�

25/09/20
00

AA No.177923 /
7990105005101

81
10000 5 വര്ഷി� 850

4
കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി കേ�	കേളജി�
അലുംമ്നി അകേസം	സംകേയംഷിന്

കൈപ്രസം�

25/09/20
00

AA No.177922 /
7990105005101

69
2500 5 വര്ഷി� 213

5 2ഷി� കേപ്ര	സംസം�ഗ�
കെബസ്റ്റം� സ്റ്റുഡിന്റ്� അവ	ര്ഡി�

07/10/20
00

AA NO
239129

/799010500787
484

1000 1 വര്ഷി� 85

6

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുംമ്നി

അകേസം	സംകേയംഷിന്
കെ7ഡില് (അഡിJഷിണ്ല്  

കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

26/10/20
05

AA NO
239409/

799010500835
545

12250 1 വര്ഷി� 980

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�  സം�ബന്ധിച്ച്  കെപ	തുവ+വസ്ഥാ�ളു�  7	ന|ണ്ഡിങ്ങളു�
രൂപകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു�,  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP  പ്രവര്Qന�  കൂടുതീല്
സംജിJവ7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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2

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ളുകെP പലാശാ കെപ	തു അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  7	റ്റുന്ന രJതീ
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതു�  ഇപ്ര�	ര�  കെപ	തു  അക്ക�ണ്ടല്  നകേക്ഷപച്ച്  പലാശാ
അതീതീ�  നകേക്ഷപങ്ങകേള	P�  കേചര്Q�  സ്ഥാരനകേക്ഷപ�  നPത്തുന്നതീനും�
ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  സുവ+ക്ത7	യം  �ണ്ക്കു�ള്  സൂക്ഷക്കുന്നതീനും�
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്ക്ക�  നശ്ചയംച്ച്  കുറിഞ്ഞ  തു�  നല്�യംട്ട്ല്ല	Q
|	തീ	ക്കളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നകേക്ഷപസം�ഖ+  വര്ദ്ധപ്പ്ച്ച്�  അപ്ര�	ര�
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്              പ്രവര്Qനസംജ്ജ്7	ക്കുന്നതീകേന	
അല്ല	കെയംങ്കില് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	2ണ്ടകേലാക്ക� തു� മുതീല്ക്കൂട്ടുന്നതീകേന	
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

4 7റ്റ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  കൈ�7	കേറിണ്ട  എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്
കൈ�7	കേറിണ്ടതീ	ണ്�. 

5
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്  യംഥാ	സം7യം�  പുതുകേക്കണ്ടതു�,
പലാശാ              ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് കേരഖകെപ്പ്ടുQ
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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1-3-8   സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെPയുള്ളാ
നയം7നQലും�  ശാമ്പളനര്ണ്ണയംQലും�  അവ+ക്തതീ.

ലാക്ഷ+� സ്ഥാര  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  ശാമ്പള  നര്ണ്ണയം�,  ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�,
കെപന്ഷിന്  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്,  കേസംവന  കേവതീന  വ+വസ്ഥാ�ള്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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എന്നവയംകെലാ അപ	�തീ�ളുകെP പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� i) കേ�രള സംര്വ്വJസം� ചട്ട്ങ്ങള്
ii) കൃഷി 2	� വകുപ്പ്കെന്റ് വവധാ ഉQരവും�ള്

സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെPയുള്ളാ നയം7ന� , 
ശാമ്പളനര്ണ്ണയം� എന്നവയംല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല് അവ+ക്തതീ�ള്
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.

1-3-8-1 തീന്വര്ഷി അപ	�തീ�ള്  

�	ഷിmൽ  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം  നയം7ക്കുകേമ്പ	ള്  നലാവലുംള്ളാ  ശാമ്പളകെ×യംലും�ളല്
ഏറ്റ്വും� തീ	ഴ്ന്ന നരക്കകെന്റ് 7ന7Qലാ	ണ്� ശാമ്പള� നര്ണ്ണയംകേക്കണ്ടതീ� എന്നു�
സം	മ്പQ�	നുംകൂലാ+ങ്ങൾക്ക�  കേജി	ലായംൽ  പ്രകേവശാക്കുന്ന  തീJയംതീ  മുതീൽ
7	ത്രംകേ7  അർഹിതീയുണ്ട	കു�യുള്ളു  എന്നു�  വ+ക്ത7	ക്കുന്നു.  എന്ന	ല്
മുൻ�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP  നയം7ന�  നPത്തുകേമ്പ	ൾ  പ്ര	ബലാ+QJയംതീയംല്
സം	ങ്കില്പ്പ്�  ശാമ്പള  നർണ്ണയം�  നPകേQണ്ടതുകേണ്ട	  എന്നതീകെന
സം�ബന്ധിച്ചു�  തുPർന്ന�  വ	ര്ഷി�  ഇൻക്രകെ7ന്റു�ൾ  അനുംവ|ച്ച്�  ശാമ്പള�
ഉയംര്Qനൽകുന്നതീകെനക്കുറിച്ചു�  കേ7ൽ  ഉQരവും�ളൽ  വ+ക്തതീയംല്ല.  ഈ
അവ+ക്തതീ�ള്  മൂലാ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  �Jഴില്  വരുന്ന  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് വ+തീ+സ്ത രJതീയംലാ	ണ്�  ശാമ്പളനര്ണ്ണയം�  നPQ  വരുന്നതീ�.
ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് തീ	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു

എ) പ്ലാ	ൻ�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന് & കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  21/06/13  കെലാ  ജിഎ/എ2�2/2454/06
ഉQരവുംപ്ര�	ര� 1/1/2012 മുതീൽ മുൻ�	ലാ പ്ര	ബലാ+കേQ	കെP നയം7ന� ലാഭാച്ച്
പ്ലാ	ൻ�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &  കെസംന്Oല് നഴ്സ്റിയംകെലാ സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം
ശ്രീJ7തീ.  പങ്കിജിവല്ല ഇ.  ബ.  22.6.2013  ൽ  കേജി	ലായംൽ  പ്രകേവശാച്ചു.  തുPർന്ന�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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22/06/13-ല്  8500-13210  എന്ന കെ×യംലാൽ  8500/-  ശാമ്പള7	യം നശ്ചയംച്ചു.
അടുQ  ഇൻക്രകെ7ന്റ്�  22.6.2014  ൽ  നൽ�.  മുൻ�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP
നയം7ന� ലാഭാച്ച്  1.1.2012-ല് സം	ങ്കില്പ� ശാമ്പളനര്ണ്ണയം� നPQയംതീ	യം
�	ണുന്നല്ല.

ബ) പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, അമ്പലാവയംല് 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  7/6/2010  കെലാ  ജിഎ/എ2�2/2556/08  (IV)  എന്ന
ഉQരവ� പ്ര�	ര� 24.8.2009 മുൻ�	ലാ പ്ര	ബലാ+കേQ	കെP ശ്രീJ7തീ. സുഹിറികെയം
സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം  നയം7ച്ചു.  കേജി	ലായംൽ  പ്രകേവശാച്ച്  1/10/2009  ന�
8500-13210  എന്ന കെ×യംലാല്  8500  രൂപ ശാമ്പള7	യം നശ്ചയംച്ചു.  തുPർന്ന�
1.8.2010,  1.8.2011  എന്നJ വര്ഷിങ്ങളല് മുൻ�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP നയം7ന�
നല്�യം �	ലായംളവ� ഉള്കെപ്പ്ടുQ ഇൻക്രകെ7ന്റു�ള് നല്�ക്ക	ണുന്നു.

സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെPയുള്ളാ  നയം7ന�,
ശാമ്പള  നര്ണ്ണയം�,  വ	ര്ഷി�  ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�  അനുംവ|ക്കല്  എന്നJ
വഷിയംങ്ങളല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നലാനല്ക്കുന്ന
അവ+ക്തതീയു�,ആശായംക്കുഴിപ്പ്വും�  കേ7ല്  ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങളല്  നന്ന�
വ+ക്ത7	ണ്�. ഇതുസം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qന� 7/7/20 ന� കേലാബര്
ഓ2Jസംര് നല്�യം 7റുപP തൃപ്തി�ര7ല്ല.

1-3-8-12 മുന്വര്ഷി അപ	�തീ�ള്  

2017-18  വര്ഷികെQ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഖണ്ഡി�  1-3-4  (e)ല്  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്കുPശ്ശി�  പലാശാ  അധാ�
�	ലായംളവകേലാക്ക� അനുംവ|ച്ചു എന്ന  പര	7ര്ശാ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംരുന്നു.  ഈ
അപ	�തീ 2018-19 വര്ഷിQലും� പലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും� ആവര്Qച്ച്ട്ടുണ്ട� (ഉ|	:
ആര്.എ.ആര്.എസം�  അമ്പലാവയംല്).  ഖണ്ഡി�  1-3-4  (g)  ല്  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  ഡിബള്  കേവജി�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങളു�
ഉQരവും�ളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പുറികെപ്പ്ടുവകേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്ന�
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നര്കേÚശാച്ച്രുന്നു.  എന്ന	ല്  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  നലാവല്
7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങളു� ഉQരവും�ളു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ട്ല്ല. 

നര്കേÚശാങ്ങള്

1

സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP  നയം7ക്കുകേമ്പ	ള്
ശാമ്പള  നര്ണ്ണയം�  നPത്തുന്ന  വധാ�,  വ	ര്ഷി�  ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�
അനുംവ|ക്കല് എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച്�  വ+ക്ത7	യം 7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങള്
പുറികെപ്പ്ടുവകേക്കണ്ടതു�,  ഇതീനനുംസൃതീ7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �Jഴികെലാ
വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലുംPനJള�  സം7	ന7	യം  രJതീ  പന്തുPരുന്നുകെണ്ടന്ന�
ഉറിപ്പുവരുകേQണ്ടതു7	ണ്�.

2  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  കേസംവന  കേവതീന  വ+വസ്ഥാ�ള്
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് ആവഷ്കരക്കു�
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1-3-9  7ര	7Q� പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം ലാഭാക്കുന്ന സം�സ്ഥാ	ന പദ്ധതീ
ധാനസംഹി	യംങ്ങള് വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിക്കുന്നു. 
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ലാക്ഷ+�

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്  വ	ര്ഷി�  പദ്ധതീയംല്  വ�യംരുQ  വവധാ
7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  അനുംവ|ക്കുന്ന
2ണ്ടു�ളുകെP  വനകേയം	ഗ�  സംര്ക്ക	ര്  നര്കേÚശാ�
പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട	കേണ്	കെയംന്നു�  പ്രസ്തുതീ  2ണ്ടു�ളുകെP  �ണ്ക്കു�ള്
കൃതീ+തീകേയം	കെP പരപ	ലാക്കുന്നുകേവ	കെയംന്നുമുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�

i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7�, സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�
ii) കേ�രള 2ന	ന്ഷി+ല് കേ�	 ഡി�,കേ�രള ബജിറ്റ്� 7	നmല്, കേ�രള 
അക്ക�ണ്ട� കേ�	ഡി�
iii) വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ തു� അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ട� �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് 
സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുള്ളാ വവധാ ഉQരവും�ള്

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്,  ഐ.സം.എ.ആര്,  7റ്റ്�  ബ	ഹി+  ഏജിന്സം�ള്
എന്നവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അനുംവ|ച്ച്തു�  ��കേ89	ളര്  വഴിയു�  7റ്റ്�
കേസ്റ്റംഷിനും�ള്  /കേ�	കേളജു�ളല്  നന്ന�  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�
വവധാ  7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ളുകെP  നര്വ്വഹിണ്Qന	യം
കൈ�7	റിയംട്ടുള്ളാതു7	യം  2ണ്ടു�ള്  വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കുന്ന  രJതീ
വര്ഷിങ്ങള	യം  തുPരുന്നു. 2012-13  മുതീല്  2017-18  വകെരയുള്ളാ �	ലായംളവല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാച്ച്  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  പദ്ധതീ/പ്രകേതീ+�
സംഹി	യം പദ്ധതീ തു��ളുകെP വനകേയം	ഗ� സം�ബന്ധിച്ച് തീ	കെഴി വവരക്കുന്ന
വശാ|	�ശാങ്ങളല്    നന്നു�  2ണ്ട�  വ�7	റ്റ്ലാകെന്റ്  ആഴിവും�  പരപ്പു�
വ+ക്ത7	കുന്നു. 

പദ്ധതീ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  2ണ്ട�  അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ട�
�	ലാ	�	ലാങ്ങള	യം സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന ഉQരവും�ളല്
"അനുംവ|ച്ച്രക്കുന്ന  2ണ്ട�  നശ്ചതീ  ആവശാ+Qനും  കേവണ്ട  7	ത്രംകേ7
ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  പ	ടുള്ളൂ  എന്നു�  യം	കെതീ	രു  �	രണ്വശാ	ലും�  വ�7	റ്റ്” “

കെചലാവഴിക്ക	ന്  പ	Pല്ല  എന്നു�  വ+വസ്ഥായുണ്ട�” .  എന്ന	ല്  നശ്ചതീ
പ്രവ �Q�ള്ക്ക	യം  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�  ലാഭാച്ച്  സം�സ്ഥാ	ന
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  പദ്ധതീ/പ്രകേതീ+�  സംഹി	യം  പദ്ധതീ  തു��ള്  പലാകേപ്പ്	ഴു�,
അനുംവ|ച്ച്  പ്രവ �Q�ള്ക്ക�  ഭാ	ഗ�7	യം  7	ത്രം�  കെചലാവഴിക്കുന്നതീ	യു�
കേശാഷിക്കുന്ന തു� സംര്ക്ക	ര് അനും7തീയംല്ല	കെതീ 7റ്റ്�  പലാ ആവശാ+ങ്ങള്ക്കു�
വനകേയം	ഗക്കുന്നതീ	യു�  �	ണുന്നു.  പ്രവൃQ  പൂര്QJ�രണ്  കേശാഷി�
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വനകേയം	ഗക്ക	കെതീ  കേശാഷിക്കുന്ന  തു�  തു�  2സംക്കല്  പ്ലാ	ന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ധാന�	ര+ വഭാ	ഗQന� കൈ�7	റുന്നു7ല്ല.  

1-3-9-1 സംര്ക്ക	ര് അനും7തീ നല്കിയം ആവശാ+Qനല്ല	കെതീ 3,39,01,622/-രൂപ
26 പ്രവൃQ�ളല് നന്നു 7	ത്രം7	യം വ�7	റ്റ്

2ണ്ടുതീരച്ചുള്ളാ വനകേയം	ഗക്കണ്ക്കു�ള് സൂക്ഷക്ക	Q സം	ഹിചര+Qല്
2012-13  മുതീല്  2017-18  വകെര  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�  വവധാ
7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  ലാഭാച്ച്  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  പദ്ധതീ
/പ്രകേതീ+�  സംഹി	യം  പദ്ധതീ  തു��ളുകെP  വനകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ
�ണ്ക്കു�ള്,  ഓഡിറ്റ്ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  കേരഖ�ളു�  വവരങ്ങളു�
അPസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുQ  തീയ്യാ	റി	ക്കു�യുണ്ട	യം.  ആയംതുപ്ര�	ര�  26
പ്രവൃQ�ളല് നന്നു 7	ത്രം7	യം 33901622/-രൂപയം	ണ്� സംര്ക്ക	ര് അനും7തീ
നല്കിയം  ആവശാ+Qനല്ല	കെതീ  വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നതീ�.
സ്ഥാ	പനQല്  കൃതീ+7	യം  �ണ്ക്കു�ള്  സൂക്ഷക്ക	Qതീന	ല്  വ�7	റ്റ്യം
തു�യുകെP  വലുംപ്പ്�  ഇതീലും�  കൂPകേയംക്ക	�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ലാഭാ+7	ക്കയം
കേരഖ�ളുകേPയു�  വവരങ്ങളുകേPയു�  അPസ്ഥാ	നQല്  തീയ്യാ	റി	ക്കയം  പട്ട്�
അനുംബന്ധി� 11 ആയം കേചര്Qട്ടുണ്ട�. 

1-3-9-2 ലാഭാച്ച് തു�യംലും� അധാ�രച്ചുള്ളാ കെചലാവും�ള്

തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�
ലാഭാച്ച്തീകേനക്ക	ള് കൂടുതീല് തു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  കേ7ല് പര	7ര്ശാച്ച്
വ+വസ്ഥാ	ലാ�ഘനQകെന്റ്  കെതീളവ	ണ്�.  ഇപ്ര�	ര�  അധാ�കെച്ച്ലാവന	യം
വ�7	റ്റ്യം  2ണ്ടകെന്റ്  കേõ	തീസ്സ്�,  അനും7തീ  നല്കുയം  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകെP
അധാ�	ര� എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച്� കൂടുതീല് അകേനmഷിണ്� നPകേQണ്ടതുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര് 

പ്രവൃQയുകെP 
കേപര�

സം�സ്ഥാ	
ന പദ്ധതീ

വര്ഷി�

ലാഭാച്ച്
തു�

പ്രസ്തുതീ
പദ്ധതീക്ക�
കെചലാവഴിച്ച്

അധാ�
കെചലാവ�

7റ്റ്�
വവരങ്ങള്
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തു�

1

കേ7	കേഡികൈണ്കേസംഷിന്
ഓ2� �	സ്സ്� റു�,

കെവള്ളാ	നക്കര കേഹി	ര്
ട്ട്കേക്ക	ളജി�

2013-14 12 ലാക്ഷ� 1302175 (-)102715
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

2
ലാ	ബ� അപ്കേഗ്രി  കേഡിഷിന്,

കെവള്ളാ	നക്കര
കേ2	റിസ്ട്രാകേക്ക	ളജി�

2013-14 5 ലാക്ഷ� 766361 (-)266361
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

3
കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാവര്
ക്ക�കേഷി	പ്പ്� കെ�ട്ട്PQകെന്റ്

അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്
2014-15 1049000 1380116 (-)331116

അധാ��
കെചലാവഴിച്ചു

4
കെസംപ്റ്റ്�� P	ങ്കി� , കൈPപ്പ്� II
�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

2014-15 10 ലാക്ഷ� 1280089 (-)280089
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

5
കുPകെവള്ളാ പദ്ധതീ,

കെ7യംന്
�	മ്പസം�,കെവള്ളാ	നക്കര 

2014-15 14 ലാക്ഷ� 1460601 (-)60601
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

6
CRS പ	മ്പ	ടു�പ	റിയംകെലാ

കൈPപ്പ്� III �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്

2014-15 5 ലാക്ഷ� 548639 (-)48639
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

7
CRS പ	മ്പ	ടു�പ	റിയംകെലാ

സ്റ്റം	2� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്

2014-15 5 ലാക്ഷ� 645151 (-)145151
അധാ��

കെചലാവഴിച്ചു

8
എയ്സംറില് 2സ്റ്റം� കേK	ര്

നര്മ്മ്യു	ണ്�
2017-18

2ണ്ട�
ഡി.പ.പ

ക്ക�
ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല

3852144(പ്ര
വൃQ മൂലാ+�)

(-)1549721
�ര	റു�	ര
ന� 1549721
രൂപ നല്കി, 

1-3-9-3 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ബജിറ്റ്ല് വ�യംരുQ	Qതു� 7തീയം	യം
സം	മ്പQ� അനും7തീ ലാഭാക്ക	Qതു7	യം പ്രവ �Q�ള് 2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  

ഡിയംറിക്ടര് ഏകെറ്റ്ടുQ� നPQ �ര	റു�	ര്ക്ക� പണ്� നല്കു
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ബജിറ്റ്ല്  വ�യംരുQ	Qതു�  7തീയം	യം

സം	മ്പQ� അനും7തീ ലാഭാക്ക	Qതു7	യം പ്രവ �Q�ള് 2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  
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ഡിയംറിക്ടര് ഏകെറ്റ്ടുQ� നPQ �ര	റു�	ര്ക്ക� പണ്� നല്കുന്നതീ	യു� �	ണുന്നു.
2ണ്ടു�ളുകെP  ഇപ്ര�	രമുള്ളാ  വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
സം	മ്പQ�  അച്ച്Pക്ക7ല്ല	യ്മയുകെP  ഉQ7  ഉ|	ഹിരണ്7	ണ്�.
സംര്ക്ക	രകെന്റ്യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ധാന�	ര+  വഭാ	ഗQകെന്റ്യു�  7റ്റ്�
അധാ�	ര  സ്ഥാ	നങ്ങളുകേPയു�  അനും7തീയംല്ല	കെതീ  കേ7ല്പ്ര�	ര�  2ണ്ടു�ള്
യംകേഥാഷ്ടം� വ�7	റ്റുന്നതീ� ഇQര� അധാ�	രസ്ഥാ	നങ്ങള്ക്ക� സം7	ന്തര7	യം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് 7കെറ്റ്	രു കേ�ന്ദ്ര7	യം 2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്�
പ്രവര്Qക്കുന്നു എന്നതീകെന്റ് കെതീളവ	ണ്�.  സംര്ക്ക	ര് വ+വസ്ഥാ�ള് ലാ�ഘച്ചു
കെ�	ണ്ട�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  തുPരുന്ന  കേ7ല്പ്പ്റിയുന്ന  സം	മ്പQ�
ഇPപ	ടു�ളകെലാ ക്ര7വരുദ്ധ7	യം �Jഴ്വഴിക്കങ്ങള് അവസം	നപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം
ഈ വഷിയംQകേലാക്ക� അധാ�	ര സ്ഥാ	നങ്ങളുകെP സംതീmര ശ്രീദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന്നു.
ഇQരQലുംള്ളാ രണ്ട�  പ്രവ �Q�ളുകെP വവരങ്ങള് ഖണ്ഡി�  1-4-54-3,1-4-
54-4 എന്നവയംല് പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് അനും7തീകേയം	ടുകൂP 7	ത്രംകേ7 വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ തു�
വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിക്ക	ന് പ	ടുള്ളൂ. 

2
 സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്  ,  ഐ.സം.എ.ആര്,  7റ്റ്�  ബ	ഹി+  ഏജിന്സം�ള്
എന്നവPങ്ങളല് നന്നു� 7ര	7Q� പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം ലാഭാക്കുന്ന 2ണ്ടു�ളുകെP
വരവ� കെചലാവും �ണ്ക്കു�ള് പ്രവൃQ തീരച്ച്� തീയ്യാ	റി	ക്ക സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ബജിറ്റ്ല്  വ�യംരുQ  സം	മ്പQ�  അനും7തീ
നല്കിയംട്ടുള്ളാ പ്രവൃQ�ള്ക്കു 7	ത്രംകേ7 പണ്� കെചലാവഴിക്ക	ന് പ	ടുള്ളു. 

4
പ്രവൃQ  പൂര്QJ�രണ്  കേശാഷി�  വനകേയം	ഗക്ക	ന്  ബ	ക്ക  നല്ക്കുന്ന  തു�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്, ��പ�.കേO	ളര്ക്ക� കൈ�7	കേറിണ്ടതു� പ്രസ്തുതീ തു�
കെചലാവഴിക്കുന്നതീന� സംര്ക്ക	രകെന്റ് അനും7തീ കേതീകേPണ്ടതു7	ണ്�. 

1-3-10  പരJക്ഷ നPQപ്പ്� - യു.ജി.സം അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ�
നല്കുന്നതീ� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ� - 8,51,699/- തീരകെ�

ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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ലാക്ഷ+� 
പരJക്ഷ നPQപ്പ്� യു.ജി.സം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	യം 
അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ� നല്�യംട്ടുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ തുPര്പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി�

i) 98 കെലാ യു.ജി.സം കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്(F3-1/94(Ps)/1998/ 24-12-98)
ii) 2010 കെലാ യു.ജി.സം കെറിഗുകേലാഷിന്സംകെലാ കേ�	ഡി� ഓ2� കെപ്ര	2ണ്ല് 
എQക്സി� (F3-1/2009/ 30.06.2010 ഖണ്ഡി� 17.0-I(VII))
iii) കേ�രള സംര്ക്ക	ര് ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന് വകുപ്പ്� ഉQരവ� ജി ഒ പ 
നമ്പര്.5/2001/എച്ച്�. എജു./03 01-2001–

2018-19  വര്ഷികെQ  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ
കേ�	കേളജു�ളകെലാ  കെറിഗുലാര്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയം�,
കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്  എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  8,51,699/-  രൂപ
അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  യു.ജി.സം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�
വരുദ്ധ7	ണ്�.  ഭാരണ്പരവും�  അക്ക	|7�വും7	യം  ഗുണ്നലാവ	ര�
കെ7ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  യു.ജി.സം  �	ലാ	�	ലാങ്ങളല്  വവധാ
7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 1998 കെലാ യു.ജി.സം കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന� (F3-
1/94(Ps)/1998  dated  24-12-1998)  അനുംസംരണ്7	യം  പരഷ്കരണ്ങ്ങള്
കേ�രളQകെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  1996  ജിനുംവര  1  മുതീല്
മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP  ബ	ധാ�7	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  കേ�രള  സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവറിക്കു�യുണ്ട	യം  (ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്(സം)  വകുപ്പ്�  ജി  ഒപ
നമ്പര്.171/99/എച്ച്�.  എജു./  21-12-1999).  ഈ  ഉQരവും  പ്ര�	ര�
പരJക്ഷ	കേജി	ലാ�ള്  ഔകേ|+	ഗ�  ചു7തീലായുകെP  ഭാ	ഗ7	കെണ്ന്ന�
വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ ഇതീ� കെപര്കേ2	7ന്സം� അകൈപ്രസംല് റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്കെന്റ് ഭാ	ഗ� കൂPയം	ണ്�.  കേ�രള സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2001  കെലാ ഉQരവ� പ്ര�	ര�
(ജി.  ഒ. (പ)  നമ്പര്  - 5/2001/എച്ച്�.  എജു./03 01-2001/  – ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്
വകുപ്പ്�   )  കെറിഗുലാര്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  പരJക്ഷ	  നPQപ്പ്�,  പരJക്ഷ	കേപപ്പ്ര്
പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള  കെ×യംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അധാ+	പ�രുകെP
ഡി¡ട്ട്യുകെP അവഭാ	ജി+ ഘP�7	കെണ്ന്നു� ആയംതീന	യം പ്രകേതീ+� പ്രതീ2ലാ�
നല്�	ന് പ	Pകെല്ലന്നു� വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�. 2010 കെലാ യു.ജി.സം കെറിഗുകേലാഷിന്
സംകെലാ കേ�	ഡി� ഓ2� കെപ്ര	2ണ്ല് എQക്സി�  (F3-1/2009 dated 30.06.2010
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ഖണ്ഡി�  17.0-I(VII))  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെPയു�  അനുംബന്ധി
കേ�	കേളജു�ളുകെPയു�  പരJക്ഷ	നPQപ്പ്�,  കേ7ല്കേന	ട്ട്�,  ഇന്വജികേലാഷിന്,
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�  എന്നവ  അദ്ധ+	പ�രുകെP  ഉQരവ	|Q7	ണ്�.   കേ�രള
സംര്ക്ക	ര് ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്(സം) വകുപ്പ്� ജി ഒ(ആര് P) നമ്പര്.1260/2018/
എച്ച്�. എജു/ 26-6-18 ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച് പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉQരവ� നമ്പര് Acad/E1/10826/2016/9-3-17
പ്ര�	ര� ഉQരകേപപ്പ്ര് മൂലാ+നര്ണ്ണയം�, കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്, കേ�	-ഓര്
ഡികേനഷിന്  എന്നവയ്ക്ക്	യം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്കു�,
അല്ല	Qവര്ക്കു�  നല്കേ�ണ്ട  പ്രതീ2ലാലാQകെന്റ്  നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
പരJക്ഷനPQപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വവധാ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംലാല് തീകെന്നയുള്ളാ യു.ജി.സം  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ�
നല്�	നുംള്ളാ ഈ ഉQരവ� കേ7ല് 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	ണ്�. 2018-19
വര്ഷിQല്  ഇQരQല്  പ്രതീ2ലാ�  നല്�യംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്,
കെചക്ക� നമ്പര്

ശാJര്
ഷി��

തു� റി7	ര്ക്സി�

1
0068/05-

2018/594643/25-5-
18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

65844

ബ കെPക്ക�,  ബ എസം� സം അഗ്രി.  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്
ക്കുള്ളാ  കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  ഉQരകേപപ്പ്ര്
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�.  ആകെ�  83  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക	യം
1,24,095/-രൂപ  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  പുറിത്തുനന്നുള്ളാ  38  അദ്ധ+	പ�ര്
ക്ക� നല്�യം കേവതീന� കുറിച്ചുള്ളാ തു�.

2
0090/7-

18/125477/2-8-18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

56950 ബ എസം� സം അഗ്രി.കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്.

3
0111/09-

18/268037/12-9-18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

32751 ബ എസം� സം അഗ്രി.കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്.

4
0076/10-

18/268181/17-10-
2018

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

12727
ബ  കെPക്ക�,  ബ  എസം�  സം  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ
കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  ഉQരകേപപ്പ്ര്
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�.

5 0070/6-
18/594722/22-6-18

0029
കേന	ണ്

3,23,990 കേ�ന്ദ്രJകൃതീ  മൂലാ+നര്ണ്ണയം�(21-06-18  മുതീല്  30-06-
18) -  ആകെ� നല്�യം 4,82,000/- രൂപയംല് �	ര്
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പ്ലാ	ന്
ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�
ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയംQന�  നല്�യം
കേവതീന�(94000+118740+91750+5050+3300+11150).

6
0127/3-

19/385175/28-3-19

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

15087
ബ കെPക്ക�, ബ എസം� സം അഗ്രി. വ|+	ര്ത്ഥ�ള്
ക്കുള്ളാ കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്

7
0002/0003/0004/11-

18/690786/02-11-
2018

5200
ഡിവലാപ്പ്�

കെ7ന്റ്�
ഗ്രി	ന്റ്�

344350

കേ�ന്ദ്രJകൃതീ മൂലാ+നര്ണ്ണയം�(29-10-18 മുതീല് 07-11-18)
- ആകെ� നല്�യം 5,27,955/- രൂപയംല് �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�
ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയംQന�  നല്�യം
കേവതീന� (1,28,870+1,13,550+1,01,930).

ആകെ� 8,51,699

പരJക്ഷ നPQപ്പു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� യു.ജി.സം ×J7ലുംള്കെപ്പ്ട്ട് അദ്ധ+	പ�ര്
ക്ക�  പ്രതീ2ലാ�  നല്കുന്നതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുനപരകേശാ	ധാക്കുവ	നും�  ഈ
ഇനQല്  നല്�യം  തു�  തീരകെ�  ഈP	ക്ക	നും�  2017-18  വര്ഷികെQ
ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഖണ്ഡി�  1-3-6  പ്ര�	ര�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നുകെവങ്കിലും�
ആയംതീന�  നPപP  സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.    ഈ  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQലാ	വകെട്ട്
8,51,699/-രൂപയം	ണ്� ഇകേതീ രJതീയംല് കെചലാവ	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.  യു.  ജി.  സം
7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ7	യം  ഈ  ഇനQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� നല്�യം 8,51,699/-രൂപ തീരകെ� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
 യു  ജി  സം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ7	യം  പരJക്ഷ  നPQപ്പു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  യു.ജി.സം  ×J7ലുംള്കെപ്പ്ട്ട്  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�  പ്രതീ2ലാ�
നല്കുന്നതീ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പുനപരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2 ഈ ഇനQല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� നല്�യം പ്രതീ2ലാ� 
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തീരകെ� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-11  വ	ങ്ങല് നPപPക്ര7ങ്ങളകെലാ അപ	�തീ�ള്

ലാക്ഷ+� വ	ങ്ങല് നPപPക്ര7ങ്ങളകെലാ അപ	�തീ�ള് പരകേശാ	ധാക്കല്
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7	ന|ണ്ഡി�
i) കേ�രള	 �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം7�
ii) കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല്
iii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പരപത്രം� ജിഎ/പ1/13791/201/ തീJയ്യാതീ 04-10-2017 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  സംmന്ത7	യം  ഒരു  പര്കേച്ച്സം�  റൂള്  ഇല്ല	Q
സം	ഹിചര+Qല്  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  2013,  സംര്ക്ക	ര്
�	ലാ	�	ലാങ്ങളല്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന  ഉQരവും�ള്,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഉQരവും�ള്  എന്നവ  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട	ണ്�  വ	ങ്ങലും�ള്  നPകേQണ്ടതീ�.
എന്ന	ല്  വ	ങ്ങല്  നPപP�ളല്  പലാകേപ്പ്	ഴു�  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�
7	നmല്  വ+വസ്ഥാ�ളു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഉQരവും�ളകെലാ  നര്കേÚശാങ്ങളു�
നPപ്പ്ലാ	ക്ക�	ണുന്നല്ല.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  അപ	�തീ�ള്  ഓഡിറ്റ്�
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  തുPര്ച്ച്യം	യം  ചൂണ്ടക്ക	ണ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  അപ	�തീ�ള്
തുPരുന്ന  സം	ഹിചര+7	ണ്�  നലാവലുംള്ളാതീ�.  കൂP	കെതീ  ഗകേവഷിണ്	വശാ+ങ്ങള്
ക്ക	യം വ	ങ്ങുന്ന ഉപ�രണ്ങ്ങള്ക്ക� അര്ഹിതീകെപ്പ്ട്ട് ജി എസം� P  ഇളവും�ള്
പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുQ	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങല് നPപP�ളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നPക്കുന്നുണ്ട�.  ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഒന്നല് കൂടുതീല്
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ആവര്Qച്ച് കെപ	തുവ	യം അപ	�തീ�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

1-3-11-1 �mകേട്ട്ഷിന്/കെPണ്ടര് സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്

കേ�രള	  കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  (ഖണ്ഡി�  7.6,7.7)  പ്ര�	ര�15,000/-
രൂപക്ക� മു�ളല് വരുന്ന വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� �mകേട്ട്ഷിനും�ളു�,  1  ലാക്ഷ� രൂപക്ക�
മു�ളല് കെPന്ഡിര് നPപP�ളു� സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല് പലാകേപ്പ്	ഴു�
വ	ങ്ങലും�ളല്  ഇQര�  നPപP�ള്  സംmJ�രക്കുന്നല്ല.  കൂP	കെതീ  കേ7ല്
നPപPക്ര7ങ്ങള്  ഒഴിവ	ക്കുന്നതീന	യം  ആവശാ+�തീകെയം  കെചറിയം
ഘP�ങ്ങള	ക്ക  വഭാജിച്ചുകെ�	ണ്ട�  �mകേട്ട്ഷിന്/കെPണ്ടര്  എന്നവയുകെP  പരധാ
ഒഴിവ	ക്കകെ�	ണ്ട�  വ	ങ്ങലും�ള് നPത്തുന്ന പ്രവണ്തീയു� നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.
കേ�രള	       കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി� 7.2 പ്ര�	ര� “Demand for
Stores should not be divided into smaller quantities for making piece meal
purchases for the sole purpose of avoiding the necessity of obtaining the
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sanction of higher authority required with reference to the estimated value of
the total demand  ” എന്ന� കൃതീ+7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�. വ	ങ്ങലും�ളു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അപ	�തീ�ള്  തുPര്ച്ച്യം	യം  ഓഡിറ്റു  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്
ആവര്Qക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�
ഇQര�  വJഴ്ച�ള്  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  അപ	�തീ�ളു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് വശാ|	�ശാങ്ങള് ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ തീകെന്ന കേസ്റ്റംഷിന് തീരച്ചുള്ളാ
പര	7ര്ശാങ്ങളല് തീ	കെഴി സൂചപ്പ്ച്ച് വധാ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

1
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�അഗ്രി. എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

കെPകേµ	ളജി, തീവനൂര്
1-4-3-5

2 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര� , പJലാകേക്ക	P� 1-4-9-8

3 എന്റ്കേ7	ളജി വഭാ	ഗ� , കെവളള	നക്കര 1-4-26-1

4 ഫ്രൂട്ട്�സം� കേക്ര	പ്സ്� വഭാ	ഗവും�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രവും�,കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-27-1

5
എ.ഐ.എന്.പ ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്

ണ്കേQ	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര
1-4-36-2

1-3-11-2 ര	സം വസ്തുക്കളുകെP വ	ങ്ങല് - അപ	�തീ�ള്

ര	സംവസ്തുക്കള്, ഗ്ള	സ്സ്� കെവയംര് തുPങ്ങയംവ വ	ങ്ങുന്നതീന	യം കേ�	കേളജി�
ഓ2�  കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  ഡിJനും�  വവധാ  �മ്പന�ളു�
തീമ്മ്യുലുംണ്ട	ക്കയം  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്O	ക്ടകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  7റ്റു  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഇകേതീ  �മ്പന�ളു7	യം  �mകേട്ട്ഷിന്
നPപP�ള് സംmJ�രക്ക	കെതീ ര	സം വസ്തുക്കള് വ	ങ്ങുന്ന കെതീറ്റ്	യം പ്രവണ്തീ
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�. 2015-16 വര്ഷികെQ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് ഈ അപ	�തീ
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ചൂണ്ട�	ണ്ച്ച്തീകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQല്  ഇQര�  അപ	�തീ�ളു�  വ	ങ്ങല്
നPപP�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7റ്റു  കെപ	തു  അപ	�തീ�ളു�
പരഹിരക്കുന്നതീന	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഒരു  ഉQരവറിക്കു�യു�  കെചയ്തു.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്റ്റം	റുകെP  നമ്പര്  ജിഎ/പ/13791/2017  04-10-2017  കെലാ
ഈ ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �Jഴിലുംള്ളാ  എകെതീങ്കിലും�
സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്O	ക്റ്റ്�  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  ബ	ധാ�7ല്ല
എന്ന�  കൃതീ+7	യം  നര്കേÚശാക്കുന്നണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  ഒരു  നര്കേÚശാ�
നലാനല്കേക്ക  കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജികെലാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്O	ക്റ്റ്കെന
അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക  �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്
ആവര്Qക്കകെപ്പ്ടുന്നതീ� ആശാ	സം+7ല്ല.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,ആനക്കയം� 1-4-12-2

2 അകേഗ്രി	കേണ്	7�� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ച	ലാക്കുP 1-4-17-1

3 ഏലാഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,പ	മ്പ	ടുമ്പ	റി 1-4-20-2

1-3-11-3 ജി എസം� P ഇളവും�ള് 2ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗക്കുന്നല്ല

കേ�ന്ദ്ര  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  ജി.എസം�.P  ��ണ്സംല്  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്
ന�.45/2017  തീJയംതീ  14.11.2017, 9/2018  തീJയംതീ  25.01.2018  എന്നവ പ്ര�	ര�
15.11.2017  മുതീല്  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകെP  ഉപകേയം	ഗQന	യം  വ	ങ്ങുന്ന
സംയംന്റ്2ക്ക�  &  കെPµക്കല്  ഉപ�രണ്ങ്ങള്,  �മ്പ¡ട്ട്റു�ള്,  കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംറു�ള് എന്നവയുകെP ചരക്കുകേസംവന നകുതീ നരക്ക�  5%  ആയം കുറിവ�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇQര�  വ	ങ്ങലും�ള്  നPത്തുകേമ്പ	ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഈ  ആനുംകൂലാ+�
പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  ഇളവും�കെളക്കുറിച്ചുള്ളാ  ധാ	രണ്യംല്ല	യ്മയു�  അവ
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ലാഭാ+7	ക്ക	നുംള്ളാ  നPപPക്ര7ങ്ങളകെലാ  �	ലാതീ	7സംവും7	ണ്�  ഇളവും�ള്
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന�  തീPസ്സ്7	യംകെതീന്ന�  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിനും�ള്ക്ക�  നല്�യം  7റുപPയംല്  വ+ക്ത7	ക്കു�യുണ്ട	യം.
ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  കൃതീ+7	യം  നര്കേÚശാങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എല്ല	
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്കു� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� , പPന്നക്ക	P� 1-4-1-5

2
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�അഗ്രി.

എഞ്ചിനJയംറി�ഗ� കെPകേµ	ളജി, തീവനൂര്
1-4-3-4

1-3-11-4 ചരക്ക� കേസംവന നകുതീയംല് നന്ന� P.ഡി.എസം� ഈP	ക്കുന്നല്ല

കെസംന്Oല്  ഗുഡ്സം�  &  സംര്വ്വJസം�  ആക്ട�  2017-  കെലാ  കെസംക്ഷന്  51,
കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്  ന�: 50-Central Tax  തീJയംതീ 13-09-2018 എന്നവ പ്ര�	ര�
2,50,000 രൂപയംല് കൂടുതീലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും�ളല്, 01.10.2018  മുതീല് ജി.എസം�.P
ഒഴികെ�യുള്ളാ  തു�യുകെP  2  ശാതീ7	ന�  കേõ	തീസ്സ്ല്  തീകെന്ന  കുറിവ�
കെചകേയ്യാണ്ടതു� ഈ തു� ജി.എസം�.P  ഇനQല് വതീരണ്ക്ക	രകെന്റ് കേപരല്
അPവ	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  എന്ന	ല്  പലാ  വ	ങ്ങല്  നPപP�ളലും�  ഇതീ�
പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല. ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� , പPന്നക്ക	P� 1-4-1-4

2 എന്റ്കേ7	ളജി വഭാ	ഗ� , കെവളള	നക്കര 1-4-26-2
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1-3-11-5 വ	ഹിനങ്ങളല് ഇന്ധിന� നറിക്കല് - ഇന്ഡിന്റ്� സംമ്പ്ര|	യം�
2ലാപ്ര|7	യംല്ല

വ	ഹിനങ്ങളല്  ഇന്ധിന�  നറിക്കുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ബഹു7	നകെപ്പ്ട്ട്
കൈവസം� ച	ന്സംലാറുകെP 23/9/2015 കെലാ ന� ജി.എ/പ1/9589/2014 നമ്പര് സംര്
ക്കുലാര് പ്ര�	ര�           സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു �Jഴിലുംള്ളാ എല്ല	 കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്കു�
ഇന്ഡിന്റ്�  സംമ്പ്ര|	യം�  ബ	ധാ�7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
ആസ്ഥാ	നകെQ	ഴികെ�  7റ്റ്Pങ്ങളകെലാ	ന്നു�  ഈ  രJതീ  നPപ്പ്ലാ	യംട്ട്ല്ല.
ഇന്ധിന�  നറിയ്ക്കുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഉണ്ട	കേയംക്ക	വുംന്ന  ക്ര7കേക്കടു�കെള
തീPയുവ	നും�  നPപP�ളകെലാ  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	ന�  2ലാപ്ര|7	ക്ക	നും�
ഇന്ഡിന്റ്�  സം�വധാ	ന�  കെ�	ണ്ട�  സം	ധാക്കുകെ7ന്നതീന	ല്  എല്ല	
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  ആയംതീ�  2ലാപ്ര|7	യം  രJതീയംല്
നPപ്പ്ലാ	ക്ക	ന് നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1

 വ	ങ്ങല്  നPപP�ളല്  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്
വ+വസ്ഥാ�ളു�,  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സംര്ക്ക	ര്  -  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉQരവും�ളു�  കൃതീ+7	യം  പ	ലാക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അതീ�
ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

2
 �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് വ	ങ്ങലും�ളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു വരുന്ന കെപ	തുവ	യം
വഷിയംങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കു�Jഴിലുംള്ളാ  എല്ല	  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെPയു�
ശ്രീദ്ധയംല്കെപ്പ്ടുQ	ന	വശാ+7	യം നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3  ഇന്ഡിന്റ്�  സം�വധാ	ന�  2ലാപ്ര|7	യം  രJതീയംല്
നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-12  കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല് - 42638788/- രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ+�
ഇന്കേവ	യ്സു�ള്(കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്)  വഴിയുള്ളാ  വല്പ്പ്ന�ള്-
ലാഭാക്ക	നുംള്ളാ തു��ള് ലാഭാ+7	വുംന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന.

7	ന|ണ്ഡി� i) കേ�രള 2ന	ന്ഷി+ല് കേ�	ഡി�
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ii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ഉQരവും�ള്

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന  കെചP�ള്,
വത്തു�ള്,  7റ്റ്� നPJല് വസ്തുക്കള് എന്നവയുകെP വപണ്നQകെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വവധാ  വകുപ്പു�ള്ക്ക	യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങള് പരôരവും� ഇന്കേവ	യ്സു�ള് (കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല്) പ്ര�	രമുള്ളാ
വല്പ്പ്ന�ള്  �	ലാങ്ങള	യം  നPക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീന�  നയംതീ7	യം
നPപPക്ര7ങ്ങകേള	  ചട്ട്ങ്ങകേള	  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നലാവല്ല.  ഈ
നPപP�ളകെലാ  ക്ര7ര	ഹിതീ+കെQക്കുറിച്ച്�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്
തുPര്ച്ച്യം	യം  പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ന	ളതുവകെര  നPപP
സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല. 

2018-19  വര്ഷികെQ  വല്പ്പ്നയംല്  42638788/- രൂപയം	ണ്�  ഈ
ഇനQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാക്കുവ	നുംള്ളാതീ�.  മുന്വര്ഷിങ്ങളലും�
ഗണ്+7	യം  തു��ള്  ഇQരQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭാക്കുവ	നുംണ്ട�.
എന്ന	ല്  ഇതീ�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	  ലാഭാക്കുവ	നുംള്ളാ
തു��ളുകെP വര്ഷി� തീരച്ചുള്ളാ സം�ക്ഷപ്തി� സൂക്ഷക്കു�കേയം	 കെചയ്യുന്നല്ല. 2018-19
വര്ഷിQല്  തീJര്പ്പ്	ക്ക	കെതീ  അവകേശാഷിക്കുന്ന  ഇന്കേവ	യ്സു�ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥാ	പന� തു�

1 എ.ഐ.സം.ആര്.പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് &
ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ള	ന്റ്� , കെവള്ളാ	നക്കര

68016

2 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�,7ലാപ്പുറി� 508160

3 കേK	റി�ള്ച്ച്ര് ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്� കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�, സം 6250

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



132

ഒ എച്ച്� , കെവള്ളാ	നക്കര

4 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	P� 908801

5
എ.കെഎ.എന്.പ. ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്

ണ്കേQ	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര
157000

6 കെ�.വ.കെ�. വയംന	P�. 27402151

7 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര� തൃശ്ശൂര്. 686537

8 എ.ആര്.എസം�. 7ണ്ണുQ. 2291096

9 വ	ഴി ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി 398058

10
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2� കെപ്ര	സംസംങ്ങ�

കെPകേµ	ളജി, കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

11850

11 ഓണ്	ട്ടു�ര റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്
റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്, �	യംങ്കുള�.

20755

12 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പPന്നക്ക	P� 383155

13 �ശു7	വ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 7	Pക്കQറി 31477

14 കെ7ക്ക	നക്കല് സംബ� ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

13060

15 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ 4409134

16 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ 173214

17 ഇന്സം �Oക്ഷണ്ല് 2	�, കെവളള	യംണ് 54804

18
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�,പJലാകേക്ക	P�.
634612

19 ഐ.എ2�.എസം�.ആര്.എസം�, �ര7ന 37500

20
കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് പ്ലാ	ന്റ്� ബകേയം	കെPകേµ	ളജി &

കേ7	ളക്കുലാ	ര് ബകേയം	ളജി, സം ഒ എച്ച്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

342913

21 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം� 37200
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22 കെ� എ യു പ്രസ്സ്� ,7ണ്ണുQ 3129350

23 ഏലാ� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, പ	മ്പ	ടു�പ	റി 21885

24
പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി

7	കേനജ്കെ7ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര
18364

25
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

അമ്പലാവയംല്
893446

ആകെ� 42638788

കേസ്റ്റംഷിന് തീരച്ചുള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 12 ആയം നല്�യംട്ടുണ്ട�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1 കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല് വല്പ്പ്ന സം�ബന്ധിച്ച്�  നയംതീ7	യം ചട്ട്ങ്ങളു�
നPപPക്ര7ങ്ങളു� ആവഷ്കരക്കു�.

2 ലാഭാക്ക	നുംള്ളാ  തു��ള്  കൂP  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്ന
രJതീയംല് �ണ്കെക്കഴുQ� രJതീ പരഷ്കരക്കു�.

3 ലാഭാക്ക	നുംള്ളാ തു��ള് ലാഭാ+7	ക്കുവ	നുംള്ളാ അPയംന്തര നPപP�ള്
സംmJ�രക്കു�.
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INTENTIONALLY LEFT BLANK

1-3-13    നPJല് വസ്തുക്കള്- സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല് നന്നു�
വ	ങ്ങയുള്ളാ വല്പ്പ്ന.

ലാക്ഷ+� നPJല് വസ്തുക്കള്-  സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� വ	ങ്ങയുള്ളാ വല്പ്പ്ന –
പരകേശാ	ധാന
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7	ന|ണ്ഡി� i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 7	നmല്
ii) ഗകേവഷിണ് വഭാ	ഗ� കേ7ധാ	വയുകെP ആര്4/64831/17/22-9-17 സംര്ക്കുലാര്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കു  �Jഴില്  പ്രവര്Qക്കുന്ന  വവധാ  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നPJല് വസ്തുക്കള് സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� വ	ങ്ങ വല്പ്പ്ന
നPത്തുന്ന  സംമ്പ്ര|	യം�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്	ണ്�  വ	ങ്ങലും�ളു�  വല്പ്പ്ന�ളു�  കൂടുതീലും�
നPത്തുന്നതീ�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകേPതീല്ല	Q  ഒരു  ഉല്പ്പ്ന്ന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കേപരല്  വല്പ്പ്ന  നPത്തുകേമ്പ	ള്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP
ഗുണ്കേ7ന്മാ സം�ബന്ധിച്ച്� കെപ	തുജിനQന� കെ�	ടുക്കുന്ന ഉറിപ്പ്� വ+ക്ത7ല്ല.

കേ�രള	  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  7	നmല്  അദ്ധ+	യം�  5  ല്
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  എന്ന  കെപ	തുവഷിയംQനുംള്ളാലാ	യം  നഴ്സ്റി
7	കേനജ്കെ7ന്റ്�  എന്ന  ഖണ്ഡി�യംല്  ഇQരQലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളല്
പ	ലാകേക്കണ്ട  നയംന്ത്രണ്ങ്ങകെള  കുറിച്ച്�  എ  മുതീല്  എച്ച്�  വകെര
ഖണ്ഡി��ളലാ	യം  കൃതീ+7	യം  പ്രതീപ	|ക്കുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
പുറിത്തുനന്നു�  കെചP�ള്  വ	ങ്ങ  വല്ക്കുവ	ന്  പ	Pകെല്ലന്നു�,കൈതീ�ൾ
ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ക്കുവ	ൻ  ആവശാ+7	യം  7	തൃവൃക്ഷങ്ങൾ/കെചP�ള്
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായംൽ  ഇല്ല	തീരക്കുന്ന  സം	ഹിചര+ങ്ങളല്  ഗുണ്കേ7ന്7
ഉറിപ്പ്	ക്ക  7	തൃകെചP�ള്  വ	ങ്ങ	വുംന്നതു�  ആയംതീല്  നന്നു�  കൂടുതീല്
ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാ  കെചP�ള്  ഉല്പ്പ്	|ന�  നPQ  ആവശാ+ക്ക	ര്ക്ക�
നല്�	വുംന്നതീ	കെണ്ന്നു�  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  7	നmലാല്  കൃതീ+7	യം
കേരഖകെപ്പ്PQയംട്ടുണ്ട� (കേപജി� നമ്പര് 29,  നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� എ മുതീല് എച്ച്�
വകെര).  എന്ന	ല്  ഈ  നബന്ധിനങ്ങകെള  അPസ്ഥാ	ന7	ക്കയംല്ല
ഇQരQലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളു�  അനുംബന്ധി  പ്രവര്Qനങ്ങളു�  നPക്കുന്നതീ�.
കൂP	കെതീ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഗകേവഷിണ് വഭാ	ഗ� കേ7ധാ	വയുകെP ആര്4/64831/17/22-9-17
സംര്ക്കുലാര് പ്ര�	ര� വQ�,  നPJല് വസ്തുക്കള് എന്നവ സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല്
നകേന്ന	 7റ്റ്� ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	 വ	ങ്ങ,  വല്പ്പ്ന നPത്തുവ	ന് പ	Pല്ല
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എന്ന� നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട� ( 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 ഇQരQലുംള്ളാ
വ	ങ്ങലും�ളു�  വല്പ്പ്നയു�  പലാകേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  നPക്കുന്നുണ്ട�.  ചലാ
ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു. 

1) എ ആര് എസം� ച	ലാക്കുP - 7	�കേഗ	സ്റ്റംന് കൈതീ�ളുകെP വല്പ്പ്ന

2018-19  സം	മ്പQ� വര്ഷിQല് ഈ കേ�ന്ദ്രQല് സംm�	ര+  നഴ്സ്റിയംല്
നന്നു� വ	ങ്ങയം 7	�കേഗ	സ്റ്റംന് കൈതീ�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്

വ	ങ്ങല്

ബല് നമ്പര് ഇന� എണ്ണ�
വ	ങ്ങയം

വലാ
നഴ്സ്റി

0039/06-
18/559010/29-06-

18
7	�കേഗ	സ്റ്റംന് 1600

1@75/
1,20,00/-

കേപ	ള്
മുകേQPന്

നഴ്സ്റി,
പരയം	ര�

വല്പ്പ്ന

കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംര് കേപജി�

നമ്പര്

കേസ്റ്റം	ക്ക�
തീJയംതീ

വല്പ്പ്ന
തീJയംതീ എണ്ണ� നല്�യംതീ�

വല്പ്പ്ന
വലാ

എന് എസം�
ആര് വ	ലാ+� v,

11-06-2018 11-06-18 700 വല്പ്പ്ന
��ണ്ടര്

1@100/-
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200

06-07-18 500
കെസംന്Oല്

നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര

06-07-18 400 എ P ഐ സം,
7ണ്ണുQ

 കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് കെചP�ള് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംല് കേചര്Q� ഇന്കേവ	യ്സം�
വഴിയു�  വല്പ്പ്ന ��ണ്ടറിലൂകെPയു� വല്പ്പ്ന നPQയംട്ടുണ്ട�. 11-06-2018  ല്
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQ  കൈതീ�ള്  ആ  |വസം�  കെതീ	ട്ടുതീകെന്ന  വല്പ്പ്ന
കെചയ്തുതുPങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  75/-രൂപ  നരക്കല്  വ	ങ്ങയം  കൈതീ�ള്  അടുQ
|വസം� കെതീ	ട്ട്� 100/- രൂപക്ക� വല്പ്പ്ന നPത്തുകേമ്പ	ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഉല്പ്പ്ന്ന� എന്ന കേപരല് അതീ� വ	ങ്ങുന്ന �ര്ഷി�കെന സം�ബന്ധിച്ച്PകേQ	ള�
25  രൂപ  അധാ�  കെചലാവ�  വരുന്നതീല്ല	കെതീ  കേനട്ട്ങ്ങള്  ഒന്നു�  തീകെന്ന
ലാഭാക്കുന്നല്ല.  ഇQരQല് നPJല് വസ്തുക്കള്  സംm�	ര+  നഴ്സ്റിയംല് നന്നു�
വ	ങ്ങ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP കേപരല് വല്പ്പ്ന നPത്തുന്നതീ� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്
ഉQരവകെന്റ്  ലാ�ഘന7	ണ്�.  കൂP	കെതീ  കൈതീ�ളുകെP  ഗുണ്കേ7ന്മാ
ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീന� സംmJ�രച്ച്ട്ടുള്ളാ നPപPക്ര7ങ്ങളു� വ+ക്ത7ല്ല. 

ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (2/12-11-19)
ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപP  ഇപ്ര�	ര7	ണ്�.  "കേ�രളQകെലാ  തീനതു  കൃഷി
അല്ല	തീരുന്ന 7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ കൈതീ�ൾക്ക� ആവശാ+ക്ക	ർ ഏറു�യു� �	ർഷി�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായംൽ  7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ  വൃക്ഷQകെന്റ്  കൈതീ�ൾ
ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ക്കുവ	ൻ  ആവശാ+7	യം 7	തൃവൃക്ഷങ്ങൾ  ഇല്ല	തീരക്കു�യു�  കെചയ്തി
സം	ഹിചര+Qൽ  �	ർഷി�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഗകേവഷിണ്  വഭാ	ഗ�  കേ7ധാവ
നർകേ|ശാച്ച്തീകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQൽ  ച	ലാക്കുPയംകേലായു�
പരസംരപ്രകേ|ശാങ്ങളകേലായു�  7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ  �ർഷി�രുകെP  വവരങ്ങൾ
കേശാഖരക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇതീകേനത്തുPർന്ന�  7	തൃവൃക്ഷങ്ങൾ
പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീന	യം  ഗകേവഷിണ് വഭാ	ഗ� കേ7ധാ	വയുകെP  20/07/2019 കെലാ
R1/65863/09(i)  നമ്പർ  ഉQരവും പ്ര�	ര�  ഒരു �മ്മ്യുറ്റ്  രൂപJ�രച്ചു.  പ്രസ്തുതീ
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�മ്മ്യുറ്റ് ഏ�കേ|ശാ� 150 വർഷിQലാധാ�� പ്ര	യംമുള്ളാ 7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ വൃക്ഷങ്ങൾ
ഉള്ളാ  പരയം	ര�  കേപ	ൾ  മൂകേQPൻ  കേനഴ്സ്റിയംൽ  നന്നു�  7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ
കേശാഖരച്ച്�  കൈതീ�ൾക്ക�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ൾ  വഴി
വൽപ്പ്ന നPQ	കെ7ന്ന� നർകേÚശാച്ചു. ഇതീകെന്റ് അPസ്ഥാ	നQലാ	ണ്� കേപ	ൾ
മൂകേQPൻ  കേനഴ്സ്റിയംൽ  നന്നു�  7	�കേഗ	സ്റ്റംൻ  കൈതീ�ൾ  വ	ങ്ങ  വൽപ്പ്ന
നPത്തുന്നതീ�”.

കേ7ല്  വവരച്ച്  7റുപPയംല്  ഗകേവഷിണ്  വഭാ	ഗ�  കേ7ധാ	വയുകെP
20/07/2019 കെലാ  R1/65863/09(i)  നമ്പർ  ഉQരവും  പ്ര�	ര�  കെചP�ള്  കേ7ല്
നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� വ	ങ്ങ വല്പ്പ്ന നPത്തുവ	ന് നര്കേÚശാച്ച്തീ	യം പറിയുന്നു.
എന്ന	ല് കെചP�ള് വ	ങ്ങ കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQരക്കുന്നതീ	�കെട്ട് 11-06-2018 നും�.
ഇതീ�  പരôരവരുദ്ധ7	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നര്കേÚശാങ്ങള്ക്കുവരുദ്ധ7	യം
പുറിത്തുനന്ന�  നPJല് വസ്തുക്കള് വ	ങ്ങ  വല്ക്കുന്ന പ്രവണ്തീ തുPരുന്നതീന�
കേസ്റ്റംഷിന്  അധാകൃതീര്  വശാ|J�രണ്�  നല്കേ�ണ്ടതു�,  ആയംതീ�
അവസം	നപ്പ്ക്ക	ന്  �	ര+ക്ഷ77	യം  നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
തീലാQല് കെകെ�കെ�	കേള്ളാണ്ടതു7	ണ്�. 

2) കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി - വത്തു കേതീങ്ങ�ളുകെP വ	ങ്ങല് 

കെതീങ്ങന്  കൈതീ�ളുകെP  ഉല്പ്പ്	|നവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  6,73,472/-രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്�  22,976  എണ്ണ� വത്തു കേതീങ്ങ�ള് വവധാ സംm�	ര+ നഴ്സ്റി�ളല്
നന്നു� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. 

ബല് നമ്പര് ഇന്കേവ	യ്സം� വവരങ്ങള് വലാ എണ്ണ� വ	ങ്ങയം
സ്ഥാലാ�

60/05-19
ശ്രീJ. സംജിJഷി� കെ�.കെ� -യുകെP

16/01/2019 തീJയംതീയംകെലാ 
ഇന്കേവ	യ്സം�

50000 1000@50
എPപ്പ്	ള്,
7ലാപ്പുറി�

09/06-2019 ശ്രീJ. സു7.വ.പ-യുകെP 17/01/2019
തീJയംതീയംകെലാ ഇന്കേവ	യ്സം� 

70000 1400@50 എPപ്പ്	ള്,
7ലാപ്പുറി�

10/6-19 ശ്രീJ. ഹുകൈസംന് സം- യുകെP
18/01/2019 തീJയംതീയംകെലാ 

80000 1600@50 എPപ്പ്	ള്,
7ലാപ്പുറി�
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ഇന്കേവ	യ്സം� 

12/06-19 ശ്രീJ. വക്ര�പ്രഭു എ�- കെന്റ് 06/3/2019
തീJയംതീയംകെലാ ഇന്കേവ	യ്സം� 1,29,272 5876@22 ഉദു7ല്കേപട്ട്�

13/6-19
ശ്രീJ. കെശാന്തല്കു7	ര് എ�- കെന്റ്

17/1/2019 തീJയംതീയംകെലാ 
ഇന്കേവ	യ്സം� 

2,44,200 11100@22 ഉദു7ല്കേപട്ട്�

11-1/18-19
ശ്രീJ. അബ്ദുള് ജി	കേവ|� സം പ- യുകെP

15/1/2019 തീJയംതീയംകെലാ 
ഇന്കേവ	യ്സം� 

1,00,000 2000@50
എPപ്പ്	ള്,
7ലാപ്പുറി�

സംm�	ര+  നഴ്സ്റി�ളല്  നന്നു�  ഇQരQല്  വത്തുകേതീങ്ങ�ള്  വ	ങ്ങ
മുളപ്പ്ച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഉല്പ്പ്ന്ന7	യം  വപണ്�  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്
ആവശാ+ക്ക	ര്ക്ക	വശാ+7	യം കൈതീ�ള് ലാഭാ+7	ക്കുന്നു എന്നതീല്ല	കെതീ 7കെറ്റ്	ന്നു�
�	ര്ഷി� സംമൂഹിQന	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെചയ്യുന്നല്ല. കൂP	കെതീ ഗുണ്കേ7ന്മാ
കേപ	ലുംള്ളാ �	ര+ങ്ങള്  ഉറിപ്പ്	ക്ക	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� �ഴിയുന്നു7ല്ല. 

സം7	ന7	യം പര	7ര്ശാങ്ങള്  ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ തീകെന്ന കേസ്റ്റംഷിന് തീരച്ചുള്ളാ
പര	7ര്ശാങ്ങളല് തീ	കെഴി സൂചപ്പ്ച്ച് വധാ� ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര� ഖണ്ഡി� നമ്പര്

1 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം� 1-4-12-3

2 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 7ണ്ണുQ 1-4-15-1
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നര്കേÚശാങ്ങള്

1

 നPJല്  വസ്തുക്കള്  സംm�	ര+  നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	  7റ്റ്�  ഏജിന്സം�ളല്
നകേന്ന	  വ	ങ്ങ  കെതീ	ട്ട്ടുQ  |വസംങ്ങളല്  ഗുണ്പര7	യം  യം	കെതീ	രു
7	റ്റ്വും� വരുQ	കെതീ               സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP കേപരല് വല്പ്പ്ന
നPത്തുന്നതീ� ഒഴിവ	ക്ക	ന	വശാ+7	യം നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2

സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	 7റ്റ്� ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	 7	തൃകെചP�ള്
വ	ങ്ങുന്നതീനും�,  അതീകെന്റ് ഗുണ്കേ7ന്മാ  ഉറിപ്പ്	ക്കുന്ന നPപP�ള്ക്കു�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തീലാQല്  വ+ക്ത7	യം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്
രൂപJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-3-14  7ര	7Q� പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക�
കൈ�7	റുന്ന പദ്ധതീപ്പ്ണ്Qകെന്റ് വനകേയം	ഗ�- 2.72 കേ�	P രൂപയുകെP

പ്രവൃQ�ള് പൂര്QJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.
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ലാക്ഷ+�
7ര	7Q�  പണ്�ള്ക്ക	യം  എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ�  വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക�
കൈ�7	റിയം  പദ്ധതീപ്പ്ണ്Qകെന്റ്  വനകേയം	ഗവും�  �ണ്ക്കുക്ര7J�രണ്വും�
സം�ബന്ധിച്ച് പരകേശാ	ധാന

7	ന|ണ്ഡി� i) പദ്ധതീ ലാക്ഷ+�, പദ്ധതീ 7	ര്ഗ്ഗ കേരഖ�ള്
ii) 7ര	7Q� ചട്ട്ങ്ങള്

വവധാ  പദ്ധതീ�ളുകെP  ഭാ	ഗ7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാക്കുന്ന
ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആസ്ഥാ	നത്തുനന്നു�
പദ്ധതീനPQപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അതീതീ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�  കൈ�7	റു�യു�,
ഇQരQല്  നര്മ്മ്യു	ണ്പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  ലാഭാച്ച്  തു��ള്  തീങ്ങളുകെP
വ	ര്ഷി��ണ്ക്കല്  കെചലാവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയം  കേശാഷി�  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക�  കൈ�7	റു�യു�  കെചയ്യുന്നു.  എന്ന	ല്
തു��ളുകെP വനകേയം	ഗവും� �ണ്ക്കു�ളുകെP ക്ര7J�രണ്വും� തൃപ്തി�ര7ല്ല. 

7ര	7Q� വഭാ	ഗQകെന്റ് ബഡ്ജിറ്റ്� വഹിതീ7	യംല്ല	കെതീ,  കേസ്റ്റംഷിനും�ളുകെP
ബഡ്ജിറ്റ്�  വഹിതീQല്  നന്നു�  എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ�  വഭാ	ഗQന�  നല്കുന്ന
തു��ള്  'മുന്കൂര്'  ആയം	ണ്�  �ണ്ക്കകെലാടുകേക്കണ്ടതീ�.  സംm	ഭാ	വ�7	യു�
വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ+പത്രം�  ലാഭാക്കുകേമ്പ	ള്  7	ത്രംകെ7  ആയംതീ�  കേസ്റ്റംഷികെന്റ്
കെചലാവ	യം  പരഗണ്ക്ക	ന്  �ഴിയു�യുള്ളൂ.  എന്ന	ല്,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ  ധാനവന7യംങ്ങള്ക്ക�
ഇപ്ര�	ര�  കൃതീ+7	യം  ഒരു  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  രJതീ  നലാവലാല്ല.
നര്മ്മ്യു	ണ്പ്രവൃQ�ള്ക്ക	യം  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്  എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗങ്ങള്
ക്ക� നല്കുന്ന തു��ളുകെP �ണ്ക്കുസൂക്ഷപ്പ്�,  ഈ പ്രവൃQ�ളുകെP പുകേര	ഗതീ
വലായംരുQ	നുംള്ളാ വവരങ്ങള് ലാഭാ+7	കു� വധാ7ല്ല. എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗ�
തീകെന്ന  ഇലാക്ട്രിക്കല്  പ്രവര്Q�ള്ക്ക	യം  അതീകെന്റ്  ഉപവഭാ	ഗQന�
കൈ�7	റുന്ന തു��ളുകെP �ണ്ക്കു�ളു� അവ+ക്ത7	ണ്�.  എത്രം തു� കൈ�7	റി,
ഏകെതീ	കെക്ക                പൂര്QJ�രച്ചു,  എത്രം  രൂപയ്ക്ക്�
ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ+പത്രം�  നല്�  എന്നങ്ങകെന  അPസ്ഥാ	നവവരങ്ങള്
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗങ്ങളല്  കൃതീ+7	യംല്ല.  ബ	ഹി+  ഏജിന്സം�ള്
(ഇ.എ.പ.)    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം   ഏല്പ്പ്ക്കുന്ന  കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല്  നന്നു�
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അതീതീ�  ഗകേവഷി�ര്  7ര	7Q�  വഭാ	ഗQന�  കൈ�7	റിയം  തു�യംല്  നര്
മ്മ്യു	ണ്കെച്ച്ലാവ�  �ഴിച്ച്�  തീരകെ�  നല്�	ന്  തു�  ബ	ക്കനല്ക്കുന്ന
അവസംരങ്ങളുണ്ട�.  അതുകേപ	കെലാ  ഇ.എ.പ.�ളല് പണ്   പൂര്Qയം	യംവയ്ക്ക്�
കൈ�7	റിക്കട്ട്യം  തു�  കേപ	ര	കെതീ  വരുന്ന  സം	ഹിചര+വും�  ഉണ്ട�.
സം7യംബന്ധിതീവും�  കൃതീ+വും7	യം  ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങള്
അPസ്ഥാ	ന7	ക്ക �ണ്ക്കു�ള് ക്ര7J�രക്കുന്ന അക്ക�ണ്ടങ്ങ� നPപP�ളുകെP
അഭാ	വQല്  പദ്ധതീപ്പ്ണ്�  പൂര്ണ്ണ7	യം  വനകേയം	ഗകേച്ച്	  ഇല്ലകേയം	  എന്ന�
ഉറിപ്പുവരുQ	ന്  �ഴിയം	Q  സം	ഹിചര+7	ണുള്ളാതീ�.  2018-19  സം	മ്പQ�
വര്ഷിQല്  7	ത്രം7	യം  7ര	7Q�പണ്�ള്ക്ക	യം  എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ�
വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റിയം തു��ളല് 2 .72 കേ�	P രൂപയുകെP പ്രവൃQ�ള്
പൂര്QJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  പ്രവൃQ�ളുകെP  കേസ്റ്റംഷിന്  തീരച്ചുള്ളാ  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുംബന്ധി� 14 ആയം കെ�	ടുQട്ടുണ്ട�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1
 പദ്ധതീയംല്  നഷ്കര്ഷിച്ച്രക്കുന്ന  സം7യംപരധാക്കുള്ളാല്  തീകെന്ന
7ര	7Q� പണ്�ള് പൂര്Qയം	ക്കു�.

2
 വവധാ  പദ്ധതീ�ളുകെP  ഭാ	ഗ7	യം  കെചയ്യുന്ന  പ്രവൃQ�ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള്,              പൂര്QJ�രണ് സം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങള് മുതീലാ	യംവ
പദ്ധതീ നPപ്പ്	ക്കയം കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് സൂക്ഷക്കു�.

3  പൂര്QJ�രണ് സം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങള് നല്കുന്ന മുറിയ്ക്കുതീകെന്ന കൈ�7	റിയം
തു��ളുകെP �ണ്ക്കു�ളു� തീJര്പ്പ്	ക്കു�.

1-3-15 പ്രകേതീ+� ശ്രീദ്ധ ആവശാ+7	യംതു� അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ട്ടുകേപ	വുംന്നതു7	യം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളു� വഭാ	ഗങ്ങളു�.
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ലാക്ഷ+� പ്രകേതീ+�  ശ്രീദ്ധ  ആവശാ+7	യംതു�  അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ട്ടുകേപ	വുംന്നതു7	യം  
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെP / വഭാ	ഗങ്ങളുകെP പുനരുജ്ജ്Jവന�

7	ന|ണ്ഡി�
i) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആക്ട�, സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്� എന്നവ
ii) പ്ര	കേ|ശാ� കേ�ന്ദ്രങ്ങളു� വഭാ	ഗങ്ങളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്                 
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉQരവും�ളു� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളു�

വ+തീ+സ്ത  കേ7ഖലാ�ളു�  ധാര്മ്മ്യുങ്ങളുമുള്ളാ  നരവധാ  �	ര്ഷി�  -
�	ര്ഷി�	നുംബന്ധി  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെP  ശൃം�ഖലായം	ണ്�  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ.  പലാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെPയു�  പ്രവര്Qന�  ഇPയ്ക്ക്�
7ന്ദJഭാവക്കു�യു�  ചലാന	ത്മ�7	വും�യു�  കെചയ്യാ	റുണ്ട�;  സുസ്ഥാര7	യം
കേ�ന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട�.  ഒപ്പ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  അPയംന്തര  പരഗണ്ന
ആവശാ+7	യം  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  അPയംന്തര  ശ്രീദ്ധ
ആവശാ+7	യം  മൂന്നു  കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സം�ബന്ധിച്ച്  നരJക്ഷണ്ങ്ങള്  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു. 

1-3-15-1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� അമ്പലാവയംല്  അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ങ്ങള്–
അപര+	പ്തി�.

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �Jഴിലാ	യം    പുതുതീ	യം  ആര�ഭാച്ച്
�ലാ	ലായം7	ണ്� �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�,  അമ്പലാവയംല്.  കൃഷി 2	� വകുപ്പ്കെന്റ്
സം.ഉ  (കൈ�)  നമ്പര്  95/2018  കൃഷി,  തീJയംതീ  18-07-2019  പ്ര�	ര�  പുതീയം
കേ�	കേളജി�  തുPങ്ങുവ	നുംള്ളാ  അനുംവ	|�  ലാഭാക്കു�യു�  2018-19  വര്ഷി�  തീകെന്ന
കേ�	കേളജി�  പ്രവര്Qന7	ര�ഭാക്കു�യു�  കെചയ്തു.  കേ�	കേളജി�  ആര�ഭാക്കുവ	ന്
നല്�യം  ഉQരവകെലാ  പ്രധാ	ന  ഉപ	ധാ�ള്  ഇപ്ര�	ര7	ണ്�,  "പുതീയം
�	ര്ഷി� കേ�	കേളജു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഭാ	വ വ�സംന പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കുള്ളാ
കെചലാവും�ള്  �	ര്ഷി�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്�  ലാഭാ+7	വുംന്ന  വ	ര്ഷി�  പദ്ധതീ
വഹിതീQല്  നന്നു�  �കെണ്ടQ	ന	കുന്നതീ	കെണ്ന്ന�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അറിയംച്ച്തീകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQല്  കേ�രളQകെലാ  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�
നലാവ	രമുള്ളാ  �	ര്ഷി�  വ|+	ഭാ+	സം�  സം�സ്ഥാ	നQന�ത്തുതീകെന്ന
ലാഭാ+7	കുന്ന  തീരQല്  അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ
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നലാവലുംള്ളാ  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുQകെ�	ണ്ട�
തീസ്ത��ള് സം �ഷ്ടംക്ക	കെതീ തീകെന്ന �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി	യം ഉയംര്ത്തുന്നതീനും�
60  സംJറ്റു�ള്  ഉള്കെപ്പ്ടുQ  കെ�	ണ്ട�  ബ  എസം�  സം  അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്  കേ�	ഴ്സ്�
തുPങ്ങുന്നതീനും�  ഉQരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നു."  നലാവലുംള്ളാ  അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+ങ്ങള് ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുQകെക്ക	ണ്ട	ണ്� കേ�	കേളജി� ആര�ഭാച്ച്കെതീങ്കിലും�
കുട്ട്�ളുകെP  എണ്ണ�  പ്രതീവര്ഷി�  കൂടുന്നതീനനുംസംരച്ച്�  അവകെര
ഉള്കെക്ക	ള്ളാ	നുംള്ളാ അPസ്ഥാ	ന സം��ര+� നലാവലാല്ല.

�	സം� റൂമു�ള്

അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ  നലാവലുംള്ളാ  ഒരു
കെ�ട്ട്PകെQ  �	സ്സ്�  മുറിയം	ക്ക7	റ്റ്യം	ണ്�  കേ�	കേളജി�  നലാവല്  പ്രവര്
Qക്കുന്നതീ�.  രണ്ടു  �	സ്സ്�  റൂമു�  ഒരു  കൈലാബ്രറി  റൂമു7	ണ്�  ഇതീല്  പ്രവര്
Qക്കുന്നതീ�.  ഐ സം എ അര് നര്കേÚശാക്കുന്ന  " minimum requirements for
establishment of new college in Agriculture and Allied disciplines  ” പ്ര�	രമുള്ളാ
സം��ര+ങ്ങള്  ഒന്നു�  തീകെന്ന  ഇവകെP  ലാഭാ+7ല്ല.  രണ്ടു  ബ	ച്ചു�കെള  ഉള്
കെക്ക	ള്ളാ	നുംള്ളാ  സം��ര+�  7	ത്രം7	ണ്�  നലാവലുംള്ളാതീ�  ബ	ച്ചു�ളുകെP  എണ്ണ�
കൂടുന്നതീനനുംസംരച്ച്� കുട്ട്�കെള ഉള്കെക്ക	ള്ളാ	നുംള്ളാ സ്ഥാലാസം��ര+7ല്ല.
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കേഹി	സ്റ്റംല്

നലാവല്  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്   കൈ�വശാQല്
ഉണ്ട	യംരുന്ന  എന്.എ.ആര്.പ  കെപ്ര	ജിക്ടു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പര7തീ7	യം
സം��ര+ങ്ങളുള്ളാ  കേഹി	സ്റ്റംലാ	ണ്�  കേ�	കേളജികെന്റ്  കേലാഡിJസം�  കേഹി	സ്റ്റംലാ	യം
പ്രവര്Qക്കുന്നതീ�. ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര� കേ7ധാ	വയുകെP �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്� ആണ്� ആണ്
കുട്ട്�ളുകെP കേഹി	സ്റ്റംലാ	യം പ്രവര്Qക്കുന്നതീ�.  കേ�	കേളജികെലാ ആ|+  ബ	ച്ച്കെലാ
വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ തീ	ല്ക്ക	ലാ� കേഹി	സ്റ്റംല് സം��ര+� 7	ത്രം7	ണ്� ഇതീ�.
ബ	ച്ചു�ളുകെP  എണ്ണ�  വര്ദ്ധക്കുന്നതീനനുംസംരച്ച്�  വ|+	ര്ത്ഥ�കെള
ഉള്കെക്ക	ള്ളാ	നുംള്ളാ സം��ര+ങ്ങള് നലാവലുംള്ളാ കെ�ട്ട്Pങ്ങള്ക്കല്ല. 

ലാ	ബു�ള്

�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQല് വവധാ ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� നലാവലുംള്ളാ ലാ	ബു�ള	ണ്� കേ�	കേളജികെന്റ് ആവശാ+Qകേലാക്ക	യം
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�.  വവധാ പഠനവഷിയംങ്ങള്ക്ക	യുള്ളാ പ്രകേതീ+� ലാ	ബു�കെള
കുറിച്ചു�  ലാ	ബു�ളല്  അവശാ+�  കേവണ്ട  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങളു�
ഉപ�രണ്ങ്ങളു� സം�ബന്ധിച്ചു� ഐ.  സം  .എ.  ആറികെന്റ് നര്Úഷ്ടം “minimum
requirements  for  establishment  of  new  college  in  Agriculture  and  Allied
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disciplines”ല് വ+ക്ത7	യം പ്രതീപ	|ക്കുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് പര7തീ7	യം ലാ	ബ�
സം��ര+ങ്ങള് 7	ത്രംകേ7 ഇകേപ്പ്	ള് നലാവലുംള്ളു.

പുതീയം  �	ര്ഷി�കേ�	കേളജു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഭാ	വ  വ�സംന
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കുള്ളാ  കെചലാവും�ള്  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭാ+7	വുംന്ന  വ	ര്ഷി�  പദ്ധതീവഹിതീQല്  നന്നു�
�കെണ്ടQ	ന	കുന്നതീ	കെണ്ന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അറിയംച്ച്തീകെന്റ്
അPസ്ഥാ	നQലാ	ണ്�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  നലാവലുംള്ളാ
സം��ര+ങ്ങള് ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുQ കേ�	കേളജി� ആര�ഭാക്കുന്നതീന� അ�ഗJ�	ര�
ലാഭാച്ച്തീ�.  എന്ന	ല്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  എണ്ണ�  വര്ദ്ധക്കുന്നതീനനുംസംരച്ച്�
അവകെര  ഉള്കെക്ക	ള്ളാ	നും�  പ	ഠ+-പ	കേഠ+തീര  ര�ഗങ്ങള്ക്ക�  അവശാ+�  കേവണ്ട
സം��ര+ങ്ങള് നല്കുവ	നും�  കേ�	കേളജിന�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  അസം��ര+ങ്ങള്
പരഹിരക്കുന്നതീന� അPയംന്തര നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-3-15-2  കൃഷിവജ് ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര� �ണ്ണൂര്- �ർഷി�വപണ്ന 7	ള�,
2	ർകേ7ഴ്സ്� സംയംൻസം� 7¡സംയം� എന്നവ പ്രവർQന� നലാച്ച്�

ന	കേശാ	ന്മുഖ7	യം �Pക്കുന്നു

2011  ഡിസം�ബർ  19  ന�  ആത്മ  കേപ്ര	ജിക്ടകെലാ  ജില്ല	തീലാ
പരശാJലാനകേ�ന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ളാ  ധാനസംഹി	യം�  പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുQ  ആര�ഭാച്ച്
�ർഷി�വപണ്ന  7	ള�,  2010  ൽ  നബ	ർഡി�  ധാനസംഹി	യംകേQ	കെP
ഭാ	ഗ7	യം സ്ഥാ	പതീ7	യം എ�. കെജി കേജി	സം2� സ്മാ	ര� 2	ർകേ7ഴ്സ്� സംയംൻസം�
7¡സംയം�  എന്നവ  ഏകെറി  പ്രശാ�സംക്കകെപ്പ്ടു�യു�  വജിയം�ര7	യം
പ്രവർQക്കു�യു� കെചയ്തിരുന്ന രണ്ടു സം�ര�ഭാങ്ങള	ണ്�.  നലാവൽ ഇവ രണ്ടു�
പ്രവർQന� നലാച്ച്� കെപ	ട്ട്കെപ്പ്	ളഞ്ഞ അവസ്ഥായംലാ	കെണ്ന്ന� 27/6/2019 കെലാ
കേനരട്ടുള്ളാ ഭാ�തീ� പരകേശാ	ധാനയംൽ വ+ക്ത7	യം (ചത്രംങ്ങൾ�	ണു�).
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കേ�ന്ദ്രQൽ  നന്ന�  പരശാJലാന�  ലാഭാച്ച്  �ർഷി�ർക്ക�  അവർ
ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന  മൂലാ+വർദ്ധതീ  ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങൾ  വപണ്ന�  കെചയ്യാ	നുംള്ളാ
പ്ലാ	റ്റ്�കേ2	�  എന്ന നലായംൽ  രൂപ�ൽപ്പ്ന കെചയ്തി �ർഷി�വപണ്ന 7	ള�
അഥാവ	  2	ർകേ7ഴ്സ്�  7	ൾ  2014-15  വകെര  തുറിന്നു  പ്രവർQച്ച്രുന്നതീ	യം
ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിനുംള്ളാ (നമ്പര്. 9/01-07-2019)  7റുപPയംൽ അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
മൂലാ+വർദ്ധതീ ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങളുകെP ഉൽപ്പ്	|നകെച്ച്ലാവ�,  അസം�സ്കൃതീ വസ്തുക്കളുകെP
ലാഭാ+തീക്കുറിവ�, വറ്റുവരവകെലായു� ലാ	ഭാQകെലായു� കുറിവ� എന്നവ �	രണ്7	ണ്�
7	ളകെന്റ് പ്രവർQന� നലാച്ച്കെതീന്ന കേ�ന്ദ്ര� ചJ2� കേ�	ഓഡികേനറ്റ്റുകെP 7റുപP
തൃപ്തി�ര7ല്ല. കേ�ന്ദ്രQൽ ആഭാ+ന്തര7	യം ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന മൂലാ+വർദ്ധതീ
വഭാവങ്ങൾക്ക	യുള്ളാ  കെ�.വ.കെ�  7	ൾ  സംmയം�  സംഹി	യംസം�ഘങ്ങളുകെP
പങ്കി	ളQകേQ	കെP  വജിയം�ര7	യം  പ്രവർQച്ചുകെ�	ണ്ടരകെക്കയം	ണ്�
പൂട്ട്യംതീ�. 

 കേ�ന്ദ്രQകെലാ  വജ് ഞാ	നവ+	പനപ്രവർQനങ്ങളുകെP  ഏകേ�	പനQലും�
കേ7ൽകേന	ട്ട്Qലും� �ഴിഞ്ഞ ഏതീ	നും� വർഷിങ്ങളലുംണ്ട	യം 7	ന്ദ+Qകെന്റ് കൂP
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കെതീളവ	ണ്�  കേ7ൽ  രണ്ടു  സം�ര�ഭാങ്ങളുകെPയു�  പര	ജിയം�.  പതീവ�  FLD,  OFT
പരശാJലാന  പരപ	P�ൾക്കു  പുറികേ7,  ര	ജി+കെQ  �	ർഷി�  വ+	പന
പ്രവർQനങ്ങളുകെP  ഉQ7  7	തൃ��കെളന്ന�  പ്രശാ�സംക്കകെപ്പ്ട്ട്  14  ഓള�
പദ്ധതീ�ൾ  2012-13  �	ലാQ�  കേ�ന്ദ്രQൽ  വജിയം�ര7	യം  നPന്നു
വന്നതീകെനക്കുറിച്ച്�  മുൻ�	ലാ  ഓഡിറ്റ്�  പര	7ർശാങ്ങൾ  തീകെന്നയുണ്ട	യംട്ടുണ്ട�
(23.7.13  ൽ  ഈ ഓ2Jസംൽ  നന്ന�  No.  LF (KAU)  SC-3 -  1025/13  ആയം
പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് 2012-13  വർഷികെQ ഓഡിറ്റ്� കുറിപ്പു�ൾ,  ഖണ്ഡി� 2,  ആമുഖ�).
എന്ന	ൽ  തുPർച്ച്യം	യം  സ്ഥാലാ�7	റ്റ്ങ്ങളു�  തീസ്ത�  ഒഴിച്ച്Pലും�  �	രണ്�
ക്രകേ7ണ് 7ക്ക സം�ര�ഭാങ്ങൾക്കു� സംബ്ജക്ട�  7	റ്റ്ർ  കെôഷി+ലാസ്റ്റു�ൾ  ഇല്ല	Q
സം	ഹിചര+മുണ്ട	യം.  2	ർകേ7ഴ്സ്�  7	ളകെന്റ് തീ�ർച്ച്യ്ക്കു പന്നലും� ഇകെതീ	രു മുഖ+
�	രണ്7	ണ്�.

 തുച്ഛ7	യം 2ണ്ടുപകേയം	ഗച്ച്�  നർമ്മ്യുച്ച് കെ�ട്ട്Pങ്ങളലാ	ണ്�  7¡സംയംവും�  7	ളു�
പ്രവർQച്ച്രുന്നതീ�.  7¡സംയംQകെന്റ്  അതീJവ  ദുർബലാ7	യം  കേ7ൽക്കൂര
തീ�ർന്നതീകെന  തുPർന്ന�  2015  മുതീൽ  സംന്ദർശാ�കെര  പ്രകേവശാപ്പ്ക്കു�കേയം	
പ്ര|ർശാനസം	7ഗ്രി�ൾ  വൃQയം	യം  സൂക്ഷക്കു�കേയം	  കെചയ്യാ	കെതീ
ന	കേശാ	ന്മുഖ7	യം  സ്ഥാതീയംലാ	ണ്�  (ചത്രംങ്ങൾ  �	ണു�).  ആയംതീ�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ൾ  നPQ  നലാനർQ	ന	വകെല്ലന്നു�  പുതീയം  കെ�ട്ട്P�
നർമ്മ്യുകേക്കണ്ട  വരുകെ7ന്നു�  ഡി.പ.പ  അഭാപ്ര	യംകെപ്പ്ട്ട്തീ	യം  ഓഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്Qനുംള്ളാ  7റുപPയംൽ  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  7	ൾ
പുതുക്കപ്പ്ണ്യുന്നതീനും�  7¡സംയം�  പുനർനർമ്മ്യുക്കുന്നതീനും�  ഡിയംറിക്ടർ  ഒ2�
എക്സ്റ്റംൻഷിന�  27.2  .2019  ന�  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  ചJ2�  കേ�	ഓഡികേനറ്റ്ർ
അകേപക്ഷ  സം7ർപ്പ്ക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ൽ  ന	ലും  7	സംങ്ങൾക്കു
കേശാഷിവും�  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  പ്രതീ�രണ്ങ്ങകെള	ന്നു�  തീകെന്ന
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീരുകെP ഭാ	ഗത്തുനന്നുണ്ട	യംട്ട്ല്ല.
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നർകേÚശാങ്ങൾ 

1

ഐ.സം.എ.ആര് , നബ	ർഡി�, സം�സ്ഥാ	ന കൃഷിവകുപ്പ്� എന്നവയംൽ
നന്ന�  ഈ  സം�ര�ഭാങ്ങൾക്ക	യം  ധാനസംഹി	യം�  ലാഭാ+7	ക്ക	ൻ
സംർവ�ലാ	ശാ	ലാ  വ+	പന  വഭാ	ഗQകെന്റ്  സംഹി	യംകേQ	കെP
കേപ്ര	ജിക്ടു�ൾ തീയ്യാ	റി	ക്കു�.

2

|Jർഘ�	ലാ�  നലാനൽക്കു�  വധാവും�  എന്ന	ൽ
7¡സംയംQന	വശാ+7	യം  വ	സ്തു�ലാ	ഭാ�ഗകേയം	കെPയു�  2	ർകേ7ഴ്സ്�
സംയംൻസം� 7¡സംയം�  പുനർനർമ്മ്യുക്ക	ൻ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു പുറിത്തു
നന്നുള്ളാ വ|ഗ്ദ്ധര	യം ആർക്കകെPക്റ്റു�ളുകെP സംഹി	യം� കേതീടു�.

3

സംവകേശാഷി7	കെയം	രു  പുതു7	തൃ�യു�  �ർഷി�ർക്ക�
പ്രകേയം	ജിന�രവും7	യംരുന്ന  �ർഷി�വപണ്ന7	ള�
പുനരുദ്ധരക്ക	ൻ  പ്ര	കേ|ശാ�  �ർഷി�രുകെP  കൂട്ട്	യ്മയു�  ജില്ലയംകെലാ
തീകേÚശാ  സംmയം�ഭാരണ്  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെP  സംഹി�രണ്വും�
ഉറിപ്പുവരുത്തു�.

4

മൂന്ന�  അസംസ്റ്റംന്റ്�  കെപ്ര	2സംർ7	കെര  കേ�ന്ദ്രQകെലാ  സ്ഥാര�
തീസ്ത�യംൽ  നയം7ച്ചു  �ഴിഞ്ഞ  സം	ഹിചര+Qൽ,  കേ7ൽ
സം�ര�ഭാങ്ങൾക്ക	യുള്ളാ സം	കേങ്കിതീ�വും�  ഭാരണ്പരവും7	യം നPപP�ൾ
തീmരതീകെപ്പ്ടുത്തു�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



150

1-3-15-3 �മ്മ്യുÊണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുQ- കെസംൻOൽ
കെPകേµ	കേന	ളജിക്കൽ 7¡സംയം� - പണ് പൂര്QJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല

സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQ  �	ർഷി�  സം	കേങ്കിതീ�
വ|+�ളുകെPയു�  ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങളുകെPയു�  പ്ര|ർശാനകേ�ന്ദ്രകെ7ന്ന  നലായംൽ
കെസംൻOൽ  കെPകേµ	കേന	ളജിക്കൽ  7¡സംയം�  സ്ഥാ	പക്കുവ	ന	യം  2009  ൽ
ആര�ഭാച്ച്  പദ്ധതീയം	ണ്�  "കേഷി	കേ�സം�ഗ�  കെPകേµ	ളജിJസം�  ഇന്  കെസംന്Oല്
കെPകേµ	ളജിക്കല്  7¡സംയം�  ഓ2�  കെ�.എ.യു".  ഐ.സം.എ.ആര്-കെന്റ്
സം	മ്പQ�  സംഹി	യംകേQ	കെP  ആര�ഭാച്ച്  പദ്ധതീ  സം7യംബന്ധിതീ7	യം
പൂര്QJ�രക്ക	Qതീന	ല്  ധാനസംഹി	യം�  നഷ്ടംകെപ്പ്ടു�യു�  തുPര്ന്ന�
സം�സ്ഥാ	ന പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യംകേQ	കെP പുനര	ര�ഭാക്കു�യു� കെചയ്തുകെവങ്കിലും�
നര്Úഷ്ടം  7¡സംയംQകെന്റ്  ഭാ	ഗ�7	യം  സം	ക്ഷ	ത്�	ര�  കേപ	ലും�  ഇകേന്ന	ള�
നPപ്പ്ലാ	യംട്ട്ല്ല.

ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  2യംലാൽ  (2യംൽ  നമ്പര്.  C3/  375/13)  ലാഭാ+7	യം
വവരങ്ങൾ പ്ര�	ര�    ഐ. സം.  എ. ആർ, 11-8-2009 കെലാ F.N 12(19)/2009-
EP&D നമ്പർ �ത്തു മുകേഖന ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്കെന്റ് പതീകെന	ന്ന	� പ്ള	നനും
�Jഴിൽ  3 കേ�	P  രൂപ  അPങ്കിലാൽ  3  വർഷിക്ക	ലായംളവുംകെ�	ണ്ട�  7¡സംയം�
പണ്യം	നുംള്ളാ  അനും7തീ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  നൽകു�യുണ്ട	യം.  മൂന്നു
സം	മ്പQ�വർഷിങ്ങളലാ	യം ഐ. സം. എ. ആർ. അനുംവ|ച്ച് ഗ്രി	ന്റ്� വവര�
ചുവകെP കേചർക്കുന്നു.

വര്ഷി� തു�

2009 - 10 35 ലാക്ഷ�

2010 - 11 35 ലാക്ഷ�

2011 - 12 27.5 ലാക്ഷ�

ആകെ� 97.5 ലാക്ഷ�
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സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  7ര	7ത്തു  വഭാ	ഗ7	യം  ഡി.പ.പ,  കെPന്റ്ർ
നPപP�ൾക്കു  കേശാഷി�  82.69  ലാക്ഷ�  രൂപക്ക�  പണ്  പൂർQയം	ക്കണ്കെ7ന്ന
നബന്ധിനയംൽ  11.  11.  2011  -  ൽ  P  നർമ്മ്യു	ണ്� �ര	റു�	രകെന ഏൽപ്പ്ച്ചു.
7	സ്റ്റംർ  പ്ലാ	ൻ  പ്ര�	ര�  1125  ച.  7J  പ്ലാന്ത�  ഏരയംയംൽ  5  ഡിô�കേള ഹി	ൾ
ഉൾകെപ്പ്ടുന്നതീ	ണ്�  നർÚഷ്ടം  കെ�ട്ട്Pകെ7ങ്കിലും�  2ണ്ടകെന്റ്  അപര+	പ്തിതീ  മൂലാ�
ഒന്ന	�  ഘട്ട്കെ7ന്ന നലായംൽ  431  ച.7J  -  ൽ  2  ഡിô�കേള  ഹി	ളകെന്റ് പണ്
7	ത്രം7	ണ്� �ര	ർ കെചയ്തിരുന്നതീ�.  നർമ്മ്യു	ണ്� പുകേര	ഗ7കെക്ക, 1. 8. 2012  ന�
കെ�ട്ട്PQകെന്റ്  കേ�	ൺക്രJറ്റ്�  കേ7ൽക്കൂര  തീ�ർന്നുവJണ്�  ഒരു  കെതീ	ഴിലാ	ള
7രണ്കെപ്പ്ടു�യു�,  നരവധാ  കേപർക്കു  പരക്കുപറ്റു�യു�  കെചയ്തു.  തുPർന്ന�
നർമ്മ്യു	ണ്� അനശ്ചതീ7	യം മുPങ്ങ.

മൂന്നു  വർഷികേQ	ള�  �ഴിഞ്ഞ�  സം�സ്ഥാ	ന  പ്ലാ	ൻ  2ണ്ടകെന്റ്
സംഹി	യംകേQ	കെPയം	ണ്� കെ�ട്ട്P� പണ് ഭാ	ഗ�7	കെയംങ്കിലും� പൂർQയം	യംതീ�.
2/2015  ൽ  80.86  ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്ക്� �ര	ർപണ് പൂർQയം	ക്കയംതീ	യം ഡി.പ.
പ.യുകെP ��പ്ളഷിൻ റികേപ്പ്	ർട്ട്� 2യംലാലുംകെണ്ടങ്കിലും� (നമ്പര് എ. 7/961/12 / 11.
8. 15), പ്രതീവർഷി� അനുംവ|ക്കുന്ന തു� അതീതു വർഷി� കെചലാവഴിക്കണ്കെ7ന്ന
നബന്ധിന  പ	ലാക്ക	Qതീന	ലും�  2009-10  മുതീൽ  2012-13  വകെരയുള്ളാ
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�	ലായംളവൽ ആകെ� 1.89 ലാക്ഷ� രൂപ 7	ത്രംകേ7 കെചലാവഴിച്ചുള്ളൂ എന്നതീന	ലും�
പണ്  പൂർQJ�രക്ക	ൻ  തീങ്ങൾ  അനുംവ|ച്ച്  �	ലായംളവകേനക്ക	ൾ  രണ്ടു
വർഷിQലാധാ��  സം7യം�  (31  7	സം�)  എടുQ സം	ഹിചര+Qലും�,  ഗ്രി	ൻറി�
തു�  ഐ.  സം.  എ.  ആർ.  നര	�രക്കു�യു�  കെചലാവഴിക്ക	Qതീ	യം
പരഗണ്ച്ച്�  95.61  ലാക്ഷ�  രൂപ  തുPർവർഷിഗ്രി	ന്റു�ളൽ  നന്ന�
തീട്ട്ക്കഴിക്കു�യു7	ണുണ്ട	യംതീ�.  2009-10,  2010-11  വർഷിങ്ങളകെലാ  ഐ.  സം.
എ.  ആർ  ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റു�ളുകെP  ഓഡിറ്റ്നുംകേ7ൽ  ഈ  ഓ2Jസം�
പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് 11.2.2011 കെലാ എൽ.  എ2�. കെ�. എ. യു (Sc1)/2085/10 ഖണ്ഡി�
5.7  ഉ�,  4.10.12  കെലാ എൽ.  എ2�.  കെ�.  എ.  യു  (Sc1)163/12  ഖണ്ഡി�  4  ഉ�
ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പു�ളല്  യംഥാ	ക്ര7�  35  ലാക്ഷ�,  17 ലാക്ഷ�  രൂപ  ഡി.പ.പ.ക്ക�
O	ന്സ്ഫര് കെചയ്തി� കെചലാവ	യം �ണ്ക്ക	ക്കയംതീ� നര	�രച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.

തുPർപ്പ്ണ്  അനശ്ചതീ7	യം  മുPങ്ങ  ഐ.സം.എ.ആർ.  ഡിവലാപ്പ്�കെ7ൻറി�
ഗ്രി	ന്റ്� നര	�രക്കകെപ്പ്ട്ട് സം	ഹിചര+Qൽ സം�സ്ഥാ	ന പ്ലാ	ൻ 2ണ്ടൽ നന്ന�
ധാനസംഹി	യം� അകേപക്ഷച്ചു കെ�	ണ്ട� കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് പുതുക്കയം കെപ്ര	കേപ്പ്	സംൽ
9.5.2013 ൽ കേ�രള ഗവണ്കെ7ന്റ്� മുൻപ	കെ� സം7ർപ്പ്ക്കു�യുണ്ട	യം. തുPർന്ന�
കൃഷി  വകുപ്പ്�  (2	�സം�)  വർക്കങ്ങ�  ഗ്രൂപ്പ്കെന്റ്  18-2-2014  കെലാ  GO(RT)
NO314/2014/AD നമ്പർ ഉQരവ� പ്ര�	ര� 100 ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്ക്� 7¡സംയംQകെന്റ്
പണ് പൂർQJ�രക്ക	ൻ  ഉള്ളാ ഭാരണ്	നും7തീ ലാഭാച്ചു.  എന്ന	ൽ  5.7.2014  കെലാ
��കേ89	ളറുകെP BG A1/6339/2014  നമ്പർ നPപPക്ര7QലൂകെP 40 ലാക്ഷ� രൂപ
7	ത്രം7	ണ്�  2014-2015  വർഷിQകേലാക്ക�  അനുംവ|ച്ച്തീ�.  9-7-2014  കെലാ
��കേ89	ളറുകെP NO BGA1/6339/2014 നമ്പർ �Qൽ, കൈവസം� ച	ൻസംലാറുകെP
ഉQരവും വഴി  30  ലാക്ഷ� രൂപ ”AGRIFIESTA -  2014  ” നPത്തുന്നതീനുംകേവണ്ട
വ�7	റ്റ്  എന്നു�  അതീന	ൽ  ഗവകെ^ന്റ്�  അനുംവ|ച്ച്  100  ലാക്ഷ�  രൂപ
നൽ�	ൻ സം	ധാക്കു�യംല്ല എന്നു� അറിയംച്ച്രുന്നു  (കൈവസം� ച	ൻസംലാറുകെP
കേന	ട്ടു  മുകേഖനകേയം	  കേരഖ	മൂലാകേ7	  ഉള്ളാ  ഉQരവ�  2യംലാലാല്ല).  ഇകേതീ
കെഹിഡ്ഡിൽ  നന്ന�  വJണ്ടു�  30  ലാക്ഷ�  രൂപ  2	ർകേ7ഴി� സം�  കേഹി	സ്റ്റംൽ
നർമ്മ്യു	ണ്Qന	യം  വ�7	റ്റ്യംതുസം�ബന്ധിച്ച്�  P  �Qൽ  പര	7ർശാ7ല്ല.
കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  പൂർQJ�രണ്Qന	യം  ബ	ക്ക  തു�യം	യം  60  ലാക്ഷ�  രൂപ
അനുംവ|ക്ക	ൻ  കേസ്റ്റംഷിൻ  കേ7ധാ	വ  നരന്തര�  ��കേ89	ളർ,  ഡിയംറിക്ടർ  ഒ2�
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എക്സ്റ്റംൻഷിൻ  എന്നവകേര	P�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു�  (2/8/2014,  29/9/2014,
11/5/2015,  15/5/2015,15/6/2015  എന്നJ  തീJയംതീ�ളകെലാ  C3/375/2013  നമ്പർ
�ത്തു�ൾ) സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീർ തു� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2013-14  മുതീൽ  അനുംവ|ച്ച്  2ണ്ടകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങൾ  തീ	കെഴി  പറിയുന്നു

�Q� നമ്പര് തീJയംതീ തു�

BG/B1/8656/15 (403) 11.9.2015 10 ലാക്ഷ�

BG/B1/8656/16 (403) 15.3.2016. 10 ലാക്ഷ�

BG/B1/8656/16 (403) 26.10.2016 20 ലാക്ഷ�

ആകെ� 40 ലാക്ഷ�

ആകെ� കെചലാവകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങൾ ചുവകെP കേചർക്കുന്നു.

വർഷി� തു�

2015-16 10,00,000

2016-17 20,68,771

2017-18- 7,67,027

2018-19 191705

ആകെ� 40,27,503

 2009-12  �	ലായംളവകെലാ  കേലാ	ക്കൽ  2ണ്ട�  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്
�	ർഷി�സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ർട്ട്�, 2009-10, 10-11  വർഷിങ്ങളകെലാ
ഐ.സം.എ.ആര്  ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  കുറിപ്പു�ൾ
എന്നവയുകെP  കെവളച്ച്Qൽ  C&AG  കേ7ൽ  വ�7	റ്റ്ൽ  സം�ബന്ധിച്ച്�
പര	7ർശാ�  നPത്തു�യു�  തുPർന്ന�,  കൃഷി  വകുപ്പ്�  (2	�സം�)  പ്രൻസംപ്പ്ൽ
കെസംക്രട്ട്റി  3.12.2016  കെലാ  NO144/AF2/2016/AD  നമ്പർ  �QലൂകെP
രജിസ്ട്രാ	കേറി	P�  വശാ|J�രണ്�  ആവശാ+കെപ്പ്ടു�യു�  കെചയ്തിരുന്നു.  ആയംതീന�
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രജിസ്ട്രാ	ർ  നൽ�യം  17.2.2017  കെലാ  GA/D2/25898/2013  നമ്പർ  വശാ|J�രണ്
�Qൽ  കെ�ട്ട്P�  പണ്ക്കകെP  ഉണ്ട	യം  അപ�Pവും�  തുPർന്നുണ്ട	യം
നയം7നPപP�ളു�  മൂലാ�  പണ്  കൈവ�കെയംന്നു�  കെ�.എ.യു  -വകെന്റ്  ഇതീര
2ണ്ടു�ൾ  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  7¡സംയം�  നർമ്മ്യു	ണ്�
പൂർQയം	ക്കയംട്ടുകെണ്ടന്നു7	ണ്�  അറിയംച്ച്തീ�.  ഈ  �Q�  വസ്തുതീ	പര7ല്ല.
ഐ.സം.എ.ആര് നര്കേÚശാച്ച്തു� കേ�രള സംർക്ക	ര് അ�ഗJ�രച്ച്തു7	യം പ്ലാ	ൻ
പ്ര�	രമുള്ളാ  7¡സംയം�പണ്  യംഥാ	ര്ത്ഥQല്  പൂർQയം	യംട്ട്ല്ല.  694  ച.7J
വസ്തൃതീയംൽ മൂന്നു പ്ര|ർശാനശാ	ലാ�ൾ കൂP ഇനയു� നർമ്മ്യുക്ക	നുംണ്ട�.  അവ
നർമ്മ്യുകേക്കണ്ട  സ്ഥാലാQ�  നലാവൽ  കെസംൻOൽ  നഴ്സ്റിയുകെP  കൈതീ�ളു�
കെചP�ളു� കെഷിഡ്ഡു�ളു7	ണുള്ളാതീ�.  പൂർQയം	യം രണ്ടു പ്ര|ർശാനഹി	ളു�ളലും�
ഡികേôa  സംജ്ജ്J�രണ്ങ്ങൾ  7�ച്ച്  രJതീയംലാ	കെണ്ങ്കിലും�  രകേണ്ട	  മൂകേന്ന	
കേസ്റ്റംഷിനും�ളൽ  നന്നുള്ളാ  സം	കേങ്കിതീ�വ|+യു�  ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങളു�
കെപ	തുവവരങ്ങൾ  സം�ബന്ധിച്ച്  ഏതീ	നും�  വJഡികേയം	�ളു�  7	ത്രം7	ണ്�
പ്ര|ർശാനQനുംള്ളാതീ�. കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്ക� സംന്ദർശാക്ക	നുംള്ളാ 7¡സംയം� എന്ന
സംങ്കിൽപ്പ്Qന�  നരക്ക	Q  വധാ�  കെസംൻOൽ  നഴ്സ്റിക്കു�  പുതീയം
അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Jവ� കേബ്ല്യു	ക്കനും� പന്നൽ കൃതീ+7	യം ഒരു P	ർവഴി കേപ	ലും7ല്ല	കെതീ
ഒറ്റ്കെപ്പ്ട്ട് ഒരു കെ�ട്ട്P7	ണ്� നലാവകെലാ 7¡സംയം�.  ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� കേസ്റ്റംഷിൻ
അധാകൃതീർക്കു�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഭാരണ്വഭാ	ഗ�  കേ7ധാ	വക്കു�  നൽ�യം
ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്ങ്ങൾക്ക� 7റുപP ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
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നര്കേÚശാങ്ങള്

1

 ഐ.സം.എ.ആര്  2ണ്ട�  നഷ്ടം7	യം  സം	ഹിചര+Qലാ	ണ്�  7¡സംയം�
നർമ്മ്യു	ണ്Qകേലാക്ക�  സംർക്ക	രകെന്റ്  പ്ലാ	ൻ  2ണ്ട�  ലാഭാ+7	ക്ക	ന	യം
പ.ഐ-യുകെP കേനതൃതീmQൽ കേപ്ര	ജിക്ട� സം7ർപ്പ്ച്ച്തു�,  കൃഷി വകുപ്പ്കെന്റ്
കേപ്ര	ജിക്ട�  ഗ്രി	ന്റ്	യം  2415  -  01-277  -  99-  35  -  ഗ്രി	ന്റ്�സം�  എന്ന
ശാJർഷി�Qൽ  നന്ന� ആയംതീന� തു� അനുംവ|ക്കകെപ്പ്ട്ട്തു�.  എന്ന	ൽ
7¡സംയം� നർമ്മ്യു	ണ്� ഭാ	ഗ�7	ക്ക, സംർക്ക	ർ അനും7തീയംല്ല	കെതീ 60%
തു�യു� വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കു�യം	ണ്� സംർവ്വ�ലാശാ	ലാ കെചയ്തിതീ�.  ഈ
നPപPക്ക�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീർ  വശാ|J�രണ്�  നൽകേ�ണ്ടതു�
ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  കൈവസം� ച	ൻസംലാർ കേരഖ	മൂലാ7	യം നർകേÚശാങ്ങൾ
നൽ�യംട്ടുകെണ്ടങ്കിൽ ആയംവ ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

2  നലാവകെലാ  7¡സംയംQകേലാക്ക�  കെപ	തുജിനങ്ങകെള  ആ�ര്ഷിക്കു�വധാ�
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ഡിô�കേള        കേബ	ര്ഡു�ള്,  ഉ|+	ന�,  സം��ര+പ്ര|7	യം
P	ർകേറി	ഡു�ൾ  എന്നവ  ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ  പശ്ച	Qലാസം��ര+�
സംജ്ജ്J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3

 കൃഷി  വകുപ്പ്ൽ  നന്നുള്ളാ �Qന�  രജിസ്ട്രാ	ർ  നൽ�യം 7റുപPയംൽ
പണ്  പൂർQയം	ക്കകെയംന്ന�  വശാ|J�രച്ച്രക്കുന്നതീ�  വസ്തുതീ	പര7	യം
ശാരയംല്ല.  കേപ്ര	ജിക്ട� പ്ര�	രമുള്ളാ 7¡സംയം� നർമ്മ്യു	ണ്Qകെന്റ് അഞ്ചില്
രണ്ടുഭാ	ഗ�  7	ത്രംകേ7  പൂർQJ�രച്ച്ട്ടുള്ളു.  പദ്ധതീ  പ്ര�	രമുള്ളാ 7¡സംയം�
സംമുച്ച്യം�  പൂർണ്ണ7	ക്ക	കേന	  നർÚഷ്ടം  കേപ്ര	ജിക്ടൽ  പര	7ർശാക്കുന്ന
പ്ര�	ര�  പ്ര|ർശാനകേയം	ഗ+7	ക്ക	കേന	  കെപ്ര	ജിക്ട�  കേ�	-ഓര്ഡികേനറ്റ്റുകെP
തുPർച്ച്യം	യം  അകേപക്ഷ�ൾക്കു  കേശാഷിവും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നPപP�കെള	ന്നു� സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല. സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ഇതുവകെരയുള്ളാ
കേനട്ട്ങ്ങള്  കേക്ര	ഡിJ�രക്കുന്ന  സംmപ്നപദ്ധതീകെയംന്ന  നലായംല്  7¡സംയം
നര്മ്മ്യു	ണ്� പൂര്QJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-16  എന്റ്ര്കൈപ്രസംസം� റികേസം	ഴ്സ്� പ്ലാ	നങ്ങ� കേസം	ഫ്റ്റ്�.കെവയംര് പ	കേക്കജി�
നPപ്പ്	ക്കയംതീ� വന്പര	ജിയം� - ലാക്ഷങ്ങള് പ	ഴി	യം.

ലാക്ഷ+� എന്റ്ര്കൈപ്രസംസം�  റികേസം	ഴ്സ്�  പ്ലാ	നങ്ങ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  പ	കേക്കജി�
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് സം¡ട്ട്� എന്ന പദ്ധതീയുകെP പ്രവര്Qന� വലായംരുQല്“ “

7	ന|ണ്ഡി�
1) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം7�
2) സം¡ട്ട്� നര്വ്വഹിണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് വവധാ �മ്മ്യുറ്റ് 7Jറ്റ്ങ്ങു�ളകെലാ 
തീJരു7	നങ്ങള്, സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉQരവും�ള്

കേ�ന്ദ്രസംര്ക്ക	ര്  ഏജിന്സംയം	യം  ന	ഷിണ്ല്  ഇന്കേ2	ര്7	റ്റ്ക്സി�
കെസംന്റ്റികെന്റ് (എന്.ഐ.സം)  സം	കേങ്കിതീ� കേനതൃതീmQല് 2013 ല് ആര�ഭാച്ച്
ഭാരണ്നPപP�ളുകെP  �മ്പ¡ട്ട്ര്വല്ക്കരണ്�  തീന്വര്ഷിQലും�  അപൂര്ണ്ണവും�
അപ്ര	കേയം	ഗ�വും7	യം  തുPരു�യം	ണ്�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്  2യംല്
വശാ|പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�  വകേധായം7	ക്കയംതീകെന്റ്  കെവളച്ച്Qലുംള്ളാ
ഓഡിറ്റുനരJക്ഷണ്ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

എന്.ഐ.സംയുകെP  എന്റ്ര്കൈപ്രസംസം�  റികേസം	ഴ്സ്�  പ്ലാ	നങ്ങ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�
കെവയംര്  പ	കേക്കജി	യം  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്സം¡ട്ട്�“ "  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന	യം  ബഹു.  കൈവസം�  ച	ന്സംലാറുകെP
അധാ+ക്ഷതീയംല്  12.06.2013  ല്  കൂPയം  പ്രകേതീ+�കേയം	ഗQകെന്റ്  നര്കേÚശാ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  31-08-2013  കെലാ  505ാ	7തീ�  എക്സി�¡ട്ട്Jവ�  �മ്മ്യുറ്റ്
അ�ഗJ�രക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇ-2യംല് കേK	,  ഹി¡7ണ് റികേസം	ഴ്സ്� 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,
കേപകേറി	ള്,  ബജിറ്റ്�ഗ�,  അക്ക�ണ്ട�ഗ�,  അക്ക	|7��  7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,   ഡിജിറ്റ്ല്
സംകേcച്ച്ര്  തുPങ്ങയം  കെ7	ഡി¡ള്  അPങ്ങയം  പ	കേക്കജി	ണ്തീ�.
എന്.ഐ.സം  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  പദ്ധതീനര്കേÚശാ�  (NIC/KLSC/TSRDC/University
Suite/KAU01/13/29.03.13)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രച്ച്തീകെന  തുPര്ന്ന�
കേ�ന്ദ്ര ഗവണ്കെ7ന്റ്കെന്റ് പ്രകേതീ+� ഗ്രി	ന്റ്കെലാ  ഇ-ഗകേവണ്ന്സംന	യുള്ളാ രണ്ട�
കേ�	P രൂപയംല് നന്ന�  47.75  ലാക്ഷ� രൂപ പദ്ധതീക്ക	യം വ�യംരുത്തു�യു�
2012-13  വര്ഷിQല്  40  ലാക്ഷ�  രൂപ  അനുംവ|ക്കു�യു�  കെചയ്തു.  തുPര്ന്ന�
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കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറികെലാ  വ|+	ര്ഥാ  രജികേസ്ട്രാഷിന്  കെ7	ഡി¡ള്  അക്ക	|7��
7	കേനജ്കെ7ന്റ്ന�  അനുംഗുണ്7ല്ല	കെയംന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
�കെണ്ടQലാകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQല്,  സം¡ട്ട്ല്  സംമ്പൂര്ണ്ണ7	യം  അക്ക	|7��
7	കേനജ്കെ7ന്റ്� സംസ്റ്റം� സം7നmയംപ്പ്ക്കു�വധാ� എന്.ഐ.സം പുതുക്ക നല്�യം
47.75  ലാക്ഷ�  രൂപയുകെP  പദ്ധതീ  നര്കേÚശാ�(നമ്പര്-
S-130668/GNKL/28.03.2014)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രച്ച്ട്ടുണ്ട�
(സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉQരവ�  നമ്പര്  GA/D2/180709/13/08-10-2013,
GA/D2/6905/13/07-10-2014). 2012-13 വര്ഷി� അനുംവ|ച്ച് 40 ലാക്ഷ� രൂപയംല്
തീല്സം7യം�  കെചലാവ�  �ഴിച്ച്�  എന്.ഐ.സം  വശാ�  ബ	ക്കയുള്ളാ  6,53,965/-
രൂപയു� , പുതുക്കയം അPങ്കില് 47.75 രൂപയംല് എന്.ഐ.സംക്ക� നല്�	നുംള്ളാ
7.75  (47.75-40)  ലാക്ഷ�  രൂപയു�  അPക്ക�  14,28,965/-  രൂപ  അPങ്കിലുംള്ളാ
പുതുക്കയം  പദ്ധതീ  നര്കേÚശാ7	ണ്�  ഇപ്ര�	ര�  2014-15  വര്ഷികേQക്ക�
എന്.ഐ.സം  നല്�യംതീ�.  സം	കേങ്കിതീ�വും�  ഘPന	പരവും7	യം  കുറിവും�ള്
പരഹിരച്ച്�  സം¡ട്ട്�  കൂടുതീല്  പരഷ്ക്കരക്കുന്നതീന�  ഏജിന്സംയുകെP“ ”

7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	യം  2018-19  വര്ഷി�  വകെര
എന്.ഐ.സം.യു7	യം �ര	റികേലാര്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുമുണ്ട�.

എന്.ഐ.സംക്ക�  വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങളലാ	യം  നല്�യം  തു��ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള്  

ക്ര7
നമ്പര്

സം.ബ.വ നമ്പര് /കെചക്ക�നമ്പര്/
ഉQരവ� നമ്പര് /തീJയംതീ തു� കുറിപ്പു�ള് 

1
1034/12-13/31.03.2013

585/1415/29.10.2014

40,00,000

7,75,000

2 കെചക്ക� നമ്പര്135910/31.03.2015 4,20,211

എന്.ഐ.സം.യുകെP
29.06.2017-കെലാ ഇ-കെ7യംല്
,കേപ്ര	ജിക്ട� നമ്പര് S-130668/
GNKL/2007/01.05.17 നമ്പര്

�ത്തു�ള് പ്ര�	ര�

3 ഉQരവ� നമ്പര്/
ജി.എ.ഡി2/18709/13/

12,93,903 ഇന്കേവ	യംസം� നമ്പര്
PMPKL/166811/15.03.2017
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04.05.2017
പ്ര�	ര� കെപ്ര	ജിക്ട� നമ്പര്
5170239MKPL -ന� ആയം

അPച്ച് തു�

ആകെ� 64,89,114/-

1-3-16-1  സംര്വ്വ�ലാ	ലായുകെP യംഥാ	ര്ത്ഥ ആവശാ+ങ്ങള് �ണ്ക്കകെലാടുക്ക	കെതീ
�ര	റികേലാര്കെപ്പ്ട്ടു

യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  സം¡ട്ട്ന	യം  എന്.ഐ.സം-യു7	യം  �ര	ര് ഉണ്ട	ക്കുന്നതീനും
മുകേമ്പ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  തീനതീ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�.കെവയംറി	യം  യൂ2	സ്റ്റം�,
അക്ക�ണ്ട�ഗ�/ബജിറ്റ്�ഗ�/കേപകേറി	ള്/എച്ച്�.ആര് തുPങ്ങയം ആവശാ+ങ്ങള്ക്ക	യം
സം	7	ന+�  തൃപ്തി�ര7	യംതീകെന്ന  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
യംഥാ	ര്ത്ഥ  ആവശാ+ങ്ങള്ക്കനുംസംരച്ച്�  യൂ2	സ്റ്റം�  ‘user  friendly’
ആക്കുന്നതീന	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഭാരണ്തീലാQലും�  ഓഡിറ്റ്�തീലാQലും�
(2017-18 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ഖണ്ഡി� �	ണു�) കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് ഇ-ഗകേവണ്ന്
സംലും7	യം  നരവധാ  പരശ്രീ7ങ്ങള്  നPന്നുകെ�	ണ്ടരകെക്കയം	ണ്�  ഒട്ടുവളകെര
പണ്കെച്ച്ലാവും� നലാവകെലാ സം�വധാ	നങ്ങളല് കെപ	ളകെച്ച്ഴുത്തു� ആവശാ+7	യം
വരുന്ന  എന്.ഐ.സം  കേസം	ഫ്റ്റ്�.കെവയംറികെന്റ്  കെപ	തു  പ്ലാ	റ്റ്�കേ2	7കേലാക്ക�
കൂടു7	റി	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ലാക്ഷ+7ട്ട്തീ�.  എന്ന	ല്   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
കെപ	തുഭാരണ്സം�വധാ	നങ്ങള്,  അക്ക	|7ക്ക�-ഗകേവഷിണ്-വ+	പന  പ്രവര്
Qനങ്ങള്,  ജിJവനക്ക	രുകെP  കേസംവന-കേവതീന  ആവശാ+ങ്ങള്  തുPങ്ങ
സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  എല്ല	  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു�  അനുംകേയം	ജി+7	യം  സം7ഗ്രിവും�
ഏ�Jകൃതീവും7	യം  കേപ്ര	ഗ്രി	7	ണ്�  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്സം¡ട്ട്�  കെ�	ണ്ടു‘ ’

ലാക്ഷ+7ട്ട്രുന്നകെതീങ്കിലും�  ആയംതീ�  അതീനുംതീകുന്ന  തീരQലുംള്ളാതീല്ല  എന്ന�
ഓഡിറ്റ്� നരJക്ഷക്കുന്നു.
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 1-3-16-2 'സം¡ട്ട്� '- യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യുകെP തീനതീ� കേപ്ര	ഗ്രി	മു�ളല് നന്നു�
കൂടുതീല് �	ര+ക്ഷ7വും� ഗുണ്�രവും7ല്ല 

യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യുകെP തീനതീ� കേപ്ര	ഗ്രി	മു�ളല് നന്നു� കൂടുതീല് �	ര+ക്ഷ7വും�
ഗുണ്�രവും7ല്ല  'സം¡ട്ട്�'  കേപ്ര	ഗ്രി	�  എന്ന  അഭാപ്ര	യം7	ണ്�       സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഭാരണ്വഭാ	ഗQല് കെപ	തുകെവ നലാവലുംള്ളാതീ�.  വവധാ �മ്മ്യുറ്റ്
7Jറ്റ്ങ്ങു�ള്, വവര	വ�	ശാനയം7പ്ര�	രമുള്ളാ 7റുപP എന്നവയംല് ഇക്ക	ര+�
വ+ക്ത7	കുന്നുണ്ട�.  കേപ്ര	ഗ്രി	�  സം�ബന്ധിച്ച്�  7നറ്റ്�സു�ളകെലാ  ചലാ
തീJരു7	നങ്ങള് / ചര്ച്ച്�ള് ഇപ്ര�	ര7	ണ്�.

7Jറ്റ്�ഗ� തീJയംതീ 22.03.2016

1)   Sri.  T.M Asokan,  Section  Officer,  KAU has  informed that  there  are“
problems in the payroll system and functionally there is no difference between
old system and new one. He also argued that consulting the IT Team of KAU
is hassle free compared to contacting the NIC  ”

2)   System  manager  further  informed  the  UFAST,  the  existing  finance“
application is running smooth and he asked Senior Deputy Comptroller if there
is  any  complaints  or  issues  reported  regarding  the  current  financial
management system. She didn t mentioned any issues in the system . ’ ”

7Jറ്റ്�ഗ� തീJയംതീ -22.09.2016

 Joint Registrar I and Assistant Comptroller B&M remarked that the UFAST“
software  developed  internally  by  the  CeG  is  working  more  smoothly
compared  to  the  NIC  software  and  that  issues,  if  any  ,are  addressed
promptly with former while latter lags heavily in addressing issues in a proper
time bound manner”
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7Jറ്റ്�ഗ� തീJയംതീ -28.11.2017

1.  The  Deputy  Registrar  (Acad)  also  pointed  that  the  purpose  of“
implementation of University Suit Package and e-file flow was to save time,
but practically, the same has not been achieved  ”

2. While taking up discussion of evaluating the implementation of package in“
finance  wing,  Deputy  Comptroller/Assistant  Comptroller(CR),  Assistant
Comptroller(DD&A),  Section  Officer(Bills),  Section  Officer  EPB  section
expressed  the  opinion  that  the  pay  roll  module  available  in  the  UFAST
package is more friendly and would like to continue with that package”

3.   UFAST will  continue to be used for  payroll  operation  in  future also,“
without switching over to module in the UNIVERSITY SUITE  package‘ ’ ”

വവര	വ�	ശാ നയം7പ്ര�	രമുള്ളാ 7റുപP

ശ്രീJ7തീ.എ�.വജിയംകു7	രയുകെP  20.10.2016-കെലാ  വവര	വ�	ശാ
നയം7പ്ര�	രമുള്ളാ  അകേപക്ഷയംകെലാ  ചലാ  കേച	|+ങ്ങള്ക്കുള്ളാ  7റുപP
ഇപ്ര�	ര7	ണ്�. (സം.ഇ.ജി /0011/2016/04.11.2016)

കേച	|+�  :  എത്രം  കെ7	ഡി¡ളു�ള്  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നതീ	ണ്�  ഈ  പ	കേക്കജി�  ?  അവ
ഏകെതീ	കെക്ക? വശാ|	�ശാങ്ങള്.

ഉQര�  :  നലാവല്  ന	ലാ�  കെ7	ഡി¡ളു�ള	ണ്�  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  സം¡ട്ട്�  വഴി
നPപ്പ്	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�-  1.  2യംല്കേK	,  2.  കേപകേറി	ള്,  3.  അക്ക	|7��
7	കേനജ്കെ7ന്റ്�, 4. അഡ്മിഷിന് 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

കേച	|+�  :  ജിJവനക്ക	രുകെP  ശാമ്പള�,  കെപന്ഷിന്,  ലാJവ�,  7റ്റ്�  കേസംവന
സം�ബന്ധി7	യം �	ര+ങ്ങള്ക്ക� ഈ പ	കേക്കജി� ബ	ധാ�7	കേണ്	?

ഉQര�  :  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആസ്ഥാ	നകെQ  ജിJവനക്ക	രുകെP
ശാമ്പള�  7	ത്രം7	ണ്�  സം¡ട്ട്ല്  ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.  ജിJവനക്ക	രുകെP
സംര്വ്വJസം�  സം�ബന്ധിച്ച്  �	ര+ങ്ങളു�  കെപന്ഷിനും�  7റ്റു  �	ര+ങ്ങളു�
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  തീനതീ�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറി	ണ്�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�.
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1-3-16-3  നര്വ്വഹിണ്Qകെലാ സം	കേങ്കിതീ�പ്പ്ഴിവും�ള്

സം¡ട്ട്� നPപ്പ്	ക്കുന്നതീല് നരവധാ സം	കേങ്കിതീ�പ്പ്ഴിവും�ള് ഉണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.

1)  സം¡ട്ട്ല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  2യംല്  കേK	  കെ7	ഡി¡ളകെലാ  7	റ്റ്ങ്ങള്
ക്ക	യം/പുതുക്കലാന	യം  പണ്�  കെചലാവഴിച്ച്തീനും  കേശാഷി�,  2യംല്  കേK	
ഓപ്പ്കേറിഷിന	യുള്ളാ കേ�ന്ദ്രഗവണ്കെ7ന്റ്കെന്റ് നര്Úഷ്ടം "ഇ-ഓ2സംകെന്റ്" പുതീയം
കേവര്ഷിനകേലാക്ക�   ഡി	റ്റ്  കേപ	ര്ട്ട്�  കെചയ്യാ	ന്  തീJരു7	നകെ7ടുത്തു  �	ണുന്നു
(തീJരു7	ന� 10.1.2018). ഇ-ഓ2Jസംകെന്റ് പുതീയം കേവര്ഷിന് ലാഭാ+7	കെണ്ന്നരകെക്ക
പഴിയം കെ7	ഡി¡ള് പുതുക്കുന്നതീന� എന്.ഐ.സം.കെയം ചു7തീലാകെപ്പ്ടുQയംതീകെന്റ്
�	രണ്വും� വ+ക്ത7ല്ല.

2)  10.01.2018-കെലാ  കേയം	ഗQല്  കേപകേറി	ള്,  എച്ച്�.ആര്  കെ7	ഡി¡ള്
എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  രണ്ട	�  ഘട്ട്Qല്
എന്.ഐ.സം  ഏകെറ്റ്ടുക്ക	Qതീന	ല്  അതീന	യം  വ�യംരുQയം
7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി  അക്ക	|7��  കെ7	 ഡി¡ള്  വ�സംനQന	യം
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുവ	ന്  തീJരു7	നകെ7ടുQട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�
പ്ര	വര്Q�7	കേയം	കെയംന്ന�  വ+ക്ത7ല്ല.  7	ത്രം7ല്ല  യൂസംര്  റി�mയംര്കെ7ന്റ്�
കെôസം2കേക്കഷിനല്  (യു.ആര്.എസം�)  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  പ്രവര്Q�ളു�
ഉള്കെപ്പ്ട്ടു�	ണുന്നു. 

3)  കൂടുതീല്  യൂസംര്  ഫ്രന്റ്�.ലാ  ആയംതീന	ല്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  തീനതീ�
കേസം	ഫ്റ്റ്�.കെവയംറി	യം  “UFAST  ” തീകെന്ന  തുPര്ന്നു�  ഈ  ആവശാ+Qന	യം
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുവ	ന് തീJരു7	നകെ7ടുQട്ടുണ്ട� (തീJരു7	ന� 28.11.2017).
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1-3-16-4  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ആവശാ+ങ്ങള് പരഗണ്ക്ക	കെതീ
എന്.ഐ.സം യൂസംര് റി�mയംര്കെ7ന്റ്� കെôസം2കേക്കഷിന്

(യു.ആര്.എസം�) തീയ്യാ	റി	ക്ക.

എന്.ഐ.സം-യു7	യം  നPQയം  വവധാ  കൂPക്ക	ഴ്ച�ളലും�
�QPപ	ടു�ളലും7	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീര്  കേപ്ര	ഗ്രി	7ല്  നരവധാ
7	റ്റ്ങ്ങളു� കൂട്ട്കേച്ച്ര്ക്കലും�ളു� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു. അവകെയംല്ല	� 'Not Possible’
Out of Scope   to be treated as a separate project and can be taken up if‘ ’ ‘

University  Wishes  So   Presently  focussing  on  Academic  management’ ‘
തുPങ്ങയം  വവധാ  �	രണ്ങ്ങകേള	  ന+	യംങ്ങകേള	  നരQ  നരസംക്കു�യു�
തീങ്ങളുകെP  ആവശാ+ങ്ങള്  മുഴുവന	യു�  �ണ്ക്കകെലാടുക്ക	കെതീയുള്ളാ
യു.ആര്.എസം�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രക്കു�യു�  കെചയ്തിരക്കുന്നു.
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  ഉQരവ�  നമ്പര്.  ജി  എ/ഡി2/18709/13/25.01.2017  പ്ര�	ര�
2016-2017-കെലാ  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  (കെപ്ര	ജിക്ട�  നമ്പര്  S170239MKPL)
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സം7ര്പ്പ്ച്ച് യു.ആര്.എസം�-കെലാ വവധാ ആവശാ+ങ്ങള് ‘Deep
Structural  changes  ’ ആവശാ+7	കെണ്ന്ന  �	രണ്Q	ല്  എന്.ഐ.സം
നരസംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  (ഇതുസം�ബന്ധി7	യം  എന്.ഐ.സം  യുകെP  09.02.2017,
22.02.2017  തീJയംതീ�ളകെലാ കെ7യംലും�ള് 2യംലാലുംണ്ട�).  തുPര്ന്ന�  30.05.2017-
ല്  എന്.ഐ.സം  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  യു.ആര്.എസം�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അ�ഗJ�രക്കു�യം	ണ്� കെചയ്തിതീ�. (സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉQരവ� നമ്പര്. ജി.എ/
ഡി 2/187019/13/02.06.2017). തീങ്ങളുകെP ആവശാ+ങ്ങള് പരഗണ്ക്ക	കെതീയുള്ളാ
നരുപ	ധാ�7	യം ഈ അ�ഗJ�	രQകെന്റ് അPസ്ഥാ	ന� വ+ക്ത7ല്ല.

1-3-16-5 എന്.ഐ.സം യുകെP 7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി യംഥാ	സം7യം� ലാഭാ+7	യംല്ല;
ഒകേര	 7	സംകേQയു� ആക്ഷന് പ്ലാ	നും�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ലാ അ�ഗJ�രച്ചു

�	ണുന്നല്ല.

20.12.2016-കെലാ  7Jറ്റ്�ഗ�  തീJരു7	നപ്ര�	ര�  സം¡ട്ടു 7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്“ ”

ന¡നതീ�ളു�,  ആവശാ+ങ്ങളു�  അറിയംക്കുന്നതീകേന	കെP	പ്പ്�  ഒന്ന	�ഘട്ട്�
പൂര്Qയം	യം  31.12.2016  മുതീല്  ഒരു  വര്ഷികേQയ്ക്ക്�  എന്.ഐ.സം-യുകെP
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7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുQ	വുംന്നതീനുംള്ളാ    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
തീ	ല്പാര+�   എന്.ഐ.സം-കെയം  അറിയംകെച്ച്ങ്കിലും�  (നമ്പര്.ജിഎ/ ഡി
2/18709/13/25.01.2017)    05/2017  വകെര  എന്.ഐ.സം  സംകേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ലാഭാക്കു�യുണ്ട	യംല്ല.  01.01.2017  മുതീല്  31.12.2017  വകെരയുള്ളാ  ഒരു
വര്ഷിക്ക	ലായംളവകേലാക്ക�  എന്.ഐ.സംയുകെP  7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന� ഇന്കേവ	യംസം�  PMPKL/166811/15.03.2017  പ്ര�	ര�
12,93,903/-  രൂപ  അPവ	ക്കയംതീ�  04.05.2017-ല്  ആണ്�.  തുPര്ന്ന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രച്ചുനല്�യം  യു.ആര്.എസംല്  �	ലായംളവ�
01.06.2017 മുതീല് 31.05.2018 വകെരയം	ക്ക 7	റ്റ്യംട്ടുണ്ട�. 

04.02.2017-ല്  രണ്ട	�  ഘട്ട്�  സം�ബന്ധിച്ച്�  തൃശ്ശൂര്  എന്.ഐ.സംയംല്
കൂPയം  കേയം	ഗതീJരു7	നപ്ര�	ര�  ഓകേര	  7	സംകേQയു�  ആക്ഷന്  പ്ലാ	ന്,
പ്രതീ7	സം  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  എന്നവ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രച്ചു  നല്
കേ�ണ്ടതുണ്ട�.  രണ്ട	�  ഘട്ട്Qല്  ഒരു  വര്ഷി�  പ്രവര്Qച്ചു  കെ�	ള്ളാ	കെ7ന്ന�
കേപ്ര	ഗ്രി	7ര്7	ര് സംമ്മ്യുതീപത്രം� നല്കു�യു� കേപ്ര	ഗ്രി	7ര്7	രുകെP അറ്റ്ന്ഡിന്സം�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സൂക്ഷക്കു�യു�  കെചയ്യാണ്�.  എന്ന	ല്  കേ7ല്
നബന്ധിന�കെള	ന്നു�  പ	ലാച്ചു�	ണുന്നല്ല.  01.01.2017-31.05.2018
�	ലായംളവല്  06/2017-കെലാ  പ്രതീ7	സം  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  7	ത്രം7	ണ്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അ�ഗJ�രച്ചു  നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.  7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി
പുറി��ര	റി	യംട്ട്	ണ്� എന്.ഐ.സം നല്കുന്നതീ�.  ഇങ്ങകെന 01.06.2017  മുതീല്
31.05.2018 വകെര �	ലാകേQക്കു നല്�യം വര്ക്ക� ഒ	ര്ഡിര്/ഇന്കേവ	യ്സം�   M-
1731392/14.06.2017,  M  1736478/08.02.2018  എന്നവ  പ്ര�	ര�  യംഥാ	ക്ര7�
3,53,565/-രൂപയു�  3,61,463/-രൂപയു�  പുറി��ര	റു�	ര്ക്ക	യം  എന്.ഐ.സം
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. 06.2017 ന� കേശാഷി� പ്രതീ7	സം റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെPകേയം	 ഹി	ജിര്
വവരങ്ങളുകെPകേയം	  വശാ|	�ശാങ്ങള്  2യംലാല്  ലാഭാ+7ല്ല.  ഇക്ക	ര+�
പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു� കൂടുതീല് നല്�യം തു� തീരച്ചു പPകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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  1-3-16-6 കെപ്ര	ജിക്ടു�ള് അവസം	നപ്പ്ച്ച്� �ണ്ക്കു� ഇന്കേവ	യ്സു�ളു�
കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല;    ഗണ്+7	യം തു� എന്.ഐ.സം വശാ� ബ	ക്കനല്ക്കുന്നു.

"സം¡ട്ട്�"  കേപ്ര	ഗ്രി	മു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഇതുവകെര  64,89,114/-  രൂപ
എന്.ഐ.സം-ക്ക�       നല്�യംട്ടുണ്ട�(പട്ട്� �	ണു�). കേപ്ര	ജിക്ട� 31.05.2018-
ല് അവസം	നകെച്ച്ങ്കിലും� ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേ�	ഷിര് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു� വരവ�
കെചലാവ� �ണ്ക്കു�ളു� ഇന്കേവ	യ്സു�ളു� എന്.ഐ.സം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
നല്�യംട്ട്ല്ല.  19.05.2017-ല്  ഒന്ന	�ഘട്ട്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കേ�	ഷിര്
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  നല്�യംരുകെന്നങ്കിലും�  �ണ്ക്കു�ളകെലാ  വ+ക്തതീക്കുറിവ�,  ഐ.P
സംകേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ച	ര്ജ്ജ്സം�  (7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി),  ഹി	ര്ഡി�  കെവയംര്  സംകൈപ്ലാ,
ഹി	ര്ഡി � കെവയംര് വലാ, അഡ്മിനകേസ്ട്രാഷിന് ച	ര്ജ്ജ്സം� തുPങ്ങയം ഇനങ്ങളല്
കേപ്ര	ജിക്ട�  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലും�ളല്  നന്നുള്ളാ  വലായം  വ+തീ+	സംQനും�,
ഹി	ര്ഡി�  കെവയംര്  വലാ  സം�ബന്ധിച്ച്�  കെവന്റ്റുകേPയു�  എന്.ഐ.സം-യുകേPയു�
ഇന്കേവ	യ്സു�ളകെലാ  വലാവ+തീ+	സംQനും�,  ചലാ  ഹി	ര്ഡി�  കെവയംര്
വ	ങ്ങലും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഇന്കേവ	യ്സു�ള് ലാഭാ+7ല്ല	Qതീനും�,  കെസം�¡രറ്റ്
ഓഡിറ്റ്�,  ആര്.എച്ച്�.ഇ.എല്  കൈലാസംന്സം�  തുPങ്ങയം  വഷിയംങ്ങളലും�
വ+ക്തതീക്കുറിവുംള്ളാതീന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എന്.ഐ.സം  യംല്  നന്നു�
വശാ|	�ശാങ്ങള്  കേതീPയംട്ടുണ്ട�(നമ്പര്.ജിഎ/ഡി2/18709/2013/15.02.2018,
10.01.2018  കെലാ കേയം	ഗ തീJരു7	ന�).  ഒന്ന	�ഘട്ട്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേപ്ര	ജിക്ട�
കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  2യംലാല്  ലാഭാ+7ല്ല	Qതീന	ല്  ഐ.P  സംകേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ച	ര്ജ്ജ്സം�, ഹി	ര്ഡി� കെവയംര് വലാ തുPങ്ങയം �	ര+ങ്ങളല് കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല്
നന്നു�  വ+തീയം	നമുണ്ട	യംട്ടുകേണ്ട	കെയംന്ന�  ഓഡിറ്റ്ന�
പരകേശാ	ധാക്കുവ	ന	യംട്ട്ല്ല.  7നുംഷി+വഭാവകേശാഷി  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
രണ്ട	�ഘട്ട്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  12,93,903/-  രൂപ  എന്.ഐ.സംയ്ക്ക്�
നല്�യംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  7,15,028/-  രൂപയുകെP  വര്ക്ക�  ഓര്ഡിര്  7	ത്രംകേ7
എന്.ഐ.സം നല്�യംട്ടുള്ളൂ. ഈയംനQല് 7	ത്രം� 5,78,875/- എന്.ഐ.സം
വശാ� നJക്കയംരപ്പുണ്ട�.  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള് അവസം	നപ്പ്ച്ച്� കേ�	ഷിര് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�
ഇന്കേവ	യ്സു�ളു�  വ	ങ്ങുന്നതീനും�  കേപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല്  നന്നു�  യംഥാ	ര്ത്ഥ
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കെചലാവും�ള്ക്ക� വ+തീ+	സം7കെല്ലന്ന� ഉറിപ്പുവരുQ കെചലാവ� �ഴിച്ച്� ബ	ക്കയുള്ളാ
തു� തീരകെ� ഈP	ക്കുന്നതീനും� അPയംന്തര നPപP സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

 1-3-16-7 കെസം�¡രറ്റ് ഓഡിറ്റ്� നPQയംട്ട്ല്ല

കേസം	ഫ്റ്റ്�.കെവയംര്  പ	കേക്കജി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്
പ്രകേയം	ജിനക്ഷ77	ക്കുന്നതീനും  മുകേമ്പ  ഡി	റ്റ്	കേബസം�  സുരക്ഷതീ7	ക്കുന്നതീന�
കെസം�¡രറ്റ്  ഓഡിറ്റ്�  നPകേQണ്ടതുണ്ട�.  അതുകേപ	കെലാQകെന്ന  സംര്വര്
കൈലാസംന്സു�  ലാഭാ+7	കേ�ണ്ടതുണ്ട�.  കേപ്ര	ജിക്ട�  കേപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല്  ഇതീന	യം
വ+വസ്ഥായുകെണ്ടന്ന�  രജിസ്ട്രാ	റുകെP  ജി.എ/ഡി2/18709/2013/15.02.2018  നമ്പര്
�Qല് നന്നു� വ+ക്ത7	കുന്നു (കെപ്ര	ജിക്ട� കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല് 2യംലാല് ലാഭാ+7ല്ല).
ഈയം	വശാ+Qന�  യംഥാ	ക്ര7�  1,00,000/-  രൂപയു�,  25,555/-  രൂപയു�
വ�യംരുQയംതീ	യം	ണ്�  �Qല്  നന്നു�  വ+ക്ത7	കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്
കെസം�¡രറ്റ്  ഓഡിറ്റ്�  നPQയംതീ	കേയം	,  സംര്വര്  കൈലാസംന്സം�
ലാഭാ+7	യംതീ	കേയം	 �	ണുന്നല്ല.

കേ7ല്  വവരച്ച്  അപ	�തീ�ളുകെP  അPസ്ഥാ	നQല്  പദ്ധതീ  നPQപ്പ്�
സം�ബന്ധിച്ച്� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് തീലാQല് വശാ|7	യം അകേനmഷിണ്Qന� ശുപ	ര്
ശാ കെചയ്യുന്നു. ഒപ്പ്� അപ	�തീ�ള് സം�ബന്ധിച്ച്� വ+ക്ത7	യം വശാ|J�രണ്വും�
നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4  വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സം�ബന്ധിച്ച് സംവകേശാഷി
പര	7ര്ശാങ്ങള്.

2018-19 സം	മ്പQ�വര്ഷികെQ ബജിറ്റു പ്ര�	രമുള്ളാ 96                   സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  കേ�	കേളജു�ള്,  ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്,
ഭാരണ്പര7	യം സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  എക്സ്റ്റംന്ഷിന് കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
വഭാ	ഗങ്ങള്,  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്  എന്നങ്ങകെന  തീര�  തീരക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.
ഇവകെയംല്ല	�    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കുPക്കJഴിലാ	കെണ്ങ്കിലും�  ഓകേര	
കേ�ന്ദ്രQനും�  വ+തീ+സ്ത7	യം  പ്രവര്Qനകേ7ഖലായു�  രJതീയുമുണ്ട�.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  വ+	പ�7	യം  സം	മ്പQ�  വകേ�ന്ദ്രJ�രണ്�  കേവണ്ട
വരുന്നു.  ഈ സം	ഹിചര+Qല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �Jഴില് വരുന്ന വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സം�ബന്ധിച്ച്  സംവകേശാഷി  പര	7ര്ശാങ്ങള്  സ്ഥാ	പന�  തീരച്ച്�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതുണ്ട�.  അQര�  നരJക്ഷണ്ങ്ങള	ണ്�  ഈ  ഭാ	ഗQല്
(ഭാ	ഗ� 1-4) ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.
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1-4-1 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� , പPന്നക്ക	P�

1-4-1-1    ഐ.സം.എ.ആർ. കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� - എസം�.സം. സംബ� പ്ലാ	ൻ
- 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയുകെP നര്കേÚശാQനും വരുദ്ധ7	യം കെചലാവഴിച്ച്

188,168/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

ഐ.സം.എ.ആർ.  കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  എസം�.സം-സംബ�  പ്ലാ	ൻ
ഉQരവ�  (  Agril.Edn/21-30/2017/-  EPSHS  )  പ്ര�	ര�  9.1.2  എന്നതീ�  റിവന¡
ശാJര്ഷി�7	ണ്�.  ഈ  ശാJര്ഷി�Qകെലാ  കെചലാവും�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
നബന്ധിന�ള് “Strengthening of UG/ PG Teaching - participation of Faculty/
PHD students in Seminars/Conference/ Teaching including Educational Tour
within  the Country.  In  no case funding for  Foreign travel  will  be allowed”
എന്നതീ	ണ്�.  കൂP	കെതീ  റിവന¡  ശാJര്ഷി�Qല്  അനുംവ|ച്ച്  തു�  �ണ്
സം¡7ബള് സംmഭാ	വQലുംള്ളാ ഇനങ്ങള് വ	ങ്ങ	ന് 7	ത്രംകേ7 ഉപകേയം	ഗക്ക	വൂ
എന്നു�,  സ്ഥാ	വര  ഇനങ്ങള്  അനുംവ|നJയം7കെല്ലന്നു�  ICAR  നര്കേÚശാമുണ്ട�.
എന്ന	ല്  9.1.2 ല്  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാ  തു�യംല്  നന്നു�  222-ഓ2Jസം�
കെചലാവും�ള്  -  പലാവ� എന്ന ശാJര്ഷി�Qല് വ�യംരുQ തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
റിവന¡ സംmഭാ	വQലാല്ല	Q കെചലാവും�ള് നPQയംരക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര്
നമ്പര്

കെചക്ക� നമ്പര് /
തീJയംതീ

തു� കെചലാവകെന്റ് വശാ|	�ശാ�

1 215/03-19 669900/31.3.2019 7800
കെസ്റ്റംകേന	യുകെP മുറിയുകെP

അടുQ	യം സ്ഥാതീകെചയ്യുന്ന
അടുക്കളയുകെP പുതുക്കപ്പ്ണ്യംല്

2 187/03-19 669897/31.3.2019 6290
കെസ്റ്റംകേന	യുകെP മുറിയുകെP

അടുQ	യം സ്ഥാതീകെചയ്യുന്ന
അടുക്കളയുകെP പുതുക്കപ്പ്ണ്യംല്

3 316/03-19 669907/31.3.2019 13000
അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിJനകെന്റ്

മുറിയംകേലാക്ക� കൈസംഡി� കേPബള്
വ	ങ്ങയംതീ�
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4 224/03-19 669901/31.3.2019 34800 അ ഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Jവ� ഓ2Jസംല് �ര്
ട്ട്ന് കൈബ്ല്യുന്ഡി� സ്ഥാ	പച്ച്തീ� 

5 228/03-19 669901/31.3.2019 18270 2	� ഓ2Jസംല് �ര്ട്ട്ന് കൈബ്ല്യുന്
ഡി� സ്ഥാ	പച്ച്തീ� 

6 311/03-19 669905/31.3.2019 36500 അ ഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Jവ� ഓ2Jസംല്
�	ര്പ്പ്റ്റ്� വരച്ച്തീ�

7 286/03-19 669904/31.3.2019 2018
കേ�	ണ്2റിന്സം� ഹി	ളന�

അടുQ	യം സ്ഥാതീകെചയ്യുന്ന
അടുക്കളയുകെP നവJ�രണ്�

8 227/03-19 669901/31.3.2019 18310
കേ�	ണ്2റിന്സം� ഹി	ളലും�

എക്കകേണ്	7ക്സി� ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്ലും�
�ര്ട്ട്ന് കൈബ്ല്യുന്ഡി� സ്ഥാ	പച്ച്തീ� 

9 226/03-19 669901/31.3.2019 8700 �ര്ട്ട്ന് കൈബ്ല്യുന്ഡി� സ്ഥാ	പച്ച്തീ� 

10 232/03-19 669901/31.3.2019 19500 കെപയംന്റ്�ഗ� സം	7ഗ്രി�ള്
വ	ങ്ങയംതീ�

11 328/03-19 669915/31.3.2019 22980 കേ�	ണ്2റിന്സം� ഹി	ളകെന്റ്
കെപയംന്റ്�ഗ� കേജി	ലാ�ള്

ആകെ� 188,168/-

ഈ  വഷിയംQല്  നല്കിയം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qന�  തൃപ്തി�ര7	യം
7റുപP  ലാഭാക്ക	Q  സം	ഹിചര+Qല്  ആകെ�  കെചലാവും  തു�യം	യം  188,168/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-1-2 PഷിÊ�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈQ�ള് - കേസ്റ്റം	ക്ക� അപ	�തീ�ള്

2016-17,2017-18  വര്ഷിങ്ങളകെലാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല് വവധാ ഇനങ്ങളുകെP
കേസ്റ്റം	ക്ക�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ഗ�രവകേ7റിയം  പര	7ര്ശാങ്ങളുണ്ട	യംട്ടു�,  ഇതു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഗുരുതീര7	യം  അപ	�തീ�ള്  ഇകേപ്പ്	ഴു�  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.
PഷിÊ�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈQ�ളുകെP കേസ്റ്റം	കെക്കടുപ്പ്�, വല്പ്പ്ന, കേസ്റ്റം	ക്ക�പരപ	ലാന�
എന്നവ പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് �കെണ്ടQയം  അപ	�തീ�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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1) കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�

 കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  ഓ2�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  വ	ലാ+�  ‘x  ’ കേപജി�  നമ്പര്
175,206  പ്ര�	ര�  21,300  PഷിÊ�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈQ�ള്  (  P  സം  കേനന്ത്രന്,
കേ�	ഡി�  13.1  ,  @25/-)  2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്  കെസംയംല്സം�
��ണ്ടറില് വല്പ്പ്നക്ക	യം �	ണ്ച്ച്� (transferrd to USAIM sale) കേസ്റ്റം	ക്കല്
കുറിവുംവരുQയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  P  സം	മ്പQ�വര്ഷികെQ  യൂകെസംയം�
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�  (1-4-18  മുതീല് 31-3-19) 17,439  കൈതീ�ള് 7	ത്രംകേ7
കേസ്റ്റം	ക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളൂ.

വല്പ്പ്നക്ക	യം �	ണ്ച്ച്�
കുറിവുംവരുQയം കൈതീ�ളുകെP

എണ്ണ�

യൂകെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� P സം	മ്പQ�

വര്ഷികെQ ആകെ� വരവ�
കുറിവ� മൂലാ+�

21300 17439 3861 96525

ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്  12/17-10-19)
ലാഭാ+7	ക്കയം 7റുപPയംല്,  കുറിവ	യം  �കെണ്ടQയംരക്കുന്നതീ�  ഇന്കേവ	യ്സം�
പ്ര�	ര�  വല്പ്പ്ന  നPQയംട്ടുകെണ്ടന്നു�  ആയംതീ�  രജിസ്റ്റംറില്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുവ	ന്  വട്ടുകേപ	യംതീ	കെണ്ന്നു7	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്
ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര്,  അതു പ്ര�	ര� നല്�യം കൈതീ�ള്,  ആര്ക്ക� നല്�,
നല്�യം  തീJയംതീ,  ലാഭാച്ച്  തു�  എന്നJ  അPസ്ഥാ	ന  വവരങ്ങള്  ഒന്നു�
കേരഖ	മൂലാ�  കേബ	ദ്ധ+കെപ്പ്ടുQ	കെതീ ഇന്കേവ	യ്സം� പ്ര�	ര�  വല്പ്പ്ന നPQ
എന്നുള്ളാ  7റുപP  അ�ഗJ�രക്ക	വുംന്നതീല്ല.  ഇതീകെന്റ്  വല്പാനവശാ|	�ശാങ്ങള്
നല്�	Qപക്ഷ� കുറിവും �	ണുന്ന 3861 കൈതീ�ളുകെP മൂലാ+7	യം 96,525/- രൂപ
ഉQരവ	|യം	യം ഉകേ|+	ഗസ്ഥാനല് നന്നു� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

2) കേസ്റ്റം	ക്ക� എഴുതീ തീള്ളാല്

 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഓ2� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� വ	ലാ+�  x  കേപജി� നമ്പര്  175
പ്ര�	ര�  3000 എണ്ണ�  PഷിÊ�ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈQ�ള്  (  P  സം  കേനന്ത്രന്,
കേ�	ഡി�  13.1  ,  @25/-)  12-06-2018  ന�  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കു�യു�  അവ 7ഴിമൂലാ�
നശാച്ച്തീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQ  18-06-2018 ല്  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�  കുറിവും
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കെചയ്യു�യു�  കെചയ്തിട്ടുമുണ്ട�.  ഇത്രംയു�  കൈതീ�ള്  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്ന�
കുറിവുംകെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ    അനും7തീയു�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഓ2Jസം�  2യംലും�ളു�
ലാഭാ+7	ക്കണ്കെ7ന്ന�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്(12/17-10-19)  മുകേഖന
ആവശാ+കെപ്പ്ടു�യു�  തുPര്ന്ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  2യംല്  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്
അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  ഡിJനകെന്റ്  ഇ 2/2232/12  തീJയംതീ  22-09-18  പ്ര�	ര�  600
വ	ഴികൈQ�ള്  7ഴികേയംറ്റ്�  നശാച്ചുകേപ	യംതീന	ല്  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�
എഴുതീതീള്ളാ	ന് അനും7തീ നല്�യംതീ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQക്ക	ണുന്നുണ്ട�.

P  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്O  പ്ര�	ര�  3000 എണ്ണ�  Pഷി+�ള്ച്ച്ര്
വ	ഴികൈQ�ള	ണ്� 7ഴിമൂലാ� നശാച്ച്തീ	യം �	ണ്ച്ച്� 18-06-2018 ല് കേസ്റ്റം	ക്കല്
നന്നു�  കുറിവുംകെചയ്തിതീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്
നശാച്ചുകേപ	യംതീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ഓഡിറ്റ്�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്  മുറിയ്ക്ക്�    നശാച്ച്
കൈതീ�ളുകെP എണ്ണ� 3000 -Qല് നന്ന� 600 ആയം കുറിച്ച്� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്
തീരുQയംരക്കുന്നു.  എന്O തീരുQയംതീനും മുന്മ്പും� കേശാഷിവുംമുള്ളാ കേപജികെന്റ്
പ�ര്പ്പു�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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അപ	�തീ�ള്

1)  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയം  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന്  തീകെന്ന  രജിസ്റ്റംറില്
തീരുQലും�ള്  വരുത്തുകേമ്പ	ള്  അയം	ള്ക്കു  മു�ളലുംള്ളാ  7കെറ്റ്	രധാ�	ര
ആയംതീ�  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുകേQണ്ടതുണ്ട�.  അല്ല	Q  പക്ഷ�  ആ  നPപP
ഗുരുതീര7	യം  ക്ര7കേക്കടു�ള്ക്ക�  �	രണ്7	കേയംക്ക	�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന
അQര� തീരുQലും�ള് അ�ഗJ�രക്ക	ന	വല്ല.

2) കേ7ല് തീരുQലാന� കേശാഷി� കേസ്റ്റം	ക്ക� ബ	ലാന്സം� ക്ര7കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	യം  
മുന്പല്ല	Q  നരവധാ  എന്O�ള്  കേസ്റ്റം	ക്കല്    വരുQയംതീ	യം  മു�ളല്
നല്�യം  ചത്രംങ്ങളല്  നന്ന�  വ+ക്ത7	ണ്�.  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  നല്
�ന്നതുവകെരയു� (17-10-2019)   കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് വ	ഴികൈQ�ളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക
12-06-18 മുതീല് 10-07-2018 വകെര ശൂന+7	ണ്�. എന്ന	ല് ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന  
ല്�യം കേശാഷി�  P  കേസ്റ്റം	ക്കല് തീരുത്തുല് വരുQ  "ശൂന+7	യം കേസ്റ്റം	ക്കല്"
നന്നു�  1400  കൈതീ�ള് വല്പ്പ്ന നPQയംതീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നു.
ഡിറ്റ്ല്  അപ	�തീ�ള്  ചൂണ്ടക്ക  ണ്ക്കകെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള്  ആധാ�	ര�7ല്ല	Q
തീരുQലും�ളലൂകെP  കേസ്റ്റം	ക്ക�  ബ	ലാന്സം�  ക്ര7കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�  ഗുരുതീര7	യം
ക്ര7കേക്കP	യം ഓഡിറ്റ്� വലായംരുത്തുന്നു.
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3) കേസ്റ്റം	ക്ക� നJക്കയംരപ്പ്�

കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഓ2� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� വ	ലാ+� ‘x  ’ കേപജി� നമ്പര് 175
പ്ര�	രമുള്ളാ  PഷിÊ�ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈQ�ളുകെP  3.12.2018-കെലാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�
നJക്കയംരപ്പ്�  5950  എണ്ണ7	ണ്�.  ഇതീകെന്റ്  തുPര്ച്ച്  കേപജി�  നമ്പര്  206-ല്
�	രഓവര്  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  ആയംതീ�  മുന്നരപ്പ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.
7	ത്രം7ല്ല  P  ഇനQകെന്റ്  പന്നJടുള്ളാ  തുPര്  കേപജു�ളലും�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്
ഓ2� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� വ	ലാ+�  xi  കേപജി� നമ്പര് 61  മുതീല് എവകെPയു� 11-
10-2019  വകെര P കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ് മുന്നരപ്പ്� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടു7ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട�
തീകെന്ന  �	രഓവര്  കെചയ്യാ	Q  അത്രംയു�  എണ്ണ�  കേസ്റ്റം	ക്കല്
കുറിവും�	ണുന്നുണ്ട�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�
(നമ്പര് 12/17-10-19) ലാഭാ+7	ക്കയം 7റുപPയംല് ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര് 210/17-09-
18  പ്ര�	ര�  17-09-18  ന�  1000 എണ്ണ�, 01-10-18  ന�  1000 എണ്ണ�, 30-10-18  ന�
1000 എണ്ണ�, 03-12-18 ന� 2000 എണ്ണ� എന്ന നലായംല് വല്പ്പ്ന നPQയംതീ�
കുറിവ�  കെചയ്യുവ	ന്  വട്ടുകേപ	യംതീന	ലാ	ണ്�  ഇത്രംയു�  എണ്ണ�  �ണ്ക്കല്
കേശാഷിക്കുന്നകെതീന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�
അPസ്ഥാ	നരഹിതീ7	ണ്�.  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  ഓ2�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
വ	ലാ+�'x'കേപജി� നമ്പര് 175 ല് 17-09- 2018 ന� ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര് 210/17-09-
18  പ്ര�	ര�  4000  എണ്ണ� P  സം വ	ഴികൈQ�ള് വല്പ്പ്ന നPQയംതീ	യം
�	ണ്ച്ച്� കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവുംവരുQയംട്ടുണ്ട�.
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ഓഡിറ്റ്ന	യം നല്�യം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറികെലാ കേരഖകെപ്പ്ടുQല്.

1.48  ലാക്ഷ� രൂപ മൂലാ+� വരുന്ന കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ് കുറിവും സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന് നല്�യം കേശാഷി� രജിസ്റ്റംറു�ളല് തീരുQലും�ള് വരുത്തു�യു�
P  തീരുQലും�കെള  ആധാ	ര7	ക്ക  7റുപP  നല്കു�യു�  കെചയ്യുന്നതീ�
ആശാ	സം+7ല്ല.  കേസ്റ്റം	കെക്കടുപ്പ്�,  പരപ	ലാന�  എന്നവയുകെP  ഉQരവ	|യം	യം
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാനല്ല	Q,  ക്ഷ7തീയുള്ളാ  അധാ�	ര  ഇതീ�  പരകേശാ	ധാച്ച്�
വശാ|7	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  അല്ല	Qപക്ഷ� 1.48 ലാക്ഷ� രൂപ
കേസ്റ്റം	ക്കല് വന്ന കുറിവ	യം �ണ്ക്ക	ക്ക നകേഷ്ടം	Qരവ	|Q� ചു7Q കേ7ല്
നPപP�ള് സംmJ�രക്കുന്നതീ	യംരക്കു�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1)  2016-17,2017-18  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  വവധാ
ഇനങ്ങളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക� സം�ബന്ധിച്ച്� സം7	ന പര	7ര്ശാങ്ങള് ചൂണ്ടക്ക	ണ്ച്ച്ട്ടു�
കേസ്റ്റം	ക്കു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അപ	�തീ�ള്  നലാനല്ക്കുന്നു  എന്നതീ�
ഗ�രവതീര7	യം  അന	സ്ഥായം	യം  ഓഡിറ്റ്�  വJക്ഷക്കുന്നു.  ഇതീ�
അPയംന്തര7	യം പരഹിരക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�.
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2) കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് പര	7ര്ശാങ്ങളല് സ്ഥാ	പനQന� നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുകേണ്ട	
എന്ന�  സ്ഥാ	പന  കേ7ധാ	വകേയം	  അകെല്ലങ്കില്  അകേÚഹി�  ചു7തീലാകെപ്പ്ടുQയം
ക്ഷ7തീയുള്ളാ  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാകേന	  /�മ്മ്യുറ്റ്കേയം	  (2	�  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാര്
ഉള്കെപ്പ്P	Q)  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഓഡിറ്റ്ന�  നല്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.  നഷ്ടം�  സം�ഭാവച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നപക്ഷ�  അതീ�
ഉQരവ	|യംല് നന്ന� ഈP	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

3)  മുന്പ�  ഓഡിറ്റ്�  കേവളയംല്  നലാവലുംള്ളാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്O�ള്
സംന്ദര്ഭാQനനുംസംരച്ച്�  തീരുQലും�ള്  വരുQ  പുനക്ര7J�രച്ച്തീനും�
കേ7ലാധാ�	ര�ളുകെP  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQലാല്ല	കെതീ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയം
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന് തീകെന്ന രജിസ്റ്റംറില് തീരുQലും�ള് വരുQയംതീനും� കേ�	കേളജി�
അധാകൃതീര് വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-1-3 അക്ക	|7�� പ്ലാ	ന് 2ണ്ടല് നന്ന� അക്ക	|7കേ�തീര കെചലാവും�ള്
നര്വഹിച്ചു. 6,10,571/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP തീന്വര്ഷി പ്ലാ	ന് കെപ്ര	ജിക്ട� അPങ്കിലാല് നന്ന� 8.50
കേ�	P  രൂപ  അക്ക	ഡി�/എ 2/2018/101/19325/  തീJയംതീ  20.02.2019  ഉQരവ�
പ്ര�	ര�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുളളതീ�  അക്ക	|7ക്ക�  ആയം  ആവശാ+Qകേലാക്ക�
സംവകേശാഷി7	യം  വ�യംരുQകെക്ക	ണ്ട	ണ്�.  ഇതീല്  13.50  ലാക്ഷ�  രൂപ
പPന്നക്ക	P�  �	ര്ഷി� കേ�	കേളജിന�  " Strengthening of  UG Programme for
2018-19  ” എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടല് അനുംവ|ക്കു�യു�, ആയംതീന� ഇപ/ബ/19070/18
തീJയംതീ 20.02.2019 പ്ര�	ര� ��കേ89	ളര് 204-21-20136 എന്ന ശാJര്ഷി�Qല്
ബജിറ്റ്� അ�ഗJ�	ര� നല്കു�യു� കെചയ്തു. 

ബജിറ്റ്ല് 217-other capital expenditure എന്ന ശാJര്ഷി�Qല് വ�യംരുQയം
10  ലാക്ഷ�  രൂപയംല്  7.04  ലാക്ഷ�  രൂപ  2018-19  ല്  കേ�ന്ദ്ര�  കെചലാവഴിച്ചു.
എന്ന	ല് ഈ തു�യംല് 6.10 ലാക്ഷ� രൂപയു� അക്ക	|7�� ഇതീര കെചലാവും�ള്
ക്ക	ണ്� വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര് ഇന� തു�

1 87/02-19/2123659/21-02-19 ഗസ്റ്റം� ഹി�സംകേലാക്കുള്ളാ
ഡിJസംല് ജിനകേറിറ്റ്ര്

4,24,625

2 226/03-19/2269529/30-03-19 �Ê 3 �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്

21468

3 227/03-19/2269529/30-03-19 �Ê 3 �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്

68300

4 316/03-19/1923835/30-03-19 �Ê 3 �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്

91478

5 317/03-19/1923835/30-03-19 �Ê 3 �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്

4700

ആകെ� 6,10,571

അക്ക	|7��  ഇനങ്ങള്ക്ക�  സംവകേശാഷി7	യം  അനുംവ|ച്ച്  തു� അക്ക	|7��
ഇതീര ആവശാ+ങ്ങള്ക്ക� ഉപകേയം	ഗച്ച്തീന� വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.
ആകെ� കെചലാവും തു� 6,10,571/- തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-1-4 ഡിJസംല് ജിനകേറിറ്റ്ര് കെസംറ്റ്� - P ഡി എസം� ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ബല്  നമ്പര്  0087/02-19/2123659/21-02-19  പ്ര�	ര�  4,24,625/-  രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്�  റിയ്ഡ്കേ�	യംല്  നന്ന�  ഡിJസംല്  ജിനകേറിറ്റ്ര്  കെസംറ്റ്�
വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. 2.50 ലാക്ഷQനും മു�ളല് വരുന്ന വ	ങ്ങലും�ളല് ജി എസം� P
കുറിച്ചുള്ളാ തു�യ്ക്�  2% P ഡി എസം� പPകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. ( 4,24,625/-രൂപയംല്
ജി എസം� P  കുറിച്ചുള്ളാ  3,59,851/-  രൂപയുകെP  2% =  7197)  എന്ന	ല് ബല്ലല്
നന്നു� ഇതീ� ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല (ഭാ	ഗ� 1 ഖണ്ഡി� 1-3-11-4 �	ണു�).
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1-4-1-5 അധാ�നരക്കല് ചരക്ക� കേസംവന നകുതീ നല്�

ഗവ.ഓ2�  ഇന്ത+യുകെP  കെസംന്Oല്  P	ക്സി�  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്  പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള് ഗകേവഷിണ്	വശാ+ങ്ങള്ക്ക	യം വ	ങ്ങുന്ന ഉപ�രണ്ങ്ങള്
ക്ക�  ചരക്ക�  കേസംവന  നകുതീ  നരക്ക�  18 ശാതീ7	നQല്  നന്നു�
5  ശാതീ7	ന7	യം ഇളവ� കെചയ്തു നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  20018-ഇന്റ്ര്കെവന്
ഷിന് കേ2	ര് ഓഗ�-കെ7ന്റ്ങ്ങ� നJര ആന്റ്� നJര കേബസ്ഡി� കേപ്ര	ഡിക്റ്റ്�സം� എന്ന�
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  നPQയം  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  18
ശാതീ7	ന� നകുതീയം	ണ്� നല്�യംരക്കുന്നതീ�.

വ�ച്ച്ര്
നമ്പര്
തീയംതീ

ഇന� സ്ഥാ	പന�
ഇന്കേവ	യ്സം�
നമ്പര് തീJയംതീ

വലാ
നല്�യം
നകുതീ
(18%)

നല്
�	വുംന്ന
നകുതീ
(5%)

അധാ��
നല്

�യംതീ�

14/9-18,
6.9.18

കെനബുകൈലാ
സംര്

അന	കെലാറ്റ്
�� കെജിന,
കെഡില്ഹി

എ.കെജി/എസം�
എ.എല്/18-

19/168, 20.8.18
63180 11372 3159 8213

1/2-19,
7.2.19

�	ര2യംര്

എല് &
എ2�

കെ7ഷിനറിJസം�
, തൃശ്ശൂര്

എ 95, 17.11.18 1,80,000 32400 9000 23400

172/3-19,
26.3.19

വ.എ2�.
ഡി

അറ്റ്	ച്ച്�ഡി�
ടു

�	ര2യംര്

എ 119, 5.3.19 32000 5760 1600 4160

ആകെ� 35773

ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qനുംള്ളാ  7റുപPയംല്  (ന�.9
/17.10.2019)  നകുതീയംളവനുംള്ളാ  സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  രജിസ്ട്രാ	റുകെP  പക്കല്  നന്ന�
ലാഭാ+7	ക്കുന്നതീന�  �	ലാതീ	7സം�  ഉണ്ട	വുംകെ7ന്നു�  കേ7ല്  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
അPയംന്തര7	യം  വ	കേങ്ങണ്ടതീ	യംരുകെന്നന്നു�  അറിയംക്കു�യുണ്ട	യം.
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നകുതീയംളവ�  സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  സം7കേയം	ചതീ7	യം  ലാഭാ+7	ക്ക  ഭാ	വയംല്
അധാ�നരക്ക�  അധാ�നരക്ക�  നല്കുന്നല്ല  എന്ന�  ഉറിപ്പുവരുQ  7	ത്രം�
വ	ങ്ങലും�ള് നPകേQണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-1-6 കെപ്ര	ജിക്ട� അ�ഗJ�രക്കുന്നതീന� മുകേമ്പ നPQയം കെചലാവും�ള് -
1379183/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വ	ര്ഷി�പ്ലാ	ന്  പദ്ധതീ  2017-18
(ന�.20056)കെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം “Evolving GAP for control of pests and disease –
Monitoring of Pesticides residues in/on Vegetables and Fruits in the Northern
districts  of  Kerala  ” എന്ന കെപ്ര	ജിക്ട�  പ്ര�	രമുള്ളാ ഏതീ	നും�  കെചലാവും�ളുകെP
വവര� തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

ബല്
നമ്പര്/തീJയംതീ

ഇന� സ്ഥാ	പന�
ഇന്കേവ	യ്സം�
നമ്പര്/ തീJയംതീ

തു�

4/06-18, 28.6.18

കേലാ	ക്കല് ആക്സിസംറിJസം� ഓ2� ഇന്
സം�.ട്രുകെ7ന്റ്�സം� ജി.സം,

എച്ച്�.പ.എല്.സം & യു.വ
വ.ഐ.എസം�

കെôകേക്ട്രി	കേ2	കേട്ട്	7Jറ്റ്ര്

എജികെലാന്റ്�
കെPകേµ	ളജിJസം�

0209065551
/31.05.17

4,40,361

6/06-18, 28.6.18 2ല്ല�ഗ� ഓ2� ഹിJലായം� ഗ	സം�
|	സം� എയംര്
കെപ്ര	ഡിക്റ്റ്�സം�

441/ 25.09.17 38822

4/08-18, 6.8.18
ആക്സിസംറിJസം� കേ2	ര് ഗ	സം�

കെക്ര	7	കേറ്റ്	ഗ്രി	2�

കെതീര്കേ7	2ഷിര്
സംയംന്റ്2��

ഇന്ഡി+
കൈപ്ര.ലാ. 

1138598
/22.3.16

9,00,000

ആകെ� 13,79,183/-

P  കെപ്ര	ജിക്ടന�  സം.ഉ.(സം	ധാ	)ന�  .1113/2017/അഗ്രി./16.11.2017  പ്ര�	ര�
സംര്ക്ക	ര് അ�ഗJ�	രവും�, ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്കെന്റ് 23.12.2017 കെലാ ആര്
8/66589/17  ഉQരവ� പ്ര�	ര� ഭാരണ്-സം	കേങ്കിതീ� അനും7തീയു� ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല്  കേ7ല്  കെചലാവും�ളുകെP   ഇന്കേവ	യ്സം�/ബല്  തീJയംതീ  പ്ര�	ര�
അവകെയംല്ല	�  തീകെന്ന  P  കെപ്ര	ജിക്ട�  അ�ഗJ�രക്കുന്നതീനും�  വളകെര  മുമ്പ�
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നPQയംവയം	ണ്�.  ഇക്ക	ര+Qല്  വശാ|J�രണ്�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട�
നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന�  (ന�.11/17.10.2019)  ലാഭാ+7	ക്കയം 7റുപPയംല്
എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ'ന്റ്�  ഓ2�  കെപസ്റ്റംകൈസംഡി�  കെറിസംഡി¡  എന്ന  കേസ്റ്റംറ്റ്�  പ്ലാ	ന്
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  വ	ങ്ങയം  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  പ്രവര്
Qനക്ഷ77	ക്കുന്നതീന�  കേവണ്ടയം	ണ്�  കേ7ല്  കെചലാവും�ള്  നPQയംകെതീന്ന�
അറിയംക്കു�യുണ്ട	യം.  ഈ  7റുപP  തൃപ്തി�ര7ല്ല.  20056-ാ	�  നമ്പര്
കെപ്ര	ജിക്ടന� അ�ഗJ�	ര� ലാഭാക്കുന്നതീനും മുമ്പ� ആയംതീകെന്റ് കേപരല് നPQയം
വ	ങ്ങലും�ള്ക്കു�  കെപ്ര	ജിക്ട�  അ�ഗJ�രച്ച്  ഉQരവല്  സൂചപ്പ്ക്ക	Q
ഇനങ്ങളുകെP  വ	ങ്ങലും�ള്ക്കു�  വ+ക്ത7	യം  വശാ|J�രണ്�  7റുപPയംല്
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കേ7ല്  അപ	�തീ�ള്ക്ക�  വ+ക്ത7	യം  വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	ക്കു� വകെര ആകെ� കെചലാവുംതു�യം	യം 13,79,183/- രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-2   �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�, അമ്പലാവയംല് 

1-4-2-1 പ്രതീJക്ഷതീ വരവ� ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നയംന്ത്രണ് സം�വധാ	ന7ല്ല-
P¡ഷിന് 2J ഇനQല് 5,17,500/- രൂപയുകെP വ+തീ+	സം�.

പ്രതീവര്ഷി� 2Jസംകെന്റ് നര്ണ്ണയം�, ഡി7	ന്റ്� എന്നവ �ണ്ക്ക	ക്കുന്നതീനും�
അതീ�  ലാഭാച്ചുകെവന്ന�  ഉറിപ്പ്ക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ  സം�വധാ	ന�  കേ�	കേളജില്
നലാവലാല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട� തീകെന്ന പ്രതീവര്ഷി� ലാഭാകേക്കണ്ട വരവല് ഭാJ77	യം
കുറിവ� ഉണ്ട	യം	ല്കേപ്പ്	ലും� അതീകെന്റ് �	രണ്ങ്ങള് �ണ്ടQ പരഹിരക്ക	ന്
സ്ഥാ	പനQന�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്
കേ�	കേളജികെലാ ആ|+ ബ	ച്ച്� വ|+	ര്ത്ഥ�ളല് നന്നു� P¡ഷിന് 2J ഇനQല്
ലാഭാകേക്കണ്ട         9 ലാക്ഷ� രൂപയംല് 3,82,500/- രൂപ 7	ത്രം7	ണ്� P¡ഷിന് 2J
എന്ന വരവുംശാJര്ഷി�Qല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളു.  ഈ ഇനQല് 5,17,500/-
രൂപയുകെP വ+തീ+	സം� നലാനല്ക്കുന്നു.

ലാഭാകേക്കണ്ട തു�
60 വ|+	ര്ത്ഥ�ള്x2 കെസം7സ്റ്റംര്x7500

9,00,000

2018-19 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്
P¡ഷിന് 2J 3,82,500

കുറിവ� 5,17,500

ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഓ ഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  ലാഭാ+7	ക്കയം
7റുപPയംല് 2Jസം� ആനുംകൂലാ+Qന�  അര്ഹിര	യം  9  വ|+	ര്ത്ഥ�ള് ഒഴിച്ച്�
ബ	ക്ക  51  കേപരുകെP  2Jസം	യം  3,82,500/-  രൂപ  ഈP	ക്കയംട്ടുകെണ്ടന്ന�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  അകേപ്പ്	ഴു�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കകെലാ  വ+തീ+	സം�
സം�ബന്ധിച്ച്� 7റുപPയംല് പര	7ര്ശാ7ല്ല. കേ�	കേളജികെന്റ് വരവും വശാ|	�ശാങ്ങള്
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  ബല്  നമ്പര്  0003/11-2018/23-11-2018  പ്ര�	ര�  ഒന്ന	�
കെസം7സ്റ്റംറികെന്റ് 2Jസം	യം  3,82,500/-രൂപ കേ�	കേളജി�  കേ�	ഷിന് കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



181

(129)ശാJര്ഷി�Qല് കെതീറ്റ്	യം ബുക്കുകെചയ്തിട്ടുണ്ട�. കൂP	കെതീ ഇതീര വകുപ്പു�ളല്
നന്ന�  ലാഭാകേക്കണ്ടുന്ന  2Jസം�  ആനുംകൂലാ+7	യം  1,35,000/-  രൂപ  P¡ഷിന്  2J
ശാJര്ഷി�Qകേലാക്ക� ലാഭാ+7	യംട്ടു7ല്ല. ഇതീ	ണ്� കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് വ+തീ+	സംQന�
�	രണ്�.

നര്കേÚശാങ്ങള്

1) P¡ഷിന് 2J ഇനQല് ഉണ്ട	യംട്ടുള്ളാ വ+തീ+	സം� പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2)  ലാഭാകേക്കണ്ട  തു�  ലാഭാച്ച്  തു�,  വ+തീ+	സംQകെന്റ്  �	രണ്ങ്ങള്  എന്നവ
കൃതീ+7	യം  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  ഇതീ�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	നുംള്ളാ  നയംന്ത്രണ്
സം�വധാ	നQകെന്റ്  പ്രവര്Qന�  �	ര+ക്ഷ77	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  2Jസം�
നര്ണ്ണയം�,  ഈP	ക്കല്  ,  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  എന്നവ  കേ�രള  2ന	ന്ഷി+ല്
കേ�	  ഡി� ആര്ട്ട്ക്കള് 5 പ്ര�	ര� നPപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

3)  2Jസം�  ആനുംകൂലാ+Qന�  അര്ഹിര	യം  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ  തു��ള്
വവധാ  വകുപ്പു�ളല് നന്നു�  ലാഭാ+7	കുന്ന മുറിയ്ക്കുതീകെന്ന അര്ഹിര	യം വ|+	ര്
ത്ഥ�ള്ക്ക�  നല്കു�യു�,  2JസംനQകെലാ  തു�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
അക്ക�ണ്ടു�ളകേലാക്ക� 7	റ്റു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

4) 2018-19 സം	മ്പQ� വര്ഷിQല്   കേ�	കേളജികെന്റ് ഇ ഗ്രി	ന്റ്� അക്ക�ണ്ടല്
6,16,024/-രൂപ  ഇQരQല്  അര്ഹി7	യം  ഇനQകേലാക്ക�  O	ന്സ്ഫര്
കെചയ്യാ	കെതീ  �Pക്കുന്നുണ്ട�.  ഇതീ�  അPയംന്തര7	യം  അതീതീ�
അക്ക�ണ്ടു�ളകേലാക്ക� 7	കേറ്റ്ണ്ടതീ	ണ്�.

5)  പുതുതീ	യം  ആര�ഭാച്ച്  സ്ഥാ	പന�  എന്ന  നലായംല്  പഴിവും�ളല്ല	കെതീ
�ണ്ക്കു�ള്  തീയ്യാ	റി	ക്കു�യു�  �	ര+ക്ഷ77	യം  അതീ�  നരJക്ഷക്കു�യു�
കെചയ്യുന്നതീ�  ഭാ	വയംകേലാക്കുള്ളാ  പ്രവര്QനQന�  മുതീല്കൂട്ട്	യംരക്കു�.
ഇക്ക	ര+Qല് ആവശാ+7	യം കേ7ല് നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-3  കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
കെPകേµ	ളജി, തീവനൂര്

1-4-3-1 സം�കേര	ര്ജ്ജ് നലായം� സ്ഥാ	പക്കല്-അപ	�തീ�ള്ക്ക� വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല- കെചലാവ� തു� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

കേ�	കേളജില്  10  kw  ശൃം�ഖലാ	ബന്ധിതീ  സം�കേര	ര്ജ്ജ്  നലായം�
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം  2017-18  ല്  ബല്  നമ്പര്  82/3-18  (കെചക്ക�  നമ്പര്
170590/ 31-3-18)  പ്ര�	ര�  8,80,000/-  രൂപ  (അകെനര്ട്ട്നുംളള  10%  സംര്വ്വJസം�
ച	ര്ജ്ജ്� ഉള്പ്പ്കെPയുളള തു� ) 7ലാപ്പുറി� അകെനര്ട്ട്�, കേപ്ര	ഗ്രി	� ഓ2Jസംര്ക്ക� 31-
3-18  ന�  മുന്കൂറി	യം  കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�.  M/S കെôക്ട്രി�  കെPകേµ	  കേപ്ര	ഡിക്റ്റ്�സം�
,തീലാകേശ്ശിര  എന്ന  സ്ഥാ	പനQകെന  സം�കേര	ര്ജ്ജ്നലായം�
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം  അകെനര്ട്ട്�  ഏല്പാക്കു�യു�  5,89,400/-രൂപയുകെP
കെചലാവുംകേരഖ�ള് പ്രസ്തുതീ സ്ഥാ	പന� അകെനര്ട്ട്ന� കൈ�7	റു�യു� കെചയ്തു. M/S
കെôക്ട്രി� കെPകേµ	 കേപ്ര	ഡിക്റ്റ്�സംകെന്റ് ��പ്ലാJഷിന് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര�  28/05/2019
ന� സം�കേര	ര്ജ്ജ് നലായം� സ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുണ്ട�.

അനര്ട്ട്ന� കൈ�7	റിയം തു� 8,80,000/-

M/S കെôക്ട്രി�  കെPകേµ	  കെപ്ര	ഡിക്റ്റ്�സംകെന്റ്
ഇന്കേവ	യ്സു  പ്ര�	ര�  സം�കേര	ര്ജ്ജ്
നലായം� സ്ഥാ	പച്ച്തീനുംള്ളാ കെചലാവ�

5,89,400/-

അനര്ട്ട്കെന്റ് സംര്വ്വJസം� ച	ര്ജ്ജ്� 58,940/-

അനര്ട്ട്കെന്റ് കൈ�വശാമുള്ളാ ബ	ക്ക തു� 2,31,660/-

പദ്ധതീ നPQപ്പു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�തീ�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

i). ഈയംനQല് ബ	ക്ക ലാഭാക്കുവ	നുംളള 231,660/- രൂപ അകെനര്ട്ട്ല് നന്ന�
തീരകെ� �ട്ടുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.
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ii).  പ്രസ്തുതീ  കേസം	ള	ര്  പ്ലാ	ന്റ്റ്ല്  നന്ന�  ഉല്പാ	|പ്പ്ക്കുന്ന  കൈവ|Êതീയംല്
കേ�	കേളജികെന്റ് ഉപകേഭാ	ഗ� �ഴിഞ്ഞ� അധാ�� വരുന്നതീ� കെ� എസം� ഇ ബ യ്ക്ക്�
വല്ക്കു�യം	ണ്�  ലാക്ഷ+കെ7ങ്കിലും�  കെ�.എസം�.ഇ.ബയു�  കേ�	കേളജു7	യം
�ര	റില് ഏര്കെപ്പ്ട്ട്തീകെന്റ് കേരഖ�ള് പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

iii)  സം�കേര	ര്ജ്ജ്നലായം� പ്രവര്Qന� ആര�ഭാച്ച്�  7  7	സംQകേലാകേറിയം	യംട്ടു�
കൈവ|Êതീ ഉത്പ	|ന�,  സ്ഥാ	പനQകെന്റ് ഉപകേഭാ	ഗ�,  കെ� എസം� ഇ ബ യ്ക്�
വറ്റ്തീ�, ബല്തു�, ബല്ലല് നന്നു� കുറിവും കെചയ്യുന്ന തു� എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച്
വശാ|	�ശാങ്ങള്  ലാഭാ+7ല്ല.  മു�ളല്  പര	7ര്ശാച്ച്  അപ	�തീ�ള്
പരഹിരക്കുന്നതു വകെര 8,80,000/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-3-2 ഐ.സം.എ.ആര് ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�
വരുദ്ധ7	യം തു� കെചലാവഴിച്ച്രക്കുന്നു- 125130/-രൂപയുകെP കെചലാവ�

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റി�  ഗ്രി	ന്റി�  (കെസ്ട്രാങ്Qന�ഗ�  &  കെഡിവല്പാകെ7ന്റ്�  ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്Jസം�)കെചലാവും�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്,  13.09.2017-
കെലാ  F.no.Agri.Edn/4-30/2017-EP  &  HS  പ്ര�	രമുള്ളാ  ഐ.സം.എ.ആര്
7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ7	യം  തു��ള്  കെചലാവഴിച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.

ഉപ
ശാJര്
ഷി��

ഉപകേയം	ഗക്ക	വുംന്നതീ� തു� ഇന�
സം.ബ.

വ.നമ്പര്
റി7	ര്ക്സി�

215

PJച്ച്�ഗ� എയ്ഡി� (റിവന¡
കേനച്ച്ര്) ആയം ICAR

അ�ഗJ�രച്ച്തീ� �രക്കുലാ�
കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ആന്റ്�

കെഡിലാവറി �ണ്ടജിന്സം
ഗ്രി	ന്റ്� കേ2	ര് യു.ജി/ പ.ജി

പ്ര	ക്ടക്കല്സം� ആന്റ്�
പ്രപ്പ്കേറിഷിന് 7	നുംവല്സം�

1,03,200

കെസം7ന	ര്
ഹി	ളകേലാക്ക�

2 Pണ്
എ.സം

വ	ങ്ങച്ച്തീ�.

292/3-19

റിവന¡ സംmഭാ	വQലുംള്ളാകേതീ	
PJച്ച്Jങ്ങ� എയ്ഡു�ള് ക്കുളള

കെചലാവ	യം      ഉള്
കെപ്പ്ടുQ	വുംന്നകേതീ	

ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് വഭാ	ഗവും7	യം
എകെന്തങ്കിലും� ബന്ധിമുള്ളാകേതീ	

ആയം കെചലാവന7ല്ല.

222

കെസ്ട്രാങ്ങQന�ഗ� ഓ2�
യു.ജി/ പ.ജി PJച്ച്�ഗ� പ	ര്

ട്ട്സംകേപ്പ്ഷിന് ഓ2� 2	ക്കള്
ട്ട് / പ.എച്ച്�  ഡി പ	ര്

13030
കൈപപ്പ്�
കൈലാന്
നJട്ട്ല്

140/3-19

കെചലാവും�ള് റിവന¡
സംmഭാ	വQലുംള്ളാകേതീ	

ഓ2Jസം� കെചലാവ	യം ഉള്
കെപ്പ്ടുQ	വുംന്നകേതീ	
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ട്ട്സംകേപ്പ്ഷിന് ഓ2� 2	ക്കള്
ട്ട്/പ.എച്ച്�.ഡി സ്റ്റുഡിന്റ്�
ഇന് കെസം7ന	ര്/കേ�	ണ്
2റിന്സം�/ PJച്ച്�ഗ� ഇന്
ക്ലൂഡി�ഗ� എജുകേ�ഷിന് ടൂര്

ഇന് | �ണ്O

അല്ല.

8900
വ	ട്ട്ര്2ല്

ട്ട്ര്
വ	ങ്ങല്

67/3-19

ആകെ� 1,25,130/-

Acad /B1/2018/101/18083/19-11-2018  ഉQരവ� പ്ര�	രവും�  13-9-2017  കെലാ  F.no
Agri.Eden/4-30/2017-EP&HS  നമ്പ  ർ  �Q� പ്ര�	രവും�  "  It  is  informed that
under Revenue Head , only items of consumable nature are admissible and
fixed/immovable  equipments  purchased  under  Revenue  Head  will  be
disallowed  “ എന്ന� വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�. കേ7ല് ഉQരവന� വപരJതീ7	യം തു�
കെചലാവഴിച്ച്തീന�  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	ക്കുന്നതു  വകെര  125,130/-  രൂപയുകെP
കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-3-3 �	ര്ഷി� സം�സ്ക്കരണ് കേ�ന്ദ്ര� പ്രവര്Qന7	ര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല- 428165/രൂപ
വലാ വരുന്ന ഉപ�രണ്ങ്ങള് നഷ്ക്രിയം7	യം അവകേശാഷിക്കുന്നു.

കേ�	കേളജില്  �	ര്ഷി�  സം�സ്ക്കരണ്  കേ�ന്ദ്ര�  ആര�ഭാക്കുന്നതീനും  കേവണ്ട
2012-13  വര്ഷിQല്  AICRP 2ണ്ട� ഉപകേയം	ഗച്ച്�  4,28,165/  രൂപയ്ക്ക്�  വവധാ
ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.       എസം�.എച്ച്�.ജി  ഗ്രൂപ്പ്�  മുകേഖന വവധാ
മൂലാ+  വര്ദ്ധതീ  ഉല്പന്നങ്ങള	യം  അരകെപ	P,സുഗന്ധിവ+ഞ്ജനങ്ങളുകെP
കെപ	P�ള�,  കെ�	പ്ര  യൂണ്റ്റ്ല്  നന്നുളള  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  എന്നവയുകെP
ഉല്പ	|നവും�  വല്പനയു7	ണ്�  ഈ  പദ്ധതീയുകെP  ലാക്ഷ+�.  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങ  7  വര്ഷി7	യംട്ടു�  യം	കെതീ	രു  പ്രവര്Qനവും�
നPന്നട്ട്ല്ല	കെയംന്ന� ഓഡിറ്റ്കെന്റ് കേനരട്ടുള്ളാ പരകേശാ	ധാനയംല് �കെണ്ടQ.

ക്ര7
നമ്പര് 

ഉപ�രണ്ങ്ങള് കെചലാവും തു� ഇന്കേവ	യ്സം�
നമ്പര്/സംഥാ	പനQകെന്റ്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



185

കേപര�

1 കൈôസം� പള്വകൈറിസംര്
വQ� 10 HP കേ7	കേട്ട്	ര് 80800

Pkd/0113/2011-12 /30-03-2012
M/s കൈപലാറ്റ്�

സ്മാQ�,�കേലാറ്റു��ര

2 ഫ്കേള	ര് 7ല് വQ� 10 HP
കേ7	കേട്ട്	ര് 76247

Pkd/0114/11-12/30-3-2012
M/s കൈപലാറ്റ്�

സ്മാQ�,�കേലാറ്റു��ര 

3 ഉരുള കേറി	സ്റ്റംര് 41674
Pkb/0115/11-12,30-03-2012

M/s കൈപലാറ്റ്�
സ്മാQ�,�കേലാറ്റു��ര

4 ഓയംല് എക്കെôല്ലര് 2,29,444
60/30-01-2010

പ കെ� ബല്ഡിങ്ങ�
,കേ�	ട്ട്യ്ക്ക്ല്

ആകെ� 4,28,165/-

അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങളു�  ഉപ�രണ്ങ്ങളുമുണ്ട	യംട്ടു�  കേപ്ര	സ്സ്സംങ്ങ�
യൂണ്റ്റ്�  ആര�ഭാക്ക	Qതീനുംളള വശാ|J�രണ്� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു�,  �	ര്ഷി�
സം�സ്ക്കരണ് കേ�ന്ദ്ര� പ്രവര്Qന സംജ്ജ്7	ക്കുവ	നുംളള അPയംന്തര നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-3-4 വവധാ റിസംര്ച്ച്� ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെP വ	ങ്ങല് -അധാ� നരക്കല്
ചരക്കു കേസംവന നകുതീ നല്�; 10614/- രൂപയുകെP കെചലാവും

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

തീന്വര്ഷിQല്  5200  ശാJര്ഷി�Qല്  ലാ	കേബ	റിട്ട്റി  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
ഉള്കെപ്പ്കെPയുളള  വവധായംന�  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങയംതീന�  അധാ�
നരക്കല് ചരക്കു കേസംവന നകുതീ  നല്�യംരക്കുന്നു.  കേ�ന്ദ്ര സംര്ക്ക	രകെന്റ്
ജി.എസം�.P  ��ണ്സംല് കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന് ന�.45/2017  തീJയംതീ  14.11.2017,
9/2018  തീJയംതീ  25.01.2018  എന്നവ  പ്ര�	ര�  15.11.2017  മുതീല്
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകെP  ഉപകേയം	ഗQന	യം  വ	ങ്ങുന്ന  സംയംന്റ്2ക്ക�  &
കെPµക്കല് ഉപ�രണ്ങ്ങള്, �മ്പ¡ട്ട്റു�ള്, കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറു�ള് എന്നവയുകെP
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ചരക്കുകേസംവന  നകുതീ  നരക്ക�  5%  ആയം  കുറിവ�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നPQയം വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  18% നരക്കല് നകുതീ നല്�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴികേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സം.ബ.വ
നമ്പര് ഇന� തു� നല്�യം GST

(18%) 

1 209/19 Constant head permeable
meter

28800 5184

2 “ pycnometer 500*3=1500 120

3 “ Sieve shaker 15000 2700

4 “ Soil tensiometer 15000 2700

5 “ Thermohygrometer 14500 2610

6 “ Compaction testing unit big 8000 1440

ആകെ� ആകെ�-10,614/-

അധാ�നരക്ക�  ജി.എസം�.P  നല്�യംതീന�  വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  അധാ�7	യം  നല്�യം  10614/-  രൂപയുകെP  കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. (ഭാ	ഗ�1, ഖണ്ഡി� 1-3-11-3 �	ണു�)

1-4-3-5 കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് നബന്ധിന�ള് പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല

കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് 2013-കെലാ(ഖണ്ഡി� 7-2) നബന്ധിന�ള്
ക്ക� വരുദ്ധ7	യം,�mകേട്ട്ഷിന്/  കെPണ്ടര് വളക്ക	കെതീ ആവശാ+�തീകെയം കെചറിയം
ഘP�ങ്ങള	ക്ക വഭാജിച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ വ	ങ്ങല് നPപP�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



187

(i) �mകേട്ട്ഷിന്/കെPണ്ടര് വളക്ക	കെതീയുളള വ	ങ്ങലും�ള്

ക്ര7
നമ്പര് 

കെചക്ക� നമ്പര്/ സം ബ വ
നമ്പര് തീJയംതീ തു� കെഹിഡി�

1 499465-08/06-18 27/06/18 28872 6163

2 499472-01/11-18 3/11/18 26190 6163

3 311961-01/18-19 16/05/18 71200 6190

(ii)  ഒകേര ആവശാ+Qന� വ	ങ്ങയം കെ7ഷിനറി�ള് -  ആവശാ+�തീകെയം കെചറിയം
ഘP�ങ്ങള	ക്ക വഭാജിച്ചുകെ�	ണ്ട� വ	ങ്ങ

ക്ര7
നമ്പര് 

കെചക്ക� നമ്പര്/ സം
ബ വ നമ്പര് തീJയംതീ തു� ശാJര്ഷി��

1 206/03-2019 30/03/2019 64350 5200-420

2 207/03-2019 31/03/2019 46555 5200-420

3 208/03-2019 31/03/2019 6300 5200-420

4 209/03-2019 31/03/2019 98589 5200-420

5 211/03-2019 31/03/2019 10700 5200-420

6 215/03-2019 31/03/2019 67500 5200-420

7 217/03-2019 31/03/2019 73415 5200-420

8 336/03-2019 31/03/2019 32670 5200-420

9 311/03-2019 31/03/2019 15084 5200-420

10 275/03-2019 31/03/2019 24200 5200-420

ആകെ� 4,39,363/-

കേ7ല് വ	ങ്ങലും�ള് ഒരു7ച്ച്� കെPണ്ടര് ക്ഷണ്ച്ച്� വ	കേങ്ങണ്ടതീ	യംരുന്നു.എന്ന	ല്
കെചറിയം ഘP�ങ്ങള	യം വഭാജിച്ച്� �mകേട്ട്ഷിന് നPപPയംലൂകെPയം	ണ്� വ	ങ്ങല്
നPQയംട്ടുളളതീ�.ആയംതീ�  കേ�രള  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmലാകെലാ
നബന്ധിന�ളുകെP  ലാ�ഘന7	യം  ഓഡിറ്റ്�  വലായംരുത്തുന്നു.  വശാ|J�രണ്�
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ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഇQര�  അപ	�ങ്ങള്  ഭാ	വയംല്
ആവര്Qക്ക	തീരക്കുവ	ന്  ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.(ഭാ	ഗ�1,ഖണ്ഡി�  1-3-11-1
�	ണു�)

1-4-3-6 വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്തീ�- 173,270/-രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

ശാJര്ഷി��  9550-  KAU state plan project  2013-14 "station wise funding
ongoing  research  project  and  minor  infrastructure  support  during  2013-
2014”എന്ന  പദ്ധതീയുകെP  142  ഉപശാJര്ഷി�Qല്  നന്നു�  173,270/-  രൂപ
ശാJര്ഷി��  6163  പദ്ധതീയംകെലാ കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP കൂലായംനQല് വ�7	റ്റ്
കെചലാവ�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  9550  ശാJര്ഷി�Qകെലാ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം
വനകേയം	ഗകേക്കണ്ടുന്ന തു� ഇപ്ര�	ര� വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്തീന	ല് 173,270/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

ബല്  നമ്പര് തു�

HSP-0054/08-2018 66780

HSP-0055/08-2018 15000

HSP-0057/08-2018 16000

HSP-0040/10-2018 75490

ആകെ� 173,270/-

1-4-3-7 �ണ്ണുÄര്, കേ�	ഴികേക്ക	P� ജില്ല	 പഞ്ചി	യംQന	യം 7	സ്റ്റംര് പ്ലാ	ന്
തീയ്യാ	റി	ക്കല് - പദ്ധതീ പൂര്QJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല - 623972/- രൂപയുകെP കെചലാവ�

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. 

�ണ്ണുÄര്,  കേ�	ഴികേക്ക	P�  ജില്ല	  പഞ്ചി	യംത്തു�ള്ക്ക	യം  അവയ്ക്കു  �Jഴിലുംള്ളാ
2	മു�ളു കെP  ബഹുമുഖവ�സംനQന�  7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	ക്ക  നല്കു�
എന്നതീ	ണ്� പദ്ധതീയുകെP ലാക്ഷ+�.  ഈ പദ്ധതീയുകെP ഭാ	ഗ7	യം �ണ്ണുര് ജില്ല	
പഞ്ചി	യംQകെന്റ് �Jഴിലുംള്ളാ 2	മു�ള	യം    1) ജില്ല	 �+ഷികേQ	ട്ട്�,�രമ്പ�, 2)
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കേസ്റ്റംറ്റ്� സംJഡി� 2	�,കേവണ്	P�, 3) കേസ്റ്റംറ്റ്� സംJഡി� 2	�,�	കേങ്കി	ല്,4) കേ�	ക്കനട്ട്�
കേനഴ്സ്റി, പ	ലായം	P� എന്നവയുകെP വ�സംനQന� 10            വര്ഷികേQയ്ക്കുള്ളാ
7	സ്റ്റംര്പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീന�  �	ര്ഷി�  എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ�  കേ�	കേളജികെന
ഏല്പാക്കു�യുണ്ട	യം. 2017-18 വര്ഷിQല് ( �ണ്ണുര് , കേ�	ഴികേക്ക	P� ജില്ല�ള്ക്ക�
7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	ക്കുവ	ന്  5  ലാക്ഷ�  രൂപ  വJതീ�)  10  ലാക്ഷ�  രൂപ
മുന്കൂറി	യം കേ�	കേളജികെന്റ് അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� വന്നട്ടുണ്ട�.  ജില്ല	 പഞ്ചി	യംQനും
കേവണ്ട �ണ്ണുര് �+ഷി വകുപ്പ്� കെഡിപÊട്ട് ഡിയംറിക്ടറു� (കൈവ .പ) �	ര്ഷി�സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	റു� കേചര്ന്ന� ഒപ്പുകെവച്ച് (നമ്പകേറി	 തീJയംതീകേയം	 ഇല്ല	Q)
�ര	റില്,  ഒപ്പുകെവച്ച്  തീJയംതീ  മുതീല്  6  7	സംQന��  7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്
തീയ്യാ	റി	ക്കണ്കെ7ന്ന നബന്ധിനയം	ണുള്ളാതീ�.  ജികേയം	 കേôഷി+ല് ഡിവഷിന്  -
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  (6190)  ×J7ല്  നന്ന�  ഇതീന	യം  623,972/-  രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഒ	ഡിറ്റ്�  �	ലായംളവുംവകെരയു�  (15.01.2020)  രണ്ടു  ജില്ല	
പഞ്ചി	യംത്തു�ള്ക്കു  കേവണ്ടയുള്ളാ  7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	യംട്ട്ല്ല.  കൂP	കെതീ
7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീകേലാക്ക�,  കെPണ്ടര്/�mകേട്ട്ഷിന്  നPപPക്ര7ങ്ങള്
പ	ലാക്ക	കെതീ  M/s  വശാm	സം�  �മ്പ¡ട്ട്ര്,  കുന്ദ�കുള�  എന്ന  സ്ഥാ	പനQല്
നന്നു�  2  �മ്പ¡ട്ട്റു�ളു�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  (CBV  No.2/5-18,  കെചക്ക�  നമ്പര്  -
311967/16-05-18 തു�–71200 രൂപ).  ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്�
നമ്പര് 1/ 15.01.2020-ന� 7റുപP ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ന	ളതുവകെരയം	യംട്ടു� 7	സ്റ്റംര്
പ്ലാ	ന് തീയ്യാ	റി	ക്ക നല്�	Qതീന	ല് പദ്ധതീ ലാക്ഷ� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല	കെയംന്ന�
ഓഡിറ്റ്�  വലായംരുത്തുന്നു.  �mകേട്ട്ഷിന്  നPപPക്ര7ങ്ങള്  പ	ലാക്ക	കെതീ
�മ്പ¡ട്ട്റു�ള് വ	ങ്ങയംതുള്കെപ്പ്കെP 623972/- രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-3-8 ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം ഉപ�രണ്ങ്ങള് കേലാലാ� കെചയ്യുവ	നുംളള
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

തീവനൂര് കേ�ളപ്പ്ജി  �	ര്ഷി� എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�  കേ�	കേളജികെന്റ് �Jഴിലുംള്ളാ
ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല്  2	7ല്  നലാവല്  ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം  സൂക്ഷച്ച്രക്കുന്ന
യംന്ത്ര സം	7ഗ്രി�ളുകെP വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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ക്ര7 നമ്പര്
ഉപ�രണ്Qകെന്റ്
കേപര� വവരങ്ങള്

വ	ങ്ങയം വര്
ഷി�

തു� (രൂപ) നലാവകെലാ സ്ഥാതീ

1
7ഹിJന്ദ്ര O	ക്ടര്
kL-10C-4825

09.05.1995 187624/-

പ്രവര്Qനകേയം	ഗ+7ല്ല	Qതീന	ല്
വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� പഠക്കുന്നതീന�

FPME ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്കേലാക്ക�
കെ�	ടുക്ക	ന് ഉQരവ	യം. (ബ2-
5126/2018 തീJയംതീ 15.02.2019)

2 ഞാ	റി� നPJല് യംന്ത്ര� 23.03.2007 145000/- പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

3
5HP �ര്കേലാ	സ്ക്കര്
ഡിJസംല് എഞ്ചിന് 

12.07.1994 15000/-

  കൈവ|Êതീ കേ7	കേട്ട്	ര് ഉള്ളാതീന	ല്
ഡിJസംല് എഞ്ചിനും�ള് വര്

ഷിങ്ങള	യം
ഉപകേയം	ഗക്ക	തീരക്കുന്നു. 

4
10HP �ര്കേലാ	സ്ക്കര്
ഡിJസംല് എഞ്ചിന്

27.05.1995 29415/-

5
പമ്പ� കെസംറ്റ്� - 3

HP
(ശ്രീJറി	�കേഹി	ണ്ട)

02.02.1998 19120/-

സംവല് സംകൈപ്ലാസം� ഡിപ്പ്	ര്
ട്ടുകെ7ന്റ്ല് നന്ന� ലാഭാ+7	യംരുന്ന

7കെണ്ണണ്ണ കെപര്7റ്റ്� നര്
Qലാ	ക്കയംകേപ്പ്	ള്

ഉപകേയം	ഗക്ഷ77ല്ല	കെതീയം	യം.

ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം ഉപ�രണ്ങ്ങള് കേലാലാ�  കെചയ്യുവ	ന്/  പഠന	വശാ+Qന�
ഉപകേയം	ഗക്കുവ	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കെ7ക്ക	നക്കല്  ഡിവഷിന്,
ഡി.പ.പ  എന്നJ  വഭാ	ഗങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-4 കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-4-1 റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന ഇനങ്ങളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംര് സൂക്ഷക്കുന്നല്ല

പ്രതീ|ന� 6 �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള ഉപകേയം	ഗച്ച്	ണ്� OJ നഴ്സ്റി റികേവ	ള്
വ�ഗ� 2ണ്ട�  (6106)  ഉല്പ്പ്	|നപ്രവര്Qന� നPത്തുന്നതീ�.  എന്ന	ല് ഇത്രംയു�
7നുംഷി+|ന� വനകേയം	ഗച്ച്� ഇവര് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്കെച്ച്ടുQ കെചP�ളുകെPകേയം	,  7റ്റു
വസ്തുക്കളുകെPകേയം	  കേസ്റ്റം	ക്കു�ള്  എവകെPയു�  കേരഖകെപ്പ്ടുQ  �	ണുന്നല്ല.
അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  9.32  ലാക്ഷ� രൂപ കെചലാവഴിച്ച്കേപ്പ്	ള് ഈ ഇനQല്
ലാഭാ+7	യം ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ+� എത്രംകെയംന്ന� വ+ക്ത7ല്ല. 

ഈ കേ�ന്ദ്രQല് കേതീക്ക�,വJട്ട്,7ഹി	ഗണ് തുPങ്ങ തീP ഉല്പാ	|നQന	യുള്ളാ
വൃക്ഷകൈQ�ളു�  ചന്ദനവും�,  രക്ത  ചന്ദനവും�  കേപ	ലുംള്ളാ
സുഗന്ധിദ്രവ+സംസം+ങ്ങളുകെP കൈതീ�ളു� വല്പ്പ്ന നPത്തുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് ഉല്
പ്പ്	|പ്പ്കെച്ച്ടുQ  ഇQര�  കൈതീ�ള്  ഒരു  കേസ്റ്റം	ക്കു  രജിസ്റ്റംറിലും�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  ഒരു  വര്ഷിQല്  ഓകേര	  ഇനQലും�  ആകെ�  ഉല്
പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് കൈതീ�ളുകെP എണ്ണ�, വല്പ്പ്ന നPQയം എണ്ണ�, ബ	ക്ക കൈതീ�ള്
എന്നവ  സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ലാഭാ+7ല്ല.  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്
വശാ|	�ശാങ്ങള്  ലാഭാ+7	വുംന്നരJതീയംല്  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	ന�
2ലാപ്ര|7	കേ�ണ്ടതു�  അതീന	വശാ+7	യം  രജിസ്റ്റംറു�ള്  �	ലാ�7	യം
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-4-2 റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� കെചലാവും�ള്ക്ക� പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� വനകേയം	ഗച്ചു.

"കെസ്ട്രാങ്തീന�ഗ� ഓ2� കെപ്ര	ഡിക്ഷന് ഓ2� �m	ളറ്റ് പ്ലാ	ന്റ്�ഗ� കെ7റ്റ്Jരയംല്
സം�  ആന്റ്�  ബകേയം	  ഇന്പുട്സം�  ഇന്  കെ�.എ.യു  എന്ന  കേപരലുംള്ളാ  പ്ലാ	ന്”

2ണ്ടല്  നന്ന�  റികേവ	ള് വ�ഗ�  2ണ്ടു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Qനങ്ങള്
ക്ക	യം  2,05,800/-  രൂപ  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ബല് നമ്പര്/കെചക്ക� നമ്പര് ഇന� കെചലാവ�

(രൂപ)

1 46/02-19/0342837/07-02-19 റികേവ	ള് വ�ഗ� 2ണ്ട�
കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്�

46800

2 34/03-19/0342842/07-03-19 റികേവ	ള് വ�ഗ� 2ണ്ട�
കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്� 76200

3 190/03-19/0366401/31-03-19 റികേവ	ള് വ�ഗ� 2ണ്ട�
കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്�

82800

ആകെ� 2,05,800/-

ഗുണ്നലാവ	രമുള്ളാ  നPJല്  വസ്തുക്കള്,  കൈജിവകേപ	ഷി�ങ്ങള്  തുPങ്ങJ
ഉല്പ്പ്	|ന  പ്രക്രയംയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഭാ�തീ�  സം�വധാ	നങ്ങളുകെP
വ�സംനQന�  ഉപകേയം	ഗകേക്കണ്ട  പ്ലാ	ന്  2ണ്ട�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെലാ
�ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  ശാമ്പള�  നല്�	ന്  ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ�
അനുംചതീ7	ണ്�. ഈ തു� തീരകെ� പ്ലാ	ന് 2ണ്ടകേലാക്ക� മുതീല്ക്കൂകേട്ട്ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-4-3 ഇ-ഗ്രി	ന്റ്� ആഭാ+ന്തര വരവ	യം വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുQ.

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷി�  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്ല്  വന്ന  18,72,411/-രൂപ
സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  ആഭാ+ന്തര  വരവകെലാ  (തീനതീ�  വരു7	ന�)  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�
ഇനQലാ	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.  2Jസം�,  7റ്റ്നങ്ങള് എന്നവയംലാ	യം
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വ|+	ര്ത്ഥ�ളല്  നന്നു�  ലാഭാകേക്കണ്ട  അര്ഹി7	യം  തു��ള്  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�
അക്ക�ണ്ടല്നന്നു�  നന്നു�  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  ആഭാ+ന്തര  വരവ�
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� 7	റ്റ്കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള് 7	ത്രംകേ7 ആയംതീ� സ്ഥാ	പനQകെന്റ് തീനതീ�
വരു7	ന7	വും�യുള്ളു.  ഇQരQല് തു��ള് കെതീറ്റ്	യം കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  തീനതീ�  വരു7	നQകെന്റ്  �ണ്ക്ക�  ക്ര7	തീJതീ7	യം
വര്ദ്ധച്ചു�	ണ്ക്കുന്ന അവസ്ഥാ ഉണ്ട	കുന്നു.  ഇQരQലുംള്ളാ അപ	�തീ�ള്
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-4-4   �7	നQകേന്റ്യു� �വ	PQകെന്റ്യു� നര്മ്മ്യു	ണ്�-കൈ�7	റിയം
മുഴുവന് തു�യു� ക്ര7J�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്�  ഓ2�  എന്വകേയം	ണ്കെ7ന്റ്�  ആന്റ്�  കൈ�7റ്റ്�  കെചയ്ഞ്ചി�
(DECC)  കെപ്ര	ജിക്ട�  -അകെസംസ്സ്�ഗ�  ആന്റ്�   കെഡിവലാപ്പ്�ഗ�  2	�  ടൂറിസം�
കേ7	ഡില്സം�  ഇന്  കേ�രള  (ശാJര്ഷി�  നമ്പര്.70004)  എന്ന  പദ്ധതീയുകെP
ഭാ	ഗ7	യം കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡിനകേലാക്ക� �7	നവും� �വ	Pവും� (Gazebo &
Gate)  നര്മ്മ്യുക്കുന്നതീകേലാക്ക�  സം.ബ.വ.  നമ്പര്.58-2/19  /  13.2.19  (കെചക്ക�
നമ്പര്.278852)  പ്ര�	ര�  3,55,000/-രൂപ  ഡി.പ.പ-ക്ക�  നല്കിയംട്ടുണ്ട�.
ആയംതീകെന്റ്  കൈ�പ്പ്റ്റ്�  രശാJതീ,  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ+പത്രം�  എന്നവ
ഹി	ജിര	ക്കുവ	ന്  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്�  നല്കിയം ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qന� (നമ്പര്.

2/26.10.2019)271277/-രൂപ  വനകേയം	ഗച്ച്തീ	യം	ണ്�  7റുപP  നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ�.
ബ	ക്ക  തു�യം	യം  83,723/-  രൂപ  �7	ന  നര്മ്മ്യു	ണ്കെച്ച്ലാവല്
ക്ര7കെപ്പ്ടുQയംതീകേന്റ്കേയം	 തീരകെ� ഈP	ക്കയംതീകേന്റ്കേയം	 വവര� ഓഡിറ്റ്ന�
ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-4-5   സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP വസ്തുവ��ള് സം�രക്ഷക്കുന്നതീല്
തീ�ഞ്ഞ  അന	സ്ഥാ

സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ആസ്ഥാ	ന 7ന്ദരകേQ	ടു കേചർന്ന� 23 ഏക്കറിലാ	യം
വ+	പച്ചു  �Pക്കുന്ന  സംകേസം+	|+	ന7	ണ്�  ഇട്ട്  അച്ചുതീൻ  കെ7കേമ്മ്യു	റിയംൽ
കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കൽ  ഗ	ർഡിൻ.  ഡിയംറിക്ടർ  ഓ2�  റിസംർച്ച്കെന്റ്  31.1.2015 കെലാ

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



194

ആര്8/62346/14(i)നമ്പര്  ഉQരവ�,  പ്ലാ	ന്റ്�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിൻ  &  നഴ്സ്റി
7	കേനജ്കെ7ന്റ്�  യൂണ്റ്റ്�  തീലാവകെന്റ്  23.02.2015  കെലാ  സം.ഡി-64/06-07  നമ്പർ
ഉQരവ�  എന്നവ  പ്ര�	ര7	ണ്�  ഈ  പ്രകേ|ശാ�  കേ2	റിസ്ട്രാ  കേ�	കേളജിനും
കൈ�7	റി �ട്ട്യംതീ�.

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കൽ  ഗ	ർഡികേന്റ്യു�  2	�  ടൂറിസംQകേന്റ്യു�
വ�സംനQന	യം  അവകെP  2	�  ടൂറിസം�  നPപ്പ്ലാ	ക്കുന്നതീനും7	യം
കേ�രളQകെന്റ്  തീനതീ	യം  സംസം+  കേശാഖര�  ഉൾകെപ്പ്ട്ട്  വൃക്ഷകേQ	ട്ട്�
സം�രക്ഷക്കു�,  ഔഷിധാ  സംസം+ങ്ങൾ,  ഓർക്കഡു�ൾ  എന്നവ  ഉൾകെപ്പ്ടുന്ന
ഉ|+	ന� നർമ്മ്യുക്കു�,  വ|+	ർത്ഥ�ൾക്കു� കെപ	തുജിനങ്ങൾക്കു� ഉപ�രക്കുന്ന
വനപഠന കേ�ന്ദ്ര7	ക്ക  7	റ്റു�,  വൃക്ഷങ്ങകെള അടുQറിയുന്നതീനും�  7	നസം�
ഉല്ല	സംQനും7	യം സംന്ദർശാ�കെര ആ�ർഷിക്കു�  ,സം	ഹിസം� യം	ത്രംയ്ക്ക്	യം
കേ7ൽപ്പ്	ലാ നPപ്പ്	തീ നർമ്മ്യുക്കു� തുPങ്ങയം ബ	ഹുവധാലാക്ഷ+ങ്ങകേള	കെP വവധാ
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP ഭാ	ഗ7	യം 2016-17 മുതീൽ ന	ളതുവകെര തീ	കെഴിപ്പ്റിയു� പ്ര�	ര�
തു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര് വര്ഷി� കെപ്ര	ജിക്ട� 2ണ്ട� കെചലാവ�

(രൂപ)

1 2016-17
വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ-2015-16-

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡികെന്റ്
വ�സംന�

പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� 283997

2 2017-18
വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ-2015-16-

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡികെന്റ്
വ�സംന�

പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� 107600

3 2017-18 2	� ടൂറിസം� വ�സംപ്പ്ക്കല് ഡി.ഇ.സം.സം 273206

4 2018-19
വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ-2017-18-

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡികെന്റ്
വ�സംന�

പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� 399498

5 2018-19 2	� ടൂറിസം� വ�സംപ്പ്ക്കല് ഡി.ഇ.സം.സം 1960650

6 2019-20 റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട�-
കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡികെന്റ്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 203504
(ഓഡിറ്റ്�
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വ�സംന�
2ണ്ട�(വ�യംരു

Qയംതീ�-
5 ലാക്ഷ�)

�	ലായംളവ�
വകെര)

7 2019-20
വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ-2017-18-

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്ഡികെന്റ്
വ�സംന�

പ്ലാ	ന് 2ണ്ട�
(വ�യംരുQയം

തീ�-17 ലാക്ഷ�)

40950
(ഓഡിറ്റ്�

�	ലായംളവ�
വകെര)

ആകെ� 32,69,405

പദ്ധതീ തുPങ്ങ ന	ളതുവകെരയുള്ളാ 4 വര്ഷികേQ	ള� വരുന്ന �	ലായംളവല്
32.70 ലാക്ഷകേQ	ള� രൂപ കെചലാവഴിച്ച്� നPQയം ആകെ�   പ്രവര്Qനങ്ങള്
ഔഷിധാ  സംസം+ങ്ങൾവച്ചു  പPപ്പ്ക്കല്,  കെചP�ളുകെP  കേപരു�
ലാഘുവവരങ്ങളു7Pങ്ങയം  2ലാ�ങ്ങള്  സ്ഥാ	പക്കല്,  കുള�,  �ണ്ര്,
സംന്ദര്ശാ�രുകെP  വശ്രീ7Qന	യുള്ളാ  ഗസംJകേബ	യുകെP  നർമ്മ്യു	ണ്�
എന്നവയം	ണ്�.  കേ�	കേളജികെന്റ്  വനഗകേവഷിണ്സം�രക്ഷണ്
പ്രവർQനങ്ങളുകേPയു�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  സ്ഥാ	പതീ  ലാക്ഷ+ങ്ങളുകേPയു�
പരധായംല്  ഉള്കെപ്പ്P	Q  വഷിയം7	ണ്�  കേ7ല്പദ്ധതീയംല്  വഭാ	വന�
കെചയ്യുന്ന  ടൂറിസം�.  ആയംതീ�  2ലാപ്ര|7	യം  നPപ്പ്ലാ	യം	ല്  തീകെന്നയു�
�	മ്പസംകെലാ  വലാകെയം	രു  പച്ച്ത്തുരുQ	യം  23  ഏക്കര്  പ്രകേ|ശാ�
കെപ	തുജിനങ്ങളുകെP  ഉല്ല	സംപ	ര്ക്ക	യം  7	റ്റ്യം	ല്  ഉണ്ട	�	ന്  ഇPയുള്ളാ
പ	രസ്ഥാതീ�  പ്രതീ+	ഘ	തീങ്ങള്  പദ്ധതീ  വഭാ	വന�  കെചയ്യുന്നവര്
പരഗണ്ച്ച്ട്ടുകേണ്ട	 എന്ന� സം�ശായം7	ണ്�.

|Jര്ഘ�	ലാ	Pസ്ഥാ	നQലുംള്ളാ  ഇQര�  വന്  പദ്ധതീ�ളുകെP  7കെറ്റ്	രു
പര7തീ,  തുPര്പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP അഭാ	വവും� കൈസ്ഥാര+7ല്ല	യ്മയു7	ണ്�. വൻ
തു�  മൂലാധാന7	യം  മുPക്ക  പദ്ധതീ  നPപ്പ്ലാ	ക്കയംകേശാഷി�,  തുPർന്നുള്ളാ
അനുംബന്ധി പരപ	ലാന�,  ആസ്ത  സം�രക്ഷണ്� തുPങ്ങ  വവധാ  കൈ|ന�|ന
പ്രവർQനങ്ങൾക്കു  വകെര  നകെല്ല	രു  തു�  കെചലാവഴികേക്കണ്ട  വരുകേമ്പ	ൾ
ആയംതീ�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അധാ�  സം	മ്പQ�  ബ	ദ്ധ+തീ
ഉണ്ട	ക്ക	നPയുണ്ട�.  അങ്ങകെന  സം�ഭാവക്ക	തീരക്കുവ	ന്  ആവശാ+7	യം
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വശാ|വും�  പ്ര	കേയം	ഗ�വും7	യം  സം	മ്പQ�  വശാ�ലാനവും�  സം7ഗ്രി7	യം
ആസൂത്രംണ്വും�  നPന്നട്ട്കെല്ലന്നു  കേവണ്�  4  വര്ഷിക്ക	ലായംളവകെലാ  ഒറ്റ്കെപ്പ്ട്ട്
പ്രവര്Qനങ്ങളല്  നന്നു� ഓഡിറ്റ്� കേവളയംല് നPQയം പരകേശാ	ധാന�ളല്
നന്നു� അനും7	നക്ക	ന്. 

ഗ	ർഡികെന്റ്  നലാവകെലാ  സൂക്ഷപ്പു�  പരപ	ലാനവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ�	ര�ളുകെP  ഭാ	ഗത്തുനന്ന�  കുറ്റ്�ര7	യം
അന	സ്ഥായം	ണ്� �	ണുന്നതീ�. ആയംതീന� ഏതീ	നും� ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങൾ ചുവകെP
കേചർക്കുന്നു.

1.  പ്ലാ	ന്റ്�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിൻ  &  നഴ്സ്റി  7	കേനജ്കെ7ന്റ്�  യൂണ്റ്റ്�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
ഗ	ര് ഡികെന്റ് വൃക്ഷരജിസ്റ്റംര് കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	ളജിന� കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല.  നലാവലും�
വൃക്ഷരജിസ്റ്റംര് ഔകേ|+	ഗ�7	യം എഴുതീ സൂക്ഷക്കുന്നല്ല.  ആയംതീന	ൽ ഗ	ര്
ഡിന്  കൈ�7	റിയംകേപ്പ്	ഴുള്ളാ  7രങ്ങള്,  മുറിച്ചു  7	റ്റ്യംവ,  പുതീയംതീ	യം
വച്ചുപPപ്പ്ച്ച്വ എന്നവയുകെP വവരങ്ങൾ ഒന്നു� തീകെന്ന ലാഭാ+7ല്ല.

2. കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കൽ ഗ	ർഡിനകെലാ ചന്ദന 7രങ്ങൾ കേ7	ഷിണ്� കേപ	യംതീ	യം 3
വ+തീ+സ്ത സം�ഭാവങ്ങൾ ഗ	ർഡികെന്റ് ചു7തീലായുള്ളാ കേഡി	.പ.ഒ.ന7Jർ  16.12.2017,
8.2.2019, 3.10.2019 എന്നJ തീJയംതീ�ളൽ കേ�	കേളജി� ഡിJനകെന അറിയംക്കു�യു�
ഡിJൻ  പ്രസ്തുതീ  വവര�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	കെറി  അറിയംക്കു�യു�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ  ഗ	ർഡിനൽ  ധാ	ര	ള�  7|+ക്കുപ്പ്�ള്  �	ണ്കെപ്പ്ടുന്നു
എന്നുള്ളാ  വവരവും�  �ന്നു�	ലാ�ള്  �യംറി  അപൂർവ്വവും�  അമൂലാ+വും7	യം
സംസം+സംമ്പQ� നശാപ്പ്ക്കുന്നതീ	യു� ച	ര്ജി� ഓ2Jസംർ റികേപ്പ്	ർട്ട്� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
24.10.2019 ന� ഓഡിറ്റ്� PJ� കേഡി	..പ.ഒ.ന7Jറികേന	കെP	പ്പ്� ഗ	ർഡിൻ സംന്ദർശാച്ച്
കേവളയംൽ ഗ	ര്ഡികെന്റ് പ്രകേവശാന �വ	PQല് തീകെന്ന ധാ	ര	ള� 7|+ക്കുപ്പ്�ൾ
കൂട്ട്യംട്ട്രക്കുന്നതീ� �	ണു�യുണ്ട	യം.

സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  വസ്തുവ��ളുകെP  സം�രക്ഷണ്�  ഉറിപ്പു
വരുത്തുന്നതീനും� അതീക്ര7ങ്ങൾ തീPയുന്നതീനും� ചJ2� കെസം�¡രറ്റ് ഒ	2Jസംർ
പ|വയംലുംള്ളാ ഉകേ|+	ഗസ്ഥാനും� അകേÚഹി� കേനതൃതീm� കെ�	ടുത്തു പ്രവർQക്കുന്ന
സുരക്ഷ	സം�വധാ	നവും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് പ്രവർQക്കു�യു� ആയംതീന�
നകെല്ല	രു  തു�  പ്രതീ7	സം�  കെചലാവഴിക്കു�യു�  കെചയ്യുന്നുണ്ട�.  എന്നട്ടു�
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ആസ്ഥാ	ന  7ന്ദരQകെന്റ്യു�  സുരക്ഷ	ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകേPകെയു�  �കെണ്ണത്തു�
ദൂരത്തുള്ളാ  സ്ഥാലാകെQ  വലാപPപ്പുള്ളാ  വസ്തുവ��ൾ  നരന്തര�
�PQകെ�	ണ്ടുകേപ	കുന്നതു�  സം	മൂഹി+  വരുദ്ധര്  �Pന്നു  �യംറുന്നതു�
�ന്നു�	ലാ�ൾ  �യംറി  വലാപPപ്പുള്ളാ സംസം+ങ്ങളു�  അപൂർവ്വ7	യം കെചP�ളു�
നശാപ്പ്ക്കുന്നതു� നർബ	ധാ� തുPരുന്നു. അധാ�	ര�ള്ക്ക� നരന്തര� റികേപ്പ്	ർട്ട്�
കെചയ്തിട്ടു� ആവശാ+7	യം നPപP�ൾ  സംmJ�രക്ക	Qതു കെ�	ണ്ട	ണ്� ഇQര�
സം�ഭാവങ്ങൾ  ആവർQക്കുന്നതീ�  എന്ന�  വ+ക്ത7	ണ്�.  കേ7ല്
നരJക്ഷണ്ങ്ങളുകെP  കെവളച്ച്Qല്,  ചുവകെPപ്പ്റിയുന്ന  ഓഡിറ്റ്�
നര്കേÚശാങ്ങളകേലാക്ക�  കേ�	കേളജി�  അധാകൃതീരുകേPയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകേPയു�
ശ്രീദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

(i) 23  ഏക്കര്  വനഭൂ7കെയം  കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്ക	യുള്ളാ
ഉല്ല	കേസം	|+	ന7	ക്കുകേമ്പ	ഴുള്ളാ  പ	രസ്ഥാതീ�  പ്രതീ+	ഘ	തീങ്ങകെളക്കുറിച്ച്�
ശാ	സ്ത്രJയം പഠന� നPQയം കേശാഷി� ആവശാ+7	യം കേഭാ|ഗതീ�ള് പദ്ധതീയംല്
വരുത്തു�.

(ii)4  കെ�	ല്ലക്ക	ലാ�  കെ�	ണ്ട�  32.70  ലാക്ഷ�  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  ഒറ്റ്കെപ്പ്ട്ട്
ഉ|+	നവ�സംന       പ്രവര്Qനങ്ങള് 7	ത്രം7	ണ്� നPന്നകെതീന്ന വസ്തുതീ
പരഗണ്ച്ച്�,  ഭാ	വയംകെലാ  ഉ|+	നവ�സംന�,  പരപ	ലാന�  എന്നവയ്ക്ക്�
കൃതീ+7	യം  7	സ്റ്റംര്  പ്ലാ	ന്  തീയ്യാ	റി	ക്കു�യു�  സം	കേങ്കിതീ�  വശാ�ലാന�
നPത്തു�യു� കെചയ്യു�.

(iii) ഉ|+	നQകെന്റ്  വഭാവ  സം�രക്ഷണ്�,  സുരക്ഷ  തുPങ്ങയംവയംല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കെസം�¡രറ്റ്  വഭാ	ഗQകെന്റ്  ഉQരവ	|Q�
ഉറിപ്പുവരുത്തു�കേയം	,  പദ്ധതീയുകെP  ഭാ	ഗ7	യം  പ്രകേതീ+�
സുരക്ഷ	സം�വധാ	നQനും രൂപ� കെ�	ടുക്കു�കേയം	 കെചയ്യു�.

(iv)ഇതുവകെരയുണ്ട	യം അദ്ധm	ന-ധാന വ+യം� പരഗണ്ച്ചു�, പ	രസ്ഥാതീ�7	യം
പ്രതീ+ഘ	തീങ്ങള് 7റി�Pക്കുന്ന വധാവും� പദ്ധതീ എങ്ങകെന പ്ര	കേയം	ഗ�7	യം
മുകേന്ന	ട്ടു  കെ�	ണ്ടുകേപ	�	കെ7ന്ന�  ഒരു  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ  സം7തീ
രൂപJ�രച്ച്�  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  ഭാരണ്സം7തീതീലാQല് അതീന	വശാ+7	യം
തീJരു7	നകെ7ടുക്ക	ന് ശ്രീദ്ധക്കു�യു� കെചയ്യുന്നതീ� ഉചതീ7	വും�.
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1-4-5 കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-5-1 2Jസംനങ്ങളുകെP വരവ�-� �തീ+തീയംല്ല.

2Jസംകെന്റ്  വ+തീ+സ്ത  ഘP�ങ്ങളലാ	യം  നല്കികെപ്പ്ടുന്ന  ഇ-  ഗ്രി	ന്റ്�സം�  തു�
കൃതീ+7	യം ഘP�ങ്ങള്ക്കനുംസൃതീ7	യം അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യു�കേയം	, 2018-19  വര്
ഷിQല്  ഇ-  ഗ്രി	ന്റ്�സം�  ഇനQല്  കേ�	കേളജിന�  ആകെ�  ലാഭാച്ച്  തു�യു�
വവധാ  2Jസംനങ്ങള്ക്ക	യം  നല്കിയം  തു�യു�  ബ	ക്ക  ലാഭാകേക്കണ്ട  തു�യു�
കൃതീ+7	യം  �ണ്ക്ക	ക്കു�കേയം	  വ	ര്ഷി�  സം�ക്ഷപ്തി�  തീയ്യാ	റി	ക്കു�കേയം	
കെചയ്യാ	Qതീന	ല്  ഇ-ഗ്രി	ന്റ്�  വനകേയം	ഗ�  വലായംരുത്തുവ	കേന	
2JസംനQല്  ഭാJ77	യം തു�യുകെP  കുറിവുംണ്ട	യംതീകെന്റ്  യംഥാ	ര്ത്ഥ  �	രണ്�
�കെണ്ടത്തുവ	കേന	  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  ഇ-  ഗ്രി	ന്റ്�സം�  ഇനQല്  2018-19
സം	മ്പQ� വര്ഷിQല് ലാഭാച്ച് ആകെ� തു�, ബ	ലാന്സം� തു� എന്നവ മുന്
വര്ഷികേQതു�  തീന്വര്ഷികേQതു�  ഇന�  തീരച്ച്�  ആയംതീകെന്റ്  വ	ര്ഷി�
സം�ക്ഷപ്തി�(Annual  Abstract)  കേരഖകെപ്പ്ടുQ  നയംന്ത്രണ്	ധാ�	ര�ള്
പരകേശാ	ധാച്ച്� സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-5-2 ശാമ്പളനര്ണ്ണയം� സംര്വJസം� കെവയംകേറ്റ്ജി�- അപ	�തീ 

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീJയംതീ 01/08-2018 / 02-08-2018

കെചക്ക� നമ്പര് 240192/02-08-2018

തു� 17,17,307 /-

കെചലാവ� ശാJര്ഷി�� 206-21-0001-141

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് കെവ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര�, കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജികെലാ സ്ഥാര�
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കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  01/07/2014  മുതീലുംള്ളാ  കേവതീനപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�യുകെP
ഒരു  വഹിതീ�  അനുംവ|ച്ചുനല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നPQയം
കേസംവനപുസ്ത�പരകേശാ	ധാനയംല്  കേ�	കേളജികെലാ  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളല്
ഒര	ള	യം  ശ്രീJ.മുത്തു  സം  .എച്ച്�-ന�  01/07/2014-ല്  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള
തീസ്ത�യംല്  ശാമ്പള�  നര്ണ്ണയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�,  പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന്  കേലാബര്  ആക്ടകെന്റ്
�Jഴില്  വരുന്ന  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  കെതീ	ഴിലാ	ള  കേസംവന�	ലാ�  കൂP  സംര്വ്വJസം�
കെവയംകേറ്റ്ജിന� പരഗണ്ച്ച്	ണ്�.  എന്ന	ല് 01/07/2014-കെലാ ശാമ്പള പരഷ്ക്കരണ്
ഉQരവ� പ്ര�	ര� സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള തീസ്ത�യംകെലാ കേസംവന�	ലാ� 7	ത്രം�
(22/06/2013 മുതീല്) പരഗണ്ച്ച്� ശാമ്പള�   നര്ണ്ണയംക്കുകേകേമ്പ	ള് 01/07/2014-
ല് 16500-35700 രൂപ കെ×യംലാല് 18,000 /- രൂപ അPസ്ഥാ	ന ശാമ്പളQകേന
അര്ഹിതീയുള്ളു.  എന്ന	ല്  ശ്രീJ.മുത്തുവന�  01/07/2014-ല്  16500-35700  രൂപ
കെ×യംലാല്  19,000  രൂപയം	ണ്�  ശാമ്പള7	യം  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
ശ്രീJ.മുത്തുവകെന്റ്  ശാമ്പള�  തീ	കെഴി  സൂചപ്പ്ച്ച്  രJതീയംല്  ക്ര7J�രകേക്കണ്ടതു�
കൂടുതീല് നല്�യം ആനുംകൂലാ+ങ്ങള് തീരകെ� ഈP	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

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

22/06/2015 (ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�) 18500

22/06/2016 19000

22/06/2017 19500

22/06/2018 20000

22/06/2019 20550

1-4-5-3 കെപ്ര	കേ7	ഷിന്- ഉQരവ� തീJയംതീക്ക� ഒരു വര്ഷി� മുമ്പുംള്ളാ
ശാമ്പളകുPശ്ശി� അനുംവ  |ച്ചു - 27159/- രൂപയുകെP കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു.

കെ�.എസം�.ആര്  (പ	ര്ട്ട്�  1)  റൂള്  23 സം,  23 ഡി  എന്നവ  പ്ര�	ര�
(സംര്ക്ക	ര് ഉQരവ�.(പ)ന�.629/2010/2ന് തീ. 25.11.2010 പ്ര�	ര� കൂട്ട്കേചര്
Qതീ�)  ഡി¡ട്ട്യംല് 7	റ്റ്� വര	Q തീസ്ത��ളകേലാക്കുള്ളാ സ്ഥാ	നക്കയംറ്റ്ങ്ങള്
ക്ക�  ഉQരവ�  തീJയംതീ  മുതീല്  പുറി�കേലായ്ക്ക്�  ഒരു  വര്ഷി�  വകെര  7	ത്രംകെ7
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ശാമ്പളക്കുPശ്ശി�  അനുംവ|യ്ക്ക്	വൂ.  എന്ന	ല്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  ഉQരവ�
ന�.GA/J2/5348/2017  തീ.21.04.2017  പ്ര�	ര�  കേ7Oന് കേഗ്രി ഡി�-II  തീസ്ത�യംല്
നന്നു�  കേ7Oന്   കേഗ്രി ഡി�-I  തീസ്ത�യംകേലായ്ക്ക്�  കെപ്ര	കേ7	ഷിന്  ലാഭാച്ച്  ശ്രീJ7തീ.
ഇന്ദര	കേ|വ.  പ  എന്നവര്ക്ക�  കെപ്ര	കേ7	ഷിന്  തീJയംതീ  മുതീല്  (01/06/2015)
ശാമ്പളകുPശ്ശി� അനുംവ|ച്ചുനല്�യംട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സം.ബ.വ.
നമ്പര്/
തീJയംതീ

കെചക്ക�
നമ്പര്/
തീJയംതീ

അനുംവ|ച്ച്
കുPശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

അര്ഹി7	യം
കുPശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

കൂടുതീല്
നല്

�യംതീ�
(രൂപ)

1 24/8-18,
7.08.2018

240199/7.08.
2018

60,300
(01.06.2015 മുതീല്
30.04.2017 വകെര)

33,141
(22/04/16

മുതീല്
30/04/2017

വകെര)

27159

കൂടുതീല്  നല്�യം  തു�  തീരകെ�  ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-5-4 പദ്ധതീ 7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	യം തു� കെചലാവഴിച്ചു

സംര്ക്ക	രകെന്റ് വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ�ളല് ഉള്കെപ്പ്ട്ട് 'Crop Weather Relation
Studies in Banana (Nendran) under Changing Climate in Central Region' എന്ന
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കെചലാവും�ള് ശാJര്ഷി��-9535-ല്                    ഉള്
കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�. ഈ പദ്ധതീയുകെP നPQപ്പ്ന	യം കേ�രള               �	ര്
ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  25/10/2016-ന�  പുറിQറിക്കയം  R8/60642/12  നമ്പര്
ഉQരവകെലാ  7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങളല്  ഖണ്ഡി�  8  പ്ര�	ര�  Civil  works-ന�
അനും7തീയംല്ല	Qതീ	ണ്�.  ഖണ്ഡി�  9-ല്  2	7കെന്റ്  പ്രവര്QനQന�
അതീ+	വശാ+7	യം  നര്മ്മ്യു	ണ്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നPകേQണ്ട  വരുന്ന  പക്ഷ�
പ്രകേതീ+� അനും7തീ വ	കേങ്ങണ്ടതീ	ണ്� എന്ന�     നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
2017-2018 �	ലാഘട്ട്Qല് 7തീല്                 നര്മ്മ്യു	ണ്Qന	യം 94,500/-
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രൂപയു�  2018-2019  �	ലാഘട്ട്Qല്  2	7കെന്റ്  വവധാ  ആവശാ+ങ്ങള്ക്കു�,
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  സൂക്ഷക്കുന്നതീനും7	യം  അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  ഡിJനകെന്റ്
05.10.2018-കെലാ  GL(1)/3200/17  നമ്പര്  നPപPക്ര7പ്ര�	ര�  14850/-രൂപയു�
9535-ഉപശാJര്ഷി��-214  മുകേഖന  കെചലാവ	ക്കയംരക്കുന്നു.  ഈ  വഷിയംQല്
01/02/20 തീJയംതീയംകെലാ ഓ ഡിറ്റ്� എന്�mയംറി നമ്പര് 15 ന� ന	ളതുവകെരയം	യു�
7റുപP ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല. അനും7തീ വ	ങ്ങ	കെതീ നര്മ്മ്യു	ണ്പ്രവര്QനQന� തു�
കെചലാവഴിച്ച്തീന�   വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-6   കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ�	- ഓപകേറിഷിന് ,ബ	ങ്കിങ്ങ� & 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� ,
കെവള്ളാ	നക്കര
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1-4-6-1   ഐ.സം.എ.ആര്.  കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�
വരുദ്ധ7	യം  കെചലാവഴിച്ചു; 24,64,587/- (1624903+839684) രൂപയുകെP

കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

1)കെചലാവ്ശാJര്ഷി��-5200

കെപ്ര	ജിക്ട�- കെസ്ട്രാങ്തീനങ്ങ� & കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഒ	2� അഗ്രി.യുണ്കേവഴ്സ്റ്റ്Jസം�

ആകെ�കെചലാവ�-₹22,70,598/-

ഇന്ത+ന് �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ് ��ണ്സംലാകെന്റ് 2ണ്ട� അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ
F.  No.  Agril/Edn/4-30/2017-EP  &  HS/  6.8.2018,13.9.2018  നമ്പര് �ത്തു�ള്
പ്ര�	ര�,  ICAR  അ�ഗJ�രക്ക	Q  ഇനങ്ങള്ക്ക�  കെചലാവ�  നPQ	ന്
പ	Pകെല്ലന്നു� സംവല് പ്രവൃQ�ള്ക്കുള്ളാ പ്ലാ	ന്,  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� എന്നവയ്ക്ക്�  ICAR
കെന്റ്  അ�ഗJ�	ര�  വ	കേങ്ങണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  �	പ്പ്റ്റ്ല്  എന്ന  ശാJര്ഷി�Qല്
വ	ങ്ങുന്ന  ഓകേര	  ഉപ�രണ്വും�  ICAR  കെന്റ്  അനും7തീ  കേനPയംവ
ആയംരക്കണ്കെ7ന്നു� റിവന¡ ശാJര്ഷി�Qല് �ണ്സംÊ7ബള് സംmഭാ	വQല്
ഉള്ളാ  ഇനങ്ങള്ക്ക�  7	ത്രംകേ7  പണ്�  കെചലാവഴിക്ക	വൂ  എന്നു�
2ക്സിഡി�/ഇമ്മൂവബള്  എ�Êപ്കെ7ന്റ്�  വ	ങ്ങയം	ല്  അതീനുംള്ളാ  കെചലാവ�
അ�ഗJ�രകേക്കണ്ടതീല്ല	കെയംന്നു�  വ+വസ്ഥായുണ്ട�.  അതുകേപ	കെലാ  �	പ്പ്റ്റ്ല്
സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  പ്രവൃQ�ളുകെP  /  വ	ങ്ങയം  ഉലാ� പന്നങ്ങളുകെP  ലാസ്റ്റം�
സം	മ്പQ� വര്ഷി	വസം	ന� ICAR ന� അയംച്ചുകെ�	ടുകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. �	പ്പ്റ്റ്ല്
ശാJര്ഷി�Qല് കേ�	കേളജിന� 7 ലാക്ഷ� രൂപ അനുംവ|ച്ച്രക്കുന്നതീ� Equipments
for  UG&PG laboratories/sports Facility,  Green Initiative excluding Computer
and  its  Peripherals  എന്ന  ശാJര്ഷി�Qലാ	ണ്�.  എന്ന	ല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
�	പ്പ്റ്റ്ല്  സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  ഇനങ്ങള്  വ	ങ്ങുന്നതീനും�  നര്മ്മ്യു	ണ്
പ്രവര്Qനങ്ങള് ഡി.പ.പ ക്ക� കൈ�7	റുന്നതീനും7	യം കെ7	Q� ₹16,24,903/-
ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� വഹിതീQല് നന്നു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 വ�ച്ച്ര് കെചലാവഴിച്ച് വ	ങ്ങയം/ വ	കേങ്ങണ്ട ഇനങ്ങള്/കെചയ്തി/
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നമ്പര് നമ്പര്/തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

കെചകേയ്യാണ്ട പ്രവൃQ�ള്

1 66/3-19/
28.03.19

154800 കേ2	കേട്ട്	കേ�	പ്പ്യംര്

2 52/3-19/
26.03.19

124844 അcശാ7ന ഉപ�രണ്ങ്ങള്

3 68/3-19/
28.03.19

100000 �	യം� ഉപ�രണ്ങ്ങള്

4 97/3-19/
30.03.19

367012 �	ര്ഷി� ലാ	ബ� നര്മ്മ്യു	ണ്�

5 67/3-19/
28.03.19

81812 എല്.സം.ഡി.കെപ്ര	ജിക്ടര്

6 43/2-19/
13.02.19

237300 �മ്പ¡ട്ട്റു�ള്

7 65/3-19/
28.03.19

366000 �മ്പ¡ട്ട്റു�ള്

8 54/2-19/
21.02.19

12800 അലും7നയം� 2	ബ്രകേക്കഷിന്
പ്രവൃQ�ള്

9 55/3-19/
26.03.19

24000 “സം	ഗര് കേഹി	സ്റ്റംലാല്  പ്ലാ�ബ�ഗ� പ്രവ �”
Q�ള്

10 21/03-19/
07.03.19

11070 2	ന് മുതീലാ	യംവ

11 36/3-19/
16.03.19

8500 ��ണ്ട�ഗ� കെ7ഷിJന്

12 35/3-19/
16.03.19

14560 2	ന് മുതീലാ	യംവ

13 71/3-19/
28.03.19

5800 കൈലാബ്രറി കേജിര്ണ്ലും�ള്

14 68/3-19/
30.03.19

5960 കൈലാബ്രറി കേജിര്ണ്ലും�ള്

15 72/3-19/
28.03.19

3140 കൈലാബ്രറി കേജിര്ണ്ലും�ള്
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16 70/3-19/
28.03.19

4090 കൈലാബ്രറി കേജിര്ണ്ലും�ള്

17 103/3-19/
30.3.19

14797 പുസ്ത�ങ്ങള്

18 90/3-19/
30.3.19

12024 പുസ്ത�ങ്ങള്

19 91/3-19/
30.03.19

6010 പുസ്ത�ങ്ങള്

20 23/2-19/
05.02.19

7200 കൈOകേപ്പ്	 ഡി�

21 73/3-19/
30.03.19

41990 ഐ.റ്റ്. ഉപ�രണ്ങ്ങള്

22 82/3-19/
30.03.19

15694 കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് സ്ഥാ	പക്കല്

23 28/1-19/
31.01.19

5500 കേഗ	വണ്

ആകെ� 16,24,903

കൈലാബ്രറി  പുസ്ത�ങ്ങള്,  കേജിര്ണ്ലും�ള്,  ��പ¡ട്ട്ര്  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്
എന്നവയ്ക്ക്	യം തു� അനുംവ|ച്ച്ട്ട്കെല്ലaങ്കിലും� കേ7ല് പട്ട്�യംല് പറിയു� പ്ര�	ര�
ഈ ഇനങ്ങള് വ	ങ്ങുന്നതീന� പണ്� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട� . കൂP	കെതീ ക്ര7 നമ്പര് 3
ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങ  നല്കുന്നതീന�  1  ലാക്ഷ�  രൂപയു�
ക്ര7നമ്പര് 4  ല് സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ പ്രവൃQയ്ക്ക്�  3,67,012/-  രൂപയു� ഡി.പ.പ യ്ക്ക്�
കൈ�7	റിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� , പ്രസ്തുതീ ഉപ�രണ്ങ്ങള് ന	ളതുവകെര ലാഭാക്കു�കേയം	
പ്രവൃQ  ആര�ഭാക്കു�കേയം	  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  �മ്പ¡ട്ട്ര്  വ	ങ്ങുന്നതീന�  തു�
അനുംവ|ച്ച്ട്ട്കെല്ലന്നരകെക്ക  6,03,300/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  �മ്പ¡ട്ട്ര്
വ	ങ്ങു�യുണ്ട	യം. അഗ്രിക്കള്ച്ച്റില് ലാ	ബന	യം 3,67,012/- രൂപ ഡി.പ.പയ്ക്ക്�
കൈ�7	റിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ഈ  പ്രവൃQ  �	പ്പ്റ്റ്ല്  ശാJര്ഷി�Qല്  ICAR
അ�ഗJ�രച്ചു  �	ണുന്നല്ല.  റിവനÊ  കെചലാവും�ള്ക്ക�  അനുംവ|ച്ച്  തു�യംല്
നന്ന	ണ്�  ഭൂരഭാ	ഗ�  �	പ്പ്റ്റ്ല്  സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  ഇനങ്ങള്ക്കു�  പണ്�
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കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  2ണ്ടു  വനകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  ICAR  കെന്റ്  �ര്ശാന
നര്കേÚശാ�  ഉണ്ട	യംരകെക്ക  കേ7ല്പ്പ്റിയു�  പ്ര�	ര�  പണ്�  ക്ര7വരുദ്ധ7	യം
കെചലാവഴിച്ച്തീന� /  കെചലാവഴിക്ക	ന് അനും7തീ നല്കിയംതീന� ഉQരവ	|�ള	യം
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരല് നന്നു�  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  വ+വസ്ഥാ�ള്
ലാ�ഘച്ചുകെ�	ണ്ട�  നPQയം  ആകെ�  കെചലാവ�  തു�യം	യം
16,24,903/- രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

2)ശാJര്ഷി�� :40013

പദ്ധതീ  :  ICAR  കെഷിഡിÊള്ഡി�  �	സ്റ്റം�  സംബ്ബ്�  -  പ്ലാ	ന്-  കെസ്ട്രാങ്കെതീനങ്ങ�,
കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� ഒ	2� ഹിയംര് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് എഡിÊകേക്കഷിന് ഇന് കേ�രള.

ആകെ� കെചലാവ� : 13,90,584/-

ഐ.സം.എ.ആര്  കെഡിവലാപ്കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്കെന്റ്  ഉപപദ്ധതീയം	ണ്തീ�.  ഈ
കെപ്ര	ജിക്ടനുംള്ളാ 7	ര്ഗ്ഗനര്കേÚശാങ്ങള് 28.02.2019-കെലാ F.N Agri Edn/21-30/2017/
EP&HS  നമ്പര്  �QലുംകെPയു�  ഭാരണ്	നും7തീ,  സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ  എന്നവ
21.03.2019-കെലാ Acad/B1/2019/101/4662 നമ്പര് നPപPക്ര7� മുഖ	ന്തരവും� നല്
�യംട്ടുണ്ട�.  കേ7ല്  ഉQരവും�ള്  പ്ര�	ര�  135  ലാക്ഷ�  രൂപയം	ണ്�
അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഐ.സം.എ.ആര്  അ�ഗJ�	രക്ക	Q  ഇനങ്ങള്ക്ക�
കെചലാവുംനPQ	ന് പ	Pകെല്ലന്നു�,  �	പ്പ്റ്റ്ല് എന്ന ശാJര്ഷി�Qല് വ	ങ്ങുന്ന
ഓകേര	  ഉപ�രണ്വും�  ഐ.സം.ഏ.ആറികെന്റ്  അനും7തീ  കേനPയംവ
ആയംരക്കണ്കെ7ന്നു�  ,  റിവന¡  ശാJര്ഷി�Qലുംളള  �ണ്സംÊ7ബള്
സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  ഇനങ്ങള്ക്ക�  7	ത്രംകേ7  പണ്�  കെചലാവഴിക്ക	വൂ  എന്നു�
,2ക്സിഡി�/ഇമ്മുവബള്  എ�Êപ്കെ7ന്റ്�  വ	ങ്ങയം	ല്  അതീനുംള്ളാ  കെചലാവ�
അ�ഗJ�രകേക്കണ്ടതീല്ല	കെയംന്നു�  വ+വസ്ഥായുണ്ട�.  എന്ന	ല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
�	പ്പ്റ്റ്ല്  സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  ഇനങ്ങള്  വ	ങ്ങുന്നതീനും�  നര്മ്മ്യു	ണ്
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  ഡി.പ.പ  ക്ക�  കൈ�7	റുന്നതീനും7	യം  കെ7	Q�
₹13,90,584/-രൂപ  ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  വഹിതീQല്  നന്നു�
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ  ഈ  ശാJര്ഷി�Qല്  കെചലാവ	ക്കയംതീല്
�കെണ്ടQയം 7റ്റു അപ	�തീ�ളു� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു
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ഗ്രി	ന്റ്� ഇന് എയ്ഡി� ജിനറില് (മൂലാധാന�)

ഐ.സം.എ.ആര്.
ശാJര്ഷി��

ഉപശാJര്ഷി�� ഇന� തു�
(രൂപ)

1.3.1 410
കേഹി	സ്റ്റംലും�ളുകെP
പുനരുദ്ധ	രണ്�

5 ലാക്ഷ�

ഗ്രി	ന്റ്� ഇന് എയ്ഡി� ജിനറില് (റിവന¡)

ഐ.സം.എ.ആ
ര്.

ശാJര്ഷി��
ഉപശാJര്ഷി�� ഇന�

തു�
(രൂപ)

9.1.1 215 അദ്ധ+	പന സംഹി	യം�ള് 2 ലാക്ഷ�

9.1.2 222 ഓ2Jസം� കെചലാവും�ള് 2 ലാക്ഷ�

9.2.1 859 Other Amenities 5 ലാക്ഷ�

എ) അപ	�തീ 1
റിവന¡ ശാJര്ഷി�Qല് വ	ങ്ങയം മൂലാധാന സംmഭാ	വQല് ഉള്ളാ ഇനങ്ങള്

ക്ര7
നമ്പര് ശാJര്ഷി�� സം.ബ.വ.ന

മ്പര്/ തീJയംതീ
കെചക്ക�നമ്പ
ര്/തീJയംതീ ബല്/സ്ഥാ	പന� തു�

(രൂപ)

1 40013 -
222 78/3-19 624028

29.03.2019

PI/18-19/3/547/
27.03.2019

ഇന്ത+	 സം	റ്റ്കേലാറ്റ്�
സംബ്üപ്ഷിന്

1,99,484

2 40013-859 98/3-19 624044
30.03.2019

CBM/GLI/687/2019(v)
30.03.2019

ഇലാകേക്ട്രി	ണ്��
ഉപ�രണ്ങ്ങള്

80000

3 40013-859 80/3/2019 624036 CBM/GL/687/2019 4,20,000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



207

30.03.2019

30.04.2019
Gemportal

മുകേഖന വ	ങ്ങയം
ഇലാകേക്ട്രി	ണ്��
ഉപ�രണ്ങ്ങള്

4 40013-215 77/3-19 624027
29.03.2019

കെസംല്2� സ്റ്റംഡി
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� -2018

അച്ച്Pക്കൂലാ
8200

5 40013-215 83/3-19 624033
30.03.2019

231/18-19 28.03.2019
കെ�.എ.യു പ്രസം�

അച്ച്Pസം	7ഗ്രി�ള്
7,5000

6 40013-215 92/3-19 624034
30.03.2019

238/18-19 239/18-19
30.03.2019

കെ�.എ.യു പ്രസം�
അച്ച്Pസം	7ഗ്രി�ള്

57000

റിവന¡ കെചലാവും�ള്ക്ക� അനുംവ|ച്ച് തു�യംല് നന്ന	ണ്� ഭൂരഭാ	ഗ� മൂലാധാന�
സംmഭാ	വQലുംള്ളാ ഇനങ്ങള്ക്കു� പണ്� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�. 2ണ്ടു വനകേയം	ഗ�
സം�ബന്ധിച്ച്�  ICAR  കെന്റ്  �ര്ശാന  നര്കേÚശാ�  ഉണ്ട	യംരകെക്ക  കേ7ല്പ്പ്റിയു�
പ്ര�	ര�  പണ്�  ക്ര7വരുദ്ധ7	യം  കെചലാവഴിച്ച്തീന�  /കെചലാവഴിക്ക	ന്
അനും7തീനല്കിയംതീന�  ഉQരവ	|�ള	യം  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരല്  നന്നു�
വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കേ7ല്  പട്ട്�യംകെലാ  ക്ര7  നമ്പര്  3  -ല്
സൂചപ്പ്ച്ച്തുപ്ര�	ര�  ഇലാകേക്ട്രി	ണ്��  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങുന്നതീന	യം
4,20,000  രൂപ   ഡി.പ.പ-യ്ക്ക്�  കൈ�7	റിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ന	ളതുവകേരയം	യം
ഉപ�രണ്ങ്ങള് ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.

 ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെP വശാ|വവരങ്ങള് തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

1. Interactive Projector-1
2. 6 x 4 Magnetic Board-1
3. Ceiling Mount Bit-1
4. Tread Mill-1
5. Laptop Computer-2
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6. Interactive White Board-3
7. Air Conditoner

വ+വസ്ഥാ�ള്  ലാ�ഘച്ചുകെ�	ണ്ട�  നPQയം  ആകെ�  കെചലാവുംതു�യം	യം
839,684/- രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

ബ) അപ	�തീ 2
മുന്കൂര് ക്ര7J�രച്ച്ട്ട്ല്ല

ശാJര്ഷി��  :  40013  -215  പ്ര�	രമുള്ളാ  ക്ര7J�രക്ക	Q  മുന്കൂറു�ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സം.ബ.വ.നമ്പര്/
തീJയംതീ

കെചക്ക�നമ്പര്/
തീJയംതീ ഇന� തു�

(രൂപ)

1 77/03-2019 624027/29/3/2019
കെസംല്2� സ്റ്റംഡി

റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
അച്ച്Pക്കൂലാ

8200

2 89/03-2019 624036/30.03.2019 7	തൃ�	പ	ച�മുറി 3,01,975

3 88/3-2019 624036/30.03.2019 Gemportal 4,20,000

കേ7ല് അപ	�തീ�ള് പരഹിരക്കുന്നതീന� നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്� ഒ	ഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-7   �	ലാ	വസ്ഥാ വ+തീയം	ന പഠന അക്ക	|7, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-7-1 വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP കൈവവ കേവ	സം -എക്കേസ്റ്റംണ്ല് എക്സി	7നറുകെP
പ്രതീ2ലാ�

 2013,2014  ബ	ച്ചു�ളകെലാ  കുട്ട്�ളുകെP  വ	ച	  പരJക്ഷ  നPQയംതീന�
എക്കേസ്റ്റംണ്ല് എക്സി	7നറി	യം കേഡി	.എച്ച്�.എസം�. റി	� കേ7	ഹിന� (റിട്ട്. കെപ്ര	2.
കുസം	റ്റ്� ) പ്രതീ2ലാ7	യം നല്�യം തു��ളുകെP വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര്
നമ്പര്/തീJയം

തീ

പരJക്ഷ	
തീJയംതീ

കുട്ട്�ളു
കെP

എണ്ണ�

നല്�യം
പ്രതീ2ലാ�

@1500

യം	ത്രം	
ബQ

ആകെ� നല്
�യം തു�

1 004/7-18.
02/07/2018 02/07/18 14 22000 1390 22390

2 057/2-19.
28/02/2019 28/02/19 17 25500 1390 26890

ഒരു  |വസം�  തീകെന്ന  പതീനകേഞ്ചി	ള�  കുട്ട്�ളുകെP  കൈവവ  ഒരു7ച്ചു
നPQയംതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഒ	ഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�(2/12-12-19),
ര	ജി+Qകെന്റ്  വവധാ  ഭാ	ഗങ്ങളല്    കെഡിസംര്കേട്ട്ഷിന്  വര്ക്ക�  കെചയ്യുന്ന
വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� ഒരു7ച്ച്� എQ	നുംളള സം��ര+� �ണ്ക്ക	ക്കയം	ണ്� ഒരു
|വസം�  തീകെന്ന  കൈവവ  നPQയംതീ�  എന്ന  7റുപPയം	ണ്�  ലാഭാ+7	ക്കയംതീ�.
എന്ന	ല്  വ	ച	  പരJക്ഷ  നPത്തുന്നതീന�  ഇത്രംയു�  വലായം  തു�  പ്രതീ|ന�
പ്രതീ2ലാ7	യം നല്കുന്നതീന� ഇതീ� 7തീയം	യം �	രണ്7	കുന്നല്ല. പര7	വധാ
കുട്ട്�ളുകെP  പരJക്ഷ ഒരു |വസം�  തീകെന്ന നശ്ചയംച്ച്�,  അതീന�  അര്ഹി7	യം
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പ്രതീ2ലാ�  മുഴുവന്  ഒകെര	റ്റ്  |വസംകേQയ്ക്ക്�  അനുംവ|യ്ക്കുന്ന  രJതീ
പുന:പരകേശാ	ധായ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. കൂP	കെതീ ഒരു |വസം� തീകെന്ന പതീനകേഞ്ചി	ള�
കുട്ട്�ളുകെP  കൈവവ  ഒരു7ച്ചു  നPത്തുകേമ്പ	ള്  കുട്ട്�ളുകെP  മൂലാ+നര്ണ്യം�
ശാരയം	യം  രJതീയംല്  നര്വഹിയ്ക്ക്	ന	കുകേ7	  എന്നതു�
പരകേശാ	ധാന	വകേധായം7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഒരു  |വസം�  കേയം	ഗ+തീ	  കൈവവ
നPQ	വുംന്ന  കുട്ട്�ളുകെP  എണ്ണ�  7ന7�  പതീന  ഞ്ചി�  ആയു�,  പര7	വധാ
നല്�	വുംന്ന പ്രതീ2ലാ� 5000 രൂപയം	യു� പന്നJP� നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. (ഉQരവ�
ന�.Acad.B2/2018/101/16258. തീ.22/07/2019). 

1-4-7-2  ശാമ്പളപരഷ്കരണ്കുPശ്ശി�-  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല്  നന്നു�
അനുംവ|ച്ചു.

2014  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്  ഉQരവുംപ്ര�	രമുള്ളാ  രണ്ടു  ഗഡു
ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�  2018-19  സം	മ്പQ�വര്ഷി�  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടല്  നന്നു�  അനുംവ|ച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നു.  വശാ|വവര�  ചുവകെP  കേചര്
ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സം.ബ.വ
നമ്പര്/തീJയംതീ

ജിJവനക്ക	രകെന്റ്
കേപര� തീസ്ത�

കുPശ്ശി�
തു�
(പലാശാ
ഉള്
കെപ്പ്കെP)

സ്ഥാ	പനQല്
കേജി	ലായംല്
പ്രകേവശാച്ച്
തീJയംതീ.

1
01/05-18/
02-05-18

ശ്രീJ.കേഗ	പകു7	ര്
സം.എസം�.

സംയംന്റ്2ക്ക�
ഒ	2Jസംര്

24923
(മൂന്ന	�
ഗഡു)

13/12/2016

2 02/05-18/.
2-05-18

ശ്രീJ.സുനല്
കേജി	ണ്സം�

കെസംക്ഷന്
ഒ	2Jസംര്

21970
(മൂന്ന	�
ഗഡു)

12/02/2018

3 03/10-18/
03-10-18

ശ്രീJ.കേഗ	പകു7	ര്
സം.എസം�.

സംയംന്റ്2ക്ക�
ഒ	2Jസംര്

23955
(ന	ലാ	�

13/12/2016
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ഗഡു)

4 05/10-18/
03-10-18

ശ്രീJ.ര	കേഗഷി�  പ
ആര്

കെസംക്ഷന്
ഒ	2Jസംര്

30558
(ന	ലാ	�
ഗഡു)

13/06/2018

റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  സം�വധാ	നQല്,  കുട്ട്�ളല്  നന്ന�  ലാഭായ്ക്കുന്ന
2Jസംകെന 7	ത്രം� ആശ്രീയംച്ചു 7	ത്രം� പ്രവര്Qയ്ക്കുന്ന സ്ഥാ	പനQല് നന്ന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  റിഗുലാര്  ജിJവനക്ക	രുകെP  2014  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്
ഉQരവുംപ്ര�	രമുള്ളാ ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�, അവര് ഈ സ്ഥാ	പനQല്
കേജി	ലാ  കെചയ്യാ	തീരുന്ന  �	ലാഘട്ട്7	യംരന്നട്ടുകൂPയു�  (01/07/14-  31/01/2016)
അനുംവ|ച്ചുനല്�യംതീ�  സ്ഥാ	പനQന�  കൂടുതീല്  ബ	ദ്ധ+തീ  വരുത്തുന്നുണ്ട�.
2017-18  സം	മ്പQ�വര്ഷി�  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�യുകെP  ആ|+  രണ്ടു
ഗഡുക്കളു� റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല് നന്ന� തീകെന്നയം	ണ്� അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
കൂP	കെതീ  റിഗുലാര്  ജിJവനക്ക	രുകെP  ലാJവ�  സംറിണ്ടര്,  ലാJവ�  ശാമ്പള�  തുPങ്ങയം
ആനുംകൂലാ+ങ്ങളു�  ഈ  2ണ്ടല്  നന്ന�  തീകെന്നയം	ണ്�  വഹിച്ചുകേപ	രുന്നതീ�.
ഇകെതീല്ല	�  തീകെന്ന  സംm	ശ്രീയം  സം�വധാ	നQല്  പ്രവര്Qയ്ക്കുന്ന  ഈ
സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  സം	മ്പQ�  സ്ഥാതീകെയം  ഭാ	വയംല്  പ്രതീകൂലാ7	യം
ബ	ധാകേച്ച്ക്ക	�.  ആയംതീന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  റിഗുലാര്  ജിJവനക്ക	രുകെP
ഇQര� ആനുംകൂലാ+ങ്ങള് കേന	ണ് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടല് നന്നു� വഹിയ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ
നPപP�ള് സംmJ�രയ്കേക്കുണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-7-3 ഗസ്റ്റം� അദ്ധ+	പ�രുകെP നയം7ന�,ഹി	ജിര് എന്നവ കൃതീ+7	ക്കുന്നതീന�
നPപP�ള് സ്ഥാJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2018-19  വര്ഷി�  വവധാ  വഷിയംങ്ങളല്  �	കെസ്സ്ടുക്കുന്നതീന�  �ര	ര്
അPസ്ഥാ	നQല്  9  അദ്ധ+	പ�രു�,  പുറിത്തുനന്നുള്ളാ  26  ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ+	പ�രു7	യംരുന്നു  നയുക്തര	യംരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഈ  ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ+	പ�രുകെP  നയം7നQന�  ആവശാ+7	യം  നPപPക്ര7ങ്ങള്  (പരസം+�,
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ഇന്റ്ര്വ¡,  റി	ങ്കി�  ലാസ്റ്റം�)  പ	ലാച്ച്രുന്നതീ	യം �	ണുന്നല്ല.  കൂP	കെതീ ഇവരുകെP
ഹി	ജിര്  കൃതീ+7	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.  നര്കേÚശാച്ച്  കെക്ര ഡിറ്റ്�
പൂര്QJ�രച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്ന�  സംmയം�  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQയം  അദ്ധ+	പ�കെന്റ്
അകേപക്ഷയംകേന്മാല്  ഒരു  കെക്രഡിറ്റ്ന�  അര്ഹി7	യം  18000/-  രൂപ
അനുംവ|യ്ക്കു�യം	ണ്�  കെചയ്തുവരുന്നതീ�.  എത്രം  |വസം�,  എത്രം  7ണ്ക്കൂര്
�	കെസ്സ്ടുത്തു എന്നതീ� എവകെPയു� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ	യം �	ണുന്നല്ല.  ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ+	പ�രുകെP  നയം7നQന	യം  ഇന്റ്ര്വ¡  നPQ  പ	നല്
തീയ്യാ	റി	ക്കു�യു�,  ആ  പ	നലാല്  നന്ന�  അദ്ധ+	പ�കെര  നയം7ക്കു�യു�
കെചയ്യുന്ന കുറ്റ്7റ്റ് സം�വധാ	നQന� രൂപ�കെ�	ടുകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂP	കെതീ ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ+	പ�രുകെP  ഹി	ജിര്  കൃതീ+7	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ളു�
സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-7-4 അനദ്ധ+	പ� ജിJവനക്ക	രുകെP ആധാ�+�- കേജി	ലാഭാ	ര� സം�ബന്ധിച്ച്
പഠന� നPകേQണ്ടതീ	ണ്�

2018-19  സം	മ്പQ�വര്ഷി�  അക്ക	|7യംല്  കേജി	ലാ  കെചയ്തിരുന്ന
അനദ്ധ+	പ�വഭാ	ഗ�  ജിJവനക്ക	രുകെP  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെP  കേചര്ക്കുന്നു.
(അവലാ�ബ�: ഒ	ഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര് 4 -നുംള്ളാ 7റുപP)

ക്ര7 നമ്പര് തീസ്ത� സ്ഥാര
നയം7ന�

തീ	ല്ക്ക	ലാ�
നയം7ന� ആകെ�

1 സംയംന്റ്2�� ഒ	2Jസംര് 1 -- 1

2 കെസംക്ഷന് ഒ	2Jസംര് 1 -- 1

3 അസംസ്റ്റംന്റ്� 2 2 4

4 �മ്പ¡ട്ട്ര് അസംസ്റ്റംന്റ്� 1 1 2

5 കൈലാബ്രറി അസംസ്റ്റംന്റ്� -- 1 1
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6 �	സ്സ്� IV -- 1 1

7 കൈ2വര് �� അറ്റ്ന് 
ഡിന്റ്� -- 1 1

8 സംmJപ്പ്ര് -- 1 1

9 കേ7Oന് -- 1 1

10 കെസം�¡രറ്റ് -- 1 1

ആകെ� 5 9 14

അക്ക	|7യംല്  ഒരു  വര്ഷി�  പ്രകേവശാന�  കേനടുന്ന  പര7	വധാ
വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP എണ്ണ�  20  ആണ്�.  ആകെ� ഒരു വര്ഷിQല് പര7	വധാ
സ്ഥാ	പനQലുംണ്ട	കുന്നതീ�  എണ്പകേതീ	ള�  വ|+	ര്ത്ഥ�ള	ണ്�.  ഇത്രംയു�
വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  അക്ക	|7�	വശാ+ങ്ങളു�  7റ്റ്�  കൈ|ന�|ന  �	ര+ങ്ങളു�
നര്വഹിയ്ക്കുന്നതീന	യം  ഭാരണ്നര്വ്വഹിണ്വഭാ	ഗQല്  7	ത്രം�  എട്ട്�
ജിJവനക്ക	ര്  2018-19  വര്ഷി� പ്രവര്Qച്ച്രുന്നു.  സംm	ശ്രീയംസം�വധാ	നQല്
പ്രവര്Qയ്ക്കുന്ന  ഈ  സ്ഥാ	പനQകെലാ  ജിJവനക്ക	രുകെPകെയംല്ല	�  ശാമ്പളവും�
7റ്റ്	നുംകൂലാ+ങ്ങളു� അപ്പ്	കെP വ|+	ര്ത്ഥ�ളല് നന്നു� സം7	ഹിരയ്ക്കുന്ന P¡ഷിന്
2Jസംല്  നന്ന	ണ്�  അനുംവ|യ്ക്കുന്നതീ�.  2018-19  വര്ഷി�  അനദ്ധ+	പ�
ജിJവനക്ക	ര്ക്ക� നല്�യം ശാമ്പളവും� 7റ്റ്	നുംകൂലാ+ങ്ങളുകെPയു� സം�ക്ഷപ്തി� ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് ജിJവനക്ക	ര് ഉപശാJര്ഷി�� തു�

1 റിഗുലാര് ജിJവനക്ക	ര് 130,120 27,13,930

2 തീ	ല്ക്ക	ലാ� ജിJവനക്ക	ര് 130 13,12,280
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3 കെസം�¡രറ്റ് 130,826 2,26,800

ആകെ� 42,53,010/-

റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  ശാJര്ഷി�Qല്  (6154)  നന്നു�  ആകെ�  കെചലാവഴിച്ച്
1,16,78,470/- രൂപയുകെP  ഏ�കേ|ശാ�  36  ശാതീ7	നകേQ	ള�  തു�യം	ണ്തീ�.
കുട്ട്�ളല്  നന്നുള്ളാ  2Jസംകെന  7	ത്രം�  ആശ്രീയംച്ചു  പ്രവര്Qയ്ക്കുന്ന
സ്ഥാ	പനQല്  7�ച്ച്  പഠന	ന്തരJക്ഷകെ7	രുക്കുന്നതീനും�  ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാ
വ|+ഭാ+	സം�  കുട്ട്�ള്ക്ക�  നല്കുന്നതീനും�  കെചലാവഴിയ്കേക്കണ്ട  തു�,
ആവശാ+Qലാധാ��  തീസ്ത��ളല്  ജിJവനക്ക	കെര  നയം7ച്ച്�  അവര്ക്ക�
ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്  നല്കുന്നതീന	കേണ്	  കെചലാവഴിയ്ക്കുകെപ്പ്ടുന്നതീ�  എന്ന�
പരകേശാ	ധായ്ക്ക്കെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�.  ആയംതീന	ല്  അക്ക	|7യംകെലാ
ജിJവനക്ക	രുകെP  കേജി	ലാഭാ	ര�  �ണ്ക്ക	ക്കുന്നതീന	യം  ഒരു  പഠന�
നPകേQണ്ടതു� അതീനനുംസൃതീ7	യം  ആവശാ+കെ7ങ്കില് തീസ്ത��ളുകെP  എണ്ണ�
പര7തീകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-8  �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� , കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-8-1 അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ങ്ങള് ഉറിപ്പ്	ക്ക	കെതീ ശുചതീm 7	ലാന+
സം�സ്ക്കരണ് യംന്ത്ര� വ	ങ്ങസ്ഥാ	പച്ചു- പ്രവര്Qനരഹിതീ�- 5,60,500/-

രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു .

2017-18  കെലാ  കേപ	പ്പുലാകൈറികേസംഷിന്  ഓ2�  ശുചതീ-റി	പഡി�  കേവസ്റ്റം�
�ണ്കേവര്ഷിന് കെPകേµ	ളജി എന്ന കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് പദ്ധതീയംലുംള്കെപ്പ്ടുQ രണ്ട�
കെഡികേ7	ണ്കേസ്ട്രാഷിന്  യൂണ്റ്റു�ള്  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  പ്രസ്തുതീ  യൂണ്റ്റു�ളുകെP
സ്ഥാ	പനവും�  പ്രവര്Qനവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നരJക്ഷണ്ങ്ങള്  ചുവകെP  കേചര്
ക്കുന്നു. 

കെകെജിവ7	ലാന+�  ഉറിവPQല്  തീകെന്ന  ദ്രുതീഗതീയംല്  സം�×രച്ച്�
കൈജിവവള7	ക്കുന്നതീന�  കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തീനതു
സം	കേങ്കിതീ�വ|+യംലൂകെP  രൂപ�ല്പാന  കെചയ്തി�  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQ  യംന്ത്ര7	ണ്�
ശുചതീ  റി	പ്പ്ഡി�  കേവസ്റ്റം�കേപ്ര	സംസം�ഗ�  യൂണ്റ്റ്�“ ”.  ആയംതീകെന്റ്

പ്രചരണ്Qന	യം  ആകെ� വ�യംരുQയം  15  ലാക്ഷ� രൂപയംല്  10  ലാക്ഷ�
രൂപ  ഉപ�രണ്ങ്ങള്/യംന്ത്രങ്ങള്  വ	ങ്ങുന്നതീകേലാക്ക	ണ്�
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.  04.01.19  കെലാ ജി  എല്  (എ 1)  5045/2018  ഉQരവ�
പ്ര�	ര�  50  �.ഗ്രി	�  കേശാഷിയുളള  ശുചതീ  റി	പ്പ്ഡി�  കേവസ്റ്റം�  കേപ്ര	സംസം�ഗ�
യൂണ്റ്റ്�  കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജിലും�  ,  100  �.ഗ്രി	�  കേശാഷിയുളള
കേപ്ര	സംസം�ഗ�  യൂണ്റ്റ്�  ബ	ലാര	7പുര�  കെതീങ്ങു  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQലും�
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം കേസം	യംല് സംയംന്സം� ആന്റ്� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് കെ�7സ്ട്രാ
വഭാ	ഗQനും അനും7തീ നല്കു�യു� ഏറ്റ്വും� കുറിഞ്ഞ നരക്ക� �m	ട്ട്� കെചയ്തി M/
s Mega byte technologies VJRA C 17 കെവളളയംമ്പലാ�, തീരുവനന്തപുര� എന്ന
സ്ഥാ	പനQല് നന്ന�  ഈ വ	ങ്ങലും�ള് നPത്തു�യുമുണ്ട	യം.  ആയംതീകെന്റ്
വശാ|	�ശാ� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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കെ7ഷിJന്
സ്ഥാ	പക്ക	ന	യം
കെതീകെരകെഞ്ഞടുQ

സ്ഥാ	പന�

കെ7ഷിJനകെന്റ്
കേശാഷി

ഇന്കേവ	യംസം�
നമ്പര്

തു�
(രൂപ)

ബ ആര്
നമ്പര്/

സം ബവ
നമ്പര്

കെചക്ക�നമ്പര്/
തീJയംതീ/

കേസം	യംല് സംയംന്സം�
ആന്റ്� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

വഭാ	ഗ�, �	ര്
ഷി�കേ�	കേളജി�,
കെവളള	യംണ്

50 �.ഗ്രി	� 

00053/05.03.19

കെ7ഗ	കൈബറ്റ്�
കെPകേµ	ളജിJസം�,
തീരുവനന്തപുര�

390476/-
2462/18-19
/22.03.19,
202/03/19

5011421/
26.03.19

കെതീങ്ങു ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര� ബ	ലാര	7പുര�

100 �.ഗ്രി	�

0058/18.03.19

കെ7ഗ	കൈബറ്റ്�
കെPകേµ	ളജിJസം�,
തീരുവനന്തപുര�

5,60,500/-

2560/18-
19,28.03.19,

236/03-19

5011429/
28.03.19

ആകെ� 9,50,976/-

കേ7ല്  പദ്ധതീ  സം�ബന്ധിച്ച്  2യംല്  (നമ്പര്  ജി.എല്.എ-
1/5045/2018)പരകേശാ	ധാച്ച്തീകെന്റ്  അPസ്ഥാ	നQലുംള്ളാ  ഓഡിറ്റ്�
നരJക്ഷണ്ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

�	ര്ഷി�  കേ�	കേളജില്  സ്ഥാ	പച്ച്  കെഡികേ7	ണ്കേസ്ട്രാഷിന്  യൂണ്റ്റ്�
കുറിഞ്ഞകേതീ	തീല്  കൈജിവവള�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  ബ	ലാര	7പുര�
കെതീങ്ങു  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQല്  ഈ  യംന്ത്ര�  പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല	Qതീ�
സം�ബന്ധിച്ച്�  31.08.2019  ല്  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന്  ന�.4  നുംള്ളാ
7റുപPയംല്,  ബ	ലാര	7പുര�  കെതീങ്ങു  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQല്  ലാഭാ+7	യം
പര7തീ7	യം തീ	ല്�	ലാ� സം�വധാ	നQലാ	ണ്�  100  �.ഗ്രി	� കേശാഷിയുളള
ശുചതീ  കെ7ഷിJന്  സ്ഥാ	പച്ച്കെതീന്നു�  കെ7ച്ച്കെപ്പ്ട്ട്  സ്ഥാര7	യം  ഒരു  7	ലാന+
സം�×രണ്  7	തൃ�  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം  അനും7തീക്ക	യം
ബ	ലാര	7പുര�  കെതീങ്ങു  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�  കേ7ധാ	വ  കേ�രള  �	ര്ഷി�
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഗകേവഷിണ്  വഭാ	ഗ�  കേ7ധാ	വക്ക�  അകേപക്ഷ
സം7ര്പ്പ്ച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു7	ണ്� 7റുപP  നല്�യംട്ടുളളതീ�.

10.10.2019  ന�  ബ	ലാര	7പുര� കെതീങ്ങു ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQല് നPQയം
ഭാ�തീ�  പരകേശാ	ധാനയംല്  ഈ  കേവസ്റ്റം�  കേപ്ര	സംസം�ഗ�  യൂണ്റ്റ്�‘ ”

സ്ഥാ	പക്കുന്നതീകേലാക്ക	യം  പള്വകൈറിസംര്, കൈഗ്രിന്റ്ര്, 2യംര് എന്നവ റിസംര്
ച്ച്�  കേസ്റ്റംഷിനും കൈ�7	റിയംട്ടുള്ളാതീല്ല	കെതീ ഇവ സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം  സ്ഥാലാ�
�കെണ്ടQ  കെഷിഡി�  നര്മ്മ്യുക്കു�,  ത്രംJ  കെ2യ്സം�  കൈവ|Êതീ  �ണ്ക്ഷന്
ലാഭാ+7	ക്കു�,  തീകേÚശാ  സംmയം�ഭാരണ്  സ്ഥാ	പനQല്  നന്നു�  7	ലാന+�
ലാഭാ+7	ക്കു�,  ജിJവനക്ക	കെര  നയം7ക്കു�  എന്നJ  അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്
ഒന്നു�തീകെന്ന  ഒരുക്കയംട്ട്കെല്ലന്ന�  വ+ക്ത7	യം.  യൂണ്റ്റ്�  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീകെന്റ്
ആവശാ+�തീ, ഭാ�തീ�സം	ഹിചര+� എന്നവ വശാ�ലാന� കെചയ്യാ	കെതീ നPQയം
വ	ങ്ങല്  നPപP  പദ്ധതീ  പണ്�  കെചലാവഴിക്ക	ന്  7	ത്രം7	യം  നPQയം
നരുQരവ	|പര7	യം  നPപPയം	യം  ഓഡിറ്റ്�  വലായംരുത്തുന്നു.  7	ത്രം7ല്ല
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  തീകെന്ന  വ�സംപ്പ്ച്ച്തീ	യം  അവ�	ശാകെപ്പ്ടുന്ന
സം	കേങ്കിതീ�വ|+യം	യംരകെക്ക,  ഇത്രംകേയംകെറി  തു�  കെചലാവഴിച്ച്�  കെഡികേ7	ണ്
കേസ്ട്രാഷിന്  യൂണ്റ്റു�ള്  സ്ഥാ	പക്ക	ന്  ശ്രീ7ക്കുന്നതീ�  നരുQരവ	|പര7	യം
ഓഡിറ്റ്�  വJക്ഷക്കുന്നു.  ഈ  സം	ഹിചര+Qല്  ഈ  ഇനQല്  കെചലാവ	യം
5,60,500/- രൂപ അകേനmഷിണ്വകേധായം7	യം തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. 

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



218

1-4-8-2 അ ക്ക	ഡി7�� കെസംല് - ഉQര �Pലാ	സു�ളുകെP കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�

കെവളള	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജി�  അക്ക	ഡി7��  കെസംല്ലകെലാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംര്,  ഉQര�Pലാ	സം�  നJക്കയംരപ്പ്�  (facing  sheet)  എന്നവ
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് �ണ്ട അപ	�ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

1. Register  of  Answer  book  and  Additional  sheets  Register  Vol.II
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  31.07.2017  മുതീലാ	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ള്
വരുQയംരക്കുന്നതീ�.  ആയംതീ�  15.07.2019  തീJയംതീ  വകെര  കേസ്റ്റം	ക്ക�
കേരഖകെപ്പ്ടുQ  2,858  ഷിJറ്റു�ള്  നJക്കയംരപ്പ്	യം  �	ണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
പ്രസ്തുതീ  രജിസ്റ്റംര്  അന്ന �  ചു7തീലായംല്  ഉണ്ട	യംരുന്ന  ഓ2Jസംര്
സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ  കേ�	സം�  കെചയ്തിതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



219

2. 30.07.2019  കെലാ  ES(1)4568/2019  �Q�  പ്ര�	ര�  അകേന്ന  |വസം�
അക്ക	ഡി7��  കെസംല്  കെപ്ര	2സംര്  ആയം  കേഡി	.കേരണു�  കു7	ര.കെജി  ക്ക�
പുതീയം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് അനുംവ|ച്ച്തീ	യം �	ണുന്നു. P രജിസ്റ്റംറില് അകേന്ന
|വസം�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  എടുQ  4000  ഷിJറ്റ്�  7	ത്രം7	ണ്�  മുന്നരപ്പ്	യം
കേരഖപ്പ്ടുQയംട്ടുളളതീ�.  മുന് രജിസ്റ്റംറികെലാ നJക്കയംരപ്പ്	യം  2858  ഷിJറ്റ്�  carry
over  കെചയ്തിതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  രണ്ട	7കെQ  രജിസ്റ്റംറികെലാ  നJക്കയംരപ്പ്�
30.08.2019 തീJയംതീ പ്ര�	ര� 663 ഷിJറ്റ്	ണ്�.

3. 16.07.2019  മുതീല് 20.07.2019  വകെരയുളള കേസ്റ്റം	ക്ക� എന്O,  ഇഷിÊ എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങള് ഒരു രജിസ്റ്റംറിലും� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

4. രണ്ട�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ളകെലായു�  നJക്കയംരപ്പ്�  പ്ര�	ര�  ആകെ�  3521
ഷിJറ്റു�ള്  അക്ക	ഡി7ക്കെസംല്ലല്  �	കേണ്ണ്ടതീ	ണ്�  (2858+663).  എന്ന	ല്
10.10.2019  തീJയംതീയംല് നPQയം ഭാ�തീ� പരകേശാ	ധാനയംല് കേനരട്ട്� എണ്ണ
തീട്ട്കെപ്പ്ടുQയംകേപ്പ്	ള് 3,104  ഷിJറ്റു�ള് 7	ത്രം7	ണ്� �കെണ്ടQ	ന് �ഴിഞ്ഞതീ�.
417  facing  sheet  �ളുകെP  കുറിവ  �  കേസ്റ്റം	ക്കല്  ഉണ്ട	യംതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
വ+ക്ത7	യം  വശാ|J�രണ്� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

 5. �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നPത്തുന്ന  ബരു|  ബരു|	നന്തര
പരJക്ഷ�ളുകെP  സുതീ	ര+തീ  നലാനര്ത്തുന്നതീന	യം  ഉQര�Pലാ	സ്സു�ളുകെP
സുരക്ഷതീതീm�  ഉറിപ്പുവരുത്തുവ	ന്  കേവണ്ടത്രം  ജി	ഗ്രിതീ  ഉQര�Pലാ	സ്സു�ളുകെP
അച്ച്Pയംലും� വതീരണ്Qലും� പ	ലാക്കുന്നല്ല. facing sheet-�ളല് സംJരയംല്
നമ്പര്, ഉപകേയം	ഗച്ച് ഷിJറ്റു�ളുകെP എണ്ണ� കേരഖകെപ്പ്ടുQ	നുംളള കേ�	ള� എന്നവ
ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  കൂP	കെതീ  facing  sheet  ലും�  additional  sheet  ലും�
യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്യുകെP  വ	ട്ട്ര്7	ര്കേക്ക	  7റ്റ്�  സുരക്ഷ	  7	ര്ഗ്ഗങ്ങകേള	
ഉള്കെപ്പ്ടുQ	Qതീ�  �	രണ്�  ഗുരുതീര7	യം  സുരക്ഷ	  വJഴി �ചക്കുളള
സം	ധാ+തീയുണ്ട�.

കേ7ല് നരJക്ഷണ്ങ്ങള് സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�അകേനmഷിണ്Qന�
 (നമ്പര്  2,3/30.08.2019,  01.10.2019)  ലാഭാ+7	യം  7റുപP�ള്  ഭാ	ഗJ�7	ണ്�.
�	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ഉന്നതീ  പരJക്ഷ�ള്  നPത്തുന്നതു7	യം
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ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സുപ്രധാ	ന  ചു7തീലായുളള  അക്ക	ഡി7��  കെസംല്ലകെലാ
ഉQരക്കPലാ	സ്സു�ളുകെP  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  കൃതീ+7	യം  പരപ	ലാക്കുന്നതീല്
വJഴ്ച  വരുQയംതീ�  ഓഡിറ്റ്ല്  കെഗ�രവ7	യം  �	ണുന്നു.  ആയംതീ�
അPയംന്തര7	യം  ക്ര7കെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു�,  കുറിവ�  വന്ന  ഉQരക്കPലാ	സം�
സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  പരJക്ഷ  നPQപ്പ്കെന്റ്
സുതീ	ര+തീ ഉറിപ്പ്� വരുQ	ന് ഉQരക്കPലാ	സ്സു�ളല് സുരക്ഷ	7	ര്ക്ക�ഗു�ള്
ഏര്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�  അPക്കമുളള  അPയംന്തര  തീJരു7	നങ്ങള്
കെകെ�കെക്ക	ളളുവ	ന് ശുപ	ര്ശാ കെചയ്യുന്നു. 

1-4-8-3 �+	മ്പസംല് ഇന്സ്റ്റം	ള് കെചയ്തി Wifi പ്രവര്Qന� �	ര+ക്ഷ77ല്ല

കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജി�  �+	മ്പസംനുംളളല്  Wifi
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീകേലാക്ക	യം  1,19,700/-  രൂപ  കെചലാവ�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇന്കേവ	യംസം� നമ്പര് സ്ഥാ	പന� ഇന� തു�

ഇന്കേവ	യംസം�
ന�.R1/005/16-17 തീJയംതീ

18.03.17

 കേഡി	ട്ട്� കെPകേµ	
കെസം	ലാ¡ഷിന്സം�,
തീരുവനന്തപുര�

Wifi motorola cambium
EPMP-1000 Hotspot

outdoor unit
87,780/-

18.03.17 കെലാ ഇന്
കേവ	യംസം� “

കേ�ബള് ഇന്സ്റ്റംകേലാഷിന്
കേ�ബള്

& POE Injuctor
31,920/-

ആകെ� 1,19,700/-

കെകെലാബ്രറി,  കേ�	കേളജി�  ഓ2Jസം�,  എന്റ്കേ7	ളജി  വഭാ	ഗ�,  എക്സ്റ്റംന്ഷിന്
വഭാ	ഗ�, കേപ	കേസ്റ്റം	2Jസം� കെ�ട്ട്P� എന്നവ പ്രവര്Qക്കുന്ന ന	ലും കെ�ട്ട്Pങ്ങള്
ക്കു   മു�ളലാ	യം   ഔട്ട്�കേഡി	ര്   യൂനറ്റ്�  സ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുണ്ട�.  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്,
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അദ്ധ+	പ�ര്,  സ്റ്റം	2� അ�ഗങ്ങള് എന്നവര്ക്ക�  ഓണ്കെകെലാന് രജികേസ്ട്രാഷിന്
കെചയ്തികേശാഷി� Wifi  കേസംവന� ലാഭാ+7	ക്കു� എന്ന ലാക്ഷ+കേQ	കെP സ്ഥാ	പതീ7	യം
ഈ യൂണ്റ്റു�ള് നലാവല് പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല.

നലാവലുംളള  വകേയംര്ഡി�  �ണ്ക്ഷനും7	യം  Internet  Protocol  Conflict
ഉണ്ട	കുന്നതുമൂലാ�  �ണ്ക്ഷന്  കേ�ബള്  തീ	ല്ക്ക	ലാ�7	യം
വകേy|ച്ച്രക്കു�യം	കെണ്ന്നു�,  �+	മ്പസം�  Wifi  2ലാപ്ര|7	യം  നPപ്പ്	ക്ക	ന്
കേവണ്ട  7	ത്രം�  ഒരു  കെസംര്വര്  സംസ്റ്റം�  ഒരുക്കു�യു�  അതീല്  2യംര്വ	ള്
കെപ്ര	ട്ട്ക്ഷന്,  ആന്റ് കൈവറിസം� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്,  കെസംര്വര്കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്
മുതീലാ	യംവ  ഇന്സ്റ്റം	ള്  കെചയ്യു�യു�  കെചയ്തി	ല്  7	ത്രംകേ7  നലാവലുംള്ളാ
ഇന്റ്ര്കെനറ്റ്� വതീരണ്കെQ ബ	ധാക്ക	കെതീ �+	മ്പസം�  Wifi  പ്രവര്Qപ്പ്ക്ക	ന്
�ഴിയു�യുള്ളു  എന്നു�,  ഇQര�  �	ര+ങ്ങള്  കൃതീ+7	യം  കെചയ്യാ	ന്  ഒരു
സം	കേങ്കിതീ� വ|ഗ്ധാകെന്റ് കേസംവന� അനവ	ര+7	കെണ്ന്നു� ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന്ന�.6/01.10.19  നുംളള  7റുപPയംല്
വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ഇന്റ്ര്കെനറ്റ്�  കേസംവന|	തീ	ക്കള്  കെസം�ജിന+7	യം
ഇന്റ്ര്കെനറ്റ്�   നല്കുന്നതീന	ല്  1,49,950/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  സ്ഥാ	പച്ച്  Wifi
സം�വധാ	ന�  ആരു�  ആശ്രീയംക്കുന്നതീല്ല  എന്നു�  7റുപPയംലുംണ്ട�.  7	ത്രം7ല്ല
23.03.2018  ന�  അവസം	നച്ച്  AMC  ഇതുവകെര  പുതുക്കയംട്ടു7ല്ല.  Wifi
സം�വധാ	ന�  സ്ഥാ	പക്കുകേമ്പ	ള്,  ആയംതീകെന്റ്  പ്ര	കേയം	ഗ�തീ  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
സം	കേങ്കിതീ�  സം�വധാ	നങ്ങളു  കെPയു�  സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ധാരുകെPയു�
ആവശാ+�തീ  എന്നവ  പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടയംരുന്നു.  നലാവകെലാ
സം	ഹിചര+Qല്  Wifi  സം�വധാ	ന�  �	ര+ക്ഷ7	യം  പ്രവര്Qക്ക	നുംളള
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-9  പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര� , പJലാകേക്ക	P�

1-4-9-1 മുന്കൂര് ക്ര7J�രയ്ക്ക്ല്- തീരച്ച്Pവും കുറിവും കെചയ്യാ	കെതീ മുന്കൂര്തു�
മുഴുവന	യു� കെചലാവ	യം അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നു

സ്ഥാ	പനQകെലാ  വവധാ  ആവശാ+ങ്ങള്  നര്വ്വഹിയ്ക്കുന്നതീന	യം
ജിJവനക്ക	ര്ക്ക�  അനുംവ|ച്ചു  നല്�യം  മുന്കൂര്  തു�യംല്  കെചലാവഴിയ്ക്ക്	കെതീ
അവകേശാഷിച്ച്  തു��ള്  തീരച്ച്Pച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  മുന്കൂറു�ള്
ക്ര7J�രച്ച്കേപ്പ്	ള് അനുംവ|ച്ച് തു�യംല് നന്ന�  തീരകെ� അPച്ച് തു� കുറിവ�
കെചയ്യാ	കെതീ  മുന്കൂര്  മുഴുവന	യു�  കെചലാവ	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്തിതീ	യം	ണ്�
�	ണുന്നതീ�. തീരകെ� അPച്ച് തു� കുറിവ� കെചയ്തി� കേശാഷിക്കുന്ന തു� 7	ത്രം7	ണ്�
യംഥാ	ര്ത്ഥ കെചലാവ�.  അതീന	ല് മുന്കൂര് ക്ര7J�രയ്ക്കുകേമ്പ	ള് തീരച്ച്Pച്ച് തു�
കൈ7നസം� എന്Oയം	യം	ണ്� അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്� ബല്ലല് കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു�
അക്ക�ണ്ട�  കെചകേയ്യാണ്ടതു�.  അപ്ര�	ര�  കെചയ്യാ	Qതീന	ല്
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്ന  കെചലാവ�  തു�  യംഥാ	ര്ത്ഥ
കെചലാവും  തു�കേയംക്ക	ള്  അധാ�കെ7ന്നു  വരുന്നു.  വശാ|വവര�  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 

നമ്പര്

മുന്കൂര്
അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റി�

ബല് നമ്പര്/തീJയംതീ

മുന്കൂര്
വശാ|	�ശാങ്ങള് മുന്കൂര്

തു�

തീരകെ�
അPച്ച്തീ�

യംഥാ	ര്
ത്ഥ

കെചലാവ�

1 06/02-19 19/02/2019 വ	ഹിന പരപ	ലാന� 10,000 30 9,970

2 07/02-19 22/02/2019 കെനല്ല� സം�സ്ക്കരണ്� 13,000 400 12,600
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3 09/03-19 30/03/2019 ഇലാക്ട്രി�� കേ7	കേട്ട്	ര്
റിപ്പ്യംര് 10,000 750 9,250

4 10/03-19 30/03/2019 വ	ഹിന പരപ	ലാന� 8,000 150 7,850

കേ7ല് അപ	�തീ പരഹിരച്ച്� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-9-2 കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ള	ന്-P.സം കൈതീ�ളുകെP ഉത്പ	|ന�-P.സം ലാ	ബകേലാക്കുള്ളാ
ജിനകേറിറ്റ്ര് �ണ്ക്ട� കെചയ്തിട്ട്ല്ല

കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ്  6/11/2017  കെലാ ജി.ഒ  (ആര് P)  113/17/
എ.ജി.ആര്  നമ്പര്  ഉQരവും പ്ര�	ര�  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു
അനുംവ|ച്ച്  പ്ലാ	ന് 2ണ്ടൽ  നന്ന�  കേ�ന്ദ്രQകെലാ  PഷിÊ  �ള്ച്ച്ര്  ലാ	ബകെന്റ്
�	ര+കേശാഷി  വര്ദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം  2018-19  മുതീല്  3  വർകേഷികേQക്ക�  27
ലാക്ഷ� രൂപ  (Intensification of Research in Coconut  Strengthening Tissue–
Culture  Lab  of  RARS  Pilicode  )  അനുംവ|ച്ചു.  31/03/2018  കെലാ  നമ്പര്  R8
/61660/18  ഉQരവൻ  പ്ര�	ര�  P  പദ്ധതീക്ക�  ഭാരണ്	നും7തീ  ലാഭാക്കു�യു�
കെചയ്തു.  പദ്ധതീ അനും7തീ ഉQരവ� പ്ര�	ര� ആകെ� കെചലാവകെന്റ്  20% -  ല്
കൂടുതീൽ  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�  അധാ�രക്കുവ	ൻ  പ	Pല്ല	കെയംന്നു നഷ്കർഷിക്കുന്നു.
എന്ന	ൽ  2018-2019-കെലാ പദ്ധതീ യുകെP ആകെ� കെചലാവകെന്റ് 28% ൽ കൂടുതീൽ
7നുംഷി+	ദ്ധm	ന� വന്നട്ടുണ്ട�.

പദ്ധതീയുകെP പ്രധാ	ന ലാക്ഷ+ങ്ങൾ

1 നലാവലുംള്ളാ Pഷി¡ �ൾച്ച്ർ ഉത്പ	|ന സം��ര+� പുതുക്കു�യു�,  ഉൽപ	|ന�
ശാക്തകെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്യു�.

2 �ർഷി�ർക്ക�  ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാ  Pഷി¡  �ൾച്ച്ർ  നPJൽ  വസ്തുക്കളുകെP
ദ്രുതീഗതീയംലുംള്ളാ വതീരണ്�  സം	ധാ+7	ക്കു�.  കെചറിയം ഉപ�രണ്ങ്ങള്  (Minor
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Equipments)  വ	ങ്ങുന്നതീനും�  ഇന്ഫ്ര	സ്ട്രാക്ച്ച്ര് നവJ�രണ്Qനും7	യം  420-
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  എന്ന  ശാJര്ഷി�Qല്  തീന്വര്ഷി�  2,00,000/-രൂപ
അനുംവ|ക്കു�യു�  കെചയ്തു.    സ്ഥാ	പനQല്  നലാവലുംള്ളാ  100  കെ�  വ  എ
ജിനകേറിറ്റ്റില്  നന്ന�  �ണ്ക്ഷന്  നല്കുന്നതീന�  തു�  വനകേയം	ഗക്കുവ	ന്
അനും7തീ  ഉQരവല്  നര്കേÚശാക്കു�യു�  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല്  പദ്ധതീ
നPപ്പ്ലാ	ക്ക	നുംളള  സം7യംക്ര7�  നഷ്കര്ഷിക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�  (Implimenting
Time  Line).  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  കൈP�  കെഷി ഡി¡ള്  പ്ര�	ര�  2018  ഡിസം�ബർ
7	സംQനുംള്ളാൽ ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെP വ	ങ്ങലും�ൾ/പുനര്നവJ�രണ്� എന്നവ
പൂർQയം	ക്കണ്�.  ലാ	ബകേലാക്ക�  �ണ്ക്ഷകെനടുക്ക	ന്  ആവശാ+7	യം
കേ�ബളു�ളു�  7റ്റു  കൈവ|Êകേതീ	പ�രണ്ളു�  വ	ങ്ങുന്നതീന	യം  2018-19
വര്ഷിQല് 1,47,996/-രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

സം ബ വ
നമ്പര്

കെചക്ക� നമ്പര്/തീJയംതീ ഇന� തു� ബല് നമ്പര് & തീJയംതീ

7/10-18 5745990/16.10.18 കേ�ബളു�ളു� 7റ്റു
കൈവ|Êകേതീ	പ�ര

ണ്ളു�

130914 ഇന്കേവ	യ്സം� ന�-89/21-08-
2018

08/10-18 5745990/16.10.18 ,, 17082
ഇന്കേവ	യ്സം� ന�-90/21-08-

2018

പദ്ധതീയുകെP  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  പ്ര�	ര�  Pഷി¡  �ൾച്ച്ർ  കൈതീ�ളുകെP
ഉൽപ്പ്	|ന�  2019  7	ർച്ച്ൽ  ആര�ഭാകേക്കണ്ടതു�  പ്രതീവര്ഷി�  30  ലാക്ഷ�
കൈതീ�ളുകെP  ഉല്പ	|ന�  കൈ�വരകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  എന്ന	ല്  2018-19
വർഷിQൽ  ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ച്ച് കൈതീ�ളുകെP എണ്ണ� കെവറു�  4300  ആണ്�.  Pഷി¡
�ൾച്ച്ർ ഉല്പ	|ന� ശാക്തകെപ്പ്ടുQ	ന്  100  കെ� വ എ ജിനകേറിറ്റ്റില് നന്ന�
�ണ്ക്ഷന് നല്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള് 16/1/2020  വകെര (ഓഡിറ്റ്� തീJയംതീ)
സംmJ�രച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.  പദ്ധതീ കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല് പ്ര�	ര�  100  കെ� വ
എ ജിനകേറിറ്റ്റില് നന്ന� �ണ്ക്ഷന് നല്കുന്നതീനും� Pഷി¡ �ൾച്ച്ർ കൈതീ�ളുകെP
ഉൽപ്പ്	|ന� വര്ദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീനുംമുളള നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-9-3 ബജിറ്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്P	തുള്ളാ കെചലാവും�ള്

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  നന്ന�
വല്പ്പ്നക്ക	യം വ	ങ്ങയം ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം	ണ്�
വലാ  നല്�യംരക്കുന്നതീ�.  ഈ  ഇനQല്  536033/-  രൂപ  നല്
�യംട്ടുമുണ്ട�(വശാ|	�ശാങ്ങള് യൂ2	സ്റ്റം� ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും�,
കേസ്റ്റംഷിന്  ഓഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്�നമ്പര്.കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1-138/20/07-03-
2020,ഖണ്ഡി�  നമ്പര്  3-2 ലും�  ലാഭാ+7	ണ്�).  ഇതീ�  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കേപയ്കെ7ന്റ്�
ആയംതീന	ല്  ബജിറ്റ്�  അ�ഗJ�	ര�  ആവശാ+7ല്ല	കെതീ  വരുന്നുണ്ട�.  കൂP	കെതീ
ആയംതീ�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  P  ശാJര്ഷി�Qലുംള്ളാ  കെചലാവ	യം
ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  കെചയ്യുന്നല്ല.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  നന്നുള്ളാ  വറ്റുവരവ	�കെട്ട്
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ് വരവ	യം  �ണ്ക്ക	ക്കുന്നുമുണ്ട�.  കെചലാവ�  ബജിറ്റ്ല്
ഉള്കെപ്പ്P	തീരക്കു�യു�/വരവ�  കെതീറ്റ്	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യു�യു�  കെചയ്യുന്ന
അപ	�തീ പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-9-4 �	ഷിÊ ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�- കേസ്റ്റം	ക്കകെലാ അപ	�തീ�ള് 

ഗ്രി	ഫ്റ്റ്ന	യം  ഇന്കേവ	യ്സം� നമ്പര്. Nil,  തീJയംതീ  31/7/18,  സം.ബ.വ  നമ്പര്-
64/8-18  എന്നവ  പ്ര�	ര�  വ	ങ്ങയം  �ശു7	വ�  സംകേയം	ണു�ളുകെP  വവര�
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

കേസ്റ്റം	ക്ക� തീJയംതീ ഇന� എണ്ണ� ഒകെരകെണ്ണQകെന്റ്
വലാ

തു�

19/4/2017
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്നുംളള �ശു7	വ�

സംകേയം	ണു�ള് 500 5 രൂപ 2500

21/4/2018 ,, 500 5 രൂപ 2500
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19/4/17,  24/4/18  എന്നJ  തീJയംതീ�ളല്  സംപ്കൈള  കെചയ്തിരക്കുന്ന  1000
എണ്ണ� �	ഷിÊ സംകേയം	ണ് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര് സംJഡി�  &  നഴ്സ്റി
എന്.എ.ആര്.പ വ	ലാ+� III കേപജി� നമ്പര് 175 പ്ര�	ര� കേസ്റ്റം	ക്കല് എടുക്കു�യു�
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം എസം�.എച്ച്�.ജി ക്ക� കൈ�7	റു�യു� കെചയ്തിരക്കുന്നതീ� 14-08-18
ല്  ആണ്�.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ചു  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qനുംളള
7റുപPയംല്  19/4/17,  24/4/18  എന്നJ  തീJയംതീ�ളല്  തീകെന്ന  �ശു7	വ�
സംകേയം	ണു�ള്  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗന	യം  എസം�.എച്ച്�.ജി  ക്ക�  കൈ�7	റിയംട്ടുകെണ്ടന്നു�
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�ഗനും  കേശാഷി�  സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘ�  കൈ�7	റിയം  കൈതീ�ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് നഴ്സ്റി  കേസ്റ്റം	ക്ക�  റിജിസ്റ്റംര് ഓ2�  ഓര്ണ്കെ7ന്റ്ല് പ്ള	ന്റ്�സം�
ആന്റ്�  കെവജിറ്റ്ബള്  സംJ  ഡി�  കേവ	ള+�11  കേപജി�  നമ്പര്  103 ല്  26/2/2018  ല്
കേചര്Qട്ടുകെണ്ടന്നു�  അവ�	ശാകെപ്പ്ടുന്നു.  ഈ  രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്
26/2/2018 ല് 1000 എണ്ണ� �ശു7	വ്ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കൈതീ�ള് സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘ�
കൈ�7	റിയംതീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല്  24/4/2018  ന�  വ	ങ്ങയം
�ശു7	വ�  സംകേയം	ണു�ളല് നന്ന�  ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച് �ശു7	വ്ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� കൈതീ�ള്
കൂP  ഉള്കെപ്പ്ടു�  സം	ധാ+7ല്ല.  വQ�/നPJല്  വസ്തുക്കള്  നല്�  �ഴിഞ്ഞ	ല്
അതീകെന്റ്  'കെജിര്7കേനഷിന്'  കെതീ	ട്ട്�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  എത്തുന്നതുവകെരയുള്ളാ
വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന  നരJക്ഷണ്  പുസ്ത��  (നഴ്സ്റി  ഒബ്സംര്
കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്)  സൂക്ഷക്ക	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  നല്�യം  നPJല്
വസ്തുക്കളല്  നന്ന�  എത്രം  �ശു7	വുംഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  കൈതീ�ള്  മുളച്ചുകെവകേന്ന	,  എത്രം
എണ്ണ�  നശാച്ചുകേപ	കെയംകേന്ന	,  ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാവയുകെP  എണ്ണ�  എത്രംകെയംകേന്ന	
തുPങ്ങയം ആധാ�	ര�വവരങ്ങള് ലാഭാ+7ല്ല. 1000  എണ്ണ� �	ഷിÊ സംകേയം	ണ്
ഉപകേയം	ഗച്ച്�  1000  എണ്ണ�  �ശു7	വ്ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  കൈതീ�ള്  ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്തീകെന്റ്
പ്ര	കേയം	ഗ�തീ എകെന്തന്നു� വ+ക്ത7ല്ല. കേ7ല് അപ	�തീ�ള്ക്ക� വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-9-5  അതീÊല്പാ	|ന കേശാഷിയുള്ളാ വQ� കേതീങ്ങ�ളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതീകെലാ കുറിവ� കെചലാവുംതു�യം	യം – 236,964/- രൂപ

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  

അതീÊല്പാ	|ന കേശാഷിയുള്ളാ വQ� കേതീങ്ങ�ള് കേശാഖരച്ചു വതീരണ്� കെചയ്തിതു
സം�ബന്ധിച്ച്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ളല്  ചുവകെP  പറിയു�  പ്ര�	രമുളള
കൈവരുദ്ധ+ങ്ങള് �	ണുന്നു. 

(i)  RKVY  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  വ	ലാ+�  II,  കേപജി�  നമ്പര്  73 ല്
അഴിQലായംകെലാ      �ര്ഷി�രല് നന്നു� കേശാഖരച്ച്  42739  അതീÊല്പാ	|ന
കേശാഷിയുള്ളാ വQ� കേതീങ്ങ�ളല് നന്നു� 4000 എണ്ണ� ആനക്കയം� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQന�  ഇന്കേവ	യംസം�  വഴി  വതീരണ്�  കെചയ്തിതീ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇന്കേവ	യംസം�  രജിസ്റ്റംറില്  ഈ  ഇPപ	P�
കേരഖകെപ്പ്ടുQ �	ണുന്നല്ല.  പ്രസ്തുതീ കേസ്റ്റംഷിന� ഇൻകേവ	യംസം� വഴി വതീരണ്�
കെചയ്തി 4000  വQ� കേതീങ്ങ�ളുകെP ഇൻകേവ	യംസം�  2/2019-20  എന്ന നമ്പരൽ
16.1.2020  തീJയംതീയംൽ  അയംയ്ക്കു�യു�  തു�  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  അക്ക�ണ്ടൽ
ലാഭാക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട� എന്ന	ണ്� ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qന� ( 3/16.1.2020)
ഇ  -കെ7യംൽ  വഴി  ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപP.  20  7	സംങ്ങൾക്ക�  മുൻപ�  നPന്ന
ഇPപ	P�  (കെ7യം�2018)  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്�  നല്കിയം  തീJയംതീയംലാ	ണ്�
(16.1.2020)  രജിസ്റ്റംറു�ളൽ  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതീ�  എന്ന	ണ്�  കേ7ൽപ്പ്റിയുന്ന
7റുപPയംൽ നന്നു� വ+ക്ത7	കുന്നതീ�.  ഓഡിറ്റ്� തീJയംതീ വകെരയു� കേ7ൽപ്പ്റിയു�
പ്ര�	രമുള്ളാ  കേരഖകെപ്പ്ടുQൽ  വരുത്തു�കേയം	  പണ്�  ലാഭാച്ച്തീകെന്റ്  കേരഖ�ൾ
പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭാ+7	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തിട്ട്ല്ല.

(ii)  കേ7ല് നരJക്ഷണ്Qല് പര	7ര്ശാച്ച്  42739  എണ്ണQല് നന്നു�  14689
എണ്ണവും�  7	വലാക്കPപ്പുറികെQ  �ര്ഷി�രല്  നന്നു�  കേശാഖരച്ച്  24383
എണ്ണQല്  9453  എണ്ണവും�  ഉള്കെപ്പ്കെP  24142  എണ്ണ�  വത്തു  കേതീങ്ങ�ള്
നJകേലാശാmര� 2	7കെലാ കെതീങ്ങുകൈതീ�ളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് വ	ലാ+�  II,  കേപജി�
ന�പര്  301  കേലാക്ക� 7	റ്റ്കെയംഴുതീയംതീ	യം �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.  എന്ന	ല് പ്രസ്തുതീ
രജിസ്റ്റംറികെന്റ് കേപജി� നമ്പര് 301  ല് 22500  എന്ന	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�
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(1642  എണ്ണ� കുറിവ�).  22500  കേതീങ്ങ പ	�മുളപ്പ്ക്ക	ൻ  നല്കുയംതീനും പുറികെ7
മുളക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം  സം7യം�,  മുളയുകെP  കേശാഷി,  കൈതീ�ളുകെP
ഗുണ്നലാവ	ര�  എന്നവ  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീകേലാക്ക�  1642  എണ്ണ�  പ്രകേതീ+��
നല്കിയംതീ	ണ്ന്നു�  ഈ  കേതീങ്ങ�ൾ  നJകേലാശാmര�  2	7ൽ  പ	�മുളപ്പ്ച്ച്�
നരJക്ഷണ്ങ്ങൾ  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടന്നു� 2	7കെന്റ് രജിസ്റ്റംറിൽ എഴുതീ	ൻ
വട്ടു  കേപ	യംതീ	കെണ്ന്നു7	ണ്�  മുന്പറിഞ്ഞ  ഇ-കെ7യംൽ  വഴി  ലാഭാ+7	ക്കയം
7റുപPയംൽ അവ�	ശാകെപ്പ്ടുന്നതീ�. എന്ന	ൽ ഓഡിറ്റ്� തീJയംതീ വകെര വ	ക്ക	ൽ
കേപ	ലും� സ്ഥാ	പനQകെലാ ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 2	7കെലാ ഉകേ|+	ഗസ്ഥാർക്ക� അവ+ക്തതീ
ഒഴിവ	ക്കുന്നതീന�  ഉപയുക്ത7	യം  യം	കെതീ	രു  വശാ|J�രണ്വും�  ലാഭാ+7	ക്ക	ന്
സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.

 7റുപP  സം7യംബന്ധിതീ7ല്ല	Qതീന	ലും�  പുന:പരകേശാ	ധാന
ആവശാ+മുളളതീ	�യം	ലും� 5642 ( 4000 + 1642) വQ� കേതീങ്ങ�ളുകെP വ	ങ്ങൽ
വലായം	യം  236,964/-  രൂപ  (ന	ളകേ�ര�  ഒന്നന�  42/-രൂപ  നരക്കൽ)
ഓഡിറ്റ്ൽ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-9-6  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ഉല്പാന്നങ്ങള്ക്ക� ഗുണ്നലാവ	ര�
ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതീകേലാക്ക� ആവശാ+7	യം 7	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്

പുറികെപ്പ്ടുവകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

production of elite seeds and planting materials  “ ” എന്ന റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട�  (6380)കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  മൂലാ+വര്ദ്ധതീഉത്പന്നങ്ങള്
നര്മ്മ്യുക്കുന്നതീന	യം  2018-19  വര്ഷിQല്  പതീഞ്ജലാ  എന്ന
സംm�	ര+�മ്പനയുകെP  പലാ  ഉല്പാന്നങ്ങളു�  വ	ങ്ങുന്നുണ്ട�.  അതീൽ  കേ2üJ�,
കെഹിയംർ  ക്രJ�  എന്നവയുകെP  നർമ്മ്യു	ണ്Qന	യം  പ്രസ്തുതീ  �മ്പനയുകെP
അകേലാ	കേവര  കെജിൽ  എന്ന  2നഷ്ഡി�  കെപ്ര	ഡിക്ടു�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഉല്പാന്നങ്ങളൽ  കെചറിയം  അളവലാ	കെണ്ങ്കിൽ  കേപ	ലും�
ഒരു  സംm�	ര+  �മ്പനയുകെP  ഉലാ� പന്ന�
(2നഷ്ടം�  കെപ്ര	ഡിക്ട�)  സം�കേയം	ജിപ്പ്ച്ച്�  വല്പാന  നPത്തുന്നതീ�,
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സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഉല്പാന്നങ്ങളൽ  കെപ	തുജിനങ്ങൾക്കുള്ളാ  വശാm	സം+തീ
നഷ്ടംകെപ്പ്ടുQകേയംക്ക	�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കേപരല്  കേ7ല്പ്പ്റി ഞ്ഞ
ഉത്പ്പ്ന്നങ്ങള്  നര്മ്മ്യുച്ച്�  വപണ്ന�  കെചയ്യുന്നതീന�  1940  കെലാ  2ഗ്ഗ�
&കേ�	കെസ്മാറ്റ്ക്ക� നയം7� കെലാ വ+വസ്ഥാക്ക� വകേധായം7	യം 2ഗ� കൈലാസംന്സം�
എടുQതീകെന്റ്  കേരഖ�ളു7ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ന	ളതുവകെരയം	യം
ആര്ജ്ജ്കെച്ച്ടുQ വശാm	സം+തീയു� ഗുണ്കേ7ന്7യു� ഇQര� പ്രവര്Qനങ്ങള്
മൂലാ�  നഷ്ടംകെപ്പ്P	നുംള്ളാ സം	ധാ+തീ ഏകെറിയം	ണ്�.  ആയംതീന	ല് റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളല്  നPത്തുന്ന  ഇQര�  ഉത്പ	|ന-വതീരണ്  പ്രക്രയം�ളല്
ഗുണ്നലാവ	ര�  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതീകേലാക്ക�  ആവശാ+7	യം  7	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല് പുറികെപ്പ്ടുവകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-9-7 നര്മ്മ്യു	ണ്സം	7ഗ്രി�ളുകെP വ	ങ്ങല് - കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം�
7	നmലാകെലാ വ+വസ്ഥാ�ള് പ	ലാച്ച്ല്ല. 6,43,827/- രൂപയുകെP

കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

സ്ഥാ	പനQകെലാ  വവധാ  നര്മ്മ്യു	ണ്പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  ജി.  ഐ
ഷിJറ്റ്�,  ജി.  ഐ കൈപപ്പു�ള്, കെപയംന്റ്� തുPങ്ങയംവ �mകേട്ട്ഷിന് പ്ര�	ര� കേപരള�
സംര്വJസം� കേ�	-ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്Jവ�  ബ	ങ്കികെന്റ്  LL63 Roofing sheet  & Steel  എന്ന
സ്ഥാ	പനQല്  നന്നു�  വ+തീ+സ്ഥാ  വ	ങ്ങലാലാ	യം  6,43,827/-രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. (ഭാ	ഗ� 1, ഖണ്ഡി� 1-3-11-1
�	ണു�)

ക്ര7 നമ്പര് സം ബ വ നമ്പര് തീJയംതീ തു�

1 65/09-18 28/09/2018 52615

2 66/09-18 28/09/2018 50800

3 67/09-18 28/09/2018 18973
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4 68/09-18 28/09/2018 58956

5 69/09-18 28/09/2018 73341

6 70/09-18 28/09/2018 94250

7 71/09-18 28/09/2018 16520

8 72/09-18 28/09/2018 65821

9 73/09-18 28/09/2018 71897

10 74/09-18 28/09/2018 43726

11 75/09-18 28/09/2018 59977

12 76/09-18 28/09/2018 36951

ആകെ� 6,43,827/-

കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  ഖണ്ഡി�  7.33  പ്ര�	ര�  ഒകേര  തീരQലുംളള
വസ്തുക്കളുകെP ആവശാ+�തീ ഒരു7ച്ചു �ണ്ക്ക	ക്ക  15000/-  രൂപയ്ക്ക്� മു�ളലുംളള
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക� �mകേട്ട്ഷിനും�  ,  ഒരു ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്ക്�  മു�ളലുംളളവയ്ക്ക്�  കെPണ്ടറു�
ക്ഷണ്ക്കണ്കെ7ന്ന  വ+വസ്ഥാ  പ	ലാക്ക	Qതീന	ല്  കേ7ല്  വ	ങ്ങലും�ളുകെP
ആകെ� കെചലാവും തു�യം	യം 6,43,827/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-10  കുരുമുള�� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പന്നയൂര്

1-4-10-1 കുരുമുള�� കേസ്റ്റം	ക്ക� -കേലാലാനPപP�ള് സംmJ�രയ്ക്കുന്നല്ല

 കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� വവധാ വര്ഷിങ്ങളല് വളകെവടുQ 2213 �കേലാ	
ഉണ്ക്ക കുരുമുള�� കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് വര്ഷി� തൂക്ക�

1 2016 439 �.ഗ്രി	�

2 2017 1156 �.ഗ്രി	�

3 2018 618 �.ഗ്രി	�

ആകെ� 2213 �.ഗ്രി	�

ഈ  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്ന�  വല്പനക്കുകേശാഷി�  2110.2  �.ഗ്രി	�  ഉണ്ക്ക
കുരുമുള��  ഇകേപ്പ്	ഴു�  കേസ്റ്റം	ക്കല് അവകേശാഷിയ്ക്കുന്നതീ	യം  �	ണുന്നു.  ഇത്രംയു�
കുരുമുള��  കേസ്റ്റം	ക്കല്  ഉണ്ട	യംട്ടു�  അതീ�  വറ്റ്ഴിയ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല. 03/11/2016 ല് നPന്ന കേലാലാQനുംകേശാഷി� പന്നJP�
കുരുമുള��  കേലാലാ�  നPന്നട്ട്ല്ല.  അവസം	ന� നPന്ന കേലാലാQല് ഒരു �.ഗ്രി	�
കുരുമുള�ന� 650 രൂപ വലായം	ണ്� ലാഭാച്ച്തീ�. കെപ	തുവപണ്യംല് കുരുമുള�ന�
വലാ കുറി ഞ്ഞുവന്നതീന	ലാ	ണ്� പന്നJP� കേലാലാകെ7	ന്നു� നPQ	തീരുന്നകെതീന്നു�
വലാ കൂടുകെ7ന്ന പ്രതീJക്ഷയംലാ	ണ്� കുരുമുള�� കേസ്റ്റം	ക്ക� കെചയ്യുന്നകെതീന്നു� 2	�
7	കേനജിര്  വ+ക്ത7	ക്കു�യുണ്ട	യം.  നലാവല്  കുരുമുള�കെന്റ്  വലാനലാവ	ര�
�.ഗ്രി	7ന� ശാര	ശാര  350  രൂപ 7	ത്രം7	ണ്�  (അവലാ�ബ�.  ഇന്ത+ന് കൈôസം�
കേബ	ര് ഡി�  കെവബ�  കൈസംറ്റ്�).  എന്നരുന്ന	ലും�  കേസ്റ്റം	ക്കലുംള്ളാ  കുരുമുള�കെന്റ്
�	ലാപ്പ്ഴിക്ക� കൂP �ണ്ക്കകെലാടുQ� ഗുണ്കേ7ന്മാ നഷ്ടം7	കുന്നതീനും� മുന്പ� തീകെന്ന
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അധാ��  സം	മ്പQ�  നഷ്ടംമുണ്ട	�	Q  രJതീയംല്  വറ്റ്ഴിയ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ
നPപP�ള് സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-10-2 കെപ്ര	ജിക്ട� ലാക്ഷ+� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല

പന്നയുര്  കുരുമുള��  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQല്  2018-19  വര്ഷിQല്
128,000  എണ്ണ�  കുരുമുള��  കൈതീ�ള	ണ്�  ആകെ�  ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാകെതീന്ന�
ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന�(നമ്പര്1/16.07.2019)  നല്�യം 7റുപPയംല്  സ്ഥാ	പന
കേ7ധാ	വ അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. ആയംതീകെന്റ് വവരങ്ങള് തീ	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കേപര� എണ്ണ�

8287  NHM– 1,00,000

9335  Plant Health Clinic– 20,000

6123 - RF 8,000

9335-  എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ'ന്റ്�  ഓ2�  പ്ലാ	ന്റ്�  കെഹില്Q�  �ന��  ആന്ഡി�
കൈഹികെP�� നഴ്സ്റി കേ2	ര് കെപ്ര	ഡിക്ഷന് ഓ2� �m	ളറ്റ് പ്ലാ	ന്റ്�ഗ� കെ7റ്റ്Jരയംല്
എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടന� 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയം	യം കേ�രള സംര്ക്ക	ര് കൃഷി (2	�)
വകുപ്പ്� G.O(Rt)No.1589/2012/AD/ 06.08.2012 ഉQരവ� പ്ര�	ര� അ�ഗJ�	ര�
നല്കു�യു�  G.O(Rt)No.572/2013/AD  /  30-03-13  പ്ര�	ര�  1.5  കേ�	P  രൂപ
അനുംവ|ക്കു�യു� കെചയ്തു.  കുരുമുള��  കൈതീ�ളുകെP  ഉല്പ്പ്	|ന�  രണ്ട�  വര്ഷി�
കെ�	ണ്ട� പ്രതീവര്ഷി�  1  കേ�	P വകെരയം	ക്കു� എന്നതീ	യംരുന്നു കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
ഉത്പ	|ന ലാക്ഷ+�.  എന്ന	ല് കെപ്ര	ജിക്ട�  ആര�ഭാച്ച്ട്ട്�  6  വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�
ഇതീ�  പൂര്QJ�രക്ക	കേന	  കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  പ്രകേതീ+� ലാക്ഷ+QകെലാQ	കേന	
സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.  2018-19  ല്  കെവറു�  20,000  എണ്ണ�  കുരുമുള��  കൈതീ�ള്
7	ത്രം7	ണ്� ഉത്പ	|പ്പ്ക്ക	ന് സം	ധാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�. 
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പ്രതീവര്ഷി� ഒരു കേ�	P കുരുമുള�� കൈതീ�ളുകെP ഉത്പ	|ന� എന്ന ലാക്ഷ+�
പ്ര	കേയം	ഗ�7	ണ്	കെയംന്ന�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�.  ഇത്രംയു�  ഉയംര്ന്ന
ഉത്പ	|ന� നPത്തുന്നതീന	വശാ+7	യം അPസ്ഥാ	നസം��ര+� 7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�
എന്നവയുകെP  ലാഭാ+തീയു�,  ഇത്രംയു7ധാ��   കൈതീ�ള്  വപണ്ന�
നPQ	ന	വുംകേ7	കെയംന്നു�  വ+ക്ത7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  �ര്ഷി�രുകെP
സംഹി�രണ്കേQ	കെPയുള്ളാ  (Farmer  Participatory)  ഉത്പ	|ന�
നPQയംതീകെന്റ്യു� വശാ| വവരങ്ങള് ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-11  പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,
അമ്പലാവയംല്

 

1-4-11-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക�, അനുംബന്ധി പത്രം��ള് എന്നവയംകെലാ
അപ	�തീ�ള്

�+	ഷി� ബുക്ക�, ബ	ങ്കി� ബുക്ക� നJക്കയംരുപ്പു�ളുകെP അനുംരഞ്ജന�,    കേ�	ണ്
O	  എന്OയുകെP  ഉപകേയം	ഗ�,  ആഭാ+ന്തര  വരവകെന്റ്യു�  (Internal  Receipts),
ആഭാ+ന്തര  കെചലാവകെന്റ്യു�(Internal  Payments)  അക്ക�ണ്ട�ങ്ങ�
എന്നയംവയംകെലാ  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  അപ	�തീ�ള്ക്ക�  ഓ ഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്QലൂകെP  (നമ്പര്.10/13.02.2020)  വശാ|J�രണ്�
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�  യം	കെതീ	രു  7റുപPയു�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
അപ	�തീ�ളുകെP വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

(i)  1-4-2012  മുതീല്  കെചക്ക�/ഡി.ഡി  എന്നവയുകെP  �	ലാ	വധാ  ഇന്സ്ട്രാകെ7ന്റ്�
തീJയംതീ  മുതീല്  3  7	സം�  വകെരയം	ണ്�  (RBI  Notification  No.RBI/2011-12/251,
DBOD.AML.BC.No  47/14.01.001/2011-12/തീJയംതീ  04.11.2011).  എന്ന	ല്
യു2	സ്റ്റംല്  31.03.2019 ന�  ആനmല്  കേന	ട്ട്�  റിJ�ണ്സംJല്ഡി�  18-19  ആയം
�ണ്ച്ച്രക്കുന്ന ന	ലാ� അക്ക�ണ്ടു�ളല് ഒ	ഡിറ്റ്� �	ലായംളവലും� (31.03.2019)
നരവധാ  തു��ള്  കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQ	Q  കെക്രഡിറ്റു�  കെഡിബറ്റു7	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നു. അക്ക�ണ്ട� വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് Not reconciled debits Not reconciled credits

67335143055
(PRIME)

കെചക്ക� നമ്പര് തീJയംതീ തു� 
കെചക്ക�
നമ്പര്

തീJയംതീ തു� 

31.3.2019 4610 411309 31.3.2018 2600
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31.3.2019 9010 811567 16.4.2018 80160

31.3.2019 391 811568 16.4.18 85493

811583 3.5.2018 8856

849451 23.5.2018 1600

849451 23.5.2018 400

849452 23.5.2018 1500

811633 23.5.2018 8500

849446 18.6.2018 320

849921 25.9.2018 61110

505394 19.11.2018 58110

10.12.2018 870

161027 23.1.2019 85231

927280 14.3.2018 29270

67010436276(
 RF-ICAR)

881905 26.10.2018 560

881921 27.10.2018 62700

881931 5.11.2018 2795

881969 7.12.2018 1120

67081689576
(RF-RKVY)

495300 31.3.2018 564

799011400003363
(TSB)

31.3.2019 9010

31.3.2019 4610

കേ7ല് പട്ട്�യംകെലാ തു��ള് ഏകേതീതീനQല്കെപട്ട്വയം	കെണ്ന്നു� അവയുകെP
നലാവകെലാ സ്ഥാതീകെയംന്ത	കെണ്ന്നു� വശാ|J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ii)  അക്ക�ണ്ടു  പുസ്ത�ങ്ങള്ക്കു�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ള്ക്കു7Pയംകെലാ
സം	മ്പQ�  വന7യംങ്ങള്  കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQ	ന്  സംവകേശാഷി7	യം
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നവയം	ണ്�  കേ�	ണ്O	വ�ച്ച്റു�ള്.  അവ  അക്ക�ണ്ടകെലാ
കെതീറ്റു�ള്  തീരുത്തുന്നതീന	യം  (Rectification  Of  Errors)  വ+	പ�7	യം
ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ	യം  �	ണുന്നു.  2018-19  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്
ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്ന  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  കേ�	ണ്O	വ�ച്ച്റു�ള്  ഏകെതീ	കെക്ക
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ഇPപ	ടു�ള്ക്ക	ണ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നകെതീന്ന�  ആധാ�	ര�കേരഖ�ള്
സംഹിതീ� വശാ|7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്
Contra Voucher 

(Dr)
തു�

Contra Voucher 
(Cr)
തു�

57049064921(RF) 57810 499383

67219434897 EAP - 57810

67116847347 EMD 194583 -

57049083966 FR 62430 20200

67335143055PRIME 2826929 2599679

67010436276ICAR RF 9490791 59000

67081689576 RKVY RF 310485 -

67155787468 TAX 1271609 -

799011400003363 - 13620

iii)Internal  Receipts  Summary  യംല്  Bank mistransaction  ആയം  87,21,949/-
രൂപയു�  Cash transaction  ആയം  305,227/-  രൂപയു� �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.  ഇവ
ഏതീനQലുംള്ളാവയം	കെണ്ന്ന� വശാ|7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

iv)  Internal  Payments  യംല്  Bank mistransaction  ആയം  290,004/-  രൂപയു�
Cash  transaction  ആയം  13,04,807/-  രൂപയു�  �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.  ഇവ
ഏതീനQലുംള്ളാവയം	കെണ്ന്ന� വശാ|7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-11-2 കേലാബര് കെചലാവും�ളു� ആഭാ+ന്തര വരു7	നവും�.

 2018-19 വര്ഷിQകെലാ �	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം കേവണ്ടവന്ന കേലാബർ
കെചലാവും�ളു� കേ�ന്ദ്രQകെലാ ആഭാ+ന്തരവരു7	നവും� തീമ്മ്യുല് വലായം വ+തീ+	സം�
നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  2	�  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  കേലാബർ  ഇനQൽ
ഗണ്+7	യം തു� കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ഴു�  തീ|നുംസംരണ്7	യം ആഭാ+ന്തരവരു7	ന�
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കൈ�വരുന്നല്ല.  ആകെ�  ആഭാ+ന്തരവരു7	നQൽ  നന്നു�
�	ർഷി�പ്രവർQനങ്ങളലൂകെP  കൈ�വന്നകെതീന്ന�  ഉറിപ്പ്ക്ക	വുംന്ന  ഇനങ്ങൾ
7	ത്രം�  പരഗണ്ക്കുകേമ്പ	ൾ  കേപ	ലും�  കെചലാവകെന്റ്  മൂന്നകെലാ	ന്നു  7	ത്രം7	ണ്�
വരവ�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചർക്കുന്നു.

(i)കേലാബര് കെചലാവും�ൾ

സ്ഥാരകെതീ	ഴിലാ	ള�ൾ (141) 3,88,10,241
�	ഷിmല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ൾ (142) 2,52,39,504

സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘങ്ങൾ 26,70,128
ആകെ� 6,67,19,873

ആകെ� ആഭാ+ന്തര വരവ� 36344719
(-)2	7തീരവരവും�ളു� ബ	ധാ+തീ	തു��ളു� 14304207

2	� വരവ� 22040512

(ii) 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് കൂPയം അളവലുംള്ളാ വനകേയം	ഗ�

സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  എണ്ണQന�  അനുംപൂര�7ല്ല  നലാവൽ
ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�.  ഡി  എ�  എസം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  സ്ഥാര-
തീ	ൽക്ക	ലാ�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  തീൻവർഷി  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�,  മൂന്നു
സംmയം�സംഹി	യംസംഘങ്ങളുകെP ഹി	ജിർ  രജിസ്റ്റംർ  പ്ര�	രമുള്ളാ 7നുംഷി+|നങ്ങൾ
എന്നവയുകെP ഏ�കേ|ശാ അളവ� വ	ർഷി�7	യം �ണ്ക്ക	ക്കയംതീൽ നന്നുള്ളാ
വവരങ്ങളുകെP സം�ക്ഷപ്തി� ചുവകെP കേചർക്കുന്നു

2018-19 ൽ ഉപകേയം	ഗച്ച് 7നുംഷി+|നങ്ങളുകെP ഏ�കേ|ശാ എണ്ണ�

സ്ഥാരകെതീ	ഴിലാ	ള�ൾ 26186
�	ഷിmല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ൾ 18974

സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘങ്ങൾ 9623
ആകെ� 54783

[പ്രതീ|നശാര	ശാര [54783/12=4565/26=175]
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ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ  അ�ഗJകൃതീ  സ്ഥാരകെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  എണ്ണ�  111
ആയംരകെക്ക തീൻവർഷി� ഉപകേയം	ഗച്ച് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP പ്രതീ|നശാര	ശാര
കേ7ല്പാട്ട്�പ്ര�	ര�  175  ആണ്�.  അ�ഗJകൃതീഅളവലും� കൂടുതീല് 7നുംഷി+|നങ്ങൾ
�	ര്ഷി�പ്രവര്QനQന	യം  കേവണ്ടവരുന്നതീകെന്റ്  �	രണ്�
സം	ധൂ�രക്ക	നുംള്ളാ  അPസ്ഥാ	ന  ഡി	റ്റ്�ൾ  കേ�ന്ദ്രQൽ  ലാഭാ+7ല്ല.
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  കേവതീനകെച്ച്ലാവകെന്റ്  മൂന്നകെലാ	ന്നു  7	ത്രം�  2	�  വരവുംള്ളാ
സം	ഹിചര+Qല് അ�ഗJകൃതീ അളവകെനക്ക	ൾ  50  ശാതീ7	നQല് അധാ��
കെതീ	ഴിൽ|നങ്ങൾ  കേവണ്ടവരുന്നു  എന്നതീ�  2	�  പ്രവർQനQകെലാ
ഗുരുതീര7	യം പ്രതീസംന്ധിയംകേലാക്ക	ണ്� വരൽചൂണ്ടുന്നതീ�.

(iii)  �	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്
2ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗ� - 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളല്ല

�	ര്ഷി�-�	ർഷി�നുംബന്ധി  പ്രവര്Qനങ്ങകെള  സംവകേശാഷിയൂണ്റ്റു�ള	യം
തീരച്ച്�  ഓകേര	ന്നനും�  ആവശാ+7	യംവരുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�
പ്രകേതീ+�7	യം  തീട്ട്കെപ്പ്ടുQകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ  അ�ഗJകൃതീ  ഡി	റ്റ്�ള്  നലാവലാല്ല.
ഉ|	ഹിരണ്7	യം  ഒരു നPJല് വസ്തു നP	ന	വശാ+7	യം കുഴികെയംടുക്കൽ  എന്ന
�	ര്ഷി� പ്രവര്QനQന� ഒരു യൂണ്റ്റ്ന� ആവശാ+7	യം കുഴിയുകെP അളവ�,
ഇതീന	വശാ+7	യം  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�,  വള7Pല്  കേപ	ലുംള്ളാ
അനുംബന്ധിപ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക� കേവണ്ടവരുന്ന 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് അളവ�
എന്നവയുകെP �	ര്ഷി� ഇന� തീരച്ചുള്ളാ ഏ�Jകൃതീ ഡി	റ്റ്�ൾ  നലാവലാല്ല.
സം7	ന7	യം  മൂലാ+വർദ്ധതീ  ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  �	ര+Qലും�  ഇQര�
ഡി	റ്റ്�ളുകെP  അഭാ	വമുണ്ട�.  അPസ്ഥാ	ന7	ന|ണ്ഡിങ്ങൾ  ഇല്ല	QPകേQ	ള�
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  2ലാപ്ര|7	യം  വനകേയം	ഗ�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	ൻ  നലാവകെലാ
നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	നQന�  സം	ധാ+7	�	Q സ്ഥാതീയം	ണ്�  ഉള്ളാതീ�.  ഇതീ�
പരഹിരക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�. (ഭാ	ഗ� - 1. ഖ.1-3-5 �	ണു�)
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1-4-11-3 നPJല് വസ്തുക്കളുകെP ഇറിക്കു7തീ - ആസൂത്രംണ്Qകെന്റ് അഭാ	വ�
�	രണ്� പദ്ധതീ പ്രവര്Qനങ്ങള് ഇഴിഞ്ഞു നJങ്ങുന്നു.

 

ഇ�കേപ	ര്ട്ട്ങ്ങ� ഒ	2� പ്ലാ	ന്റ്�ഗ� കെ7റ്റ്Jരയംല്  (70028)  എന്ന  പദ്ധതീയുകെP
വശാ|7	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  (DPR)  പ്ര�	ര� വവധാ നPJല് വസ്തുക്കള്,  അകേ7രക്ക,
ഇõ	കേയംല്,  തീ	യം�  ലാന്റ്�,  ബ്രസംJല്,  ഫ്ര	ന്സം�,  കെനതീര്ലാന്റ്�  എന്നJ
ര	ജി+ങ്ങളല്  നന്ന�  ഇറിക്കു7തീ  കെചയ്യു�യു�  തുPര്ന്ന�  പരJക്ഷണ്
നരJക്ഷണ്ങ്ങള്ക്കു  കേശാഷി�  ആവശാ+Qനുംള്ളാ  കെചP�ള്
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQല് തീകെന്ന ഉല്പാ	|പ്പ്ച്ച്� വതീരണ്� കെചയ്യു�യു� ആയംതുവഴി
|Jര്ഘ�	ലാ	Pസ്ഥാ	നQല്  ഗ്രി	7Jണ്  സ്ത്രJ�ളുകെPയു�  യുവ	ക്കളുകെPയു�
ജിJവകേന	പ	ധായംല് വര്ദ്ധനവ� ലാക്ഷ+7ടു�യു� കെചയ്യുന്നു. കേസ്റ്റംറ്റ്� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്
ച്ച്ര് 7ഷിന് ഡിയംറിക്ടറുകെP 31.01.2018-കെലാ 95/SHM/17 നമ്പര് ഉQരവ� പ്ര�	ര�
പദ്ധതീക്ക� സം	കേങ്കിതീ�,  ഭാരണ്	നും7തീ നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ധാനസംഹി	യംQകെന്റ്
ആ|+ഗ ഡുവ	യം  50  ലാക്ഷ�  രൂപ 2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�. പദ്ധതീയുകെP ഭാ	ഗ7	യം വവധാ ഉപ�രണ്ങ്ങള് (ലാ	7ന	ര്,
എയംര്കേK	,  കേഹി	ട്ട്�  എയംര്  ഓവന്,  കേസം	ള	ര്  പ	നല്,  കേസം	ള	ര്  പവര്
ബ	ക്ക�  അപ്പ്�,  എയംര്  �ണ്ടJഷിണ്റു�ള്  തുPങ്ങയംവ)  വ	ങ്ങയംതുള്കെപ്പ്കെP
2018-19 വര്ഷി� 24,27,606/- രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

പദ്ധതീനPQപ്പ്കെലാ പ്രധാ	ന അപ	�തീ�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

i) കെപ്ര	ജിക്ടന� 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം അനും7തീ നല്�യംട്ടുള്ളാ �	ലായംളവ� ഒരു
വര്ഷി7	ണ്�. പദ്ധതീ ആര�ഭാച്ച്� 3 7	സംQനുംള്ളാല് ഇറിക്കു7തീ കൈലാസംന്സം�
ലാഭാക്കുന്നതീനുംള്ളാ  പ്ര	ഥാ7�  നPപP�ളു�  അടുQ  3  7	സംQനുംള്ളാല്
കെചP�ള്  ഇറിക്കു7തീ  കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ളു�  സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�
എന്ന�  കെപ്ര	ജിക്ട�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  വ+വസ്ഥായുണ്ട�.  ഇറിക്കു7തീ  കൈലാസംന്സം�
കേനPല്  ,  കെചP�ള്ക്കുള്ളാ  കെചലാവ�  തുPങ്ങയംവയ്ക്ക്�  20  ലാക്ഷ�  രൂപ
വ�യംരുQയംട്ടുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  പദ്ധതീക്ക�  അനും7തീ  ലാഭാച്ച്�  ഒകേന്ന�	ല്
വര്ഷിQനും  കേശാഷി�  19/6/2019-  ന	ണ്�  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  ഇറിക്കു7തീ
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കൈലാസംന്സം�  നPപP�ള്  ആര	ഞ്ഞുകെ�	ണ്ട�  പ്ലാ	ന്റ്�  കെപ്ര	ട്ട്ക്ഷന്
അകൈഡിmസംര്ക്ക� സ്ഥാ	പന കേ7ധാ	വ �Q� അയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.

ii) പദ്ധതീക്ക	യം വ	ങ്ങയം പലാ ഉപ�രണ്ങ്ങളു� പൂര്ണ്ണ7	യം സ്ഥാ	പയ്ക്കു�കേയം	
പ്രവര്Qന സംജ്ജ്7	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തിട്ട്ല്ല.

iii) ഗകേവഷിണ്വഭാ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെP  18/11/2019-കെലാ  R2/60570/18  ഉQരവ�
പ്ര�	ര�  31-7-2020  വകെര  പദ്ധതീയ്ക്ക്�  തുPര്ച്ച്	നും7തീ  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയുകെP  തുPര്ച്ച്	നും7തീ ലാഭാച്ചു �	ണുന്നല്ല.  അനുംവ|ച്ച്  1
കേ�	P  രൂപയംല് ന	ലാകെലാ	ന്നു കേപ	ലും�  2  വര്ഷി7	യംട്ടു�  കെചലാവഴിക്ക	കേന	
പദ്ധതീ പ്രവര്Qന� ഊര്ജ്ജ്തീ7	ക്ക	കേന	 അധാകൃതീര്ക്ക� സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല. ഈ
വഷിയംQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ�	ര�ളുകെP  സംതീmര  ശ്രീദ്ധ
ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

1-4-11-4 ചക്കയംല് നന്ന� മുലാ+വര്ദ്ധതീ/വഭാവങ്ങളുകെP ഉല്പ	|നവും�
സം�ഭാരണ്വും� വപണ്നവും� - പദ്ധതീ പ	തീവഴിയംല്

കെപ്ര	ഡിക്ഷന്,  വ	ലാÊ അഡിJഷിന് അന്റ്� 7	ര്ക്കറ്റ്�ഗ�  ഓ2� ജി	ക്ക� ഫ്രുട്ട്�
കേ2	ര്  എ�കേപ്ലാ	യംകെ7ന്റ്�  ജിനകേറിറ്റ്�ഗ�  അന്റ്�  കേപ	വര്ട്ട്  അലാJവകേയംഷിന്
(35004)  എന്ന  പദ്ധതീയുകെP  ലാക്ഷ+�,  ചക്കയംല്  നന്നു�  മൂലാ+വര്ദ്ധതീ
വഭാവങ്ങള് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കു�യു�,  അവയുകെP സം�ഭാരണ്വും� വപണ്നവും7	ണ്�.
24.10.2017 കെലാ സംര്ക്ക	ര് ഉQരവ� ജി.ഒ. (ആര്.P)1031/2017/അഗ്രി. പ്ര�	ര�
പദ്ധതീയ്ക്ക്�  അനും7തീ  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കെ�ട്ട്Pനര്7	ണ്Qന	യം  25  ലാക്ഷ�
രൂപയു�  7റ്റ്�  അPസ്ഥാ	നസം��ര+ങ്ങള്ക്ക	യം  40  ലാക്ഷ�  രൂപയു�
ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങുന്നതീന� 40 ലാക്ഷ� രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്കെP 105 ലാക്ഷ� രൂപ
വ�യംരുQയംട്ടുണ്ട�.  ഗകേവഷിണ് വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടറുകെP  6.2.2018  കെലാ ആര്
4/62839/17  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  പദ്ധതീയ്ക്ക്�  സം	കേങ്കിതീ�-ഭാരണ്	നും7തീ
നല്കിയംട്ടുണ്ട�.  പദ്ധതീയുകെP  �	ലാ	വധാ  ഒന്നര വര്ഷി7	ണ്�.  ഇതീല് പദ്ധതീ
ആര�ഭാച്ച്�  6  7	സംQനുംള്ളാല്  സം�×രണ്  യൂണ്റ്റ്�,  സം�ഭാരണ്  കേ�ന്ദ്ര�,
കെOയംന�ഗ� & 7	ര്ക്കറ്റ്�ഗ� യൂണ്റ്റ്� എന്നവയുകെP നര്മ്മ്യു	ണ്� പുര്Qയം	ക്ക
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പരശാJലാനപരപ	P�ള്  ആര�ഭാകേക്കണ്ടതുണ്ട�.  15 7	സംQനുംള്ളാല്
വ+വസം	യം�	Pസ്ഥാ	നQല്  മൂലാ+വര്ദ്ധതീ  ഉല്പാന്നങ്ങള്  നര്മ്മ്യുച്ച്�
വപണ്ന�  നPകേQണ്ടതു�  18  7	സംQനുംള്ളാല്  പൂര്ണ്ണ  കേതീ	തീല്  യൂണ്റ്റ്�
പ്രവര്Qന സംജിജി7	കേക്കണ്ടതുമുണ്ട�  .  2018-19  വര്ഷി�  സംര്ക്ക	രല് നന്നു�
76,11,480/-  രൂപ ലാഭാച്ച്തീല്  26,01,148/-രൂപ  (35%)  7	ത്രം7	ണ്� ന	ളതുവകെര
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീല്  കെ�ട്ട്P  നര്7	ണ്Qന	യം  24,67,811/-  രൂപ
കെചലാവഴിച്ചു.  എന്ന	ല് ഇലാക്ട്രി2കേക്കഷിന്  പ്രവര്Q നPQയംട്ട്ല്ല.  പദ്ധതീ
ആര�ഭാച്ച്� രകേണ്ട�	ല് വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞട്ടു� 7റ്റ്� തുPര്പ്രവര്Qനങ്ങള് ഒന്നു�
നPന്നു�	ണുന്നല്ല.  ഈ  വഷിയംQല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ�	ര�ളുകെP
അPയംന്തര ശ്രീദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

1-4-11-5 കേന	ണ് പ്ലാ	ന് കെചലാവകെലാ അപ	�തീ�ള്  

i)  C2-6/2016,  dt  28-03-2018  2യംല് പ്ര�	രവും�  CBV  NO-22/4-18  വ�ച്ച്ര്
പ്ര�	രവും�  ശ്രീJ.R.  K  രഘുന	ഥാന് മുന് സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള  (31-03-2016  ല്
കേസംവനQല്  നന്ന�  വടുതീല്  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ടു.  DCRG  യംല്  നന്നു�
കേ�	-ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്Jവ�  ഡിÊസം�,  വ	P�  കുPശ്ശി�  എന്നJ  ഇനങ്ങളലാ	യം  തീ	കെഴി
പറിയു� പ്ര�	ര� തു� പPച്ച്ട്ടുണ്ട�.

അനുംവ|ച്ച് ഡി
സം ആര് ജി

ആര് എ ആര് എസം�
കേ�	.ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്Jവ�

കെസം	കൈസംറ്റ്

��പ�.കേO	ളറില് നന്നു�
ലാഭാ+7	യം �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

വ	P�

കേശാഷിമുളള
ഡി. സം ആര് .ജി

431574 85493 80160 265921

പPച്ചുകെവച്ച്  തു�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ശാJര്ഷി�ങ്ങളല്  ഒടുക്കയംതീകെന്റ്  അസംല്
രശാJതീ  പരകേശാ	ധാനക്ക�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ആയംതീ�  ഹിജിര	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�
ii)CBV  NO52/5-18  തീJയംതീ  15/5/18  പ്ര�	ര�  2	7കെലാ
സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘQന�  8986/-  രൂപ 2	7കെലാ വവധായംനങ്ങളലാ	യം
കെചലാവും കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  സം�ഘ	�ഗങ്ങള്  18/4/18,26/4/18  എന്നJ  തീJയംതീ�ളല്
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770  എണ്ണ�  ന	ളകേ�ര�  വളകെവടുQട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കേറി	  കെ7റ്റ്Jരയംല്
രജിസ്റ്റംര്,  ഹി	ര്കെവസ്റ്റംര്  രജിസ്റ്റംര്  എന്നവയംല്  ഈ  |വസംങ്ങളകെലാ
കേചര്ക്കലും�ള് പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  18/04/18  ല്  NIL  ഉ�  26/4/18  ള്  673 ഉ�
ആണ്�. ആകെ�യുളള 2 |വസംകെQ കേചര്ക്കലാല് 97 എണ്ണ� ന	ളകേ�ര� കുറിവും
വന്നതീ	യം  �	ണുന്നു.  ഇQരQല്  2018-19  വര്ഷിQല്
സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘങ്ങള് കേശാഖരച്ച് 2	�  ഉത്പനങ്ങള് കേ7ല് ഉ|	ഹിരച്ച്
പ്ര�	ര�  കുറിവും  വന്നട്ടുകെണ്ടങ്കില്  ആയംതീ�  പരകേശാ	ധാച്ച്�  അപ	�തീ
പരഹിരകേക്കണ്ടതു�  അല്ല	Qപക്ഷ�  നകേഷ്ടം	Qരവ	|�ളല്  നന്നു�
ഈP	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 

iii) ഡിJസംല് വ	ങ്ങല്-കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല

സ്ഥാ	പനQകെലാ  2	�  കെ7ഷിനറി  പ്രവര്Qപ്പ്ക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം
ഡിJസംല്  /കെപകേO	ള്  വ	ങ്ങുന്നതീന�  തീ	കെഴി  പറിയു�  പ്ര�	ര�  തു�
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇവയുകെP  ഉപകേയം	ഗ/  വനകേയം	ഗ  വവര�
പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീന�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  2Êവല്  രജിസ്റ്റംര്,  2	�  ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്റ്�
കെ7ഷിനറി  രജിസ്റ്റംര്  എന്നവ  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�  ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.
വശാ| വവര� തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ നമ്പര് തു� സ്ഥാ	പനQകെന്റ് കേപര� 

1 66/5/18 97291 ബജി എന്റ്റ്ര്കൈപ്രസം�

2 48/6/18 74156 ,,

3 76/6/18 15509 ,,

4 118/6-18 41509 ,,

5 3/5-18 6185 ,,

6 4/5-18 13273 ,,

7 89/7-18 11578 ,, 

8 14/8-18 32324 ,,

9 44/8-18 32549 ,,

10 55/9-18 43656 ,,

11 56/9-18 17464 ,,

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



243

കേ7ല്  കെചലാവും�ളുകെP  കൃതീ+തീ  പരകേശാ	ധാക്കുവ	ന്  2Êവല്  രജിസ്റ്റംര്,  2	�
ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്റ്� രജിസ്റ്റംര് എന്നവ പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-11-6 ബജിറ്റ്� അ�ഗJ�	ര� ഇല്ല	Q കെചലാവും�ള്

 

തീന്വര്ഷിQല് വവധാ കേസ്റ്റംഷിനും�ളല് നന്ന� വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം വ	ങ്ങയം
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം	ണ്� തു�            നല്
�യംരക്കുന്നതീ�. ഈ ഇനQല് 1,14,951/- രൂ നല്�യംട്ടുമുണ്ട�. ഇQരQല്
കെചലാവും  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  ബജിറ്റ്�  അ�ഗJ�	ര�  ആവശാ+7ല്ല	കെതീ  വരുന്നുണ്ട�.
കൂP	കെതീ ഇതീ� വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കല് P  ശാJര്ഷി�Qലുംള്ളാ കെചലാവ	യം  ഉള്
കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  കെചയ്യുന്നല്ല.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  നന്നുള്ളാ  വറ്റുവരവ	�കെട്ട്
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ് വരവ	യംട്ട്	ണ്� �ണ്ക്കകെലാടുക്ക	റി�. ഈ അപ	�തീ
പരഹിരക്ക	ന്  നPപP  സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�(ഭാ	ഗ�.  1  ഖ.1-3-6-3(എ)
�	ണു�)

ക്ര7 നമ്പര് രസംJതീ� നമ്പര് തീJയംതീ തു�

1 9/3/2019 20.3.19 59375

2 8/3/19 31.3.19 37763

3 7/3/09 31.3.19 17100

4 6/3/19 31.3.19 713

ആകെ� 1,14,951/-
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1-4-11-7 സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള് - കേവതീന പരഷ്കരണ് കുPശ്ശി� - പലാശാ
അധാ� �	ലായംളവകേലാക്ക� അനുംവ|ച്ചു. 87,428/- രൂപയുകെP കെചലാവ�

നര	�രക്കുന്നു. 

സം.ഉ (അച്ച്P) 8/2017 / കൃഷി /തീയംതീ 17.05.2017 പ്ര�	ര�              സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ 2	� കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP ശാമ്പള� പരഷ്കരച്ചു         നല്
�യംട്ടുണ്ട�.  പ്രസ്തുതീ  ഉQരവും പ്ര�	ര�  01.07.14  മുതീല്  31.05.17  വകെരയുള്ളാ
ശാമ്പളപരഷ്കരണ്  കുPശ്ശി�  നലാവകെലാ  പ  എ2�  പലാശാ  നരക്കല്  ന	ലും
തുലാ+ഗഡുക്കള	യം  01.07.17,  01.01.18,  01.07.18,  01.01.19  തീJയംതീ�ളല്
അനുംവ|ക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  ഇതീല്  ആ|+  ഗഡു  01.07.17-ന�  8.7%  പലാശാ
നരക്കല്  അനുംവ|ക്കുകേമ്പ	ള്,  പുതുക്കയം  ശാമ്പള�  പണ്7	യം  നല്�	വുംന്ന
04/17  മുതീല് 6/17  ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ മൂന്നു 7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ പലാശായം	ണ്�
അനുംവ|ക്ക	വുംന്നതീ�.  എന്ന	ല്  അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രQകെലാ  വര7ച്ച്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  ശാമ്പളപരഷ്കരണ്  കുPശ്ശി�  14
7	സംക്ക	ലായംളവകെലാ  പലാശാ  സംഹിതീ7	ണ്�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
ആയംതീന	ല്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  പലാശായംനQല്  കൂടുതീല്  തു�
അനുംവ|ച്ച്രക്കുന്നു. വശാ| വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

കേപര�
ശാമ്പള

കുPശ്ശി�

അര്ഹി7	യം പലാശാ
(@ 8.7%

മൂന്നു7	സംകേQയ്ക്ക്�)

അനുംവ|ച്ച്
പലാശാ (@

8.7%
പതീന	ലും

7	സംകേQയ്ക്ക്�)

അധാ��
നല്�യംതീ�

സം.ബ.വ
നമ്പര്/
തീJയംതീ

1 ഇസ്മാ	യംല് കെ� 170369 3706 17292 13586
43/6-

18.07/06/1
8

2 ചന്ദ്രന് എ� പ 23432 510 2378 1868
43/6-

18.07/06/1
8

3 ഹി�സം കെ� P 7536 164 765 601
67/6-

18.14/06/18

4 കെ7	യ്തിJന് എ P 111322 2421 11299 8878
67/6-

18.14/06/18
5 പങ്കിജി	ക്ഷ സം പ 22973 500 2332 1832 67/6-
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18.14/06/18

6 നബJസം P 101738 2213 10326 8113
67/6-

18.14/06/18

7 രവJന്ദ്രന് വ കെജി 37852 823 3842 3019
67/6-

18.14/06/18

8 ര	7ചന്ദ്രന് പ 54804 1192 5563 4371
67/6-

18.14/06/18

9 അക്കമ്മ്യു പ എ� 109821 2389 11147 8758
67/6-

18.14/06/18

10 ഖ|Jജി വ 100825 2193 10234 8041
67/6-

18.14/06/18

11
കേവണുകേഗ	പ	ലാന്

എ
31047 675 3151 2476

67/6-
18.14/06/18

12 7	ലാതീ സം P 96890 2107 9834 7727
93/6-

18.20/06/1
8

13
രഘുന	ഥാന് ആര്

കെ�
79292 1725 8048 6323

93/6-
18.20/06/1

8

14
സുബ്രഹ്മണ്+ന് ഇ

ആര്
148390 3227 15062 11835

42/5-
18.08/05/1

8

ആകെ� 23,845 1,11,273 87,428

കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  അധാ�7	യം  നല്�യം  87,428/-  രൂപയുകെP  കെചലാവ�
ഓഡിറ്റ്� നര	�രക്കുന്നു. ഈ തു� തീരകെ� ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  സം7	ന7	യം  രJതീയംലുംള്ളാ  അപ	�തീ  ന7Q�
ഇനകേയംകെതീങ്കിലും�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  കൂടുതീല്  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്
നല്�യംട്ടുകേണ്ട	  എന്ന�  പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു�,  ഉകെണ്ടങ്കില്  അവ  തീരകെ�
ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള്കൂP ഇകേതീ	കെP	പ്പ്� സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-12  �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,ആനക്കയം�

1-4-12-1 ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്� - ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം �Pക്കുന്നു.

ഈ  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  വPകേക്ക  അതീര്Qയംല്  ഗസ്റ്റം�  ഹി�സംന�
സം7JപQ	യം  5.12  ലാക്ഷ�  രൂപ  മുതീല്മുPക്ക  03/2015  ന�  PഷിÊ�ള്ച്ച്ര്
ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്� നര്മ്മ്യുച്ച്രുന്നു. എന്ന	ല് നലാവല് ഇതീകെന്റ് സ്ഥാതീ
പരതീ	പ�ര7	ണ്�.  നര്മ്മ്യുതീയുകെP  മു�ള്ഭാ	ഗകെQ  യു  വ  ഷിJറ്റു�ള്
മുഴുവന	യു� തീ�ര്ന്ന� 500 ചതുരശ്രീ7Jറ്റ്ര് വസ്തൃതീയുള്ളാ ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്�
ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യംഅവസ്ഥായംലാ	ണ്�.

ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്�- വശാ|	�ശാങ്ങള്

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന� വശാ|	�ശാങ്ങള്

1 ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂണ്റ്റ്�- നര്മ്മ്യുച്ച്�
സ്ഥാ	പനQന� കൈ�7	റിയം തീJയംതീ 03-03-2015

2 പ്രവൃQ നPQയം ഏജിന്സം കൈഹി-കെP�� �	ര്ഷി� �ര്
മ്മ്യുകേസംന,എ ആര് എസം� ആനക്കയം�

3
�ര	ര് തീJയ്യാതീ , കെസം�¡രറ്റ് ഇവ

ഉറിപ്പ്	ക്കകെ�	ണ്ടുള്ളാ �ര	ര്
തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുകേണ്ട	

ഇല്ല

4 വസ്തൃതീ 500 m2

5 ആകെ� കെചലാവ	യം തു� 5,12,500/-

6 കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കേപര� Rehabilitation of Existing Tissue culture
Lab

7 നര്മ്മ്യു	ണ്Qകെന്റ് ലാക്ഷ+� Hardening of TC Plants and Vegetable
Seed production
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ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ചു നല്�യം ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qനുംള്ളാ 7റുപPയംല്
2018  ആഗസ്ത�  7	സംകെQ  പ്രളയം  സം7യംത്തുണ്ട	യം  ശാക്ത7	യം  �	റ്റ്ല്
ഹി	ര്ഡിനങ്ങ�  യൂണ്റ്റ്ന�  കേ�ടുപ	ടു�ള്  പറ്റ്യംതീ	കെണ്ന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
ഇത്രംയു� രൂപ കെചലാവഴിച്ച്� നPQയം പ്രവൃQയു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കെസം�¡രറ്റ്
ഉറിപ്പ്	ക്കകെ�	ണ്ടുള്ളാ  �ര	ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടു7ല്ല.  പ്രവൃQ  പൂര്QJ�രച്ച്�
നര്മ്മ്യുതീ  കൈ�7	റിയംട്ട്�  മൂന്ന�  വര്ഷിQനുംള്ളാല്  തീകെന്ന  ആയംതീ�
ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം  7	റിയംരക്കുന്നതീ�  ഗ�രവ�ര7	ണ്�.  പ്രവ �Q
നPQയം  ഏജിന്സംയു7	യം  �ര	റില്  ഉള്കെപ്പ്P	Qതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന
ഇതീകെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്ക്ക� �ര	റു�	രകെന സം7Jപക്കുവ	ന് സം	ദ്ധ+വും7ല്ല.
എങ്കിലും�  ഹി	ര്ഡിന�ഗ�  യൂണ്റ്റ്�  ഉപകേയം	ഗപ്ര|7	ക്ക	നുംള്ളാ  നPപP�ള്
അPയംന്തര7	യം സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 
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1-4-12-2 �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്; 89,648/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

�mകേട്ട്ഷിന്  നPപP�ള്  സംmJ�രക്ക	കെതീ  89,648/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�
കേ�ന്ദ്രQകേലാക്ക�  ര	സംവസ്തുക്കള്  വ	ങ്ങയംതീകെന്റ്  വവരങ്ങള്  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് ബല് നമ്പര്/കെചക്ക� നമ്പര് ശാJര്ഷി�� തു� സ്ഥാ	പന�

1 04/02-19/694469/01-02-2019 6118 18503  കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

2 13/02-19/694478/26-02-2019 6118 13598 കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

3 01-03-19/694481/02-03-2019 6118 15181 കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

4 11/03-19/694489/18-03-2019 6118 31830 കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

5 01/03-2019/0068092/18-03-2019 20002 10536 കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

ആകെ� 89,648/-രൂപ

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  രജിസ്റ്റം	റുകെP  നമ്പര്  ജിഎ/പ/13791/2017  04-10-2017
ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �Jഴിലുംള്ളാ  എകെതീങ്കിലും�
സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്O	ക്റ്റ്�  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  ബ	ധാ�7ല്ല
എന്ന�  കൃതീ+7	യം  നര്കേÚശാക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ  നര്കേÚശാ�     നലാനല്കേക്ക
�mകേട്ട്ഷിന്  നPപP�ള്  സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  കെചലാവ	യം
89,648/- രൂപ തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. (ഭാ	ഗ�-1, ഖണ്ഡി� 1-3-11-2 �	ണു�)

1-4-12-3 നPJല് വസ്തുക്കള്- സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല് നന്നു� വ	ങ്ങയുള്ളാ
വല്പ്പ്ന

റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെലാ  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  വല്പ്പ്നയു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� വവധാ ഇനങ്ങളുകെP കേവരുപPച്ച് കൈതീ�ള് സംm�	ര+ നഴ്സ്റി�ളല്
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നന്നു വ	ങ്ങ  വല്പ്പ്നയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നതീ	യം  �ണ്ടുവരുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഗകേവഷിണ്  വഭാ	ഗ�  കേ7ധാ	വയുകെP  ആര്4/64831/17/22-9-17  സംര്ക്കുലാര്
പ്ര�	ര� വQ�,  നPJല് വസ്തുക്കള് എന്നവ സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	 7റ്റ്�
ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	  വ	ങ്ങ  ,  വല്പ്പ്ന  നPത്തുവ	ന്  പ	Pല്ല  എന്ന�
വ+ക്ത7	യം  നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	ണ്�.  ( 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�  വര്ഷിQലും�  ഇQരQലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളു�  വല്പ്പ്നയു�
നPQയംരക്കുന്നു. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്/കെചക്ക� നമ്പര് വ	ങ്ങയം
വലാ

നഴ്സ്റി

1 04/07-18/127256/03-07-18 89,600 ശ്രീJ7തീ സുഭാ	ഷിണ്, 7കേഞ്ചിര

2 15/10-18/127302/25-10-18 40,000 7സംലാ7ണ് നഴ്സ്റി, കേ�	യംമ്പത്തൂര്

3 13/11-18/127312/21-11-18 37,200 ശ്രീJ7തീ നളന, ആനക്കയം�

4 17/03-19/947844/27-03-19 35,025 കേലാ	ര്ഡ്സം� നഴ്സ്റി, വയംന	P�

ആകെ� 2,01,825/- രൂപ

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  പുറിത്തുനന്ന�  കെചP�ള്  വ	ങ്ങ  വല്ക്കുവ	ന്
പ	Pകെല്ലന്നു�  കൈതീ�ൾ  ഉൽപ്പ്	|പ്പ്ക്കുവ	ൻ  ആവശാ+7	യം  7	തൃവൃക്ഷങ്ങൾ/
കെചP�ള്  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായംൽ  ഇല്ല	തീരക്കുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്  7	ത്രം�
ഗുണ്കേ7ന്7  ഉറിപ്പ്	ക്ക  7	തൃകെചP�ള്  വ	ങ്ങ	കെ7ന്നു�  ആയംവയംല്  നന്ന�
കൂടുതീല്  കെചP�ള്  ഉല്പ്പ്	|ന�  നPQ  ആവശാ+ക്ക	ര്ക്ക�
നല്�	വുംന്നതീ	കെണ്ന്നു�  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  7	നmല്  കൃതീ+7	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�(കേപജി� നമ്പര്  29,  നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� എ മുതീല് എച്ച്�
വകെര). ഈ സം	ഹിചര+Qല്   നPJല് വസ്തുക്കള് സംm�	ര+ നഴ്സ്റിയംല്നകേന്ന	
7റ്റ്�  ഏജിന്സം�ളല്നകേന്ന	  വ	ങ്ങ  അടുQ  |വസംങ്ങളല്  തീകെന്ന
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP കേപരല് വല്പ്പ്ന നPത്തുന്നതീ� ആശാ	സം+7ല്ല. (ഭാ	ഗ� 1,
ഖണ്ഡി� 1-3-13 �	ണു�)

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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1-4-12-4 കെPന്ഡിര് നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

i)യു വ ഷിJറ്റ്� വ	ങ്ങല് 

പുതുക്കയം കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് പ്ര�	ര� 1 ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്കുകേ7ല് വരുന്ന
വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  കെPന്ഡിര്  നPപP�ള്  സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്
ചുവകെP  കേചര്ക്കുന്ന  വ	ങ്ങല്     കെPന്ഡിര്  നPപP�ള്  സംmJ�രക്ക	കെതീ
�mകേട്ട്ഷിന് വളച്ച്	ണ്� നPQയംരക്കുന്നതീ�. 

ബല് നമ്പര്/കെചക്ക�
നമ്പര് ഇന� സ്ഥാ	പന� തു�

04/09-18/
5996854/19-09-18

യു വ ഷിJറ്റ്�(40x25) കേപ	ള
ഹി�സം� ആവശാ+Qന�

സംകേയം	ണ്,
ആQ	ണ്ക്കല്

1,97,000/-

(ii)കുട്ട്�ളുകെP പ	ര്ക്ക� - പുല്Q�P നര്മ്മ്യു	ണ്�

സം.ഉ(പ)ന�.13/2012/PWD, തീയംതീ 01.02.2012 പ്ര�	ര� നലാവല് വന്ന കേ�രള
കെപ	തു7ര	7Q�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്ക്ക�  7തീയം	യം
കേയം	ഗ+തീയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ധാന്  തീയ്യാ	റി	ക്കയം  വശാ|7	യം  പ്ലാ	നും�,
എസ്റ്റംകേ7റ്റു�  ഉണ്ട	യംരകേക്കണ്ടതു�,  കെPന്ഡിര്  വളച്ച്�  പ്രവ �Q
ഏല്പ്പ്കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.  എന്ന	ല്  എ 1/941/2011/31-07-2018  -ാ	�  നമ്പര്
കേന	ട്ട്Jസം�  പ്ര�	ര�  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ച്ച്	ണ്�  പ്രവൃ Q  നPQയംരക്കുന്നതീ�.
പരസം+കെപ്പ്ടുQയം  �mകേട്ട്ഷിന്  കേന	ട്ട്Jസംലാ	�കെട്ട്  കെചകേയ്യാണ്ട  പ്രവൃQ
സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ഒന്നു�തീകേന്നയംല്ല.  കെചലാവുംവവരങ്ങള്  ചുവകെP
കെ�	ടുക്കുന്നു. 

ബല് നമ്പര്/കെചക്ക�
നമ്പര്

ഇന� സ്ഥാ	പന� തു�

27/02-19/821605/16-
02-19

കുട്ട്�ളുകെP പ	ര്ക്ക� - പുല്
Q�P നര്മ്മ്യു	ണ്�

സംകേയം	ണ്,
ആQ	ണ്ക്കല് 1,05,000/-
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കൂP	കെതീ  കേ7ല്  പര	7ര്ശാച്ച്  രണ്ടനQലും�  സ്ഥാ	പനവും7	യം
�ര	റുണ്ട	ക്കയംട്ട്ല്ല.   കുട്ട്�ളുകെP പ	ര്ക്കകെലാ പുല്Q�P ഒരു വര്ഷി� �ഴി 
ഞ്ഞകേപ്പ്	കേഴിക്കു�  നശാച്ച്രക്കു�യം	ണ്�.  പ്രവൃQ  നPQയം  സ്ഥാ	പനവും7	യം
�ര	റികേലാര്കെപ്പ്P	Qതുകെ�	ണ്ട�  അവര്ക്ക�  ഇതീല് യം	കെതീ	രു ബ	ദ്ധ+തീയു�
നലാനല്ക്കുന്നു7ല്ല.  ഇQര�  അപ	�തീ�ള്  ഭാ	വയംല്
ആവര്Qക്ക	തീരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-13  പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

1-4-13-1 സംJഡി� ഹിബ്ബ്� - സംJഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ� പ്ലാ	ന്റ്� നര്മ്മ്യുച്ച്ട്ട്ല്ല

പട്ട്	മ്പ  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  കേനതൃതീmQല്  നPത്തുന്ന
ക്രകേയംഷിന് ഓ2� സംJഡി� ഹിബ്ബ്� കേ2	ര് ഇന്ക്രJസം�ഗ� എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടന	യം
ഡിയംറികേക്ട്രിറ്റ്� ഓ2� ഓയംല് സംJഡി� കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്�  ,  ഗവ.ഓ2� ഇന്ത+ 1.50
കേ�	P  രൂപ  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അനുംവ|ക്കു�യുണ്ട	യം.  2016-17
മുതീല്  2018-19  വകെരയുള്ളാ  കേപ്ര	 ജിക്ടു  �	ലാ	വധാക്കുള്ളാല്  2500  �mന്റ്ല്
നര്Úഷ്ടം  ധാ	ന+ങ്ങളുകെP  ഉല്പ്പ്	|ന7	ണ്�  പ്രധാ	ന  ലാക്ഷ+�.  കൂP	കെതീ
കേ�ന്ദ്രQല് ധാ	ന+ങ്ങളുകെP സം�സ്ക്കരണ്Qനും� കേശാഖരണ്Qനും7	യം സംJഡി�
കേപ്ര	സംസം�ഗ� പ്ലാ	ന്റ്�  �� സംJഡി� കേസ്റ്റം	ര് നര്മ്മ്യുക്ക	ന് തു� വ�യംരുത്തു�യു�
നര്മ്മ്യുകേക്കണ്ടതീ	യം കെ�ട്ട്PQകെന്റ് 7	തീ ��	 പ്ലാ	ന് നല്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
കെ�ട്ട്Pനര്മ്മ്യു	ണ്Qന	യം  50  ലാക്ഷ�  രൂപയു�  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളലൂകെPയുള്ളാ  ധാ	കേന+	ല്പ്പ്	|നQന	യം  1  കേ�	P  രൂപയു7	ണ്�
നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്  കെ�ട്ട്P  നര്മ്മ്യു	ണ്Qന	യം  അനുംവ|ച്ച്  50
ലാക്ഷ� രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ P കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
അPസ്ഥാ	നസം��ര+വ�സംനQന	യം വJതീച്ചുനല്�യംരക്കുന്നു. 2ണ്ട�ഗ�
ഏജിന്സം    നര്കേÚശാച്ച് സംJഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ� പ്ലാ	ന്റ്� �� സംJഡി� കേസ്റ്റം	ര് P
കേ�ന്ദ്രQല് ഇതുവകെര  നര്മ്മ്യുച്ച്ട്ടു7ല്ല.  2ണ്ടങ്ങ� ഏജിന്സം നര്കേÚശാങ്ങള്
പ	ലാക്ക	കെതീയുള്ളാ  പദ്ധതീനര്വ്വഹിണ്Qനും� സം	മ്പQ� നPപP�ള്ക്കു�
വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്� (ഭാ	ഗ�-1, ഖണ്ഡി� 1-3-4 �	ണു�).
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1-4-13-2 കെപ്ര	ജിക്ട� ലാക്ഷ+� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല

ഡിയംറിക്ടര്  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  13.09.2018 കെലാ  R2/70597/05  ഉQരവ�
പ്ര�	ര�  8287-  ന	ഷിണ്ല്  കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്  7ഷിന്  കേ2	ര്  കൈôസംസം�
ആന്റ്� ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ലാ	ന്റ്�സം� എന്ന കെപ്ര	ജിക്ടന� 2018-19 വര്ഷികെQ ഭാരണ്
സം	കേങ്കിതീ�  അനും7തീ  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ആയംതീ�  പ്ര�	ര�  പട്ട്	മ്പ  പ്ര	കേ|ശാ�
ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  ഉത്പ	|ന  ലാക്ഷ+വും�  കൈ�വരച്ച്  ലാക്ഷ+വും�
തീ	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

ഇന� 2018-19
കെലാ ലാക്ഷ+�

2018-19 കെലാ
ഉത്പ	|ന�

കുരുമുള�� വള്ളാ�ള് - റൂട്ട്ഡി�
�ട്ട്�ങ്ങു�ള്

1,00,000
എണ്ണ�

92,145 എണ്ണ�

ഇഞ്ചിവQ� കൈറികേസം	മു�ള് 2.5 Pണ് 161 �.ഗ്രി	�

7ഞ്ഞള് വQ� കൈറികേസം	മു�ള് 2.5 Pണ് 2.069 Pണ്

മുള�� 0.10 �mന്റ്ല് 0

ജി	തീ ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� 250 എണ്ണ� 147 എണ്ണ�

ഗ്രി	മ്പൂ /ഓള്കൈô സംസം�
സംJഡി� ലാ�ഗു�ള്

1655 0

�റുവപ്പ്ട്ട്/�	സംയം/
�റികേവപ്പ്ലാകൈQ�ള്

5000 0

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന�  (നമ്പര് 3/30.08.2019)  7റുപPയം	യം
ഇഞ്ചി വQ� കൈറികേസം	മു�ള്,  7ഞ്ഞള് വQ� കൈറികേസം	മു�ള് മുതീലാ	യംവ
പ്രളയം�  മൂലാമുള്ളാ  കൃഷി  ന	ശാ�  �	രണ്7	ണ്�  ലാക്ഷ+�  കൈ�വരക്ക	ന്
�ഴിയം	തീരുന്നകെതീന്നു�,  �റുവപ്പ്ട്ട് ,�	സംയം,  ചല്ല  എന്നവ  കൃഷി
കെചയ്യുന്നകെല്ലന്നു�,  ഡി7	ന്റ്ലുംള്ളാ  കുറിവ�  �	രണ്�  �റികേവപ്പ്ലാകൈQ�ളുകെP
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കൃഷി  നPQയംകെല്ലന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ ജി	തീ  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്കെന്റ് വല്പാന
നPQയംരക്കുന്നതീ� കെസംറിക്കള്ച്ച്ര് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� മുകേഖനയം	ണ്�. 

കെപ്ര	ജിക്ടല്  നഷ്കര്ഷിച്ച്  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  ഉത്പ	|ന�
നPQ	തീരുന്നതീന�  കൃതീ+7	യം  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു�,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തീലാQല് തുPര് നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-14  �ശു7	വ� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, 7	Pക്കQറി

1-4-14-1 അധാ� നരക്കല് ചരക്ക� കേസംവന നകുതീ നല്�

ഇന്ത+	ഗവണ്കെ7ന്റ്കെന്റ്  ജി.എസം�.P  ��ണ്സംല്  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്
അനുംസംരച്ച്�  5% സം�ജിന+ നരക്കനും പ�ര� 12% നരക്കല് ചരക്കു കേസംവന
നകുതീ നല്� നPQയം   പര്കേച്ച്സംകെന്റ് വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ബല് നമ്പര്/
തീJയംതീ ഇന� സ്ഥാ	പന� ഇന്കേവ	യ്സം�

നമ്പര് തീJയംതീ തു�

2/01-2019 കേറി	ട്ട്റി വJഡി� സ്ലാ	ഷിര്
(കേപ്ര	.ന�.6631)

HIMCD,C-5,CB
GANG

7-01/19 9997

ഭാ	വയംല്  ഇQരQലുംളള  വ	ങ്ങലും�ള്  നPത്തുകേമ്പ	ള്  സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവും�ള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  ഇളവും�ള്  ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  ജി	ഗ്രിതീ
പുലാര്കേQണ്ടതീ	ണ്�.(ഭാ	ഗ� 1,ഖണ്ഡി� 1-3-11-3 �	ണു�)
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1-4-15  �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര� ,7ണ്ണുQ

1-4-15-1 സംm�	ര+കേനഴ്സ്റി�ളല് നന്നു� അലാങ്കി	രകെച്ച്P�ള് വ	ങ്ങ.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  7	നmല്,  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകേലാക്കുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്
സം�ബന്ധിച്ച്  സംര്ക്കുലാര്  എന്നവ  പ്ര�	ര�  സംm�	ര+  നഴ്സ്റി�ളല്  നന്ന�
നPJല്  വസ്തുക്കള്  വ	ങ്ങ  വല്പാന  നPQ	ന്  പ	Pകെല്ലന്നരകെക്ക,  6128
ശാJര്ഷി�Qല് പ്രവര്Qക്കുന്ന റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ് പ്രവര്Qനവും7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  അലാങ്കി	രകെച്ച്P�ള്  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  വശാ|വവരങ്ങള്  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സംm�	ര+ സ്ഥാ	പന� തു� സം ബ വ
നമ്പര്

1
ന	ഷിണ്ല് കേറി	സം� ഗ	ര്ഡിന്, 7ണ്ണുQ,

തീ	Pക്ക	രന് അഗ്രി.2	� 7ണ്ണുQ, കെബ�ഗലൂര്
ഗ	ര്ഡിന് 7ണ്ണുQ

30,970 120/06-18/
7/8/2018

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നര്കേÚശാങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	യം കേ7ല് വ	ങ്ങല് നPപPക്ക�
വശാ|J�രണ്� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�(ഭാ	ഗ� 1, ഖണ്ഡി� 1-3-13 �	ണു�).

1-4-15-2 കേഗ്രി ഡി� കെപ്ര	കേ7	ഷിന� സംകെôന്ഷിന് �	ലായംളവ� കൂP പരഗണ്ച്ചു
 അധാ� ആനുംകൂലാ+� തീരകെ� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�– .

എ  ആര്  എസം�  7ണ്ണുQയംകെലാ  ശ്രീJ  വനJതീ�  P.സം  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം  നയം7തീന	യംതീ�  18/1/2011  ലാ	ണ്�.  Pയം	ന്  10/2/12  -
29/2/12  വകെരയുള്ളാ  ഇരുപതു|വസംകെQ  സംകെôന്ഷിന്  �	ലായംളവ�  29-2-
2012 കെലാ  എ/162/12  നPപPക്ര7�  പ്ര�	ര�  ശൂന+കേവതീന	വധായം	യം  ആയം
ഉQരവട്ട്രുന്നു.  Pയം	ന�  8  വര്ഷികെQ  സം7യംബന്ധിതീ  ഹിയംര്കേഗ്രിഡിന�
7/2/18  തീJയംതീയംല്  7	ത്രം7	ണ്�  അര്ഹിതീയുള്ളാതീ�  (അPസ്ഥാ	ന  ശാമ്പള�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



257

21650/-). എന്ന	ല് 18/1/18 ന� തീകെന്ന കേഗ്രിഡി� കെപ്ര	കേ7	ഷിന് അനുംവ|ച്ച്തുവഴി
അധാ�� നല്�യം ആനുംകൂലാ+� തീരകെ� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-15-3 ആര് എ2� കേ7	ഡിലുംളള പ	ഡി 7ഷിന് പദ്ധതീ 7	തൃ�	പര�.

2012 -13  ല് ആര്.കെ�.വ.കൈവ  -യുകെP സം	മ്പQ� സംഹി	യംകേQ	ടുകുP
ആര�ഭാച്ച്  പ	ഡി  7ഷിന്  പദ്ധതീ  പൂര്QJ�രച്ച്കേപ്പ്	ള്  ബ	ക്ക  വന്ന  തു�
ഉപകേയം	ഗച്ച്�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  കേ7	ഡിലുംളള  പ	ഡി  7ഷിന്  പദ്ധതീ
ആര�ഭാക്കു�യുണ്ട	യം.  ആയംതീകെന്റ്  പ്രധാ	ന  ഉകേÚശാ  ലാക്ഷ+�  കെനല്ലകെന്റ്
സം7ഗ്രിവ�സംനവും�,  യംന്ത്രവത്�രണ്വും7	ണ്�.  തീ�ച്ചു� 7	തൃ�	പര7	യം ഈ
പദ്ധതീക്ക�  �Jഴില്  കെനല്  ഉത്പ	|നവും�  സം�ഭാരണ്വും�  7	ത്രം7ല്ല  7റ്റു
അനുംബന്ധി പ്രവര്Qനങ്ങളു� നPQവരുന്നു.

1) കേസ്റ്റംഷിനലുംള്ളാ യംന്ത്രങ്ങളുകെP റിപ്പ്യംര്

2) യംന്ത്രങ്ങളുകെP സംര്വ്വJസം�

3) കെചറിയം യംന്ത്രവത്�രണ് പരശാJലാന പരപ	P�ള്

4) കേസ്റ്റംഷിനല് വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQ യംന്ത്രങ്ങളുകെP വപണ്ന�

5)  കേസ്റ്റംഷിനകെലാ  യംന്ത്രങ്ങള്  മുകേഖന  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  നല്�  വരുന്ന
കേസംവനങ്ങള് കൂP ഉള്കെപ്പ്ടുQ ഉകേÚശാലാക്ഷ+ങ്ങള് 2013-14 ല് വപുലാJ�രച്ചു

6) �ര്ഷി�ര്ക്കുള്ളാ �സ്റ്റം7ര് കെ�യംര് സംര്വ്വJസം�

7)  �ര്ഷി�ര്ക്ക	യം  ആധുന�  രJതീയംലുംളള  കെനല്കൃഷി  ഉത്പ	|നQലും�
സം�ഭാരണ്Qലും� പരശാJലാന�.

8)കേ�	ള് നലാങ്ങളകെലാ  കൃഷി �	ര+ക്ഷ77	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ സംഹി	യം�.

മൂന്ന�  ലാക്ഷ�രൂപ  കേ�	ര്പ്പ്സം�  2ണ്ട	യം  ആര�ഭാച്ച്  ഈ  ആര്.എ2കെന്റ്
മൂലാധാന�  2015-16  ല്  14.923  ലാക്ഷ7	യം  ഉയംര്Q.  പുതീയം  യംന്ത്രങ്ങളുകെP
വ�സംനQന� ആവശാ+7	യം 2ണ്ട� ആര്.എ2ല് നന്ന� ഉപകേയം	ഗക്കു�യു�
ആതീ� നര്മ്മ്യുച്ച്� വപണ്ന� കെചയ്യുകേമ്പ	ള് ലാഭാക്കുന്ന തു� അതീകേലാക്കുതീകെന്ന
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തീരച്ച്�  അPക്കു�യു�  കെചയ്തുവരുന്നു.  2018  ല്  ഈ  കേസ്റ്റംഷിനല്  നന്നു�
വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQ  പുതീയം  കെനല്വQ	യം  7നുംരത്ന  �ര്ഷി�ര്ക്കPയംല്“ ”

വലായം പ്രച	ര�  കേനടു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  95-100  |വസം�  മൂപ്പുള്ളാ 7നുംരത്ന“ ”

ഒരുപരധാവകെര �JPങ്ങകേളയു� കേര	ഗങ്ങകേളയു� കെചറുത്തുനല്ക്കു�യു� ഏറ്റ്വും�
മുന്തയം വളവ	യം ഒരു കെഹിക്ടറില് 6-7 Pണ് വകെര ലാഭാ+7	ക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
തുPര്ന്ന�  ഈ  കെനല്ലകെന്റ്  ആവശാ+�തീ  വര്ദ്ധച്ച്തീന	ല്  �ര്ഷി�
പങ്കി	ളകേQ	കെP കെനല്ല� വത്തുത്പ	|ന പദ്ധതീ ഈ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടല്
ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യുണ്ട	യം.  2018-19  വര്ഷിQല്  എ�കേÚശാ�  5000  ഏക്കറില്
കൃഷികെചയ്യാ	നുംതീകുന്ന 180 Pണ് വQ� ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്� �ര്ഷി�ര്ക്ക� വതീരണ്�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  കേനതൃതീmQല്  മുളങ്കുന്നQ��	വ�,ഒളര
എന്നPങ്ങളകെലാ ഇ.എസം�.കെഎ ആശുപത്രംയംല് ഒരു ഏക്കകേറി	ള� സ്ഥാലാQ�
പച്ച്ക്കറികേQ	ട്ട്�  നര്മ്മ്യുച്ച്�  പരചരണ്�  നPQയംവ�യംല്  ഏ�കേ|ശാ�  8
ലാക്ഷ� രൂപ കേസംവന2Jസം	യം ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ�	ള്നലാങ്ങളല് ഇരപ്പു കൃഷി
ആര�ഭാക്കുന്നതീകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  7നുംരത്ന  വQ�  വതീരണ്�  കെചയ്തി�  “ ” 4500
Pണ് കെനല്ല� അധാ�7	യം ഉത്പ	|പ്പ്ച്ചു. 

പ്രളയം�	ലാQ� �ര്ഷി�ര്ക്ക� പ്രകേയം	ജിന�ര7	�  വധാ� പ്രവര്Qച്ച് ഈ
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടന�  2018-19  ല്  94.14  ലാക്ഷ� രൂപയുകെP കെചലാവല്  98.5
ലാക്ഷ�  രൂപ  വരു7	നവും�  ലാഭാക്കു�യുണ്ട	യം.  ഈ  പ	ഡി7ഷിന്  പദ്ധതീ,
തീങ്ങളുകേPതീ	യം  വ+തീയം	നങ്ങകേള	കെP  7റ്റു  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്  കൂP
7	തൃ�യം	ക്ക	വുംന്നതീ	കെണ്ന്ന� ഓഡിറ്റ്� നരJക്ഷക്കുന്നു.

1-4-15-4 പ	ഡി 7ഷിനല് നന്ന� കെചലാവ	ക്കയം തു� റിJക്കുപ്പ്�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�

 

പ	ഡി  7ഷിന്  (6371)കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  തീന്വര്ഷി  കെചലാവ�  9414437/-
രൂപയം	ണ്�.  ആയംതീല്  1.28  ലാക്ഷ� രൂപ റിJകെ2ന്കെ7ന്റ്�  &  കെPസ്റ്റംങ്ങ� ഒ	2�
കെ�.  എ.യു കേ�രസുരക്ഷ കേ�	ക്കനട്ട്� �യംകേമ്പഴ്സ്� എന്ന കേപ്ര	ജിക്ടന	യംട്ട്	ണ്�
കെചലാവുംകെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ�.  4.9.18  ന�  എ.ആര്  എസം�,  7ണ്ണുQയംല്  കെവച്ച്�
നPQയം  പ.എ�.ആര്.സം  7Jറ്റ്ങ്ങല്  ഈ  തു�  പ	ഡി  7ഷിന്
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(6371)കേപ്ര	ജിക്ടല്  നന്നു�  അനുംവ|ക്കു�യു�,  നബ	ര്ഡില്  നന്നു�  തു�
ലാഭാക്കുന്ന  മുറിയ്ക്ക്�  തീരച്ച്Pയ്ക്ക്ണ്കെ7ന്ന�  നര്കേÚശാക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
നബ	ര്ഡില്  നന്നു�  തു�  ലാഭാ+7	കുകേമ്പ	ള്  1.28  ലാക്ഷ�  രൂപ  തീരകെ�
അPവ	ക്ക വവര� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-16  വ	ഴിഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി

1-4-16-1 PഷിÊ �ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈQ�ളുകെP ഉല്പ്പ്	|ന� -�	ര+ക്ഷ77ല്ല

�ണ്ണ	റിയംകെലാ  Pഷി¡�ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈQ�ളുകെP  ഉത്പ	|നവും7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2014-15  മുതീല്  2018-19  വകെരയുള്ളാ  5  വര്ഷികെQ  ഉത്പ	|ന
വവരങ്ങള്  കേശാഖരക്കു�യുണ്ട	യം  .  ആയംതീ�  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  ഒകേര	
വര്ഷിവും�  വ	ഴികൈQ�ളുകെP  ഉത്പ	|ന�  കുറിഞ്ഞുവരുന്നതീ	യം	ണ്�
�	ണുന്നതീ�.  2014-15-ല്  89,910  വ	ഴികൈQ�ള	ണ്�  ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്കെതീങ്കില്,
2017-18 ല് അതീ�  42,954  ആയം കുറിഞ്ഞതീ	യം �	ണുന്നു.  കെ�.എ.യു-വകെന്റ്
�Jഴില് Pഷി¡ വ	ഴികൈQ�ളുകെP ഉത്പ	|ന� �	ര+ക്ഷ77	യം നPQകെപ്പ്ടുന്നു
എന്ന� അവ�	ശാകെപ്പ്ടുന്ന ഈ സ്ഥാ	പനQല് ഒകേന്ന	 രകേണ്ട	 ഇനങ്ങളല്
7	ത്രം7	ണ്�  കൂടുതീല് എണ്ണ�  ഉത്പ	|ന�  നPക്കുന്നതീ�.  2018-19  വര്ഷിQല്
കേനന്ത്രന� ,  ബഗ�എബ	�ഗ എന്നJ ഇനങ്ങള് 7	ത്രം7	ണ്� കൂടുതീല് ഉത്പ	|ന�
നPന്നട്ടുള്ളാതീ�.  7	ര്ക്കറ്റ്ല്  കൂടുതീല്  ഡി7	ന്റുള്ളാ  ഇനങ്ങള	യം  കേറി	ബസ്റ്റം,
കെചങ്ങ	ലാകേക്ക	Pന്,  ഞാ	ലാപ്പൂവന്,  കെചങ്കി|ള,  �|ള എന്നവയുകെP ഉത്പ	|ന�
ന	77	ത്രം7	ണ്�.

1)PഷിÊ �ള്ച്ച്ര് വ	ഴി�ളുകെP  5 വര്ഷിങ്ങളകെലാ ഉത്പ	|ന വവരങ്ങള് തീ	കെഴി
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ഇന�
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് PഷിÊ �ള്ച്ച്ര് കെചP�ളുകെP എണ്ണ�

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

കേനന്ത്രന് 13424 38625 14802 14949 25094

ഗ്രി	ന്റ്� കൈനന് 29129 19755 9785 3526 3648

കേറി	ബസ്റ്റം 14673 1904 0 0 0

ആറ്റുകേനന്ത്രന് 29 8151 180 0 4304

ഡിm	ര്2� �	വന്
ഡിഷി�

10764 39 383 0 439
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�|ള 15 297 588 580 83

പൂവന് 590 668 2182 4110 2848

ബഗ� എബ	�ഗ 5923 9 1867 1967 6159

കേപ	പ്പുലും 9679 10496 15748 5210 2215

യം�ഗ	മ്പ 943 671 2162 2790 3677

അമൃതീ� സം	ഗര് 4741 3406 1145 4426 0

കെചങ്ങ	ലാകേക്ക	Pന് 280 180 258 334

ഞാ	ലാപ്പൂവന് 95 286 606 870

ഡിm	ര്2� �ര്
പ്പൂരവള്ളാ

546 31 1211 0

സുഗന്ധി 64 0 15 1650

സംന്സംബ	ര് 273 0 176

7ന്കെഡി	ലാ 109 3287 1779

കെചങ്കി|ള 150 0 0

7കേഞ്ചിര കേനന്ത്രന് 19 2076

കേ�	ക്ക� കേ�	ണ് 30

ആകെ� 89910 85006 49871 42954 55382

Pഷി¡  �ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈQ�ളുകെP  ഉല്പാ	|ന�  �	ര+ക്ഷ77	ക്ക	ന്  കേവണ്ട
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-17  അകേഗ്രി	കേണ്	7�� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, ച	ലാക്കുP

1-4-17-1 �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്. 79,169/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

വവധാ സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്ന� �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ക്ക	കെതീ 15000/-രൂപയ്ക്ക്�
കേ7ല് വലാ വരുന്ന ര	സംവസ്തുക്കള് വ	ങ്ങയംതീകെന്റ് വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്
ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ബല് നമ്പര് ശാJര്ഷി�� തു� സ്ഥാ	പന�

1 0037/06-2018/559009/27-
06-19

6105  – ആര്
എ2�

37,823 ലാ	ബ� കെ�യംര്
കെ�7ക്കല്സം�, തൃശ്ശൂര്

2 0033/04-2018/558974/20-
04-18

6105  – ആര്
എ2� 20,106 കെ�7ന്റ്�, തൃശ്ശൂര്

3 0045/03-19/0757401/28-
03-19

20020 - പ്ലാ	ന് 21,240 ,,

ആകെ� 79,169

 

ആകെ�  79,169/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ചു  നPQയം  വ	ങ്ങല്  നPപP�കെള
സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qന�  (8/14-11-19)  ലാഭാ+7	ക്കയം
7റുപPയംല് കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി� കെവള്ളാ	നക്കരയുകെP കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്O	ക്റ്റ്�
പ്ര�	ര7	ണ്�  വ	ങ്ങല്  നPQയംകെതീന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്റ്റം	റുകെP  നമ്പര്  ജിഎ/പ/13791/2017  /04-10-2017
ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �Jഴിലുംള്ളാ  എകെതീങ്കിലും�
സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്O	ക്റ്റ്�  7റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  ബ	ധാ�7ല്ല
എന്ന�  കൃതീ+7	യം  നര്കേÚശാക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ  നര്കേÚശാ�  നലാനല്കേക്ക
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കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്തു പ്ര�	ര� വ	ങ്ങയം ഇനQലുംള്ളാ 79,169/-രൂപയുകെP കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-17-2 വല്പ്പ്ന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് -പ്ര	ഥാ7� വവരങ്ങള് ലാഭാ+7ല്ല

കേ�ന്ദ്രQല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  USAIM  ലൂകെPയം	ണ്�
വല്പ്പ്ന  നPത്തുന്നതീ�.എന്ന	ല്  കേസ്റ്റം	ക്ക�,  വല്പ്പ്ന  സം�ബന്ധിച്ച്
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് ഇതീല് ലാഭാ+7ല്ല. 7	നmലാ	യം എഴുതീ സൂക്ഷക്കുന്ന റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് നന്നു� USAIM- ല് നല്�യംതീ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQ
അതീതീ�  ഇനങ്ങളല്  കുറിവ�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  USAIM  ല്
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQ ഈ ഇനങ്ങളുകെP മുന്നരപ്പ്�,  വരവ�,  വല്പ്പ്ന,  നJക്കയംരപ്പ്�
എന്നവ  വ+ക്ത7	ക്കുന്ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള്  ലാഭാ+7ല്ല.  വര്ഷി	വസം	ന�  ഇതീകെന്റ്
ഹി	ര്ഡ്കേ�	പ്പ്  എടുQ�  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ  സൂക്ഷച്ച്ട്ടു7ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട�
തീകെന്ന  കേ�ന്ദ്രQകെലാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�-  വല്പ്പ്ന-  നJക്കയംരപ്പു�ള്
പരകേശാ	ധാക്കുവ	നും�  സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.  കൂP	കെതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക�  കേ�	ഡുനല്
�യംരക്കുന്നതു� അശാ	സ്ത്രJയം7	ണ്�. ഇക്ക	ര+� അPയംന്തര7	യം പരകേശാ	ധാച്ച്�
ആവശാ+7	യം പരഹി	രനPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-17-3 ബജിറ്റ്ല് ഉള്കെപ്പ്P	തുള്ളാ കെചലാവും�ള്

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  നന്ന�
വല്പ്പ്നക്ക	യം വ	ങ്ങയം ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം	ണ്�
വലാ  നല്�യംരക്കുന്നതീ�.  ഈ  ഇനQല്  694,774/-  രൂപ
നല്�യംട്ടുമുണ്ട�(വശാ|	�ശാങ്ങള് യൂ2	സ്റ്റം�  ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്ലും�,  കേസ്റ്റംഷിന്  ഓഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്�നമ്പര്.കെ�  എസം�  എ(എ.ജി.യു)  എ 1
1270./2019/01-01-2020  ഖണ്ഡി�  3-4 ലും�  ലാഭാ+7	ണ്�).  ഇതീ�  ഇകേന്റ്ണ്ല്
കേപയ്കെ7ന്റ്� ആയംതീന	ല് ബജിറ്റ്� അ�ഗJ�	ര� ആവശാ+7ല്ല	കെതീ വരുന്നുണ്ട�.
കൂP	കെതീ  ആയംതീ�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  P  ശാJര്ഷി�Qലുംള്ളാ  കെചലാവ	യം
ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  കെചയ്യുന്നല്ല.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  നന്നുള്ളാ  വറ്റുവരവ	�കെട്ട്
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റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ് വരവ	യം  �ണ്ക്ക	ക്കുന്നുമുണ്ട�.  കെചലാവ�  ബജിറ്റ്ല്
ഉള്കെപ്പ്P	തീരക്കു�യു�/വരവ�  കെതീറ്റ്	യം  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യു�യു�  കെചയ്യുന്ന
അപ	�തീ പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-17-4 കേലാബര് കെചലാവും�ളു� ആഭാ+ന്തര വരു7	നവും�.

2018-19  സം	മ്പQ� വര്ഷിQകെലാ  കേലാബര്  കെചലാവും�ളു�  കേ�ന്ദ്രQകെലാ
ആഭാ+ന്തര വരു7	നവും� തീമ്മ്യുല് വലായം വ+തീ+	സം� നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  2	�
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  കേലാബര്  ഇനQല്  ഗണ്+7	യം  തു�
കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ള്  തീ|നുംസംരണ്7	യം  ആഭാ+ന്തരവരു7	ന�  ലാഭാ+7	വുംന്നല്ല.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചർക്കുന്നു.

കേലാബര് കെചലാവും�ള്

സ്ഥാര കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്(141) 68,60,516

�	ഷിmല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്(142) 27,42,084

ആകെ� 96,02,600

 ആഭാ+ന്തര വരവ� (യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്) 3,76,649

ഈ അപ	�തീ പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതീ	ണ്�. 
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1-4-18  സുഗന്ധി-ഔഷിധാസംസം+ ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
ഓPക്ക	ലാ

1-4-18-1 കെ7  ഡിക്കല് അഡിm	ന്സം� ക്ര7J�രയ്ക്ക്ല്- തീരകെ� അPച്ച് തു�
കുറിവ� കെചയ്യാ	കെതീ അഡിm	ന്സം� തു� മുഴുവന	യു� കെചലാവ	യം

അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യുന്നു.

സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	റുകെP  22/01/2018-കെലാ  GA/F1/1689/18  കെലാ
ഉQരവും പ്ര�	ര� സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം ശ്രീJ.രവ എന് സം -യ്ക്ക്�  50000/-
രൂപ  കെ7  ഡിക്കല്  അ ഡിm	ന്സം�  അനുംവ|ച്ചുനല്�യംരുന്നു.  എന്ന	ല്  ഈ
തു�യംല്  നന്ന�  40260/  രൂപ  ശ്രീJ.  രവ  തീരകെ�  അPച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
അഡിm	ന്സം� ക്ര7J�രച്ച്കേപ്പ്	ള് അനുംവ|ച്ച് തു�യംല് നന്ന� തീരകെ� അPച്ച്
തു� കുറിവ� കെചയ്യാ	കെതീ അഡിm	ന്സം� തു� മുഴുവന	യു� കെചലാവ	യം അക്ക�ണ്ട�
കെചയ്യു�യം	ണുണ്ട	യംതീ�.  തീരകെ�  അPച്ച്  തു�  �ഴിച്ചുള്ളാ  തു�  7	ത്രം7	ണ്�
യംഥാ	ര്ത്ഥ കെചലാവ�.  അതീന	ല് അഡിm	ന്സം� ക്ര7J�രയ്ക്കുകേമ്പ	ള് തീരച്ച്Pച്ച്
തു�  കൈ7നസം�  എന്Oയം	യം	ണ്�  അഡിm	ന്സം�  അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്�  ബല്ലല്
കേരഖകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു� എകെക്ക�ണ്ട� കെചകേയ്യാണ്ടതു�. അങ്ങകെന കെചയ്യാ	Qതീ� മൂലാ�
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  കെചലാവ�  തു�  യംഥാ	ര്ത്ഥ  കെചലാവും  തു�കേയംക്ക	ള്
40260/- രൂപ അധാ�7	ണ്�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 
നമ്പര്

അഡിm	ന്സം�
അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റി�

ബല് നമ്പര്/തീJയംതീ

അഡിm	ന്സം�
വശാ|	�ശാങ്ങള്.

അഡിm	ന്
സം� തു�

തീരകെ�
അPച്ച്തീ�

യംഥാ	ര്ത്ഥ
കെചലാവ�

1 004/06-18-30/06/2018
കെ7 ഡിക്കല്

അഡിm	ന്സം�
50000 40260 9740

കേ7ല് അപ	�തീ പരഹിരച്ച്� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� കൃതീ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-18-2 യുകെസംയം� ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള്

  

2014  മുതീല്  തീകെന്ന  വല്പാനയുകെP  അക്ക�ണ്ടങ്ങന	യം  യുകെസംയം�
ഉപകേയം	ഗ ച്ചുവരുന്ന  കേ�ന്ദ്ര7	ണ്തീ�.  കേസം	കെഫ്റ്റ്mയംറികെന്റ്  ഉപകേയം	ഗQല്
ഒ	ഡിറ്റ്� �കെണ്ടQയം അപ	�ങ്ങള് തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

(i)  യുകെസംയം�-ല്  നന്നു  ലാഭാക്കുന്ന  |ന	ന്ത+റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ  തു�യു�  ��ണ്ടര്
കേ2	യംലാകെലാ  തു�യു�  തീമ്മ്യുല്  പലാകേപ്പ്	ഴു�  കെപ	രുQകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  യംഥാ	ര്
ത്ഥQല്  വല്പ്പ്ന  നPQയം  വസ്തുക്കളുകെP  മൂലാ+�  |ന	ന്ത+റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ
തു�യം	കെണ്ങ്കിലും�  ��ണ്ടര്  കേ2	യംലാകെലാ  ആകെ�  തു�  കൂടുതീലാ	യം
�	ണുന്നതീകെന്റ് ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

രശാJതീ
നമ്പര്,തീയംതീ

|ന	ന്ത+റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്കെലാ തു�

��ണ്ടര്
കേ2	യംലാകെലാ തു� വ+തീ+	സം�

1. 4529/04.10.2019 40 68 28

2. 5149/22.10.2019 160 200 40

(ii).  യുകെസംയം�-ല്  നന്നു  ലാഭാക്കുന്ന  �+	ഷി�  കെ7കേമ്മ്യു	  നമ്പറു�ള്  ��ണ്ടര്
കേ2	യംലാല് തുPര്ച്ച്യം	യം വരുന്നല്ല.

ഉ|	. 1:

22.10.2019  -കെലാ  |ന	ന്ത+റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  �+	ഷി�  കെ7കേമ്മ്യു	  നമ്പറു�ള്
തുPര്ച്ച്യം	ണ്�.എന്ന	ല്  ��ണ്ടര്  കേ2	യംലാല്  P  നമ്പറു�ള്  തുPര്ച്ച്യം	യം
വരുന്നല്ല. 5137/2019 കേശാഷി� 5139/2019 ആണ്� വന്നരക്കുന്നതീ�.

ഉ|	. 2:

04.10.2019  -കെലാ  |ന	ന്ത+റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  �+	ഷി�  കെ7കേമ്മ്യു	  നമ്പറു�ള്
തുPര്ച്ച്യം	ണ്�.എന്ന	ല്  ��ണ്ടര്  കേ2	യംലാല്  P  നമ്പറു�ള്  തുPര്ച്ച്യം	യം
വരുന്നല്ല.  4503/2019  കേശാഷി�4505 ഉ�  4508  നും  കേശാഷി�  4510  ഉ�  4514  നും
കേശാഷി�  4516 ഉ� ആണ്� വന്നരക്കുന്നതീ�.  കേ7ല് �കെണ്ടQയം യൂകെസംയം�    
അപ	�ങ്ങള് പരഹിരക്ക	നുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-18-3 അവ�	ശാമുന്നയംക്ക	കെതീ കേശാഷിക്കുന്ന  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റു�ള് മുതീല്
ക്കൂകേട്ട്ണ്ടതീ	ണ്�.

മൂന്നു  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQനുംകേശാഷിവും�  കേ�ന്ദ്രQല്
അവ�	ശാമുന്നയംക്ക	കെതീ കേശാഷിക്കുന്ന നകേക്ഷപങ്ങളുകെP (Unclaimed Deposits)
വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

നകേക്ഷപ
ത്തു�

രശാJതീ
നമ്പര്/തീJയം

തീ
സ്ഥാ	പന� കേപ്ര	ജിക്ട� വവര� റി7	ര്ക്സി�

1 8,000 21/56446
30/05/2014

M/s.Millipore
India Pvt.Ltd

Supply of water
Purification System

100 Crore
Project.

2 1,26,000
10/56446
21/05/2014

M/s. Perkin
Elmer India Pvt

Ltd.

Supply of Inductivity
coupled Plasma

Mass spectrometer

100 Crore
project.

കേ�രള	  2ന	ല്ഷി+ല്  കേ�	 ഡി�  വ	ള+�  ഒന്ന�  റൂള്  282  പ്ര�	ര�  മൂന്ന�
പൂര്ണ്ണസം	മ്പQ�  വര്ഷിQനുംകേശാഷിവും�  അവ�	ശാമുന്നയംക്ക	കെതീ
കേശാഷിക്കുന്ന റിവന¡ കെഡികേപ്പ്	സംറ്റു�ള് മുതീല് കൂട്ട്	വുംന്നതീ	ണ്�. ഇതീനുംസംരച്ച്�
കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് നകേക്ഷപങ്ങള് സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ടകേലായ്ക്ക്� ��പ�.കേO	ളറുകെP
അനുംവ	 |കേQ	കെP മുതീല്ക്കൂട്ട്	നുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-18-4 USAIM റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് ലാഭാ+7ല്ല

കേ�ന്ദ്രQല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന/7റ്റ്�  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  നന്നു�
(കെ�.എ.യു)വ	ങ്ങുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  USAIM-  ലൂകെPയം	ണ്�  വല്പ്പ്ന
നPത്തുന്നതീ�.എന്ന	ല് കേസ്റ്റം	ക്ക�, വല്പ്പ്ന സം�ബന്ധിച്ച് റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് ഇതീല്
ലാഭാ+7ല്ല. 7	നmലാ	യം എഴുതീ സൂക്ഷക്കുന്ന കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില് നന്നു� USAIM-
കേലാക്ക� നല്�യംതീ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQ	കെതീയം	ണ്� അതീതീ� ഇനങ്ങളല് കുറിവ�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  USAIM  -ലൂകെP  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQ  P  ഇനങ്ങളുകെP
മുന്നരപ്പ്�,  വരവ�,  വല്പ്പ്ന,  നJക്കയംരപ്പ്�  എന്നവ  വ+ക്ത7	ക്കുന്ന  റികേപ്പ്	ര്
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ട്ടു�ള്  ലാഭാ+7ല്ല.  വര്ഷി	വസം	ന�  ഇതീകെന്റ്  ഹി	ര്ഡ്കേ�	പ്പ്  എടുQ�
സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ  സൂക്ഷച്ച്ട്ടു7ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  P  കേ�ന്ദ്രQകെലാ
കേസ്റ്റം	ക്ക�-  വല്പ്പ്ന-  നJക്കയംരപ്പു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുവ	നും�  സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെP  ഹി	ര്ഡ്കേ�	പ്പ്  എടുQ�  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ
സൂക്ഷക്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള് സംm�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-18-5 വലാ കൂPയം ഉപ�രണ്ങ്ങള് ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം �Pക്കുന്നു

ഓPക്ക	ലാ ആകേര	7	റ്റ്ക്ക� & കൈôസ്സ്സം� റികേസംര്ച്ച്� കെസംന്റ്റികെന്റ് 2018-19
വര്ഷികെQ  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  തീ	കെഴി  പറിയുന്ന
കെ7ഷിണ്റി�ള് ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം അവസ്ഥായംലാ	ണ്�.

1) അകേറ്റ്	7�� അബ്കേസം	ര്ബഷിന് കെôകേക്ട	 കേ2	കേട്ട്	7Jറ്റ്ര്

വവധാ  �	ര്ഷി�  കെകെജിവ  പഥാ	ര്ത്ഥങ്ങളല്  അPങ്ങയംരക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മമൂലാ�ങ്ങള്,  അപ�P�	ര�ള	യം  ഘനകേലാ	ഹിങ്ങള്  എന്നവയുകെP
അളവ� പരകേശാ	ധാക്ക	നുംള്ളാ ഉപ�രണ്�.

ചത്രം�:
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2)കെകെബനറി കേഗ്രിഡിയംന്റ്� എച്ച്�.പ.സം.എല്

ഔഷിധാ സംസം+ങ്ങളലും� സുഗന്ധി സംസം+ങ്ങളലും� അPങ്ങയംട്ടുളള പ്രകേയം	ജിന
പ്ര|7	യം  ര	സംവസ്തുക്കള്  ഏകെതീല്ല	കെ7ന്നറിയുന്നതീനും�  അവയുകെP
അളവറിയുന്നതീനും7	യം ഉപകേയം	ഗക്കുന്നു.

ചത്രം�:

3)കെസം7കേപ്ര	പ്പ്�  എച്ച്�.പ.സം.എല്-  കെചP�ള ല്  അPങ്ങയംട്ടുളള
ര	സംവസ്തുക്കള്  പഠന	ര്ത്ഥ�  കേവര്തീരകെച്ച്ടുക്കുന്നതീനും�  കേശാഖരക്കുന്നതീനും�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നു.
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ചത്രം�:

കേ7ല് ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെP വലാ,  സ്ഥാ	പന� എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ഉപ�രണ്� കെചലാവ� തു�
സ്ഥാ	പച്ച്
തീJയംതീ

പ്രവര്Qനരഹിതീ7	യം
തീJയംതീ /വര്ഷി�

1
അകേറ്റ്	7�� അബ്കേസം	ര്ബ്ഷിന്

കെôകേക്ട	 കേ2	കേട്ട്	7Jറ്റ്ര്
21,24,549/- 24/06/2008 4/2016

2
കെകെബനറി കേഗ്രിഡിയംന്റ്�

എച്ച്�.പ.സം.എല്
11,24,354/- 2/11/07 06/2019

3 കെസം7കേപ്ര	പ്പ്� എച്ച്�.പ.സം.എല് 10,61,309/- 2/10/95 6/19

2ണ്ടകെന്റ്  അപര+	പ്തിതീ  കെ�	ണ്ട	ണ്�  പ്രവര്Qന  രഹിതീ7	യം
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  സംര്വ്വJസം�  കെചയ്യുവ	ന്  സം	ധാക്ക	Qതീ�  എന്ന	ണ്�  ഇതീ�
സം�ബന്ധിച്ച് ഒ	ഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qനും ലാഭാച്ച് 7റുപP. കേ7ല് ഉപ�രണ്ങ്ങള്
സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ദരുകെP  പരകേശാ	ധാനക്ക�  വകേധായം7	യം  വJണ്ടു�  പ്രവര്Qന
സംജ്ജ്7	ക്കുവ	ന്  �ഴിയുകേ7	  എന്ന�  �കെണ്ടQ	നുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-19  കെനല്ലുഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ

1-4-19-1  ഓ2Jസം� ബുക്കകേലായു� ബ	ങ്കി� ബുക്കകേലായു� നJക്കയംരുപ്പു�ളുകെP
വ	ര്ഷി� കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQല്- അപ	�തീ�ള്.

31.03.2019 കെലാ ഓ2Jസം� ബുക്ക� നJക്കയംരുപ്പു� ബ	ങ്കി� ബുക്ക� നJക്കയംരപ്പുÄ�
തീമ്മ്യുലുംള്ളാ  വ+തീ+	സം7	യം  യൂ2	സ്റ്റംകെലാ  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q
കെഡിബറ്റ്�/കെക്രഡിറ്റു�ളുകെP   വ	ര്ഷി�പത്രം�യംല്  (UFAST   Annual  not–
reconciled  debits/not  reconciled  credits)  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്ന
വവരങ്ങളല് തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�ങ്ങള് �	ണുന്നു.

i)  ഓ2Jസം�  ബുക്കല് സം	ങ്കില്പ്പ്�കെച്ച്ലാവ�  ബുക്ക�  കെചയ്യു�യു�  ആയംതീകെന്റ്
,സം	ങ്കില്പാ� കെചക്ക�  not reconciled credits  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്തിരക്കുന്നു.
ഇQര� ഇല്ല	കെചക്കു�കെള പന്നP� �	ലാ	വധാ �ഴിഞ്ഞവ എന്ന വഭാ	ഗQല്
ഉള്കെപ്പ്ടുQ ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� തീരകെ� വരവ� വയ്ക്കുന്നു.  കെചക്ക�
എഴുതീയം  കേശാഷി�  /  കെചലാവ	യം  ഒരു  തു�  യൂ2	സ്റ്റംല്  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്തി
കേശാഷി�,  ആ  തു�യ്ക്ക്�  എങ്ങകെന  കെചലാവ�  �കെണ്ടQ	�  എന്ന�  പന്നJP�
തീJരു7	നകെ7ടുക്കുന്ന  ഒരവസ്ഥായം	ണ്�  ഇവകെP  സം�ജി	തീ7	കുന്നതീ�.  ഇQര�
നPപP�ള് തീ�ച്ചു� ക്ര7വരുദ്ധ7	ണ്�.

കേ7ല്പ്പ്റിയു� വധാമുള്ളാ കെചലാവും�ള്ക്ക� ഉ|	ഹിരണ്� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് കെചക്ക�
നമ്പര്/തീJയംതീ തു� റി7	ര്ക്സി� 

57001509616
(PRIME) 174807/31.03.2018 37017

യംഥാ	ര്ത്ഥQല്
കെചക്ക�എഴുതീയംട്ട്ല്ല.

നലാവലും� not reconciled credits
ആയം �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു. 

,, നമ്പര് ഇല്ല
/27.03.2018 580 ,,
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ii)  വവധാ  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2011-12  സം	മ്പQ�
വര്ഷി�  മുതീലുംള്ളാ  പലാ  തു��ളു�  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q  കെഡിബറ്റ്�  /കെക്രഡിറ്റ്�
ആയം  നലാവലും�  �	ണ്ച്ചു  വരുന്നു.  ഇതീ�  എന്ത	കെണ്ന്ന�  �കെണ്ടQ
തീരുQലും�ള് വരുQ ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അക്ക�ണ്ടല് ന	ളതുവകെര ബുക്ക� കെചയ്തു
�	ണുന്നല്ല.  31.03.2019  കെലാ  ഇQര�  തു��ളുകെP  വശാ|	�ശാങ്ങള്  തീ	കെഴി
കേചര്ക്കുന്നു. 

അക്ക�ണ്ട�
നമ്പര്

കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQ	Q കെഡിബറ്റ്� കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQ	Qകെക്രഡിറ്റ്� 

കെചക്ക� നമ്പര് തീJയംതീ തു�
കെചക്ക� 
നമ്പര്

തീJയംതീ തു�

67172282876
(RF)

197561 30.3.12 150000 - 19.9.18 1955

നമ്പര് ഇല്ല 24.11.15 121

799311 19.6.18 8835

57001509616
(PRIME)

നമ്പര് ഇല്ല 2.4.18 46035

- 23.1.18 10000

- 27.3.18 580

174806 31.3.18 46035

123 31.3.18 465

174807 31.3.18 37071

67179069427
( RF)

നമ്പര് ഇല്ല 19.9.18 1955

67104826012
(RF)

123 31.3.18 465

67368701320
(RF)

നമ്പര് ഇല്ല 30.3.17 275

കേ7ല്പ്പ്റിയുന്ന  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q  കെഡിബറ്റു�ളു�  /കെക്രഡിറ്റു�ളു�
എന്ത	കെണ്ന്ന� സം�ബന്ധിച്ച്� വ+ക്ത7	യം വശാ|J�രണ്� കേരഖ�ള് സംഹിതീ�
ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു�,  തീരുQല് എന്O  മുകേഖന  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�
തു��ള് ബുക്ക� കെചകേയ്യാണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-20  ഏലാഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പ	മ്പ	ടുമ്പ	റി

1-4-20-1 ഡിJപ്പ്� ഫ്രJസംര് - വ	ങ്ങല് അനും7തീ ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല; 55,125/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

 Strengthening Research on Ginger & Turmeric,molecular markers for“
identifying Cardamom accessions [20048]  “എന്ന പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ടല് ബല്
നമ്പര്  106/03-19/7652816/30-03-19  പ്ര�	ര�  55,125/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�
എറിണ്	കുള� കേറി	ട്ട്�� ഇന്സ്ട്രുകെ7ന്റ്ല് നന്നു� ഡിJപ്പ്� ഫ്രJസംര് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�  റിസംര്ച്ച്�  അ�ഗJ�രച്ച്  (R8/6633/17/01-12-2017)
കേപ്ര	ജിക്ട�  കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  പ്ര�	ര�  കെജില്  കേഡി	��  സംസ്റ്റം�,ഡിജിറ്റ്ല്
അനലാറ്റ്ക്കല് കെവയംറ്റ്�ഗ� ബ	ലാന്സം� എന്നJ ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങ	ന	ണ്�
അനും7തീ     നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�. അ�ഗJ�രച്ച് കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാല് ഉള്കെപ്പ്P	Q
ഉപ�രണ്�  വ	ങ്ങയം  ഇനQല്  കെചലാവ	യം  55,125/-രൂപയുകെP  കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. 

1-4-20-2 �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ വ	ങ്ങലും�ള്-
1,31,640- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

2018-19  സം	മ്പQ� വര്ഷിQല് ലാ	ബ� ആവശാ+ങ്ങള്ക്ക	യം കെ�7ന്റ്�
തൃശ്ശൂരല് നന്നു� തുPര്ച്ച്യം	യം  ര	സം വസ്തുക്കള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീന	യം
1,31,640/-  രൂപ  വവധാ  വ	ങ്ങലും�ളലാ	യം  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  P
വ	ങ്ങലാല്  �mകേട്ട്ഷിന്  നPപP�ള്  സംmJ�രച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  തുPര്
ച്ച്യം	യം  വരുന്ന ആവശാ+�തീ �ണ്ക്ക	യം  ര	സംവസ്തുക്കളുകെP ഇന� തീരച്ച്�
സ്ഥാ	പനQന�  �mകേട്ട്ഷിന്  വളക്ക	വുംന്നതു�  കുറിവ�   �m	ട്ടു  കെചയ്തിവരു7	യം

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



274

കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്O	ക്ടല് ഏര്കെപ്പ്P	വുംന്നതു7	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്റ്റം	റുകെP
നമ്പര്  ജിഎ/പ/13791/2017  04-10-2017  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� �Jഴിലുംള്ളാ എകെതീങ്കിലും� സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്
O	ക്റ്റ്� 7റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� ബ	ധാ�7ല്ല എന്ന� കൃതീ+7	യം നര്കേÚശാക്കുന്നണ്ട�.
ഈ  ഒരു  നര്കേÚശാ�  നലാനല്കേക്ക  �mകേട്ട്ഷിന്  നPപP�ള്
സംmJ�രക്ക	കെതീയുള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ള്ക്ക�  കെചലാവ	യം  1,31,640/-  രൂപയുകെP
കെചലാവ�  തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു  (  ഭാ	ഗ�  1,
ഖണ്ഡി� 1-3-11-2 �	ണു�).

തീJയംതീ ബല് നമ്പര് തു�
20/6/2018 GNPT-0014/06-2018 13167
31/10/2018 GNPT-0029/10-2018 31557
08/3/2019 GNPT-0007/03-2019 7686
08/3/2019 GNPT-0008/03-2019 4618
30/3/2019 GNPT-0105/03-2019 14868
09/Jul/2018 GNPT-0008/07-2018 2474
31/Oct/2018 GNPT-0030/10-2018 13056
27/Feb/2019 GNPT-0028/02-2019 7089
24/Dec/2018 GNPT-0042/12-2018 2468
24/Dec/2018 GNPT-0043/12-2018 3149
30/Mar/2019 GNPT-0110/03-2019 921
30/Mar/2019 GNPT-0111/03-2019 1624
24/Dec/2018 GNPT-0040/12-2018 2643
24/Dec/2018 GNPT-0041/12-2018 11010
30/Mar/2019 GNPT-0112/03-2019 2178
30/Mar/2019 GNPT-0113/03-2019 5621
30/Mar/2019 GNPT-0114/03-2019 7511

ആകെ� 131640
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1-4-21  �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര� , തീരുവല്ല

1-4-20-1  �രമ്പ� ശാര്ക്കര കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറു�ളുകെP പരകേശാ	ധാന –
510 �.ഗ്രി	� �രമ്പ� കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവ�.

2018-19  വര്ഷികെQ  �രമ്പ�,  ശാര്ക്കര  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ള്
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  23.12.2019  ന�  1910  �.ഗ്രി	�  �രമ്പ�  ഷുഗര്കെ�യംന്
രജിസ്റ്റംര്  കേപജി�  ന�.16  ല്  നന്നു�  ജി	ഗറി  രജിസ്റ്റംര്  കേപജി�  ന�.113  കേലാക്ക�
7	റ്റ്യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ജി	ഗറി  രജിസ്റ്റംര്  കേപജി�  ന�.113  ല്  1400  �.ഗ്രി	�
�രമ്പ� 7	ത്രംകേ7 23.12.2019  ന� വരവ	യം കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQട്ടുളളൂ. 510 �.ഗ്രി	�
�രമ്പ�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  കുറിവ�  വന്നട്ടുണ്ട�.  510  �.ഗ്രി	�  �രമ്പകെന്റ്  7	ര്ക്കറ്റ്�
കേറിറ്റ്ന�  ആനുംപ	തീ�7	യം  തു�  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  2ണ്ടകേലാക്ക�  ഒടുക്കു
വരുകേQണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-22 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-22-1  ഖര7	ലാന+ സം�×രണ് പ്ലാ	ന്റ്� 2018-19 വര്ഷികെQ
പ്രവര്Qന റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�

 ഖര7	ലാന+  സം�×രണ്  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ്  2018-19  വര്ഷികെQ  പ്രവര്Qന�
സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി�
പ്ലാ	ന്റ്ല് 

കെചയ്യുÄന്ന കേവസ്റ്റംകെന്റ് 
അളവ�(�.ഗ്രി	�)

ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച് വളQകെന്റ് 
അളവ� (�.ഗ്രി	�)

ഏപ്രല് 2018 1773 369

കെ7യം� 2018 1212 248

ജൂണ് 2018 1358 301

ജൂകെകെലാ 2018 പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.

ആഗസ്റ്റം� 2018 പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.

കെസംപ്റ്റ്�ബര്
2018

പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഒകേക്ട	ബര് 2018 പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.

നവ�ബര് 2018 പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഡിസം�ബര് 2018 2592 292

ജിനുംവര 2019 1322 300

കെ2ബ്രുവര 2019 1568 324

7	ര്ച്ച്� 2019 1184 236

ആകെ� 11009 2070
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2	ക്ടറിJസം�  &  കേബ	യംകേലാഴ്സ്�  വകുപ്പ്കെന്റ് അനും7തീ  ലാഭാ+7	�	Qതീന	ല്
2018  ജൂകെകെലാ മുതീല്  2018 നവ�ബര് വകെര  5  7	സം� പ്ലാ	ന്റ്� പ്രവര്Qച്ച്ട്ട്ല്ല.
ഈ  �	ലായംളവല്  ശാര	ശാര  52  �.ഗ്രി	�  7	ലാന+�  7	ത്രം7	ണ്�  പ്രതീ|ന�
(പ്ലാ	ന്റ്�പ്രവര്Qക്ക	Q 7	സംങ്ങള് ഒഴിവ	ക്കയം കേശാഷി�)  സം�×രച്ച്ട്ടുളളതീ�.
2017-18 വര്ഷികേQക്ക	ള് കൂടുതീല് 7	ലാന+� സം�×രച്ച്� വള�    നര്മ്മ്യുക്ക	ന്
ശ്രീ7ച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  ,  തൃപ്തി�ര7ല്ല.  പ്രതീ|ന�  1000  �.ഗ്രി	�  7	ലാന+�
സം�സ്ക്കരക്ക	ന്  കേശാഷിയുളള  പ്ലാ	ന്റ്ല്  കൂടുതീല്  7	ലാന+�  കേശാഖരച്ച്�
സം�×രക്കുന്നതീനുംകേവണ്ടയുളള നPപP�ള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 2017-18
ലും�  2	ക്ടറിJസം�  &  കേബ	യംകേലാഴ്സ്�  വകുപ്പ്കെന്റ് അനും7തീ ലാഭാ+7	�	Qതീന	ല്
7	സംങ്ങകേള	ള�  പ്ലാ	ന്റ്�  പ്രവര്Qപ്പ്ച്ച്രുന്നല്ല.  പ്ലാ	ന്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Qന�
തീPസ്സ്കെപ്പ്P	തീരക്ക	ന	യം  2	ക്ടറിJസം�  &  കേബ	യംകേലാഴ്സ്�  വകുപ്പ്ന�
സം7യംബന്ധിതീ7	യം  അകേപക്ഷ  സം7ര്പ്പ്ച്ച്�  അനും7തീ  വ	ങ്ങ	ന	യം
ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-22-2 കെ�ട്ട്P� പണ് പൂര്Qയം	കുന്നതീനും മുന്പ	യം ഉപ�രണ്ങ്ങള്
വ	ങ്ങ. 6,23,236/-രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

 

Plan  Project  on  Establishment  of  Techo  incubation  centre  for  the“
commercialisation  of  value  added  products  fromunder  exploited  fruits  &
Vegetables  എന്ന കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം കെ�ട്ട്P� പണ് ആര�ഭാച്ചുകെവങ്കിലും�
ന	ളതുവകെര  പൂര്QJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.എന്ന	ല്  2019  7	ര്ച്ച്�  7	സം�  നരവധാ
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  കേപ്ര	ജിക്ടകേലാക്ക	യം  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  വശാ|വവര�  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഉപ�രണ്Qകെന്റ് കേപര� വ�ച്ച്ര് നമ്പര് തു�(രൂപ)

1 വ	�Ê� പ	ക്ക�ഗ� കെ7ഷിJന് STSB 27/3-19 74550

2 ഫൂട്ട്� ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ഡി� പ	ക്ക�ഗ�
കെ7ഷിJന്

STSB 25/3-19 16800

3 �മ്പ¡ട്ട്ര് STSB 95/3-19 27900
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4 പ്രന്റ്ര് & യു.പ.എസം� STSB 96/3-19 19800

5 ജി¡സം� 2ല്ല�ഗ� കെ7ഷിJന് STSB 26/3-19 168000

6 വ	ട്ട്ര് ഡിസ്റ്റംകേല്ലഷിന് യൂണ്റ്റ്� STSB 24/3-19 40276 

7 ഓകേട്ട്	കേ�വ� STSB 97/3-19 69615

8 എല്.സം.ഡി കെപ്ര	ജിക്ടര് STSB 76/3-19 132309

9 ഐലാന്റ്� കേPബള് STSB 98/3-19 73986

ആകെ� 6,23,236/-

കെ�ട്ട്P�  പണ്  പൂര്Qയം	ക്ക  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  സൂക്ഷക്കുന്നതീനുംളള
അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+ങ്ങള്  ഒരുക്ക	കെതീ  6,23,236/-  രൂപ  കെചലാവ�  കെചയ്തി�
ഉപ�രണ്ങ്ങള് വ	ങ്ങ സൂക്ഷക്കുന്നതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� 9.07.2019 ന� നല്�യം
ഓഡിറ്റ്� ഓബ്ജക്ഷന് നമ്പര്.14 നും ലാഭാച്ച് 7റുപPയംല് ,2ണ്ട� നഷ്ടംകെപ്പ്ടുന്നതീന�
മുന്പ	യം  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങണ്കെ7ന്ന�  ഡിയംറിക്ടര്  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്�
അറിയംച്ച്തീകെന്റ് അPസ്ഥാ	നQലാ	ണ്� കെ�ട്ട്P�  പണ്പൂര്Qയം	ക്കുന്നതീന�
മുന്പ	യം  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങയംകെതീന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+ങ്ങള്  ഉറിപ്പുവരുQ	കെതീ  വന്  തു�  കെചലാവഴിച്ച്�  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
വ	ങ്ങയം  നPപP  ആശാ	സം+7ല്ല.  അPയംന്തര7	യം  കെ�ട്ട്Pനര്മ്മ്യു	ണ്�
പൂര്Qയം	ക്ക ഉപ�രണ്ങ്ങള് ഉപയുക്ത7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ ഇനQലുംള്ളാ
6,23,236/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-23   ന	ളകേ�ര ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ബ	ലാര	7പുര�

1-4-23-1 കേതീങ്ങ വളകെവടുQ� വല്പ്പ്ന നPത്തുന്നല്ല 

2018 ഒകേക്ട	ബര് 7	സംQന� കേശാഷി� കേസ്റ്റംഷിനല് കേതീങ്ങയുകെP വളകെവടുപ്പ്�
നPQയംട്ട്ല്ല.  കേഹി	ര്ട്ട്കേ�	ര്പ്പ്കെന്റ്  29.11.2018  കെലാ  എച്ച്�.പ.ഡി.സം/
ഡി.പ.സം/  സ്റ്റം	ള്/18-19  നമ്പര് �Q�  പ്ര�	ര�  കേതീങ്ങ�ള് �കേലാ	ഗ്രി	7ല്
ലാഭാ+7	ക്കണ്കെ7ന്ന�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു.  തുPര്ന്ന�  13.12.2018,  27.02.2019
തീJയംതീ�ളകെലാ  B.681/40-10  നമ്പര് �Q� പ്ര�	ര� ഈ വവര� ഡിയംറിക്ടര്
ഓ2�  എക്സ്റ്റംന്ഷികെന  അറിയംക്കു�യു�  ഡിയംറിക്ടര്  ഒ	2�  എക്സ്റ്റംന്ഷിന്,
14.03.2019  കെലാ  RI/682289/02  നമ്പര്  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  കേതീങ്ങ�ള്,
�കേലാ	ഗ്രി	7ല് വല്പ്പ്ന നPത്തുന്നതീ	കേണ്	 അകേതീ	 കെതീ	കേണ്ട	ടുകൂP വല്പ്പ്ന
നPത്തുന്നതീ	കേണ്	  അഭാ�	7+കെ7ന്ന�  പഠച്ച്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  കെചയ്യാ	ന	യം  ഒരു
�മ്മ്യുറ്റ്കെയം  നയം7ച്ചു.  ഇതീനPയംല്  30.03.2019.കെലാ     ന�.  KSCDC/ATL/
FARMS/2019 �Q� പ്ര�	ര� കേ�രള കേസ്റ്റംറ്റ്� കേ�	ക്കനട്ട്� ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� കേ�	ര്
പ്പ്കേറിഷിന് കെതീ	കേണ്ട	ടുകൂPയം കേതീങ്ങ�ള് സംmJ�രക്ക	കെ7ന്ന� അറിയംകെച്ച്ങ്കിലും�
തുPര്  നPപP�കെള	ന്നു�  സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  2017-18  കെലാ     ഇന്കേവ	യംസം�
രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� 6,16,245/- രൂപയ്ക്ക്� കേതീങ്ങ�ള്             കേഹി	ര്ട്ട്കേ�	ര്പ്പ്ന�
വല്പ്പ്ന നPQയംട്ടുണ്ട�.  2018  ഒകേക്ട	ബര് 7	സം� മുതീല്  25.05.2019  വകെര
വളകെവടുQ� വല്പ്പ്ന നPQ	Qതീന	ല് ഗണ്+7	യം നഷ്ടം7	ണ്� കേസ്റ്റംഷിന�
സം�ഭാവച്ച്ട്ടുളളതീ�.  കേതീങ്ങ�ളുകെP  വല്പ്പ്ന  കേസ്റ്റംഷികെന്റ്  മുഖ+  വരു7	ന7	ര്
ഗ്ഗ7	യംതീന	ല് ഈ വഷിയംQലുംണ്ട	യം അന	സ്ഥാക്ക� വശാ|J�രണ്� നല്
കേ�ണ്ടതു�, കേതീങ്ങ�ളുകെP സുഗ77	യം തുPര്വല്പ്പ്നയ്ക്ക്� കേവണ്ട നPപP�ള് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല്  സംmJ�രക്ക	നും�  നPപP�ള്
കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതീ	ണ്�. 
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1-4-23-2 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഭൂ7 വകേല്ലജി� കേരഖ�ളല് സംര്ക്ക	ര് പുറികേമ്പ	ക്ക�

ബ	ലാര	7പുര�  ന	ളJകേ�ര  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  കേബ്ല്യു	ക്ക�  ബ
പുരയംPQന� തീണ്ടകേപ്പ്ര് ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല	Qതീന	ല്,  അവP� വകേല്ലജി� ഓ2Jസം�
കേരഖ�ളല്  സംര്ക്ക	ര്  പുറികേമ്പ	ക്ക�  ഭു7യം	ണ്�.  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്
അധാJനതീയംല് കേ�	ട്ടു�	ല് വകേല്ലജില്  (കേബ്ല്യു	ക്ക�  എ)കേബ്ല്യു	ക്ക�  നമ്പര്  15-ല്
തീണ്ടകേപ്പ്ര് നമ്പര് ഒന്ന	യം സംര്കേവ്വ നമ്പര് 3/2 ല് 8 കെഹിക്ടര് 85 ആര് വസ്തുവും�
കെവങ്ങ	നൂര് വകേല്ലജില് (കേബ്ല്യു	ക്ക� ബ)  കേബ്ല്യു	ക്ക� നമ്പര് 31-ല് സംര്കേവ്വ നമ്പര്
177  ല്  5  കെഹിക്ടര്  48  ആര്  വസ്തുവും�  ഉണ്ട�.  ഇതീല്  കേബ്ല്യു	ക്ക�  നമ്പര്  ബ
പുരയംPQകെന്റ്  �ര�  2015-16  വര്ഷി�  മുതീല്  അPവ	ക്കയംട്ട്ല്ല.  �ര�
ഒടുക്ക	Qതീകെന്റ്  �	രണ്�  ആര	ഞ്ഞ�  നല്കിയം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിനുംള്ളാ
(ന�.2/25.05.2019)  7റുപPയംല്  റിJ  സംര്കേവ്വക്കു  കേശാഷി�  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	റുകെP കേപരല് തീണ്ടകേപ്പ്ര് പPച്ച്ട്ട്ല്ല	Qതീന	ല് ആ
വസ്തു  സംര്ക്ക	ര്  വ�  പുറികേമ്പ	ക്ക�  ഭൂ7യം	യംട്ട്	ണ്�  വകേല്ലജി�  ഓ2Jസം�
കേരഖ�ളല്  �	ണുന്നകെതീന്നു�,  P  വസ്തുവകെന്റ്  തീണ്ടകേപ്പ്ര്  പPക്കുന്നതീനുംള്ളാ
നPപP�ള് പുകേര	ഗ7ക്കുന്നതീ	യു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	റുകെP  24.9.2017  കെലാ  ജിഎ/
ഇ 2/10405/2017  നമ്പര് പരപത്രം� പ്ര�	ര�  സംര്ക്ക	ര് ഉQരവ�/അവ	ര് ഡി�
എന്നവയുകെP അPസ്ഥാ	നQല് സംര്ക്ക	രല് നന്ന� ഭൂ7  കെകെ�7	റിക്കട്ട്യം
കേസ്റ്റംഷിനും�ളുകെP  കേ7ധാ	വ�ള്,  ഭൂ7  സം�ബന്ധി7	യം  കേരഖ�ള്  റിവന¡
അധാകൃതീര്  നഷ്കര്ഷിക്കുന്ന  വധാ�  ലാഭാ+7	ക്കുന്നതീന	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ജില്ല	
�ളക്ടര്/തീഹിസംJല്|	ര്  എന്നവര്ക്ക�  അകേപക്ഷ  സം7ര്പ്പ്ച്ച്�  കേവണ്ട
നPപP�കെളടുക്കണ്കെ7ന്ന�  നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  പഴിയം സംര്കേവ്വ നമ്പര്  348  ല്
കെപട്ട്രുന്നതു�,  മുമ്പa  തീരുവല്ല�  വകേല്ലജി�  16655  തീണ്ടകേപ്പ്രല്
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്രുന്നതു7	യം  5.48  കെഹിക്ടര്  വസ്തുക്കള്,  തീരുവനന്തപുര�  ജില്ല	
�ളക്ടറുകെP  29.05.1982  കെലാ  ബ7/33592/81  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  ഇന�  7	റ്റ്�
വരുQ  കെവങ്ങ	നൂര്  വകേല്ലജി�  TP.7934  ആയം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
രജിസ്ട്രാ	ര്  കേപരല്  തീണ്ടകേപ്പ്ര്  പPച്ച്രുന്നുകെവന്നു�,  ആ  വസ്തു  റിJസംര്കേവ്വ
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ബ.റ്റ്.ആറില്  സംര്ക്ക	ര്  പുറികേമ്പ	ക്ക�  എന്ന�  കെതീറ്റ്	യം
കേചര്ത്തുകേപ	യംട്ടുളളതീ� തീരുQ നല്�ണ്കെ7ന്നു� അകേപക്ഷച്ച്� തീഹിസംല്|	ര്
(ഭൂകേരഖ)  കേ�	ട്ട്യ്ക്ക്��,  തീരുവനന്തപുര�  കേപര്ക്ക�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കേ7ധാ	വ
�Q� നല്�യംട്ടുണ്ട� (22.1.2019 കെലാ ബ 729/2008 നമ്പര് �Q�). വസ്തുവന�
തീണ്ടകേപ്പ്ര്  ലാഭാക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്  തീmരതീകെപ്പ്ടുത്തു�യു�
തീല്സം�ബന്ധി7	യം വവരങ്ങള്  �	ലാ�7	യം  ഓഡിറ്റ്കെന  അറിയംക്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-24 കെനല്ലുഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, 7കെങ്കി	മ്പ�

1-4-24-1 ചറികെ�ട്ട്� അനശ്ചതീ7	യം മുPങ്ങക്കPക്കുന്നു. കെസംന്റ്ര്
പ.ഡിബ്ല്യുÊ.ഡി-ക്ക� കൈ�7	റിയം 56,71,110/- രൂപയ്ക്ക്� വന്പലാശാ നഷ്ടം�

കേസ്റ്റംഷിനകെലാ  2	7നും  ചുറ്റു�  ചറികെ�ട്ടുന്നതീകേലാക്ക	യം  (Embankment)
25.05.2018-ന�  കൈ�7	റിയം  രജിസ്ട്രാ	റു�  CPWDയുകെP  കേ�	ട്ട്യം�  കെസംന്Oല്
ഡിവഷിന്  എക്സി�Êട്ട്Jവ�  എഞ്ചിനJയംറു�  തീമ്മ്യുല്  ധാ	രണ്	പത്രംQല്
ഒപ്പുകെവയ്ക്കു�യുമുണ്ട	യം.  71,08,000/-  രൂപയുകെP  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്	ണ്�  CPWD
തീയ്യാ	റി	ക്കയംതീ�.  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  വര്ക്ക�  എന്ന  രJതീയംല്  പ്രവൃQ
നര്വഹിക്കുന്നതീന	യം  കെപ്ര	2സംര്  &  കെഹിഡികെന്റ്  05.12.2018-കെലാ
A/705/2007 നമ്പര് ഉQരവ� പ്ര�	ര� 56,71,110/-  രൂപ CPWD-ക്ക� കൈ�7	റി
(കെചക്ക�  ന�.705940  തീJയംതീ  23.01.2019)  23.01.2019-ന�  തു�
കൈ�7	റികെയംങ്കിലും�  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവുംവകെര പ്രവൃQ ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഇതീ�
സം�ബന്ധിച്ച്�        നല്�യം 26.09.2019-കെലാ ഓഡിറ്റ്� ഒബ്ജക്ഷന് ന�.3 -നുംള്ളാ
7റുപPയംല്  ധാ	രണ്	പത്രം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  സം7യംപരധാകെയംക്കുറിച്ച്�  �ത്തു
മുകേഖനയു�  കേനരട്ടു�  നര്വ്വഹിണ്  ഏജിന്സംകെയം  നരവധാ  തീവണ്
ഓര്മ്മ്യുകെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടന്നു�  കു7ര��  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രQകെലാ  കെ�ട്ട്P  നര്മ്മ്യു	ണ്വും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നല്കുവ	നുംള്ളാ തു� ഈ 2ണ്ടല് നന്ന� അഡ്ജിസ്റ്റം� കെചയ്തിതീതീന	ന	ലാ	ണ്�
ചറികെ�ട്ട്� ആര�ഭാക്ക	Qകെതീന്നു� വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.

2019  കെ7യം� 7	സം� കേ�	ട്ട്യം�  CPWD  എക്സി�Êട്ട്Jവ� എഞ്ചിനJയംര് കു7ര��
പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�  അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�
അയംച്ച്  23(169)/KCD/2019/664  നമ്പര്  �Qലും�  കു7ര��  പ്ര	കേ|ശാ�
�	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�  നല്കുവ	നുംള്ളാ  തു�  ആര്.ആര്.എസം�
7കെങ്കി	മ്പ�  ചറികെ�ട്ട്ന	യം  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  കെചയ്തി  തു�യംല്  നന്നു�
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�കെണ്ടത്തു�യം	കെണ്ന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�  �Qകെന്റ്  പ�ര്പ്പ്�  22.08.2019-ന�
കെപ്ര	2സംര് & കെഹിഡിന� ഇ-കെ7യംല് മുകേഖന അയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ചറികെ�ട്ട്� അനശ്ചതീ7	യം മുPങ്ങയംതീന� പുറികേ7 ബ	ഹി+ ഏജിന്സംയുകെP
പക്കലുംള്ളാ അരകേക്ക	Pയംകേലാകെറി രൂപയുകെP പലാശാനഷ്ടംവും�           സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  കേസംവങ്ങസം�  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടലാ	കെണ്ങ്കില്  3.5%  നരക്കല്  56,71,110/-  രൂപയ്ക്ക്�  പ്രതീ7	സം�
16,540/-  രൂപ പലാശായംനQല് ലാഭാക്കു�.  അതീ	തീയംതീ� കെചക്ക� കൈ�7	റിയം
തീJയംതീയം	യം 23.01.2019 മുതീല് ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവ� വകെര ആകെ� 1,32,320/-
രൂപ  (16540 8)  പലാശായംനQല് നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്ന� �ണ്ക്ക	ക്ക	�.
ധാ	രണ്	  പത്രംQകെലാ  ഖണ്ഡി�  1  പ്ര�	ര�  4  7	സംQന��  പ്രവൃQ
പൂര്Qയം	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  വ+വസ്ഥാ  ലാ�ഘക്കകെപ്പ്ട്ട്തീന	ല്  നല്�യം  തു�
പലാശാസംഹിതീ�  തീരകെ�  ഈP	ക്ക	നുംള്ളാ  സംതീmര  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ട	തീ	ണ്�.

1-4-24-2 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല	Q ഉപ�രണ്ങ്ങള്

തീന്വര്ഷി�  സ്ഥാ	പനQലുംള്ളാ  വ	ഹിനങ്ങളുകേPയു�  ഉപ�രണ്ങ്ങളുകേPയു�
വവര� സം�ബന്ധിച്ച്� 14.01.2019 നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര് 2-ന�
18.01.2019-ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപPയംല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
പ്രവര്Qനക്ഷ77കെല്ലന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

1) പ്ലാ	ന്റ്� ബ്രJഡി�ഗ� & ജിനറ്റ്ക്സി� വഭാ	ഗ�

ക്ര7
നമ്പര്

വ	ഹിന�/
ഉപ�രണ്Qകെന്റ് കേപര�

കേ7	ഡില് / വ	ങ്ങയം വര്
ഷി�

എണ്ണ� നലാവകെലാ സ്ഥാതീ

1 �മ്പ¡ട്ട്ര് Acer 2010 1
റിപ്പ്യംര്

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

2 വJഡികേയം	 �+	7റി Canon DVC FS 2009 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

3
കൈറിസം� 7ല്ല�
ആക്സിസംറിJസം�

INDOSAW 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

4 കെôകേക്ട്രി	 കേ2	കേട്ട്	 7Jറ്റ്ര്
Spctroquant 14 Phro 300

2009
1

റിപ്പ്യംര്
കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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2) അകേഗ്രി	ണ്7 & കേസം	യംല് വഭാ	ഗ� 

ക്ര7
നമ്പര്

വ	ഹിന� /ഉപ�രണ്Qകെന്റ്
കേപര�

കേ7	ഡില് / വ	ങ്ങയം വര്
ഷി�

എണ്ണ� നലാവകെലാ സ്ഥാതീ

1 വ	ട്ട്ര് കെലാവല് റികേക്ക	ര്ഡിര്

Sultron Hydromet
System 2013

6
കുട്ട്ന	P� പ	കേക്കജില്

വ	ങ്ങയംതീ�

3) കേസ്റ്റംഷിന്

വ	ഹിന�/
ഉപ�രണ്Qകെന്റ് കേപര�

കേ7	ഡില് / വ	ങ്ങയം
വര്ഷി�

എണ്ണ� നലാവകെലാ സ്ഥാതീ

പ.സം ആക്റ്റ്� 386
എക്സി�.എക്സി�. 2008 2

എ.ഐ.സം.ആര്.പ സ്ക്കJ7ലുംളളതീ�

പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല	Q  ഉപ�രണ്ങ്ങളല്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  നPQ
ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  �ഴിയുന്നവ  അപ്ര�	ര�  ഉപകേയം	ഗക്ഷ77	കേക്കണ്ടതു�,
അല്ല	Qവ  കെഡിഡി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  ഉള്കെപ്പ്ടുQ  അധാ�	ര�ളല്
നന്ന� അനും7തീ വ	ങ്ങ കേലാലാ� കെചയ്യാ	ന് നPപP സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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1-4-25  ഓണ്	ട്ടു�ര പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,
�	യം�കുള�

 

1-4-25-1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല	Q ഉപ�രണ്ങ്ങള്

  

തീന്വര്ഷി�  സ്ഥാ	പനQലുംളള  വ	ഹിനങ്ങളുകേPയു�  ഉപ�രണ്ങ്ങളുകേPയു�
വവര� സം�ബന്ധിച്ച്� 14.10.2019 -ന� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് ന�.2 ന�
18.10.2019-ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപPയംല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
പ്രവര്Qനക്ഷ77കെല്ലന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7
നമ്പര് 

വ	ഹിന�/ഉപ�രണ്
Qകെന്റ്കേപര�

കേ7	ഡില്/
വ	ങ്ങയം
വര്ഷി�

എണ്ണ�
നലാവകെലാ

സ്ഥാതീ
അഭാപ്ര	യം�

1
�	�മ്കേ�	 റിJപ്പ്ര്

(7കെണ്ണണ്ണ)
2013 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

2 പ	ഡി O	ന്ô�ള	ന്റ്ര് 2010 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

3 ബ്രഷി� �ട്ട്ര് 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

4 പ്രന്റ്ര് 3 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

5
ബകേയം	കെPകേµ	ളജി

PഷിÊ�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� ഡിJപ്പ്�
ഫ്രJസംര്

13.11.13 1
റിപ്പ്യംര്

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

6 കെജില് ഡി.ഒ.സം 31.12.2002 1
റിപ്പ്യംര്

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

7 കെസംന്O2¡ഗ� 12.12.2002 1
റിപ്പ്യംര്

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

8 കൈ7കേക്ര	കേ×	പ്പ്� 22.06.1998 1
റിപ്പ്യംര്

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

9 7ഷ്റൂ� ലാ	ബ�
ôറ്റ്� ഏ.സം വQ�

സ്റ്റംബകൈലാസംര്
കേവ	ള്ട്ട്	സം�

EUME024K24XXIV
(2.OTVertisH/wME)

8.07.2008 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല SHM Mushrom
×J7ല്
വ	ങ്ങയം

ഈ ഉപ�രണ്�
റിപ്പ്യംര്

കെചയ്യാ	ന്
�ഴിയം	Qതീ	
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കെണ്ന്ന�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�

10

ഓകേട്ട്	ക്കേളവ�-കേ7	ഡില്
(102,202ACAMP15)

കേയം	ര്ക്ക� സംയംന്റ്2��
ഇന്റ്സ്ട്രാJസം�,കെഡില്ഹി

14.03.2002
1

പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

എന്.എ.ആര്പ
×J7ല്
വ	ങ്ങയം

ഈ ഉപ�രണ്�
റിപ്പ്യംര്
കെചയ്യാ	ന്

�ഴിയം	Qതീ	
കെണ്ന്ന�

അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�

11
ബകേയം	�ണ്കേO	ള് ലാ	ബ�
ബ.ഓ.ഡി ഇന്�Êകേബറ്റ്ര്

(RC1Rotek250L)
14.05.2009

RKVY IPM ×J7ല്
വ	ങ്ങയം

ഉപ�രണ്�
സംര്വ്വJസം�

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

12

2168 TLMOTICFBGG
7�ണ്ട� അഡി	പ്റ്റ്ര്
കൈ7കേക്ര	കേ×	പ്പ്��

ഡിജിറ്റ്ല് �+	7റി പ.സം.
വQ� ഡില്കേ�	

കേപ്ര	സംസ്സ്ര്

31.03.2009 1

RKVY IPM
×J7ല്
വ	ങ്ങയം

ഉപ�രണ്�
സംര്വ്വJസം�

കെചകേയ്യാണ്ടതുണ്ട�

13
കേസം	യംല് കെPസ്റ്റം�ഗ�

ലാ	ബ�
ഹി	ന്റ് �	�

2008 1
പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല
(Boardcomplaint)

14 കേവ	ള്ട്ട്	സം� ôറ്റ്� ഏ.സം 2010 1 പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല

പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല	Q  ഉപ�രണ്ങ്ങളല്  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  നPQ
ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  �ഴിയുന്നവ  അപ്ര�	ര�  അPയംന്തര7	യം
ഉപകേയം	ഗക്ഷ77	കേക്കണ്ടതു�,  അല്ല	Qവ  കെഡിഡി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്
ഉള്കെപ്പ്ടുQ  അ ധാ�	ര�ളല്  നന്ന�  അനും7തീ  വ	ങ്ങ  കേലാലാ�  കെചയ്യാ	ന്
നPപP സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



287

1-4-25-2 ബ	ങ്കി� ച	ര്ജ്ജ്� ഇനQല് എസം�.ബ.ഐ ഈP	ക്കയം തു��ള്
തീരകെ� വ	ങ്ങയംട്ട്ല്ല–15644.68 രൂപ

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  26.02.2015  ല് എസം�.ബ.റ്റ്  യു7	യം
ഏര്കെപ്പ്ട്ട്  കെ7കേമ്മ്യു	റി	ണ്ട�  ഓ2�  അണ്ടര്സ്റ്റം	ന്ന്റ്ഗ�  പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു�  അതീകെന്റ്  വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു�  കൂP  നല്കുന്ന
എല്ല	  കേസംവനങ്ങള്ക്കു�  ച	ര്ജ്ജും�ള്  ഒന്നു�  ഈP	ക്കുന്നതീല്ല  എന്ന�
എസം�.ബ.റ്റ്  സംമ്മ്യുതീച്ച്ട്ടുളളതീ	ണ്�  (01.04.2017  മുതീല്  എസം�.ബ.റ്റ്  കെയം
എസം�. ബ.ഐ  യംല്  ലായംപ്പ്ച്ചു).  എന്ന	ല്  ഇതീന�  വരുദ്ധ7	യം
എസം�.ബ.ഐ  �	യം�കുള�  കെP�ണ്  ശാ	ഖയംകെലാ  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്
അക്ക�ണ്ടു�ളല് നന്നു�  2015-16  മുതീല്  2018-19  വകെര ആകെ�  15,644.68/-
രൂപ ഈP	ക്കയംരക്കുന്നു. വശാ|വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു

ക്ര7 നമ്പര്  ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് തു� (രൂപ)

1. 67222206015 2663.60

2. 57025640688 3504.75

3. 57025676852 8956.72

4. 67341627800 519.61

ആകെ� 15644.68

അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� ഈP	ക്കയം തു� തീരകെ� ലാഭാക്കുന്നതീന� 29.05.2019
ല് നമ്പര് എ 1/1740/16  പ്ര�	ര� എസം�.ബ.ഐ �	യം�കുള� P�ണ് ശാ	ഖയ്ക്ക്�
�Q� നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ	യം ഓഡിറ്റ്� എന്�mയംറി ന�.5 / 18.10.2019  ന� 7റുപP
നല്കിയംട്ടുണ്ട�.  ധാ	രണ്	പത്രംQകെലാ  വ+വസ്ഥാ�ള്  ലാ�ഘച്ച്�  എസം�.ബ.ഐ
ഈP	ക്കയംരക്കുന്ന തു� തീരകെ� ലാഭാക്ക	ന് അPയംന്തര7	യം  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-26  എന്റ്കേ7	ളജി വഭാ	ഗ� , കെവളള	നക്കര

 

1-4-26-1 കേസ്റ്റം	ര് പര്കേചസം� - കെPന്റിര് നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ല്ല. 2,49,375/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

കേപ്ര	ജിക്ട�
എ.ഐ.എന്.പ ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

അകേക്ര	ളജി

കെചലാവ� ശാJര്ഷി�� 207-31-6684-420

ബല് തു�. 2,49,375/-

കെചക്ക� നമ്പര് /തീJയംതീ 713437/30-03-20119

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീJയംതീ 227/18-19/ 30/03/2019

എ.ഐ.എന്.പ  ഓണ്  അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്  അകേക്ര	ളജി  എന്ന  കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
ഭാ	ഗ7	യം  2,49,375/-  രൂപ വലാവരുന്ന ഒരു കൈOകേന	ക്കുലാ	ര് സ്റ്റംJരകേയം	 സൂ�
കൈ7കേക്ര	കേ×	പ്പ്�  കെ�	ച്ച്യംകെലാ  കേ7	ഡുലാ	ര്  കെPകേµ	ളജിJസം�  എന്ന
സ്ഥാ	പനQല് നന്ന� �mകേട്ട്ഷിന് നPപP പ്ര�	ര� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. 2013-കെലാ
കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി� 7.7  പ്ര�	ര� ഒരു ലാക്ഷ� രൂപയ്ക്കു
മു�ളലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും�ളല് കെPന്റ്ര് നPപP�ള	ണ്� സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടകെതീങ്കിലും�
രണ്ടര  ലാക്ഷകേQ	ള�  രൂപയുകെP  വ	ങ്ങല്  �mകേട്ട്ഷിന്  മുകേഖനയം	ണ്�
നPപ്പ്	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	രമുള്ളാ  നPപP�ളല്
നന്ന�  വ+തീചലായ്ക്കുന്നതീനുംണ്ട	യം �	രണ്കെ7കെന്തന്ന� വ+ക്ത7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
കേ7ല്�	രണ്Q	ല് 2,49,375/-  രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. (ഭാ	ഗ�
1, ഖണ്ഡി� 1-3-11-1 �	ണു�) 
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1-4-26-2 ചരക്ക� കേസംവന നകുതീയംല് നന്ന� P.ഡി.എസം� ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല

ആര്.കെ�.വ.കൈവ കെപ്ര	ജിക്ട� 2017-18 കെന്റ് ഭാ	ഗ7	യുള്ളാ “Bio diversity and
Management  of  Myrmecophilius  Root  Mealybugs  in  Kerala(70008)  ” എന്ന
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭാ	ഗ7	യം തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന വ	ങ്ങലും�ള് നPQയംട്ടുണ്ട�.

സം.ബ.വ
നമ്പര്,
തീJയംതീ

ഇന� സ്ഥാ	പന� തു�

5/18-19,
29.3.19

കെOകേന	ക്കുലാര് സ്റ്റംJരകേയം	 സൂ�
കെ7കേക്ര	കേ×	പ്പ്� ആന്ഡി� ��മ്പÊട്ട്ര് 

കെ7ഡുലാ	ര്
കെPകേµ	ളജിസം� കെ�	ച്ച് 8,55,000

7/18-19,
29.3.19

കെജില് കെഡി	�Êകെ7കെന്റ്ഷിന് സംസ്റ്റം�
(എച്ച്�. എസം�.എന് 9027)

എകൈലാ2� കെ7ഡിക്കല്
സംസംറ്റ്�സം� കെ�	ച്ച് 

4,95,000

10/18-19,
29.3.19

പ.സം.ആര്
,ഇലാകേക്ട്രി	കേ2	റിറ്റ്��അപ്പ്രറ്റ്സം� with

common power pack

കെക്രസംന്റ്� ലാ	ബ�
ഉപ�രണ്ങ്ങള് ആലുംവ 4,80,000

എന്ന	ല്  കേ7ല്ക്ക	ണ്ച്ച്  വ	ങ്ങലും�ളല്  നയം7നുംസൃതീ7	യം  P.ഡി.എസം�
കുറിവ� കെചയ്തിട്ട്ല്ല. 

(ഭാ	ഗ�1,  ഖണ്ഡി� 1-3-11-4  �	ണു�)  ഭാ	വയംല്  2,50,000/-  രൂപയംല്
കൂടുതീലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളല്  P. ഡി.എസം�  ഈP	ക്കുന്നുകെണ്ടന്ന�
ഉറിപ്പുവരുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-26-3 കെPണ്ടര് മുകേഖന വ	ങ്ങയം ഉപ�രണ്� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല

ആര്.കെ�.വ.കൈവ കെപ്ര	ജിക്ട� 2017-18 കെന്റ് ഭാ	ഗ7	യുള്ളാ “Bio diversity and
Management  of  Myrmecophilius  Root  Mealybugs  in  Kerala(70008)  ” എന്ന
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  കെ7കേക്ര	കെസംന്റ്റ്2¡ജി�  വ	ങ്ങുന്നതീന	യം  കെPണ്ടര്
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ക്ഷണ്ക്കു�യു�,  കെ�7ന്റ്�  തൃശൂര്  എന്ന  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  കെPണ്ടര്
അ�ഗJ�രക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. ഇതീന	യം 1,24,465/- രൂപ സം.ബ.വ നമ്പര്
.13/18-19  പ്ര�	ര�  30.03.2019  ന�  പന്വലാച്ച്�  ഡി.ഡി യം	യം സൂക്ഷയ്ക്കു�യു�
കെചയ്തു.  എന്ന	ല്  വതീരണ്�  കെചയ്തി  ഉപ�രണ്�  2013
കേ7	ഡിലാലുംള്ളാതീ	യംതീന	ല്  സംmJ�രക്ക	ന്  �ഴിയംകെല്ലന്ന�  വതീരണ്�  കെചയ്തി
സ്ഥാ	പനകെQ അറിയംക്കു�യു�, ഡി7	ന്റ്� 2	ഫ്റ്റ്� കൈ�7	റി	കെതീ ഒ	2Jസംല്
തീകെന്ന  സൂക്ഷക്കു�യു7	ണ്�  കെചയ്തിട്ടുളളതീ�.  എന്ന	ല്  നശ്ചതീ
സം7യംപരധാക്കുള്ളാല്  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്  കെôസം2കേക്കഷിനലുംള്ളാ  ഉപ�രണ്�
വതീരണ്ക്ക	രന�  ലാഭാ+7	ക്ക	ന് സം	ധാക്ക	Q സം	ഹിചര+Qല് കേ7ല് തു�
തീരകെ�  സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  2ണ്ടകേലാക്ക�  തീരച്ച്Pയ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-27  ഫ്രൂട്ട്�സം� കേക്ര	പ്സ്� വഭാ	ഗവും� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രവും�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-27-1 �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല; 66,750/- രൂപയുകെP കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

ഉപശാJര്ഷി��  20011  പ്ര�	രമുള്ളാ  പ്ലാ	ന്  കെപ്ര	ജിക്ടല്  നന്ന�  ഒകേര
തീരQലുംള്ളാ  വസ്തുക്കളുകെP  വ	ങ്ങല്  അഞ്ചി�  തീവണ്�ള	യം  വഭാജിച്ച്�
നPQയംരക്കുന്നു.  കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി�  7.33  പ്ര�	ര� ഒകേര
തീരQലുംള്ളാ  വസ്തുക്കളുകെP  ആവശാ+�തീ  ഒരു7ച്ചു  �ണ്ക്ക	ക്ക  �mകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. ആയംതീന	ല് വ	ങ്ങലും�ളു കെP ആകെ� കെചലാവുംതു�യം	യം
66,750/-  രൂപയുകെP  കെചലാവ�  തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.(ഭാ	ഗ�  1,  ഖണ്ഡി�  1-3-11-1
�	ണു�)

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്& കെചക്ക� നമ്പര് സ്ഥാ	പന� വ	ങ്ങയം
ഇന�

തു�
(രൂപ)

1 0011/07-18/8941767/25-07-18 മൃദുലാ ഏജിന്സംJസം�,
തൃശ്ശൂര്

ഓ2Jസം�
കെചയംര് 13200

2 0011/07-18/8941767/25-07-18 മൃദുലാ ഏജിന്സംJസം�,
തൃശ്ശൂര്

ഓ2Jസം�
കെചയംര്

12750

3 0004/09-18/8941771/03-09-18 മൃദുലാ ഏജിന്സംJസം�,
തൃശ്ശൂര്

സ്റ്റംJല്
അലാ7	ര 14250

4 0005/09-18/8941771/03-09-18 മൃദുലാ ഏജിന്സംJസം�,
തൃശ്ശൂര്

ഓ2Jസം�  
കേPബള്

14850

5 0010/09-18/894731/15-09-18 മൃദുലാ ഏജിന്സംJസം�,
തൃശ്ശൂര്

�മ്പ¡ട്ട്ര്
കെചയംര് 11700

ആകെ� 66,750/- 
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1-4-28 കൈ7കേക്ര	ബകേയം	ളജി വഭാ	ഗ�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-28-1 രസംJതീകെന്റ് ഉപകേയം	ഗQകെലാ അപ	�തീ�ള്

(i)രസംJതീകെന്റ് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്

രസംJതീകെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  ആയംതീകെന്റ്
ഉപകേയം	ഗ�  തൃപ്തി�ര7ല്ല.  കെഹിഡി�  �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്  നന്നു�  രസംJതീ  ബുക്കു�ള്
വ	ങ്ങ കേസ്റ്റം	ക്ക� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള് ബുക്ക� നമ്പറു�ള് എഴുതുന്നല്ല. കൂP	കെതീ
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുQ  രസംJതീ�  ബുക്ക�  ഉപകേയം	ഗQനനുംസംരച്ച്�  ഇഷിÊ
കെചയ്യുന്നതീനും  പ�ര�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എടുQതീ�  മുഴുവന്  ഇഷിÊ  കെചയ്തിതീ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�. ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന്
നമ്പര്  1  ന�  ലാഭാ+7	യം 7റുപPയംല്  2019-2020  സം	മ്പQ� വർഷി� മുതീൽ
രശാJതീ�  ബുക്കകെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറിൽ  രശാJതീ�  ബുക്ക�  നമ്പർ  എഴുതീ	നും�,
ആവശാ+	നുംസംരണ്�  ഇഷി¡  കെചയ്യാ	നും�  ശ്രീദ്ധക്കുന്നതീ	യംരക്കുകെ7ന്നു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  രസംJതു  ബുക്കു�ളുകെP  ഉപകേയം	ഗവും�,  പരപ	ലാനവും�
സം�ബന്ധിച്ച് നയംന്ത്രണ്സം�വധാ	ന� �	ര+ക്ഷ77	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

(ii) രസംJതീ� ബുക്കകെന്റ് ഉപകേയം	ഗ�

രസംJതീ�  തീ	ളു�ള്  അവയുകെP  നമ്പര് ക്ര7Qല്ല	കെതീ ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	യം
�	ണുന്നു. ഉ|	ഹിരണ്7	യം രസംJതീ� ബുക്ക� 64817 കെലാ രസംJതീ� നമ്പര് 51 വകെര
30-03-2019 ന� ഇഷിÊ കെചയ്തിതു�, രസംJതീ� നമ്പര് 52 കെതീ	ട്ട്� 01-04-2019 ന� ഇഷിÊ
കെചയ്തിതു7	ണ്�.  എന്ന	ല് തുPര്ന്നുവരുന്ന  രസംJതീ�  നമ്പര്  58,59,61,62,63,64
(യംഥാ	ക്ര7�  20734,  3000,  3000,  2500,12000  രൂപ)എന്നവ  30-03-2018
തീJയംതീയംലാ	ണ്�  ഇഷിÊ  കെചയ്തിരക്കുന്നതീ�.  |വസംങ്ങളPസ്ഥാ	ന7	ക്ക
തുPര്ച്ച്യം	യം ഉപകേയം	ഗകേക്കണ്ട രസംJതു�ള് ക്ര7� കെതീറ്റ്  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�
ഗുരുതീര7	യം ക്ര7കേക്കP	ണ്�. 
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ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  നമ്പര്  1  ന�
ലാഭാ+7	യം 7റുപP  പ്ര�	ര�  ഓകേര	  7	സംകെQയു�  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  വരു�
7	സംQലാ	ണ്�  ലാഭാക്ക	റുള്ളാകെതീന്നു�,  ആയംതു  കെ�	ണ്ട�  പലാ  ബ	ങ്കി�
O	ൻസം	ക്ഷൻസു�,പ്രകേതീ+�ച്ചു�  ബ	ങ്കി�  O	ൻസ്ഫർ,  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  മുതീലാ	യംവ
യംഥാ	സം7യംത്തു അറിയം	ൻ സം	ധാക്ക	റികെല്ലന്നു� ബ	ങ്കു�,  ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�,
ആര് ഡി  ആര് രജിസ്റ്റംറു� സം7J�രക്ക	ന	ണ്�  O	ൻസം	ക്ഷൻസം� കേഡിറ്റ്കെലാ
ക്ര7� കെതീറ്റ് രസംJതീ�  ബുക്കൽ എഴുകേതീണ്ടവന്നകെതീന്നു� ആയംതീ� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്
തീലാQൽ  7	ത്രംകെ7  പരഹിരക്ക	ൻ  സം	ധാക്കു�യുള്ളൂ  എന്നു�
വശാ|J�രച്ച്ട്ടുണ്ട�. കെനറ്റ്� ബ	ങ്കിങ്� കെ2സംലാറ്റ് പ്രകേയം	ഗQൽ വന്നതീന	ല്
ബ	ങ്കിPപ	ടു�ള്  സം7യം	സം7യംങ്ങളല്  തീകെന്ന  പരകേശാ	ധാച്ച്�  രസംJതീ�ള്
ക്ര7	നുംഗതീ7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQ	ന് കേവണ്ട നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-28-2 ര	സംവസ്തുക്കളുകെP വ	ങ്ങല്- �ര	ര് പ്ര�	രമുള്ളാ ഡി×�ണ്ട�
തു��ള് ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

7	തീ  �സ്ഥാ	പന7	യം  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജി�  വവധാ  �മ്പന�ളു7	യം
ഉണ്ട	ക്കയം കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്O	ക്ട� അPസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	ണ്� കൈ7കേക്ര	ബകേയം	ളജി
വഭാ	ഗവും� തീങ്ങള്ക്ക� ആവശാ+7	യം ര	സംവസ്തുക്കള് വ	ങ്ങുന്നതീ�.   ഈ കേറിറ്റ്�
കേ�	ണ്O	ക്ട�  പ്ര�	ര�  വവധാ  �മ്പന�ള്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക�  നശ്ചതീ
ശാതീ7	ന� ഡി×�ണ്ടു� നല്�	റുണ്ട� (No.GL(1)/7324/2018/12-12-18). എന്ന	ല്
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള്  �ര	ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ  ഡി×�ണ്ട�  തു��ള്
ലാഭാച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്O	ക്ട� പ്ര�	ര�  "P�	ര"  എന്ന �മ്പനയുകെP
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക� വഷിന് കൈസംന്റ്2��  5%  ഡി×�ണ്ട	ണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ�.
എന്ന	ല്  എല്ല	  വ	ങ്ങലും�ളലും�  ഡി×�ണ്ട�  നല്�യംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.
ഉ|	ഹിരണ്� ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.
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ഇന്കേവ	യ്സം�(വഷിന്
കൈസംന്റ്2��)

H S N
Code

ഉല്പന്ന� നരക്ക� ഡി×�ണ്ട�
നല്�യംതീ�

ബ സം 761/21-11-18 3822
Takara Emerald AMP GT
PCR Master Mix Catg No

RR310A
4164 0

ബ ബ 1416/12-03-19 3822
Takara Emerald AMP GT
PCR Master Mix Catg No

RR310A
4164 5%

ഇതുസം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qന�  ലാഭാ+7	ക്കയം
വശാ|J�രണ്Qല്  കേറിറ്റ്�  കേ�	ൺO	ക്റ്റ്ൽ  ഏർകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുള്ളാ  വഷിൻ
സംയംന്റ്2��,  "P�	ര"  �മ്പനയുകെP  ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക�  5  %  ഡിസം� ��ണ്ട�
നൽ�	റുകെണ്ടന്നു� എന്ന	ൽ ബ .സം 761 / 21 -11 -18 ഇൻകേവ	യം� സം�  പ്ര�	ര�
ആ  ഡിസം� ��ണ്ട�  ലാഭാ+7	യംട്ട്കെല്ലന്നു�  ഇക്ക	ര+�  വഷിൻ  സംയംന്റ്2ക്കകെന
അറിയംച്ച്കേപ്പ്	ള് അടുQ ബല്ലൽ നന്നു� പ്രസ്തുതീ തു� കുറിവ� വരുQ	കെ7ന്ന�
�മ്പന  സംമ്മ്യുതീച്ച്തീ	യു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ7ല്  തു�  �മ്പനയംല്  നന്ന�
ലാഭാ+7	ക്ക ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതു� ഇQരQലുംള്ളാ കെതീറ്റു�ൾ കേ7ലാൽ
ആവർQക്ക	തീരക്ക	ന് ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-29  �	ര്ഷി� എഞ്ചിനയംറി�ഗ� വഭാ	ഗ�,
കെവളള	നക്കര

 

1-4-29-1 Oഷിറി നJക്കയംരുപ്പ്� കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQയംതീകെലാ അപ	�തീ 

Oഷിറി  കേസംവ�ഗ്സം�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  (799011400004497)  31.3.2019  കെലാ
Oഷിറി  പ	സ്സ്�ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കJയംരുപ്പ്�  266,018/-  രൂപയം	ണ്�.
എന്ന	ല് യൂ2	സ്റ്റം�  വ	ര്ഷി�  ബ	ങ്കിPപ	ടു  സം�ക്ഷപ്തിQല് ബ	ങ്കി�  ബുക്ക�
പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കയംരുപ്പ്�  319,775/-  രൂപ  എന്ന	ണ്�  �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�.
തീ	കെഴി  പറിയുന്ന  കെചക്കു�ള്  31.03.2019  ന�  മുന്പ�  പന്വലാച്ചു
കേപ	യംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�, 31.03.2019  കെലാ റിJ�ണ്സംലാകേയംഷിന് കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്ല് ഇവ
പന്വലാക്ക	Qവയം	യം �	ണ്ച്ച്ട്ടുമുണ്ട�. 

കെചക്ക� നമ്പര്/തീJയംതീ തു�

8941308/27.09.2018 3500

8941309/22.10.2018 27375

8941310/22.10.2018 5557

8941317/01.03.2019 17325

കേ7ല് അപ	�തീ�ള് പരഹിരച്ച്� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-30  ജിന്റ്ര് പഠന കേ�ന്ദ്ര�, കെവളള	നക്കര

1-4-30-1 സ്ത്രJ ശാ	ക്തJ�രണ് പദ്ധതീ പ്രവര്Qനങ്ങള് നPപ്പ്	ക്കയംട്ട്ല്ല 

�	ര്ഷി�ര�ഗകെQ ഗകേവഷിണ്�, വജ്ഞാ	നവ+	പന�,  വ|+	ഭാ+	സം� എന്നJ
ര�ഗങ്ങളല് സ്ത്രJ പുരുഷി പങ്കി	ളQ �	ഴ്ചപ്പ്	ടു� സം7Jപനവും� കെ�	ണ്ടു വര�യു�
നPപ്പ്ലാ	ക്കു�യു�  കെചയ്യു�,  വനതീ	  സം�ര�ഭാ�ര്ക്ക	യം  മൂലാ+വര്ധാതീ
സം�ര�ഭാങ്ങള്  രൂപJ�രക്കു�,  വനതീ	  �ര്ഷി�ര്ക്കPയംല്
�	ര്ഷി�  വ+വസം	യം  സം�ര�ഭാ�തീm�  കേപ്ര	ത്സാ	ഹിപ്പ്ക്ക	നുംള്ളാ
സം	കേങ്കിതീ�സംഹി	യം  7	തൃ��ള്  രൂപJ�രക്കു�  എന്നവയം	ണ്�  കെസംന്റ്ര്
കേ2	ര് കെജിന്ഡിര് സ്റ്റംഡിJസം�    അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ആന്റ്� 2	� എന്റ്ര്കെപ്രണ്ര്ഷിപ്പ്�
കേ�ന്ദ്രQകെന്റ് അPസ്ഥാ	ന ലാക്ഷ+�. എന്ന	ല് 2018-19 വര്ഷിQല് �	ര്ഷി�
സം�ര�ഭാ�തീm വ�സംന� സം	ധാ+തീ�ളു� കെവല്ലുവള�ളു� എന്ന വഷിയംQലുംളള
ഒരു  അവകേലാ	�ന  കെസം7ന	റു�  ഒരു  പരശാJലാന  പരപ	Pയു�  7	ത്രംകേ7
നPപ്പ്	ക്കയംട്ടുളളൂ.  മുന്വര്ഷി  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  തീ	രതീ7+പട്ട്�  ചുവകെP
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് 

2017-18 വര്ഷിQല് നPQയം
പ്രവര്Qനങ്ങള്

2018-19 വര്ഷിQല് നPQയം
പ്രവര്Qനങ്ങള്

1 ചര്ച്ച് 4 ചര്ച്ച് -

2 കെസം7ന	ര് 4 കെസം7ന	ര് 1

3 പരശാJലാന പരപ	P 2 പരശാJലാന പരപ	P 1

മുന് വര്ഷിQകേലാതു കേപ	കെലാ വനതീ�ളുകെP ഉന്ന7ന� ലാക്ഷ+7	ക്ക പദ്ധതീ
പ്രവര്Qനങ്ങള്  ആസൂത്രംണ്�  കെചയ്യു�യു�,  ആയംതീ�  നPപ്പ്ലാ	ക്കു�യു�
കെചയ്യാ	ന് ജി	ഗ്രിതീ പുലാര്കേQണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-31  വQ� സം	കേങ്കിതീ� യൂണ്റ്റ്� ,
കെവളള	നക്കര

1-4-31-1 പവ്വര് ഗ്രിഡി�- നഷ്ടംപരഹി	ര� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല 

വQ� സം	കേങ്കിതീ� യൂണ്റ്റ്കെന്റ് കെ�ട്ട്P� നലാനല്ക്കുന്നതു�           �	ര്
ഷി�  പ്രവര്Qന�  നPക്കുന്നതു7	യം  കൈ�വശാഭൂ7യംല്  �	ട്ടുപന്ന,  മുള്ളാന്
പന്ന  എന്നവ  വ+	പ�7	യം  വരുത്തുന്നതീന	ല്  മുന്വശാകെ7	ഴികെ�യുള്ളാ
ഭാ	ഗങ്ങളല്  ഇരുമ്പും  മുളളുകേവലാ  കെ�	ണ്ട�  കെ�ട്ട്യംPച്ച്രുന്നു.  മുന്വശാകെQ
7തീലാകെന്റ്  പണ്കൂP  പൂര്Qയം	യംകേതീ	കെP  ഈ  കേപ്ലാ	ട്ട്�  മുഴുവന	യു�
സം�രക്ഷതീ7	യം  7	കേറിണ്ടതീ	യംരുന്നു.  എന്ന	ല്  കെ�ട്ട്PQകെന്റ്
കെതീക്കുവശാQ�  സ്ഥാതീകെചയ്തിരുന്ന  �മ്പ  കേവലാ�ള്  പവ്വര്  ഗ്രിഡി�
നര്മ്മ്യു	ണ്Qകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  കെ�.  എസം�.  ഇ.  ബ
കെപ	ളച്ചുനJക്കയംരക്കു�യം	ണ്�.  ഒരു  വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  ഇതീ�
കെ�.എസം�.ഇ.ബ  പുനര്നര്മ്മ്യുച്ചു  നല്�യംട്ട്ല്ല	Qതീന	ല്  വ+	പ�7	യം
കൃഷിന	ശാ�  സം�ഭാവക്കുന്ന  സ്ഥാതീയം	ണുള്ളാതീ�.  

പവ്വര് ഗ്രിഡി� നര്മ്മ്യു	ണ്വും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആസ്ത�ള്
ക്കുണ്ട	കുന്ന  ന	ശാനഷ്ടംങ്ങള്ക്ക�  നഷ്ടംപരഹി	ര�  അPയംന്തര7	യം
ലാഭാ+7	ക്ക	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 അധാ�	ര�ള് ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-32  സംര്വ്വ�ലാശാ	ലാ	കൈലാബ്രറി , കെവളള	നക്കര 

1-4-32-1 കൈലാകേബ്രറിയംകെന്റ് കെറിസംഡിന്ഷി+ല് കെPലാകേ2	ണ്, കെ7	കൈബല്
കേ2	ണ് എന്നവയുകെP ച	ര്ജ്ജ്� റിJഇ�ബഴ്സ്� കെചയ്തിതീ�- 7,689/-രൂപയുകെP

കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു.

കേ�രള  സംര്ക്ക	ര്  ധാന�	ര+  വകുപ്പ്�  പ്രന്സംപ്പ്ല്  കെസംക്രട്ട്റിയുകെP
05/03/2018  കെലാ  എസം�.  എസം�-3/4/2019/ധാന  �ത്തുപ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകെP  കൈവസ്ച	ന്സംലാര്,  രജിസ്ട്രാ	ര്  എന്നവര്ക്കു
7	ത്രം7	ണ്�  കെറിസംഡിന്ഷി+ല്  കെPലാകേ2	ണ്,  കെ7	കൈബല്  കേ2	ണ്
എന്നവയുകെP  ച	ര്ജ്ജ്�  റിJഇ�ബഴ്സ്�  കെചയ്യാ	വുംന്നതീ�.  എന്ന	ല്  2018-19
വര്ഷിQല് യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് കൈലാകേബ്രറിയംകെന്റ് കെറിസംഡിന്ഷി+ല് കെPലാകേ2	ണ്
(നമ്പര്.  0487  2375816),  കെ7	കൈബല്  കേ2	ണ്  (നമ്പര്.  9496839409)
എന്നവയുകെP ച	ര്ജ്ജ്� റിJഇ�ബഴ്സ്� കെചയ്തുനല്�യംട്ടുണ്ട�.  വശാ|വവര� ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് സം.ബ.വ നമ്പര്/തീJയംതീ കെചക്ക� നമ്പര് തു�
(രൂപ) റി7	ര്ക്സി�

1 18-06/18-19/ 27-06-18 751411 697 ലാ	ന്റ്� കേ2	ണ്

2 09-08/18-19/ 29-08-18 751460 566 ലാ	ന്റ്� കേ2	ണ്

3 06-10/18-19/ 22-10-18 357949 641 ലാ	ന്റ്� കേ2	ണ്

4 07-12/18-19/15-12-18 357991 560 ലാ	ന്റ്� കേ2	ണ്

5 05-02/18-19/ 20-02-19 031013 705 ലാ	ന്റ്� കേ2	ണ്

6 01-08/18-19/ 03-08-18 751439 1820 കെ7	കൈബല്
കേ2	ണ്

7 03-11/18-19/ 17-11-18 357968 1320 കെ7	കൈബല്
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കേ2	ണ്

8 6-2/18-19/04-02-19 358025 1380 കെ7	കൈബല്
കേ2	ണ്

ആകെ� 7,689/-

കേ7ല്പട്ട്�  പ്ര�	രമുള്ളാ  7,689/  രൂപയുകെP  കെചലാവ�  നര	�രക്കുന്നു.
ആയംതീ�  ഉQരവ	|യം	യം  കൈലാകേബ്രറിയംനല്  നന്ന�  തീരകെ�
അPവ	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-32-2 കൈലാബ്രറി കേരഖ�ളുകെP ഡിജികൈറ്റ്കേസംഷിന് പ്രവര്Qനങ്ങള്
തീmരതീകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�

കെസംന്Oല് കൈലാബ്രറിയംകെലാ ഡിജികൈറ്റ്കേസംഷിന് പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം
2017-18,  18-19  സം	മ്പQ�വര്ഷിങ്ങളല്  യംഥാ	ക്ര7�  13  ലാക്ഷ�  രൂപയു�,
5 ലാക്ഷ� രൂപയു� കെഎ.സം.എ.ആര് ധാനസംഹി	യം� അനുംവ|ച്ച്രുന്നു. 2017-18
സം	മ്പQ�  വര്ഷി�  ഈ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം  കെPന്റ്ര്  നPപP�ളലൂകെP
എറിണ്	കുളകെQ  ലുംസംഡി�  എന്ന  സ്ഥാ	പനകെQയു�  2018-19  വര്ഷിQല്
കൈPറിസം�  കെPകേµ	ളജിJസം�  കൈപ്രവറ്റ്�  ലാ7റ്റ്ഡി�,  കേ�	ട്ട്യം�  എന്ന
സ്ഥാ	പനകെQയു7	ണ്�  ചു7തീലാകെപ്പ്ടുQയംട്ടുളളതീ�.  ഈ  പ്രവര്Qനങ്ങള്
ക്ക	യം  രണ്ടു  വര്ഷിങ്ങളലാ	യം  കെചലാവഴിച്ച്  958,250/-  രൂപയുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ബല് നമ്പര് /തീJയംതീ കെചക്ക� നമ്പര്

/തീJയംതീ തു� സ്ഥാ	പന�

1 0126/03-18. 31/03/2018 019056/31-03-18 2,59,937 ലുംസംഡി�,
എറിണ്	കുള�

2 0127/03-18. 31/03/2018 019056/31-03-18 2,59,937 ലുംസംഡി�,
എറിണ്	കുള�

3 0128/03-18. 31/03/2018 019056/31-03-18 2,57,961 ലുംസംഡി�,
എറിണ്	കുള�
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4 0045/03-19. 30/03/2019 31072/30-03-19 60,000 കൈPറിസം�
കെPകേµ	ളജിJസം�

5 0046/03-19. 30/03/2019 31073/30-03-19 60,000 കൈPറിസം�
കെPകേµ	ളജിJസം�

6 0047/03-19. 30/03/2019 31074/30-03-19 60,415 കൈPറിസം�
കെPകേµ	ളജിJസം�

ആകെ� 9,58,250

എന്ന	ല് കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് തു��ളല്,  ക്ര7 നമ്പര് 1, 2  എന്നവ പ്ര�	രമുള്ളാ
കെചക്കു�ള്  7	ത്രംകേ7  വര്ക്ക�  നPQയം  സ്ഥാ	പനQന�  കൈ�7	റിയംട്ടുള്ളു.
ക്ര7  നമ്പര്  3  മുതീല്  6  വകെരയുള്ളാ  കെചക്കു�ള്  ന	ളതു  വകെരയം	യംട്ടു�
സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റിയംട്ട്ല്ല. ഈ കെചക്കു�ള് ഇകേപ്പ്	ഴു� പണ്7	ക്ക	Q
കെചക്കു�ളുകെP  പട്ട്�യംല്  അവകേശാഷിക്കു�യം	ണ്�.  ഡിജികൈറ്റ്കേസംഷിന്
പ്രവര്Qനങ്ങള്  പൂര്Qയം	�	Qതീന	ലാ	ണ്�  കെചക്കു�ള്
കൈ�7	റി	Qകെതീന്നു�  പ്രവൃQ  അന്ത7ഘട്ട്Qലാ	കെണ്ന്നു�  ഒ	ഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്Qനുംള്ളാ  7റുപPയം	യം  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഡിജികൈറ്റ്കേസംഷിന്
പ്രവര്Qനങ്ങള്  ആര�ഭാച്ച്�  രണ്ടു  വര്ഷിQലാധാ�7	യംട്ടു�  �ര	ര്  എടുQ
സ്ഥാ	പനങ്ങള് ആയംതീ� പൂര്QJ�രക്ക	Qതീന� വശാ|J�രണ്� കേതീകേPണ്ടതു�,
ഡിജികൈറ്റ്കേസംഷിന് എത്രംയു� കേവഗ� പൂര്QJ�രയ്ക്കുന്നതീനും കേവണ്ട നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-33 സംര്വ്വ�	ലാ	ശാ	ലാ	 എകേസ്റ്റംറ്റ്�,  കെവളള	നക്കര

1-4-33-1 ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം വ	ഹിനങ്ങള് കേലാലാ�
കെചയ്യുന്നതീല് �	ലാതീ	7സം�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  കൈ�വശാമുളള  മൂന്ന�  വ	ഹിനങ്ങള്
�	ലാപ്പ്ഴിക്ക�  �	രണ്�  കേ�ടുപ	ടു�ള്  വന്ന�  ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം
�Pക്കു�യം	ണ്�. വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു

(1) കേ7	കേട്ട്	ര് കൈസംക്കള്  (KL-10-E-1397):  അധാ�� �	ലാപ്പ്ഴിക്ക7ല്ല	Q  2010
കേ7	ഡില്  വണ്ടയം	ണ്തീ�.  കേറി	ഡ്P	ക്സി�,  ഇന്ഷുറിന്സം�  എന്നവ  12/2014
വര്ഷിQലാ	ണ്�  അവസം	ന7	യം  അPവ	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.  വ	ഹിന�
ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതീ നശാച്ചുകേപ	കുന്ന അവസ്ഥാ ഒഴിവ	ക്കുവ	ന	യം എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്
അതീര്Q  പ്രകേ|ശാങ്ങളല്  പകേO	ള�ഗ�  നPത്തുന്നതീകേലാക്ക	യം
ഉപകേയം	ഗക്കു�കേയം	,  കേ7	കേട്ട്	ര്കൈസംക്കള്  ആവശാ+മുള്ളാ  ഏകെതീങ്കിലും�
കേസ്റ്റംഷിന� കൈ�7	റു�കേയം	 കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

(2)  കെOയംലാകേറി	P� കൂPയം പവര് Pല്ലര് (KL-08-AS-241):  റിബ്ബ്ര്7രങ്ങളല്നന്ന�
പ	ല് കേശാഖരച്ച്�  2	ക്ടറിയംല് എQക്ക	ന് ഉപകേയം	ഗച്ച്രുന്ന പവര് Pല്ലര്
2	ക്ടറി പ്രവര്Qനരഹിതീ7	യംകേതീ	കെP ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം �Pക്കു�യം	ണ്�.
�	ലാപ്പ്ഴിക്ക��	രണ്�  ന	കേശാ	ന്മുഖ7	യം  ഈ  വ	ഹിന�  കേലാലാ�
കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്  ആര�ഭാക്കണ്കെ7ന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകേയം	P�
8/7/2019  കെലാ  B6/616/01/VOL-11  �ത്തുപ്ര�	ര�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  കേലാലാ�
കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  തീലാQല്
തീmരതീകെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

(3)  7ഹിJന്ദ്ര  ജിJപ്പ്�  (KL-08-J-3999):  22  വര്ഷിQലാധാ��  പഴിക്കമുള്ളാ  ജിJപ്പ്�
ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യം  നശാച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കുന്ന  അവസ്ഥായംലാ	ണ്�. 
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്  കെചയ്തി	ല്കേപ	ലും�  ദൂരയം	ത്രം�ള്ക്ക�  അനുംകേയം	ജി+7ല്ല	Q
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അവസ്ഥായംല് ജിJപ്പ്� കേലാലാ� കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള് ആര�ഭാക്കണ്കെ7ന്ന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകേയം	P� തുPര്ച്ച്യം	യം ആവശാ+കെപ്പ്കെട്ട്ങ്കിലും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
തീലാQല്  നPപP�ള്  ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല.  കേ7ല്  പര	7ര്ശാച്ച്  വ	ഹിനങ്ങളുകെP
�	ര+Qല്  അPയംന്തര7	യം  തുPര്നPപP�ള്  സംmJ�രച്ച്�  വവര�
ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-33-2 സ്ഥാലാ� �കേയ്യാറ്റ്� സം�ബന്ധിച്ച്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  10-ാ	�  നമ്പര് ബ്കേള	ക്കല് ച	Q�കുള�
കേറി	ഡികെന്റ് ഭാ	ഗത്തു� 7റ്റു ഭാ	ഗങ്ങളലും� സംm�	ര+ വ+ക്ത�ള് സ്ഥാലാ� �കേയ്യാറി
അവരുകെP  ആവശാ+ങ്ങള്ക്ക	യം  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നുണ്ട�.  ഇക്ക	ര+�  കേ�ന്ദ്ര�
കേ7ധാ	വയുകെP  19.10.2016  കെലാ ബ/5/2016  നമ്പര് �ത്തു പ്ര�	ര�  രജിസ്ട്രാ	കെറി
അറിയംച്ച്ട്ടുളളതീ	ണ്�.  അതീനുംമുമ്പുംതീകെന്ന  21/07/2016  കെലാ  ഇകേതീ  നമ്പര്
�Qല്  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  ന	ലാതീരു�ള്  കൃതീ+7	യം  അPയം	ളകെപ്പ്ടുQ
കേവര്തീരച്ച്� കേവലാകേയം	 7തീകേലാ	 കെ�ട്ട്ണ്കെ7ന്ന� അകേപക്ഷച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കെ�.എ.യു
എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  ഭൂ7യുകെP  അതീരു�ള്  കൃതീ+7	ക്കുന്ന  കേരഖ�ള്  കേ�ന്ദ്രQല്
ലാഭാ+7കെല്ലന്നു�  കെ�.എ.യു  വസ്തുവ��ളുകെP  സംര്കേവ്വനമ്പറു�  വസ്തJര്ണ്ണവും�
�	ണ്ക്കുന്ന പഴിയം കേരഖ�ള് 7	ത്രം7	ണ്�  ലാഭാ+കെ7ന്നു� കേ�ന്ദ്ര� കേ7ധാ	വയുകെP
6/01/2017  കെലാ  7കെറ്റ്	രു  �Qല്  വശാ|J�രക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്
ന	ളതുവകെരയം	യം  അതീരു�ളല്  കൈജിവകേവലാ  നര്മ്മ്യുക്കു�7	ത്രം7	ണ്�
കെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീ�  �കേയ്യാറ്റ്�  കെചറുക്ക	ന്  പര+	പ്തി7കെല്ലന്ന�  ഒ	ഡിറ്റ്�
വലായംരുത്തുന്നു.  കെ�.എ.യു  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  ആസ്ത  സം�ബന്ധിച്ച്  വവരങ്ങള്
ലാഭാ+7	ക്ക  അതീര്Q  പ്രകേ|ശാങ്ങള്  നര്ണ്ണയംച്ച്�  സം�രക്ഷക്കുന്നതീനുംള്ളാ
അPയംന്തര നPപP�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-34  പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�
യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-34-1 കെവളകെച്ച്ണ്ണ ഉല്പ്പ്	|ന� - ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ+കേQക്ക	ള് കൂPയം
കേലാബര് കെചലാവ�

ഉപശാJര്ഷി��  6120  പ്ര�	രമുള്ളാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
കേസ്റ്റംഷിനല്  ഒരു  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  ഉല്പ്പ്	|ന  യൂനറ്റ്�  പ്രവര്Qക്കുന്നുണ്ട�.
ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാ  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  കെപ	തുജിനങ്ങളകേലാക്ക�  എQക്കുന്ന
ലാ	കേഭാച്ഛകൂP	കെതീയുള്ളാ 7	തീ ��	പര7	യം പ്രവര്Qന� കൂP ഇതീലാPങ്ങയംട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല്  2018-19  സം	മ്പQ�വര്ഷിQകെലാ  ഇതീകെന്റ്  �ണ്ക്കു�ള്
പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള് ചലാ അപ	�തീ�ള് �കെണ്ടത്തു�യുണ്ട	യം.

(i) ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ+കേQക്ക	ള് കൂPയം കേലാബര് കെചലാവ�

ന	ളകേ�ര7ടുന്നതുമുതീല്  കെ�	പ്ര  ആട്ട്	ന്  7ല്ലല്  എQക്കുന്നതുവകെരയുള്ളാ
വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങളകേലാക്കു  കേവണ്ടവന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�  7	ത്രം�
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്, കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� ഈ ഇനQല് നല്�യം കേവതീന�
അവര്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്  കെവളകെച്ച്ണ്ണയുകെP  മൂലാ+കേQക്ക	ള്  വളകെര  കൂടുതീലാ	യം
�	ണുന്നു.

വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.
പട്ട്� 1

വനകേയം	ഗച്ച് �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്/കേവതീന�

ക്ര7 നമ്പര് 7	സം� കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP
എണ്ണ�

തു�
(രൂപ)

1 4/18 47 26132
2 5/18 28 15568
3 6/18 40 22240
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4 7/18 50 27800
5 8/18 34 18904
6 9/18 39 21684
7 10/18 40 22240
8 11/18 30 16680
9 12/18 23 12788
10 1/19 32 17792
11 2/19 41 22796
12 3/19 44 24464

ആകെ� 448 2,49,088/-

പട്ട്� 2

വനകേയം	ഗച്ച് സ്ഥാര കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്/കേവതീന�

ക്ര7 നമ്പര് 7	സം� കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP
എണ്ണ�

തു�
(രൂപ)

1 4/18 18
2 5/18 24
3 6/18 19
4 7/18 11
5 8/18 20
6 9/18 19
7 10/18 13
8 11/18 0
9 12/18 18
10 1/19 8
11 2/19 0
12 3/19 0

ആകെ� 150 147450/-*
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*[2018-19 വര്ഷിQല് 26 സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� 92,07,652/-രൂപ (ശാJര്
ഷി��  -  142)യം	ണ്�  ആകെ�  കേവതീന�  നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീകെന
ആധാ	ര7	ക്ക ഒരു |വസം� ഒരു കെതീ	ഴിലാ	ളക്ക� നല്�യം ശാര	ശാര കേവതീന�
983/-രൂപ.(150x983=147450)]
പട്ട്�-3

കെതീങ്ങു�യംറ്റ്ക്കൂലാ

7	സം� തു�
(രൂപ)

4/18 2484
5/18 2241
6/18 3942
8/18 2781
8/18 3402
10/18 2889
10/18 2268
11/18 0
12/18 0
1/19 2916
2/19 2700
3/19 2889

ആകെ� 28,512/-

പട്ട്� 4 

ആകെ� നല്�യം കേവതീന�
(രൂപ)

പട്ട്�-1 249088

പട്ട്�-2 147450

പട്ട്�-3 28512

ആകെ� 4,25,050/-
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പട്ട്�-5

2018-19 വര്ഷിQല് ആകെ� ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് കെവളകെച്ച്ണ്ണ, അതീകെന്റ് മൂലാ+�

അളവ�(യൂകെസംയം� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�) മൂലാ+നരക്ക�
രൂപ /ലാറ്റ്ര്

ആകെ� മൂലാ+�
(രൂപ)

916 ലാറ്റ്ര് @250/- 2,29,000/-

പട്ട്�-6

വ+തീ+	സം�

കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്� വരവ� വ+തീ+	സം�

4,25,050 2,29,000 1,96,050

P  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഉല്പ്പ്	|ന  മൂലാ+കേQക്ക	ള്  1,96,050/-
രൂപ കേലാബര് ച	ര്ജ്ജ്നQല് 7	ത്രം7	യം നല്�യംട്ടുണ്ട�.

(ii)7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് വനകേയം	ഗ� തൃപ്തി�ര7ല്ല.

കേ7ല്  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  നര്മ്മ്യു	ണ്വും7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  വനകേയം	ഗ�  യുക്തപര7ല്ല.
ഉ|	ഹിരണ്7	യം , കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് ഓ2� കേ�	ക്കനട്ട്� & കേ�	ക്കനട്ട്� ഓയംല്
കെപ്ര	ഡിക്ഷന്  കേപജി�  നമ്പര്  40  പ്ര�	ര�  25/07/2018  ന�  1749  ന	ളകേ�ര�
കെ�	പ്ര  ഉല്പ്പ്	|നQന	യം  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  തുPര്ന്ന�  15/10/2018  ന�
7	ത്രം7	ണ്� കെ�	പ്ര ഉല്പ്പ്	|നQന	യം ന	ളകേ�ര� നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.( കേപജി�
നമ്പര്  40).  എന്ന	ല്  1749  ന	ളകേ�ര�  കെവട്ട്  ഉണ്ക്ക കെ�	പ്ര ഉണ്ട	ക്കുന്ന
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു�  ഇതീകെന്റ്  അനുംബന്ധി  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു7	യം  34
�ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു�  20  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു7	ണ്�
വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�. ഇQരQലുംള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് വനകേയം	ഗ� തൃപ്തി�ര7	യം �	ണുന്നല്ല.
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(iii) ഉല്പ്പ്ന്നവലാ-അPസ്ഥാ	ന �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	രമുള്ളാ                          
ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ+കേQക്ക	ള് കുറിവ� 

തീന്വര്ഷികെQ  ആകെ�  വഭാകേവ	ല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP  അളവും�  7നുംഷി+	ധാm	നവും�
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കെവളകെച്ച്ണ്ണ ഉല്പ്പ്	|നQന	യം ഉപകേയം	ഗച്ച്
ന	ളകേ�ര�

31538 എണ്ണ�

ഇതീല് നന്ന� ആകെ� ലാഭാച്ച് കെ�	പ്ര 1914 �.ഗ്രി	�

ആകെ� ലാഭാച്ച് കെവളകെച്ച്ണ്ണ 916 ലാറ്റ്ര്

P പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക� വനകേയം	ഗച്ച്
7നുംഷി+	ധാm	നQകെന്റ് മൂലാ+� 

4,25,050/-

എ) കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �ണ്ക്കു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  1  ലാറ്റ്ര് കെവളകെച്ച്ണ്ണ
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്ക	ന് 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQന�  7	ത്രം7	യം  464/-രൂപ കെചലാവുംവരു�.
എന്ന	ല് കെവളകെച്ച്ണ്ണ വല്പ്പ്ന വലാ ലാറ്റ്റിന� 250/-രൂപയം	ണ്�.

ബ) 2018-19 സം	മ്പQ� വര്ഷി� 1 �. ഗ്രി	� കെ�	പ്രക്ക� ശാര	ശാര 180/- രുപ
വലാ  വരുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കേ7ല്  �ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQന�
7	ത്രം7	യം 1 �. ഗ്രി	� കെ�	പ്രയ്ക്ക്� 222/- രൂപയം	ണ്� കെചലാവുംവരുന്നതീ�.

സം) 31538  ന	ളകേ�രQല്  നന്നു�  1914  �  ഗ്രി	�  കെ�	പ്രയം	ണ്�
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ�.  ശാര	ശാര  1  ന	ളകേ�രQല്  നന്നു�  ലാഭാച്ച്
കെ�	പ്രയുകെP  അളവ�  0.06  ഗ്രി	�  7	ത്രം7	ണ്�.  കേ7ല്  വശാ�ലാനങ്ങളുകെP
അPസ്ഥാ	നQല്  കെവളകെച്ച്ണ്ണ  ഉല്പ്പ്	|ന  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Qന�
തൃപ്തി�ര7കെല്ലന്ന�  ഓഡിറ്റ്�  നരJക്ഷക്കുന്നു.  P  പ്രവര്QനQല്
7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് അധാ�7	യം വനകേയം	ഗ� പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേPണ്ടതു�,
യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Qന�  സം	മ്പQ�  ബ	ദ്ധ+തീയം	യം  7	റുന്ന  പ്രവണ്തീ
ഇല്ല	തീ	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.
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1-4-34-2 7നുംഷി+|നവും� വനകേയം	ഗവും�

എ) കേലാബര് കെചലാവും�ളു� ആഭാ+ന്തര വരു7	നവും�.

2018-19  സം	മ്പQ�  വര്ഷിQകെലാ  �	ര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം
കേവണ്ടവന്ന  കേലാബര്  കെചലാവും�ളു�  കേ�ന്ദ്രQകെലാ  ആഭാ+ന്തര  വരു7	നവും�
തീമ്മ്യുല് വലായം വ+തീ+	സം� നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  2	� പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക	യം
കേലാബര്  ഇനQല്  ഭാJ77	യം  തു�  കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ള്,  ഇതീനുംസംരച്ചുള്ളാ
ആഭാ+ന്തര വരു7	ന�  ഇവകെP  ലാഭാ+7	വുംന്നല്ല.  വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP  കേചര്
ക്കുന്നു.

കേലാബര് കെചലാവും�ള്

സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്(141) 92,07,652/-

�	ഷിmല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്(142) 3,86,651/-

�ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള് 89,78,288/-

എസം� എച്ച്� ജി ഗ്രൂപ്പു�ള് 20,17,200/-

ആകെ� 2,05,89,791/-

ആഭാ+ന്തര വരവ� 1,29,35,701

കേപ	ളകേനഷിന് കേജി	ലാ�ള്,  ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  കേജി	ലാ�ള്,  കെതീങ്ങു�യംറ്റ്�  തുPങ്ങയം
പ്രകേതീ+�  കൈവ|ഗ്ധാ+7	വശാ+7	യം  കേജി	ലാ�ള്  നര്വഹിച്ച്തീന�  നല്�യം
കേവതീന�  കേ7ല്കെചലാവും�ണ്ക്കു�ളല് ഉള്കെപ്പ്ടുQ	ന് �ഴിഞ്ഞട്ട്ല്ല.  പ്രസ്തുതീ
കെചലാവും�ള് കൂP പരഗണ്ച്ച്	ല് കേലാബര് കെചലാവും�ള് ഇതീലും� വര്ദ്ധക്കു�.

ബ) 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് കൂPയം അളവലുംള്ളാ വനകേയം	ഗ�

 സ്ഥാ	പനQകെന്റ് പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  അ�ഗJ�രച്ച്  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  എണ്ണ�  76  ആണ്�.  എന്ന	ല്  സം	മ്പQ�വര്ഷിQല്
�	ര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�  സ്ഥാര7	യം  ഉപകേയം	ഗച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കുന്ന
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�ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്,  സംmയം�സംഹി	യംസം�ഘങ്ങള്,  സ്ഥാരതീ	ല്ക്ക	ലാ�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്  എന്നവകെരല്ല	�  കേചര്ന്ന  7നുംഷി+|നങ്ങളുകെP  വ	ര്ഷി�
�ണ്ക്ക�  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഒരു  |വസം�  ശാര	ശാര  86
കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയം	ണ്� വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ� (കേപ	ളകേനഷിന് കേജി	ലാ�ള്,
ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�  കേജി	ലാ�ള്,  കെതീങ്ങ��യംറ്റ്�  തുPങ്ങയം  പ്രകേതീ+�  കൈവ|ഗ്ധാ+മുള്ളാ
കേജി	ലാ�ള്  ഉള്കെപ്പ്P	കെതീ).  അ�ഗJ�രക്കകെപ്പ്ട്ട്  അളവലും�  കൂടുതീല്
7നുംഷി+|നങ്ങള്  �	ര്ഷി�  പ്രവര്QനQന	യം  കേവണ്ടവരുന്നതീകെന്റ്
ആവശാ+�തീ വലായംരുQ	നുംള്ളാ അPസ്ഥാ	ന ഡി	റ്റ്�ള് ലാഭാ+വും7ല്ല. 

സം)�	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്
2ലാപ്ര|7	യം വനകേയം	ഗ� - 7	ന|ണ്ഡിങ്ങളല്ല

�	ര്ഷി�പ്രവര്Qനങ്ങകെള  ഓകേര	  യൂണ്റ്റു�ള	യം  തീരച്ച്�  ഓകേര	ന്നനും�
ആവശാ+7	യം  വരുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  അളവ�  പ്രകേതീ+�7	യം
തീട്ട്കെപ്പ്ടുQകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ അ�ഗJകൃതീ ഡി	റ്റ്�ള് നലാവലാല്ല.  ഉ|	ഹിരണ്7	യം
ഒരു  നPJല്  വസ്തു  നP	ന	വശാ+7	യം  കുഴികെയംടുക്കല്  എന്ന  �	ര്ഷി�
പ്രവര്QനQന�  ഒരു  യൂണ്റ്റ്ന�  ആവശാ+7	യം  കുഴിയുകെP  അളവ�,
ഇതീന	വശാ+7	യം വരുന്ന 7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് അളവ�, വള7Pല് കേപ	ലുംള്ളാ
അനുംബന്ധി  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�  കേവണ്ടവരുന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്
അളവ�  എന്നവയുകെP  �	ര്ഷി�  ഇന�  തീരച്ചുള്ളാ  ഏ�Jകൃതീ  ഡി	റ്റ്�ള്
നലാവലാല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ്  2ലാപ്ര|7	യം
വനകേയം	ഗ�  ഉറിപ്പ്	ക്കുവ	ന്  നലാവകെലാ  നയംന്ത്രണ്  സം�വധാ	നQന�
സം	ധാക്കുന്നു7ല്ല. ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തീലാQല് തീകെന്ന
നയംതീ7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് രൂപJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.(ഭാ	ഗ�-1,  ഖണ്ഡി� 1-3-5
�	ണു�)
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1-4-35  കേറിഡികേയം	 കേOസംര് ലാ	ബ�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-35-1 വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കകെലാ-അപ	�തീ�ള് 

i)  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കെറിസംJപ്റ്റ്�,  ഇകേന്റ്ണ്ല്  കെപയ്കെ7ന്റ്�,  കേ�	ണ്O	  വ�ച്ച്ര്,
എന്നവയുകെP യു2	സ്റ്റംല് ഉള്ളാ കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ള് വവധാ സം�ക്ഷപ്തിങ്ങളല്
വ+തീ+	സം� �	ണുന്നു.

ഇന�
ആനുംവല് ബ	ങ്കി� O	ന്

സം	ക്ഷന് സംമ്മ്യുറി
(രൂപ)

റിസംJപ്റ്റ്� V/S
കെപയ്കെ7ന്റ്� സംമ്മ്യുറി

(രൂപ)

വ+തീ+	സം�
(രൂപ)

ഇകേന്റ്ണ്ല്
കെറിസംJപ്റ്റ്�

30339.12+(prime account)
481216.36(RF)
5,11,555.48/-

9,81,140.48/- 4,69,585/-

കേ�	ണ്O	
വ�ച്ച്ര്

(debit)1,20,746 9,02,941/- 7,82,195/-

(credit)84,434/- 9,02,941/- 8,18,504/-

ഇകേന്റ്ണ്ല്
കെപയ്കെ7ന്റ്�

4,885.30/- 54,885.30/- 50,000/- 

ii)  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ് ഇകേന്റ്ണ്ല് കെറിസംJപ്റ്റ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുQലാല് വന്ന
വ+തീ+	സംങ്ങള് തീ	കെഴി പറിയുന്നു .

RDR,UFAST ,bank scroll എന്നവ
പ്ര�	ര� അനലാറ്റ്ക്കല് ച	ര്ജ്ജ്�

ഇനQല് ലാഭാച്ച് ഇകേന്റ്ണ്ല്
കെറിസംJപ്റ്റ്�

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ്
ബ	ങ്കി� അകെക്ക�ണ്ട�
പ്ര�	രമുള്ളാ വരവ�

വ+തീ+	സം�

922035(fee)+28627(interest)
+179.36(bank charge)=9,50,841.36 4,81,216.33 469,625.03
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iii)  ആകെ�  പന്വലാച്ച്  തു�യുകെP  കേരഖകെപ്പ്ടുQലാല്  വവധാ
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റു�ളലുംള്ളാ വ+തീ+	സം� തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

a)

ആകെ� പന്
വലാക്കല്

വ	ര് ഷി� സം�ക്ഷപ്തി
പ്ര�	ര�

ബ	ങ്കി�& �+	ഷി�
പ്ര�	ര�

വ+തീ+	സം�

24,01,843/- 38,70,402.3 14,68,559.3

b)

പന്
വലാക്കല്

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട�
ബ	ങ്കി� അകെക്ക�ണ്ട�

പ്ര�	ര�

ബ	ങ്കി�& �+	ഷി�
പ്ര�	ര�

വ+തീ+	സം�

5,85,998.16 9,34,877.16 3,48,879/-

�ണ്ക്കു�ളല്  �	ണ്കെപ്പ്ടുന്ന  കേ7ല്  പര	7ര്ശാച്ച്  വ+തീ+	സംങ്ങള്
വശാ|J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-35-2  കെ7	കൈബല് 7ണ്ണുപരകേശാ	ധാന	ലാ	ബ� : മുകെന്ന	രുക്ക� ഇല്ല	കെതീ
വ	ങ്ങയം വ	ഹിന� (KL 08AX 9207) ലാക്ഷ+� �	ണ്	കെതീ

ന	കേശാ	ന്മുഖ7	യംകെക്ക	ണ്ടരക്കുന്നു.

ന	ഷിണ്ല് കെപ്ര	ജിക്ട� ഓണ് 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� ഓ2� കേസം	യംല് കെഹില്Q� &
കെ2ര്ട്ട്ലാറ്റ്  എന്ന പദ്ധതീയുകെP ഭാ	ഗ7	യം  2013-14  വര്ഷിQല് ഗകേവഷിണ്
കേ7ധാ	വയുകെP  11.02.2010-കെലാ  ഉQരവ�  നമ്പര്  :  ആര്7/66764/08  പ്ര�	ര�
സംഞ്ചിരക്കുന്ന    രണ്ട�  7ണ്ണ�  പരകേശാ	ധാന  ലാകേബ	റിട്ട്റി�ള്  നര്മ്മ്യുക്ക	ന്
അ�ഗJ�	ര�  നല്കു�യു�  ഇതീന	യം  കെവള്ളാ	യംന  �	ര്ഷി� കേ�	കേളജിലും�,
കെവള്ളാ	നക്കര  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജിലും7	യം  രണ്ടു  വ	ഹിന�
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വ	ങ്ങു�യുണ്ട	യം.  സംഞ്ചിരക്കുന്ന  7ണ്ണുപരകേശാ	ധാന	ലാകേബ	റിട്ട്റി
ഉപകേയം	ഗക്ക	Qതു  സം�ബന്ധിച്ചു�,  നര്വഹിണ്Qകെലാ  അപ	�തീ�കെള
കുറിച്ചു�  നമ്പര് എല്.എ2�.(കെ�.എ.യു.)ജി1-150/2014/26-02-2015  പ്ര�	രമുള്ളാ
ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല് വശാ|7	യം പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടു� ഇതീ� ഉപയുക്ത7	ക്ക	നുംള്ളാ
നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  കൂP	കെതീ  കേ�	കേളജി�  ഒ	2�
കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കെവള്ളാ	നക്കരയുകെP �	മ്പസംല് ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതീ �Pന്ന
ഈ വ	ഹിന� കേറിഡികേയം	 കേOസംര് ലാ	ബന� കെകെ�7	റു�യു� കെചയ്തു.  നലാവല്
ഈ  വ	ഹിനസം�വധാ	ന�  ലാ	ബന�  വലാകെയം	രു  ബ	ധാ+തീയം	യം
വന്നരക്കു�യം	ണ്�.

വ	ഹിനQകെന്റ്  പരപ	ലാനQന	യം  സ്ഥാര�  കൈ2വര്,  അറ്റ്ന്ഡിര്
എന്നJ  ജിJവനക്ക	കെര  നയം7ക്ക	കെതീ  2Jല്ഡില്  കേസം	യംല്  കെPസ്റ്റം�
നPത്തുവ	ന്  �ഴിയം	Q  സം	ഹിചര+7	ണ്�  �ഴിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷി7	യു�
നലാനന്നുകേപ	രുന്നതീ�.  കെ7	കൈബല്  ലാ	ബകേന്റ്തീ	യം  ലാക്ഷ+�  നറികേവറ്റ്	ന്
�ഴിയം	കെതീ വ	ഹിന� ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യംരക്കുന്നു. അമ്പലാവയംല് പ്ര	കേ|ശാ�
�	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�,  7ണ്ണുQ  �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന്  കെസംന്റ്ര്  എന്നJ
കേസ്റ്റംഷിനും�ള്ക്ക�  കൈ�7	റുവ	ന്  രജിസ്ട്രാ	ര്  ഉQരവറിക്കകെയംങ്കിലും�
[GA/P1/9217/17 dated; 30.08.2017]ഒ	ഡിറ്റ്� �	ലായംളവുംവകെരയു� ആരു� തീകെന്ന
വ	ഹിന�  ഏകെറ്റ്ടുQട്ട്ല്ല.  വ	ഹിനQകെന്റ്  കൈലാസംന്സം�,  P	ക്സി�,  ഇന്ഷൂറിന്
സം�,  7റ്റു  കെ7യംന്റ്നന്സം�  എന്നവയ്ക്ക്�  ഒകേര	  വര്ഷിവും�  വലായം  തു� കെചലാവും
വരുന്നുണ്ട�.  ഈ ഇനQല് തീന്വര്ഷികെQ കെചലാവ�  28,619/-  രൂപയം	ണ്�.
വ	ഹിന�  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  ഉപ�രക്കുന്നകെല്ലന്നു7	ത്രം7ല്ല,സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായം	ക്ക�
|Jര്ഘ�	ലാ  ബ	ധാ+തീയം	യം  തുPരുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്,  കെ7ക്ക	നക്കല്
ഡിവഷികെന്റ് കൂP സംഹി�രണ്കേQ	കെP ആയംതീ� ഏകെതീങ്കിലും� ആവശാ+Qന�
ഉപകേയം	ഗക്കുവ	നുംള്ളാ  സം	ധാ+തീ  ആര	കേയംണ്ടതീ	ണ്�.  ആയംതീന	യം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീരുകെP  അPയംന്തര  ശ്രീദ്ധ  കേവണ്കെ7ന്ന�  ഒ	ഡിറ്റ്�
വലായംരുത്തുന്നു. ഇക്ക	ര+Qല് �	ലാതീ	7സം� ഒഴിവ	ക്ക	നും� ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വര്
ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-36 എ.ഐ.എന്.പ ഓണ് അഗ്രിക്കള്ച്ച്റില്
ഓര്ണ്കേQ	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-36-1 ബ	ങ്കില് ഒടുക്കയംട്ട്ല്ല	Q തു�

2018-19  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ളകെലാ  റിJക്കണ്സംകേലാഷിന്  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�
പ്ര�	ര�  ഓ2Jസം�  �+	ഷ്ബുക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്
കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതു7	യം 1,81,475/- രൂപ (ബല് നമ്പര് 6/04-15/01-04-15) Not‘
Reconciled Debits  ‘ ആയം കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�. ഇത്രംയു� വര്ഷി7	യം P തു�
ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്	വ	Qതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� 7റുപP നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-36-2 വ	ങ്ങലും�ളല് �mകേട്ട്ഷിന് നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല. 30,762/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

"7	കേനജ്കെ7ന്റ്� ഓ2� കൈവല്ഡി� ആന7ല് ഇന്O¡ഷിന് ഇന് കേക്ര	പ്പ്�ഡി�
ഏരയം"(35009) എന്ന സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ടല് 30,762/-
രൂപ  (കെചക്ക�  നമ്പര്  8941028/31-3-19)  കെചലാവഴിച്ച്�  കേ7ട്ടുപ	ളയം�  ക്ര�ണ്
കേസം	ള	ര്  പവ്വര്  കെ2ന്സം�ഗ�  സംസ്റ്റം�-ല്  നന്നു�  കേസം	ള	ര്  പവ്വര്  കെ2ന്
സം�ഗ�  സംസ്റ്റം�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീന�  �mകേട്ട്ഷിന്  നPപP�ള്
സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല. പ്ലാ	ന് 2ണ്ട� അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ്
ഉQരവല്  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  ഉQരവും�ള്      നര്ബന്ധി7	യു�
പ	ലാക്ക	ന	വശാ+കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്  പ	ലാക്ക	കെതീയു�,  പ്ലാ	ന്
2ണ്ട� നര്കേÚശാങ്ങള് അവഗണ്ച്ചു� ഈ ഇനQല് കെചലാവുംകെചയ്തി  30,762/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. (ഭാ	ഗ� 1, ഖണ്ഡി� 1-3-11-1 �	ണു�)
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1-4-37  എ .ഐ.സം.ആര്.പ ഓണ് വJഡി� �ണ്കേO	ള്,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-37-1 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്-അപ	�തീ

2018-19 വര്ഷികെQ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് ഓഡിറ്റ്ന� ഹി	ജിര	ക്കയംതീല്
UFAST-  ല് തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാ വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  (Annual Bank transaction
summary  2018-19),  യംഥാ	ര്ത്ഥ  ബ	ങ്കി�  പ	സം�  ബുക്ക�  എന്നവയംകെലാ
നJക്കയംരപ്പ്�  തു��ളു� തീമ്മ്യുല് വ+തീ+	സം� �	ണുന്നു.  വശാ|വവര�  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് 
നJക്കയംരപ്പ്�

UFAST-ബ	ങ്കി� ബുക്ക�
പ്ര�	ര�

നJക്കയംരപ്പ്� ബ	ങ്കി� പ	സം�
ബുക്ക� പ്ര�	ര� വ+തീ+	സം�

PRIME-
57006547524

(കേസ്റ്റംറ്റ്� ബ	ങ്കി� ഒ	2�
ഇന്ത+ 

154926.10 162245.04 (+)7318.94

വ+തീ+	സംQനുംള്ളാ �	രണ്� പരകേശാ	ധാച്ച്� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ളകെലാ ന¡നതീ
പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-37-2 ശാമ്പളപരഷ്കരണ്കുPശ്ശി�- പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ സംറ്റ്
കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� 03/03/2015 മുതീല് അനുംവ|ച്ചു. അധാ�

കെചലാവ� 3816 /-രൂപ നര	�രക്കുന്നു.

സം.ബ.വ.നമ്പര്. 07-11/18

തീJയംതീ. 03/11/2018
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തു�. 50757 രൂ

കെചക്ക� നമ്പര്/തീJയംതീ 369420/03-11-2018

കേ7ല്  സൂചതീ  വ�ച്ച്ര്  പ്ര�	ര�  വര7ച്ച്  ഒ	2Jസം�  അറ്റ്ന്ഡിന്റ്�  ശ്രീJ7തീ.
തീങ്കി  വ.വ  ക്ക�  2014  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്  ഉQരവുംപ്ര�	ര�
ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2014  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്
ഉQരവുംപ്ര�	ര�  പുതുക്കയം  നരക്കലുംള്ളാ  വJട്ടുവ	P�  ബQ,  സംറ്റ്
കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി  അലാവന്സം�  എന്നവയ്ക്ക്�  01/02/2016  മുതീല്  7	ത്രംകേ7
പ്ര	ബലാ+മുള്ളു.  എന്ന	ല്  Pയം	രക്ക�  ഈ  ഒ	2Jസംല്  ആഭാ+ന്തര  നയം7ന�
വഴിയുള്ളാ  നയം7നതീJയംതീയം	യം  03/03/2015  മുതീല്  തീകെന്ന  പുതുക്കയം
നരക്കലുംള്ളാ സംറ്റ് കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� അനുംവ|ച്ചുനല്�യംതീ	യം
�	ണുന്നു. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് �	ലായംളവ� അനുംവ|ച്ച്

സം.സം.എ
അര്ഹി7	യം
സം.സം.എ കൂടുതീല് നല്�യംതീ�

1
03/2015
(03/03/15
മുതീല്)

316 0 316

2 04/2015 350 0 350

3 05/2015 350 0 350

4 06/2015 350 0 350

5 07/2015 350 0 350

6 08/2015 350 0 350

7 09/2015 350 0 350

8 10/2015 350 0 350

9 11/2015 350 0 350

10 12/2015 350 0 350

11 01/2016 350 0 350

ആകെ� 3816 0 3816
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കൂടുതീല്  നല്�യം  3816/-രൂപ  തീരകെ�  ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-38 എ.ഐ സം. ആര്.പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് &
അകേര	7	റ്റ്�� പ്ലാ	ന്റ്�, കെവളള	നക്കര

1-4-38-1 വല്പ്പ്ന�ള്ക്ക� രശാJതീ നല്കുന്നല്ല

ഫ്ളവര്  കേഷി	  എക്സിബഷിനല്  മൂലാ+വര്ദ്ധതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്,  വവധായംന�
നPJല് വസ്തുക്കള് എന്നവ വറ്റ്വ�യംല്  18.01.19  മുതീല്  28.01.19 വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവല് 13  രശാJതീ�ളലാ	യം ആകെ�  77,405/-രൂപ വരവുംണ്ട�.  കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംര് പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് ഫ്ളവര് കേഷി	 എക്സിബഷിനകേലാക്ക� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്
കൈ�7	റുകേമ്പ	ള്  തീകെന്ന  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  കുറിവുംവരുത്തുന്നല്ല  എന്ന�
വ+ക്ത7	കുന്നു. ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് വല്ക്കുന്ന |വസം�, ആ |വസംകെQ വല്പ്പ്ന
വവര�  ഒകേന്ന	  രകേണ്ട	  രശാJതീ�ള	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQ  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�
കുറിവുംവരുത്തു�യം	ണ്�  കെചയ്തു  വരുന്നതീ�.  എക്സിബഷിനകേലാക്ക�
കെ�	ണ്ടുകേപ	കുന്ന ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെP വല്പ്പ്നക്ക� രശാJതീ നല്�ണ്� എന്നതീ�
2017-2018  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവലും�,  മുമ്പും�  നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	ണ്�  (ഓഡിറ്റ്�
എന്�mയംറി ന�.2/14.06.18).  കേ�ന്ദ്രQല് നന്നു�      ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് പുറികേ7
വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം  കെ�	ണ്ടുകേപ	കുകേമ്പ	ള്  തീകെന്ന  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്
കുറിവുംവരുകേQണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  വല്ക്ക	കെതീ  കേശാഷിക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്
തീരകെ� കേസ്റ്റം	ക്കല് കേചര്കേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നു� മുന് ഓഡിറ്റ്ല്  2017-2018  ല്
വ+ക്ത7	യം  നര്കേÚശാ�  നല്�യംരുന്നു.  നര്കേÚശാങ്ങള്  പരഗണ്ക്ക	Qതീ�
ഗ�രവ�ര7	യം  നരുQരവ	|Q7	യം  ഒ	ഡിറ്റ്�  വJക്ഷക്കുന്നു.
ഇക്ക	ര+Qല് വശാ|J�രണ്� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-39 �	ഡ്ബറി കെ�	കേക്ക	 ഗകേവഷിണ് പദ്ധതീ,
കെവള്ളാ	നക്കര

 

1-4-39 1 പുസ്ത�ങ്ങളുകെP അച്ച്P യംഥാ	സം7യം� പൂര്QJ�രക്ക	Qതീന	ല്
ആവശാ+ക്ക	ര്ക്ക� പൂര്ണ്ണ7	യു� ഉപ�രച്ച്ല്ല

കെ�	കേക്ക	 കൃഷി, അനുംബന്ധി മൂലാ+വർദ്ധതീഉല്പാന്നങ്ങള് എന്നവകെയംക്കുറിച്ച്�
�ർഷി�ർക്കു�  7റ്റ്�  പരശാJലാന	ർത്ഥ�ൾക്കു�  അറിവുംവര്
ദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം  പുസ്ത�ങ്ങൾ  വവധാ  കേപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP  ഭാ	ഗ7	യം
കേ�ന്ദ്ര�  അച്ച്Pച്ചു  നല്�  വരുന്നുണ്ട�.  2018-19  സം	മ്പQ�വര്ഷിQല്
ഇപ്ര�	ര�  അച്ച്Pച്ച്  പുസ്ത�ങ്ങള്  സം7യംബന്ധിതീ7	യം
പരശാJലാന	ർത്ഥ�ൾക്ക�  വതീരണ്�  കെചയ്യുവ	കേന	  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിൻസംക്ക�
ലാഭാ+7	ക്കുവ	കേന	 സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല. വശാ|	�ശാങ്ങൾ തീ	കെഴി കേചർക്കുന്നു.

i) കെപ്ര	ജിക്ട�:-ഡി.സം.സം.ഡി-കെ�	കേക്ക	  കൃഷിയു�  സം�രക്ഷണ്വും�  എന്ന
7ലായം	ള  പുസ്ത�Qകെന്റ്  പുതീയം  പതീപ്പ്�  അച്ച്Pക്കല്  (കെചലാവ�  ശാJർഷി��
70107)
“കെ�	കേക്ക	  കൃഷിയു�  സം�×രണ്വും�  സം�ബന്ധിച്ച്�  മുമ്പ�  അച്ച്Pച്ചുനല്കിയം“

പുസ്ത�ങ്ങൾ  വതീരണ്�  കെചയ്തു  �ഴിഞ്ഞതീന	ൽ  2000  എണ്ണ�  കൂP
അPയംന്തര7	യം  അച്ച്Pച്ചു  നല്കുവ	ൻ  കെ�	ച്ച്യംകെലാ  കേ|ശാJയം  കെ�	കേക്ക	-
�ശുവണ്ട  വ�സംന  ഡിയംറിക്ടകേറിറിറ്റ്ല്  (ഡി.സം.സം.ഡി)  നന്നു�
CS-24/CO3/18-19/  14.11.2018-ാ	�  നമ്പര്  ആയം  ആവശാ+കെപ്പ്ടു�യു�,
ആയംതീകേലാക്ക� 1,32,950/- രൂപ 4.3.2019 ന� അനുംവ|ച്ചു നല്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
കെ�.എ.യു  പ്രസ്സ്�  7	കേനജിരുകെP  22.2.2019  കെലാ  180/2018-19  നമ്പര്
ഇൻകേവ	യംസം�  ലാഭാച്ച്തീകെന  തു Pര്ന്ന�  പ്രസ്തുതീ  തു�  കെചക്ക�  നമ്പര്
368698/30.3.2019  പ്ര�	ര� പ്രസ്സ്� 7	കേനജിര്ക്ക� കൈ�7	റിയംരുന്നു.  എന്ന	ൽ
ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവ�  വകെര  പുസ്ത�ങ്ങൾ  അച്ച്Pച്ച്�  ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  അനുംവ|ച്ച്
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തു�യുകെP വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ+പത്രംവും� പുസ്ത�ങ്ങളു� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്� 16/8/ 2019
നും� ഡി.സം.സം ഡി യംൽ നന്നു� �Q� ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ii)  കെപ്ര	ജിക്ട�:-  എ.റ്റ്.എ�.എ-കെസ്ട്രാങ്Qന�ഗ�  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്�  ഓണ്  വ	ലാ¡
അഡിഷിന് ഓ2�  കെ�	കേക്ക	  (കെചലാവ�  ശാJർഷി��-9828)കേ7ല്  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
ഭാ	ഗ7	യം കെ�	കേക്ക	 കുരുവൽ നന്നു� കേച	കേ�റ്റ്കേലാക്ക� എന്ന കേപരൽ “ “ 1000
ബുക്കു�ൾ  അച്ച്Pക്കുന്നതീന	യം  7ണ്ണQ  കെ�.എ.യു  പ്രസ്സ്�  7	കേനജിർക്ക�
36700/-  രൂപ (കെചക്ക� നമ്പര് 9198694/തീJയംതീ 29.9.2018) കൈ�7	റിയംരുന്നു.
അകേതീസം7യം�  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിൻസംയുകെP  ഉപ	ധാപ്ര�	ര�  പ്രസ്തുതീ
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  �	ലാ	വധാ  30/9/2018  ന�  അവസം	നക്കു�യു�  കെചയ്തു.  ഈ
�	ലാ	വധാക്കുള്ളാൽ  തീകെന്ന  08/2018,  09/2018  എന്നJ  7	സംങ്ങളൽ
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യുള്ളാ  വവധാ  പരശാJലാന  പരപ	P�ളു�
സം�ഘPപ്പ്ച്ച്രുന്നു.  എന്ന	ൽ  കേ7ൽപ്പ്റിയുന്ന പുസ്ത�ങ്ങൾക്കുള്ളാ കെചലാവുംതു�
പ്രസ്സ്ന�  കൈ�7	റിയംതീ�  കെപ്ര	ജിക്ട�  അവസം	നക്കുന്നതീകെന്റ്  തീകേലാന്നു�
(29/09/2018),  പുസ്ത�ങ്ങള്  അച്ച്Pച്ചു  �ട്ട്യംതീ�  3/12/2018  നും7	ണ്�.
പരശാJലാനQൽ  പകെങ്കിടുQവർക്ക�  കേ7ല്  പുസ്ത�Qകെന്റ്  പ്രകേയം	ജിന�
ലാഭാച്ച്ല്ല എന്നര്ത്ഥ�.

 സം7യംബന്ധിതീ7	യം  �	ര+ങ്ങള്  കെചയ്യാ	ന്  �ഴിയം	Qതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന
ആവശാ+ക്ക	ര്ക്ക� കേ7ല് പര	7ര്ശാച്ച് പുസ്ത�രചന	കെപ്ര	  ജിക്ടു�ള് പൂര്ണ്ണ7	യു�
ഉപ�രച്ച്ല്ല.  ഉപഖണ്ഡി�  (i)ല്  പര	7ര്ശാച്ച്  പുസ്ത�Qകെന്റ്  അച്ച്P
പൂര്QJ�രണ്വും�  വതീരണ്വും�  സം�ബന്ധിച്ച്  നജിസ്ഥാതീ  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-40 വജ് ഞാ	ന വ+	പനവഭാ	ഗ�,7ണ്ണുÄQ

1-4-40-1 കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ട�- കേപ്ര	ജിക്ടു7	യം ബന്ധി7ല്ല	Q കെചലാവും�ള്
ക്ക	യം പദ്ധതീ പണ്� കെചലാവഴിച്ചു 

കേപ്ര	ജിക്ട� 
വജ്ഞാ	ന വ+	പനവും� വപുലാJ�രണ് പ്രവര്

Qനങ്ങളു�-ശാക്തകെപ്പ്ടുQല്

കേപ്ര	ജിക്ട� കെഹിഡ്ഡി� 401-40-2151

സം.ബ.വ. നമ്പര്
/തീJയംതീ.

19-2/19-19-02-2019

തു� 2,74,306/-

കെചക്ക� നമ്പര് /തീJയംതീ 59883 /19-02-19

കേ7ല് പര	7ര്ശാച്ച് കെവ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ഡിയംറി,     ഹി	ന്
ഡി�  ബുക്ക�  എന്നവ  അച്ച്Pക്കുന്നതീന	യം  2,74,306/-  രൂപ  വവ  പ്രകേന്റ്ഴ്സ്�,
ഒളരക്കര  എന്ന  സ്ഥാ	പനQന�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  വ	ര്ഷി�പദ്ധതീ
അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്  ഉQരവകെലാ  (GO(Rt)no.1677/2015/AD
dt.29/09/2015)  കെപ	തുനര്കേÚശാങ്ങളല്  സം7ര്പ്പ്ച്ച്  പദ്ധതീനര്കേÚശാങ്ങളല്
നന്ന� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വ+തീചലാക്കരുതീ� എന്ന� വ+ക്ത7	ക്കുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല്
ഈ  നര്കേÚശാങ്ങള്ക്കു�  വരുദ്ധ7	യം  പദ്ധതീയു7	യം  ബന്ധി7ല്ല	Q
അച്ച്Pപ്രവൃQ�ള്ക്ക�  പ്ലാ	ന്  2ണ്ട�  കെചലാവഴിച്ച്തീ�  അ�ഗJ�രയ്ക്കുന്നല്ല.
കേന	ണ്-പ്ലാ	ന്  ശാJര്ഷി�Qല്  നന്ന�  കെചലാവുംതു�  തീരകെ�  പ്ലാ	ന്
ശാJര്ഷി�Qകേലായ്ക്ക്�  റിJ-കൂപ്പ്�  കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-41  വജ്ഞാ	നവ+	പന പരശാJലാന കേ�ന്ദ്ര� , 7കേഞ്ചിശാmര�

 

1-4-41-1  ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്കേലായു� യൂ2	സ്റ്റം� ബ	ങ്കി� ബുക്കകേലായു�
നJക്കയംരപ്പ്ല് വ+തീ+	സം�

 

റികേവ	ള്വങ്ങ�  2ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  (  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  37048599094)
31.3.2019  കെലാ  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കയംരുപ്പ്�  325,543/-
രൂപയം	ണ്�. എന്ന	ല് യൂ2	സ്റ്റംകെന്റ്   വ	ര്ഷി� ബ	ങ്കിPപ	ടു സം�ക്ഷപ്തിQല്
ബ	ങ്കി�  ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കയംരുപ്പ്�  319,249/-  രൂപ  എന്ന	ണ്�
�	ണ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�.  ഈ  വ+തീ+	സംQനും  �	രണ്�  ഓഡിറ്റ്കെന
കേബ	ദ്ധ+കെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  കേ7ല്  അപ	�തീ  പരഹിരച്ച്�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 
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1-4-42 കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര� , �ണ്ണൂര്

1-4-42-1 7ണ്ണുപരകേശാ	ധാന	 ലാ	കേബ	റിട്ട്റി പ്രവർQനക്ഷ77ല്ല	കെതീ തുPരുന്നു

2008  7	ർച്ച്ൽ �ണ്ണൂര് കെ�.വ.കെ�-യംല് പ്രവർQന7	ര�ഭാച്ച് കേസം	യംൽ
കെPസ്റ്റംങ്ങ� ലാ	ബ� പ്ര	കേ|ശാ� �ർഷി�സംമൂഹിQകേന	 സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP
ഗകേവഷിണ്,വ+	പന  പദ്ധതീ�ൾകേക്ക	  ഇകേന്ന	ള�  പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്P	കെതീ
ന	കേശാ	ന്മുഖ7	യം  നരവധാ  ഉപ�രണ്ങ്ങളകെP  ഡി�പ�  യം	ർഡി�  7	ത്രം7	യം
അവകേശാഷിക്കുന്നു.  ലാ	ബകെനക്കുറിച്ചുള്ളാ  മുൻ�	ലാ  ഓഡിറ്റ്�
നരJക്ഷണ്ങ്ങൾക്കുള്ളാ  7റുപP�ൾ,  7റ്റ്�  അനുംബന്ധികേരഖ�ൾ,  കേനരട്ടുള്ളാ
ഭാ�തീ�  പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  മുകേഖന  ലാഭാ+7	യം  വവരങ്ങള	ണ്�  ചുവകെP
കേചർക്കുന്നതീ�.

2008 7	ർച്ച്� മുതീൽ 2010 ജൂൺ വകെര കേസം	യംൽ സംയംൻസം� കെôഷി+ലാസ്റ്റം�
ആയം  സംയംന്റ്സ്റ്റംകെന്റ്യു�  തുPർന്ന�  മൂന്നു  വർഷി�  അകേഗ്രി	ണ്7  അസം.
കെപ്ര	2സംറുകെPയു�  2013  കെസംപ്തി�ബർ  മുതീലാകേങ്ങ	ട്ട്�  വJണ്ടു�  കേസം	യംൽ
സംയംൻസം�  അസം.  കെപ്ര	2സംറുകെPയു�  �Jഴിലാ	ണ്�  ലാ	ബ�  പ്രവർQച്ച്തീ�.
അതീ	യംതീ� ആകെ� 11 വർഷിQൽ 8 വർഷിവും� ലാ	ബകെന്റ് കേ7ൽകേന	ട്ട്ച്ചു7തീലാ,
അതീകെന്റ്  സം	കേങ്കിതീ�പ്രവർQനങ്ങൾക്ക�  കേനതൃതീm�  നൽ�	ൻ
കേയം	ഗ+തീയുള്ളാ കേസം	യംൽ  സംയംന്റ്സ്റ്റംനും തീകെന്നയം	യംരുന്നു എന്ന� ചുരുക്ക�.
20/04/13 ന� കേലാ	ക്കൽ 2ണ്ടു വകുപ്പ്കെന്റ് 2012-13 വ	ർഷി� ഓഡിറ്റു കേവളയംൽ
നൽ�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qന�  അന്നകെQ  കേസ്റ്റംഷിൻ  കേ7ധാ	വ
നൽ�യം 7റുപPയംൽ (നമ്പര്, തീJയംതീ എന്നവ ഇല്ല), P �	ലായംളവുംവകെരയു�
ആകെ�  219  സം	മ്പളു�ൾ  7	ത്രം7	ണ്�  ഇവകെP  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്ട്ട്കെതീന്നു�
കേസം	യംൽ സംയംൻസംസംകെലാ ഒരു സംബ്ജക്ട� 7	റ്റ്ർ കെôഷി+ലാസ്റ്റംകെന (SMS) യു�
ഒരു  ലാ	ബ�  അസംസ്റ്റംൻറികെനയു�  കുറിഞ്ഞതീ�  5  കെ�	ല്ലകേQകെക്കങ്കിലും�
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നയം7ച്ച്	ൽ  പ്രതീ|ന�  25  -  50  കെറി	ട്ട്Jൻ  കെPസ്റ്റു�ൾ  നPQ	ന	വുംകെ7ന്നു�
അങ്ങകെന  തുPർച്ച്യം	യം  കേസംവന�  ലാഭാ+7	ക്കയം	ൽ  7	ത്രംകേ7  കെറി	ട്ട്Jൻ
കെPസ്റ്റു�ൾക്ക	യം  �ർഷി�ർ  ലാ	ബകെന  സം7Jപക്കുന്ന  സം	ഹിചര+�  ഉണ്ട	വൂ
എന്നു�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരുന്നു.  എന്ന	ൽ  പ്രസ്തുതീ  പര	7ർശാ�  2012  -13 കെലാ
ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ർട്ട്ൽ  ഉൾകെപ്പ്ട്ട്തീന�  കെ�.വ.കെ�  കേ7ധാ	വ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
��പ�.കേO	ളർക്ക�  14/11/2017  ന� നൽ�യം 7റുപPയംൽ  (ന�.കെ�.വ.കെ�. 37/13
തീ.  14/11/2017),  ഓഡിറ്റുകേവളയംകെലാ  7റുപPക്കു  �P�വരുദ്ധ7	യം
വവരങ്ങള	ണുള്ളാതീ�.

(i)  കെ�.വ  കെ�  യംൽ  ലാഭാ+7	യം  ലാ	ബ�  സം��ര+ങ്ങൾ  ഉപകേയം	ഗച്ച്�
പ.ആർ.എസ്സ്�  �ണ്ണൂരകെലാ സം	കേങ്കിതീ� വ|ഗ്ദ്ധർ  ഒരു കേപ്ര	ജിക്ടന	യം  7ണ്ണു
സം	മ്പളു�ൾ തീയ്യാ	റി	ക്ക വരുന്നുണ്ട�.

(ii) കെ�.വ.കെ�  ലാ	ബകെലാ  അകേറ്റ്	7��  അബ്കേസം	ർബ്ഷിൻ  കെôകേക്ട	7Jറ്റ്ർ
(AAS) ഇന ഉപകേയം	ഗക്ക	ൻ പറ്റ്	Q വധാ� കേ�P	യം.

(iii) പ.ആർ.  എസ്സ്കെലാ  AAS  മുകേഖനയു�  കെ�.വ.കെ�  -യംകെലാ  സം	കേങ്കിതീ�
വഭാ	ഗQകെന്റ്  സംഹി	യംകേQ	കെPയു�  ഇകേപ്പ്	ൾ  �ർഷി�ർക്ക�  7ണ്ണകെന്റ്
കൈ7കേക്ര	  ന¡Oയംൻറ്നലാ  നർണ്ണയംച്ച്�  നൽകുന്നുണ്ട�.
(iv)  കേ7ൽ  സം	ഹിചര+Qൽ  കേയം	ഗ+തീയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ദ്ധകെര
കെ�.വ.കെ�.  ലാ	ബൽ  നയം7ച്ച്	ൽ  കൂടുതീൽ  സം	മ്പQ�
ബ	ധാ+തീയുണ്ട	ക്ക	കെ7ന്നല്ല	കെതീ 7റ്റ്� പ്രകേയം	ജിനങ്ങകെള	ന്നു7ല്ല.

2012-2013  ഓഡിറ്റു  കേവളയംകെലാ  7റുപPയു�  2017  കെലാ  ഓഡിറ്റ്�
റികേപ്പ്	ർട്ട്നുംകേ7ലുംള്ളാ  7റുപPയു�  കേചർത്തു  വച്ചു  കേന	ക്കുകേമ്പ	ൾ,  കെ�.വ.കെ�.
കേസം	യംൽ  ലാ	ബകെന്റ്  ഭാ	വകെയംക്കുറിച്ച്�  2013 ലും�  2017  ലുംമുള്ളാ  പ്രകേയം	ഗ�
ഉത്ക്കണ്ഠ�ൾ വരുദ്ധങ്ങള	ണ്�.  പകേക്ഷ, 2019  ൽ  11  വർഷിങ്ങൾക്കു കേശാഷിവും�
പ്രവർQനക്ഷ77ല്ല	Q ഒരു സം�വധാ	ന7	യം  കേസം	യംൽ  ലാ	ബ�  തുPരുന്നു.
26/06/2019  ന�  ഓഡിറ്റ്�  നPQയം  ഭാ�തീ�  പരകേശാ	ധാനയംൽ  �ണ്ടതീ�
തുരുമ്പച്ചുതുPങ്ങയം  സൂകേക്ഷ്മ	പ�രണ്ങ്ങളലും�  ചുവരലും�  റി	ക്കു�ളലുംകെ7ല്ല	�
ഒരന� വണ്ടൻകൂട്ട്� (Mupli Beetle) കെപറ്റുകെപരു�യംരക്കുന്ന �	ഴ്ചയം	ണ്�.
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ലാ	ബകെന്റ് നലാവകെലാ അവസ്ഥാകെയം കുറിച്ചുള്ളാ ഓഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്Qന�
ഭാ	ഗ�വും�  അവ+ക്തവും7	യം  7റുപPയം	ണ്�  ലാഭാച്ച്തീ�.  ആയംതീൽ
പ.ആര്.എസം�  പന്നയൂരകെലാ  ലാ	ബൽ  നPQയം  7ണ്ണുപരകേശാ	ധാനയുകെP
വവരങ്ങൾ  7	ത്രം7	ണുള്ളാതീ�.  P  ലാ	ബകെലാ  പരകേശാ	ധാന�ളുകെP  ചു7തീലായു�
നർകേÚശാങ്ങളു�  കെ�.വ.കെ�  യംകെലാ  കേസം	യംൽ  സംയംന്റ്സ്റ്റം	ണ്�
നൽകുന്നകെതീന്നു�  കൂP	കെതീ  കെ�.വ.കെ�  ലാ	ബകെലാ  Shaker  ഉ�
7റ്റ്�ഉപ�രണ്ങ്ങളു�  പ.ആര്.എസം�  കെലാ  പരകേശാ	ധാന�ൾക്ക�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നുകെണ്ടന്നു� P 7റുപPയംൽ പര	7ർശാക്കുന്നു.  എന്ന	ൽ,  ലാ	ബു�
അതീകെലാ  ഉപ�രണ്ങ്ങളു�  തീJർത്തു�  ഉപകേയം	ഗക്ഷ77ല്ല	Q
അവസ്ഥായംലാ	കെണ്ന്ന	ണ്�  11/2017  കെലാ  7റുപPയംൽ  നന്നു�  ഓഡിറ്റ്�
കേവളയംകെലാ ഭാ�തീ� പരകേശാ	ധാനയംൽ നന്നു� വ+ക്ത7	കുന്നതീ�. 

ലാ	ബ�  നർമ്മ്യുക്ക	നും�  പ്രവർQനക്ഷ77	ക്ക	നും�  നലാനർQ	നും7	യം
2008  മുതീൽ  2019  വകെര കെചലാവഴിച്ച് തു��ളുകെP  (എസ്റ്റം	ബ്ല്യുകെ'ന്റ്� കെചലാവ�,
യംന്ത്രസം	7ഗ്രി�ളുകെP  കെ7യംൻറിനൻസം�,  കേസ്റ്റംഷിനറി  എന്നവ)  പൂർണ്ണ7	യം
വവരങ്ങൾ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 7റുപPയംൽ ആകെ� പര	7ർശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ� 2010-11
വർഷി� അനുംവ|ച്ച് 14 ലാക്ഷ� രൂപകെയംക്കുറിച്ചു 7	ത്രം7	ണ്�. കേ7ൽപ്പ്റിഞ്ഞ തു�യ്ക്കു
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പുറികേ7  ലാ	ബകെന്റ്  നർമ്മ്യു	ണ്�  കെ7യംന്റ്നൻസം�  എന്നവയ്കെക്കല്ല	7	യം
കേ�ന്ദ്രQന�  തുPര്ച്ച്യം	യം  സം	മ്പQ�ബ	ധാ+തീ  ഉണ്ട	യംട്ടുകെണ്ടന്ന�
വ+ക്ത7	ണ്�.

പ.ആര്.എസം�  കെലാ  ലാ	ബ�  ഉണ്ട	യംരകെക്ക  ഈ  ലാ	ബ�
നPQകെക്ക	ണ്ടുകേപ	വും�  പ്ര	കേയം	ഗ�7ല്ല  എന്ന�  11/2017  കെലാ  7റുപPയംലും�
തീൻവർഷി  ഓഡിറ്റ്�  കേവളയംകെലാ  അകേനmഷിണ്Qനുംള്ളാ  7റുപPയംലും�  കേ�ന്ദ്ര�
കേ7ധാ	വ  തീകെന്ന വ+ക്ത7	ക്കയം സ്ഥാതീക്ക�,  കൂടുതീല് സം	മ്പQ� ബ	ധാ+തീ
വരുQ	കെതീ  നലാവകെലാ  ഇൻഫ്ര	സ്ട്രാക്ച്ച്ർ  ഭാ	വയംൽ  എങ്ങകെന
പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുQ	�  എന്നതീകെനക്കുറിച്ചു�  ഈ  പദ്ധതീക്ക	യം  ഒരു
പതീറ്റ്	ണ്ടകേലാകെറി  ഉണ്ട	യം  സം	മ്പQ�കെച്ച്ലാവകെലാ
ഉQരവ	|തീ+7ല്ല	യ്മകെയംക്കുറിച്ചു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഭാരണ്സം7തീയുകെPയു�
വജ്ഞാ	നവ+	പന വഭാ	ഗQകെന്റ്യു� സം�യുക്ത കേനതൃതീmQൽ അകേനmഷിണ്�
നPകേQണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-42-2  ഐ.സം.എ.ആറി കെന്റ് 7ന കേസം	യംൽ കെPസ്റ്റംങ്ങ� �റ്റ്� വ	ങ്ങ
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രണ്ടു കെ�	ല്ല� �ഴിഞ്ഞട്ടു� പ്രവർQനക്ഷ77ല്ല

2016-17  കെലാ 100 % ഗ്രി	ന്റ്ൽ നന്ന� (ശാJർഷി�� - 5504) സംബവ നമ്പര്.
153-3/16-17  പ്ര�	ര�  (കെചക്ക�  നമ്പര്.  406853/31.03.2017  NEFT  മുകേഖന)
90300/-  രൂപ  (86000+5%  VAT)  മുPക്ക  വ	ങ്ങയം  ICAR  7ന  കേസം	യംൽ
കെPസ്റ്റംങ്ങ� �റ്റ്� ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവലും� (ജൂൺ 2019) പ്രവർQനക്ഷ77ല്ല	കെതീ
കേ�ന്ദ്രQകെലാ  7ണ്ണുപരകേശാ	ധാന	  ലാ	ബൽ  സൂക്ഷച്ച്രക്കു�യം	ണ്�.
മൃ|പരJക്ഷ��  എന്ന  കേപരൽ  ഐ.സം.എ.ആര്  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQതു�
ന	ഗർജ്ജുംന അകേഗ്രി	 കെ�7ക്കൽസം�, കൈഹി|ര	ബ	|� എന്ന സ്ഥാ	പനQന�
കേ|ശാJയംതീലാQൽ വതീരണ്	വ�	ശാ� നൽ�യംതു7	യം പരകേശാ	ധാന	�റ്റ്�, P
സ്ഥാ	പനQൽ  നന്നു തീകെന്ന നർബ്ബ്ന്ധി7	യു� വ	ങ്ങ	ൻ  ഐ.സം.എ.ആര്
നർകേÚശാച്ച്രുന്നതീ	യം ഇതു സം�ബസംച്ച് ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് (നമ്പര്. 5/26-
6-2019)  നുംള്ളാ  7റുപPയംൽ  പര	7ർശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  7ണ്ണ�  പരകേശാ	ധാന	
സം��ര+7ല്ല	Q  കെ�.വ.കെ�  �ൾക്ക�  നൽ�വന്നരുന്ന  7ന  കേസം	യംൽ
കെPസ്റ്റംങ്ങ�  ലാ	ബ�  2016-17  വർഷിQകെന	ടുവൽ  അQര�  സം��ര+�
മുകേന്നയുള്ളാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലും�  സ്ഥാ	പക്കണ്കെ7ന്ന  �ർശാന  നർകേÚശാ�
ഐ.സം.എ.ആര്  ൽ  നന്നുണ്ട	യംതീ	യം	ണ്�  7റുപPയംൽ  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
എന്ന	ൽ ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് ഐ.സം.എ.ആറികെന്റ് ഉQരവ� പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

ഏജിൻസംയംൽ നന്നുള്ളാ വ|ഗ്ദ്ധരുകെP കെഡികേ7	ൺകേസ്ട്രാഷിനും കേശാഷിവും� ഈ
�റ്റ്ൽ  നന്നുള്ളാ  പരകേശാ	ധാന	  2ലാ�  കൃതീ+തീയംല്ല	Qതീ	യംരുന്നുകെവന്നു�
അതീ� പരഹിരയ്ക്	നുംള്ളാ യം	കെതീ	രു സംഹി	യംവും� തുPര്ന്ന� ന	ഗ	ര്ജ്ജുംനയുകെP
ഭാ	ഗത്തുനന്ന�  ഉണ്ട	യംകെല്ലന്നു�  �റ്റ്കെന്റ്  ആവര്Qനകെച്ച്ലാവ�  സം	ധാ	രണ്
പരകേശാ	ധാന	  കെചലാവകേനക്ക	ള്  കൂടുതീലാ	കെണ്ന്നു�  കേ�ന്ദ്ര�  കേ7ധാ	വ
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ7ൽസം	ഹിചര+Qൽ,  പ്രകേയം	ജിനരഹിതീവും�
ഗുണ്നലാവ	ര7ല്ല	Qതു7	യം ഒരുപ�രണ്� വ	ങ്ങ	ന	ണ്� ഐ.സം.എ.ആര്
നർകേÚശാപ്ര�	ര�  അവരുകെP  തീകെന്ന  ഗ്രി	ന്റ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്കെതീന്ന  വവര�
ഐ.സം.എ.ആര്  കേ7ധാ	വ�കെള  കേബ	ധാ+കെപ്പ്ടുQ	ൻ  കെ�.വ.കെ��ളു�
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സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വജ്ഞാ	നവ+	പന  വഭാ	ഗവും�
മുൻ�കെയ്യാടുകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-42-3  ന	ഷിണ്ല് കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര് 7ഷിന് കെപ്ര	ജിക്ട� - ഉത്പ	|ന
ലാക്ഷ+� കൈ�വരച്ച്ല്ല

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  നPപ്പ്ലാ	ക്കുന്ന  NHM
Programme  on  Spices  and  Aromatic  Plants  എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ട�  2018-19  ല്
തുPരുന്നതീന�  ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  13.09.2018  കെലാ  R2/70597/05
ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  ഭാരണ്,സം	കേങ്കിതീ�  അനും7തീ�ള്  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2017-18
വര്ഷിQല്  P  കെപ്ര	ജിക്ടന	യം  736,162/-  രൂപ  കെചലാവഴിക്കു�യു�
അവകേശാഷിച്ച് 13,32,947/- രൂപ 2018-19 ല് ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീന� 22.06.18 കെലാ
കേ7ല് നമ്പര് ഉQരവ� പ്ര�	ര� അനും7തീ നല്�യംട്ടുള്ളാതു7	ണ്�.

�ണ്ണൂര്  കൃഷി  വജ്ഞാ	ന  കേ�ന്ദ്രQല്  2018-19 വര്ഷിQല്  1,00,000
കുരുമുള��  കൈതീ�ളുകെP  (Black  Pepper  Rooted  Cuttings)  ഉത്പ	|ന7	ണ്�
ലാക്ഷ+� നശ്ചയംച്ച്രുന്നതീ�. എന്ന	ല് P  വര്ഷി� ഒന്നു� ഉത്പ	|പ്പ്ച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�
ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്.1/26.06.19)നല്�യം  7റുപPയംല്  കേപ്ര	ഗ്രി	�
കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ര്  വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  പദ്ധതീ  ലാക്ഷ+�  കൃതീ+7	യം
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നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഇQര�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്  100%  പര	ജിയംകെപ്പ്ടുന്ന
സം	ഹിചര+കെQ ഗുരുതീര7	യം നരുQരവ	|തീm7	യം ഓഡിറ്റ്� വJക്ഷക്കുന്നു.

1-4-43  കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, വയംന	P�

1-4-43-1 ജി എസം� P - 1,96,734/- രൂപ അധാ�7	യം നല്�

കേ�ന്ദ്ര�  വല്പ്പ്ന  നPത്തുന്ന  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളല്  ജി.  എസം�.  P
ബ	ധാ�7	യംട്ടുള്ളാവയ്ക്ക്�  2018  ജൂകൈലാ  7	സം�  മുതീല്  ജി.എസം�.P.
അPവ	ക്കവരുന്നുണ്ട�.  2018-19  �	ലായംളവകെലാ  ജി.  എസം�.  P  �ണ്ക്കു�ള്
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്    1,96,734.73  രൂപ  ഈ  ഇനQല്  ജി.  എസം�.  P
വകുപ്പ്ന�  അധാ��  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ജി.എസം�.P.  ഈP	കേക്കണ്ട ഇനങ്ങളല്,
ജി.  എസം�.  P   ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ  കെ7	Q�  വല്പ്പ്നയുകെP  തു�യ്ക്ക്	ണ്�
7	സം	ന്ത+Qല്  ജി.എസം�.P  �ണ്ക്ക	ക്ക  അPവ	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.
ഉല്പ്പ്ന്നQകെന്റ്  വലാകേയം	കെP	പ്പ്�  ജി.എസം�.P  കേചര്Qതീ	ണ്�  വല്പാനവലാ.
ഇപ്ര�	ര�  ലാഭാക്കുന്ന  നകുതീ  7	ത്രം7	ണ്�  ജി.എസം�.P  വകുപ്പ്കേലാക്ക�
അPവ	കേക്കണ്ടതീ�.  എന്ന	ല്  ജി.എസം�.P  ഉള്കെപ്പ്കെPയുള്ളാ  വലായ്ക്ക്�  വJണ്ടു�
ജി.എസം�.P  �ണ്ക്ക	ക്ക  പ്രസ്തുതീ  തു�യം	ണ്�  അPവ	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.
കെ7	Q�  തു�യ്ക്�  വJണ്ടു�  ജി.എസം�.P  പPക്കുന്നതുകെ�	ണ്ട�  ഈ  ഇനQല്
അധാ� തു� നല്�വന്നട്ടുണ്ട�.  2018  ജൂലാ	യം�  7	സം�  മുതീല്  2019  7	ര്ച്ച്�
7	സം� വകെര ഈ അപ	�തീ തുPര്ന്നുവന്നു.  ഈ പഴിവ�  2019  7	ര്ച്ച്� 7	സം�
7നസ്സ്ലാ	ക്കു�യു� ആയംവ GST Consultant  കെന്റ് സംഹി	യംകേQ	കെP കേഭാ|ഗതീ
വരുQ  അധാ�7	യം  ജി.എസം�.P.  ഇനQല്  അPച്ച്  തു�  വരു�
7	സംങ്ങളകേലാക്കുള്ളാ  ജി.എസം�.P.  ഇനQല്  കുറിവ�  കെചയ്തുവര�യു�
കെചയ്യുന്നുണ്ട�.   അധാ�� നല്�യം 1,96,734.73 രൂപയുകെP  2019 ഏപ്രല് 7	സം�
കെതീ	ട്ടുള്ളാ അഡ്ജിസ്റ്റം�കെ7ന്റ്� വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-43-2 ഇന്�� P	ക്സി� (കെഎ P) -ന� പ�ര� സംര്വ്വJസം� P	ക്സി� ഈP	ക്കയംതീ�
ക്ര7J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

2018-19  വര്ഷിQകെലാ  കെചലാവും  വ�ച്ച്റു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  �ര	ര്
പ്രവൃQ�ള് നPQയംതീന� എസം�.  എച്ച്�.  ജി.ഗ്രൂപ്പ്ന� കൈ�7	റിയം തു�യംല്
നന്നു� ഐ  P കുറിവും കെചയ്തിട്ട്ല്ല. പ�ര7	യം സംര്വ്വJസം� P	ക്സി	യം 2% ബല്ലല്
നന്നു� കുറിച്ച്ട്ട്	ണ്� ബ	ക്ക തു� നല്�യംട്ടുളളതീ�. 1964 ഇന്�� P	ക്സി� ആക്ട�
-റൂള്  191(c)  പ്ര�	ര�  �ര	ര്  പ്രവൃQ�ള്ക്ക�  2%  കെഎ.P  കുറിവ�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഐ   P  ക്ക�  പ�ര�  സംര്വ്വJസം�  P	ക്സി�  ആണ്�
ഈP	ക്കയംട്ടുളളതീ�.  2017 ല്  ജി.എസം�.P  നലാവല്  വന്നകേപ്പ്	ള്  സംര്വ്വJസം�
P	ക്സി�  നര്Qലാ	ക്ക.  ആയംതീന	ല്  കൃതീ+7	യം  കെഎ.P.  �ണ്ക്ക	ക്ക  തു�
ക്ര7J�രച്ച്� വവര� അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-44  കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	P�

1-4-44-1  കേസം	യംല് & വ	ട്ട്ര് കെPസ്റ്റം�ഗ� ലാ	ബ�
പ്രവര്Qനക്ഷ77	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�

പ	ലാക്ക	P� കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്രQല് 04.01.2006 ന	ണ്� കേസം	യംല് &
വ	ട്ട്ര് കെPസ്റ്റം�ഗ� ലാ	ബ� പ്രവര്Qന� ആര�ഭാക്കുന്നതീ�. 2018-19  വര്ഷിQല്
ലാ	ബ� പ്രവര്Qക്കുന്നകെല്ലന്ന� ഓഡിറ്റ്� പരകേശാ	ധാനയംല് �കെണ്ടQയംട്ടുണ്ട�.
ലാക്ഷക്കണ്ക്കന�  രൂപ  വലാവരുന്ന  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  മുന്  വര്ഷിങ്ങളല്
വ	ങ്ങയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  2018-19  ല് ലാ	ബല് പരകേശാ	ധാന�ള് നPQയംട്ട്ല്ല.
കൃഷി  വജ്ഞാ	ന  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്  വ	ര്ഷി�റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�  128  7ണ്ണ�
പരകേശാ	ധാന�ള്  12.01.2019  ല്  നPQയംതീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല്  ബ	ങ്കി�  പലാശായംനQല്  ലാഭാച്ച്  13752/-  രൂപ  7	ത്രം7	ണ്�
തീന്വര്ഷി�  വരവുംള്ളാതീ�.  ICAR-  Indian  Institute  of  Soil  Science
വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുQതു� ന	ഗ	ര്ജ്ജുംന അകേഗ്രി	 കെ�7ക്കല്സം�, കൈഹി|ര	ബ	|�
എന്ന  സ്ഥാ	പനQന�  കേ|ശാJയംതീലാQല്  വതീരണ്	വ�	ശാ�
നല്�യംതു7	യം  മൃ|പരJക്ഷ��  7ന  കേസം	യംല്  കെPസ്റ്റം�ഗ�  �റ്റ്�/7നലാ	ബ�
2015  ല് 75,000/-  രൂപ മുPക്ക വ	ങ്ങു�യുണ്ട	യം.  തുPര്ന്ന�  ICAR- Agricultural
Technology Application Research Institute (ATARI) -കെന്റ് 24.03.2017 കെലാ ഇ-
കെ7യംല്  പ്ര�	ര�  86,000/-  രൂപ  വJതീ�  കൃഷി  വജ്ഞാ	ന  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�
നല്കു�യു�, അപ്കേഗ്രിഡി� കെചയ്തി മൃ|പരJക്ഷ�� 7ന കേസം	യംല് കെPസ്റ്റം�ഗ� �റ്റ്�
വ	ങ്ങ	ന്  നര്കേÚശാക്കു�യു�  കെചയ്തു.  ആയംതു  പ്ര�	ര�  2016-17  ല്  P  �റ്റ്�
വ	ങ്ങയംട്ടുമുണ്ട�.

�ര്ഷി�ര്ക്ക�  ഉപകേയം	ഗപ്ര|7	കേ�ണ്ടുന്ന  കേസം	യംല്  &  വ	 ട്ട്ര്  കെPസ്റ്റം�ഗ�
ലാ	ബ�  പ്രവര്Qനക്ഷ77	ക്ക	നുംള്ളാ  നPപP�ള്  അPയംന്തര7	യം
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-45  കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, തൃശ്ശൂര്

 

1-4-45-1 ശാമ്പളപരഷ്കരണ്കുPശ്ശി�- പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ വJട്ടുവ	P�
ബQ, സംറ്റ് കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� എന്നവ 07/2014 മുതീല്

അനുംവ|ച്ചു .അധാ� കെചലാവ� 17,850/- രൂപ നര	�രക്കുന്നു

2014  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്  ഉQരവുംപ്ര�	ര�  പുതുക്കയം  നരക്കലുംള്ളാ
വJട്ടുവ	P�  ബQ,  സംറ്റ്  കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി  അലാവന്സം�  എന്നവയ്ക്ക്�
01/02/2016  മുതീല്  7	ത്രംകേ7  പ്ര	ബലാ+മുള്ളു.  എന്ന	ല്  തീ	കെഴി  പറിയുന്ന
വ�ച്ച്റു�ള്  പ്ര�	ര�  അനുംവ|ച്ച്  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�യംല്  പുതുക്കയം
നരക്കലുംള്ളാ വJട്ടുവ	P� ബQ, സംറ്റ് കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� എന്നവ
പ്ര	ബലാ+QJയംതീയ്ക്ക്� മുന്പ� തീകെന്ന അനുംവ|ച്ചുനല്�യംതീ	യം �	ണുന്നു.

പട്ട്� 1

സം.ബ.വ.നമ്പര്. 14-05/18

തീJയംതീ. 07/05/2018.

തു�. 59,234/- രൂ.

കെചക്ക� നമ്പര്/തീJയംതീ 121007/07-05-2018

കേ7ല് സൂചതീ വ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര� വര7ച്ച് ഒ	2Jസം� അറ്റ്ന് ഡിന്റ്� ശ്രീJ7തീ.ര	ധാ�
P സം ക്ക� 2014 ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ് ഉQരവുംപ്ര�	ര� 59,234/-രൂപ (24/07/2015
മുതീല്  31/07/2016  വകെര)  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് അനുംവ|ച്ച് ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�യംല് പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ
വJട്ടുവ	P� ബQ, സംറ്റ്   കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� എന്നവ 24/07/2015
മുതീല് തീകെന്ന അനുംവ|ച്ചുനല്�യംതീ	യം �	ണുന്നു. 
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പട്ട്� 2

സം.ബ.വ.നമ്പര്. 07-02/19

തീJയംതീ. 07/02/2019.

തു�. 7838 രൂ.

കെചക്ക� നമ്പര്/തീJയംതീ 382541/07-02-2019

കേ7ല് സൂചതീ വ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര� വര7ച്ച് ഒ	2Jസം� അറ്റ്ന് ഡിന്റ്� ശ്രീJ7തീ.സംതീ
കെ� കെ�-യ്ക്ക്� 2014 ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ് ഉQരവുംപ്ര�	ര� 7,838/-രൂപ (01/07/2015
മുതീല്  31/10/2015  വകെര)  ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് അനുംവ|ച്ച് ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കുPശ്ശി�യംല് പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ
വJട്ടുവ	P� ബQ,  സംറ്റ് കേ�	മ്പന്കേസംറ്റ്റി അലാവന്സം� എന്നവ  01/07/2015
മുതീല്  തീകെന്ന  അനുംവ|ച്ചുനല്�യംതീ	യം  �	ണുന്നു.  ആയംതീന	ല്
ശ്രീJ7തീ.ര	ധാ�  P  സം,  ശ്രീJ7തീ.സംതീ  കെ�  കെ�  എന്നവര്ക്ക�  യംഥാ	ക്ര7�
10,012/-രൂപ,7,838/-രൂപ  എന്നങ്ങകെന  അധാ��  നല്�യംതീ	യം  �	ണുന്നു.
വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

പട്ട്� 3

ക്ര7
നമ്പര്

കെതീ	ഴിലാ	ള
യുകെP കേപര�

അനുംവ|ച്ച്
എച്ച്�.ആ

ര്.എ
നരക്ക�
(രൂപ)

അനുംവ|
ച്ച്

സം.സം.എ
നരക്ക�
(രൂപ)

അര്ഹി7	യം
എച്ച്�.ആര്.എ

നരക്ക�
(രൂപ)

അര്
ഹി7	യം

സം.സം.എ
നരക്ക�
(രൂപ)

പ്രതീ7	സം�
കൂടുതീല്

നല്�യംതീ�
(രൂപ)

ആകെ�
കൂടുതീല് നല്

�യംതീ�
(രൂപ)

1
ര	ധാ� P

സം
1500 350 250 0 1600

10,012/-
(1600*6 = 9600

(01/08/2015
മുതീല്

31/01/2016
വകെര)

+412(24/07/201
5 മുതീല്

31/07/2015
വകെര)) 

2 സംതീ കെ�
കെ�

1500 350 250 0 1600 7,838/-
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(1600*4=6400
(01/07/2015

മുതീല്
31/10/2015

വകെര)+1438(28
|വസംകെQ
കെPര്7നല്
സംറിണ്ടര്)), 

ആകെ� അധാ�� നല്�യംതീ� 17,850/- രൂപ

കൂടുതീല് നല്�യം  17,850/-  രൂപ തീരകെ� ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-45-2 ശാമ്പളനര്ണ്യം�- സംര്വJസം� കെവയംകേറ്റ്ജി�- അപ	�തീ

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീJയംതീ. 71/18-19 /29/03/2019

കെചക്ക� നമ്പര് 684879/29-03-2019

തു� 26,077/- രൂപ 

കെചലാവ� ശാJര്ഷി�� 411-40-5504-120

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  വ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര�,  O	ക്ടര്    കൈ2വറി	യം ശ്രീJ.  സംജിJവ്കു7	ര്
എ�.ജി  ക്ക�  28.06.2015  മുതീല്  29/02/2016  വകെരയുള്ളാ  �	ലായംളവകെലാ
ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്  കുPശ്ശി�  അനുംവ|ച്ചു  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  റിബര്  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ  P	പ്പ്�ഗ്കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യംരുന്ന
സംജിJവ്കു7	ര്  എ�.ജി-കെയം  22/06/2013  മുതീല്  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം
പുനരധാവസംപ്പ്യ്ക്കു�യം	യംരുന്നു.  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെP  07/14  കെലാ
ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ്കെQ തുPര്ന്ന� Pയം	ന�  01/07/2014-ല് സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള
തീസ്ത�യംല്  ശാമ്പള�  നര്ണ്ണയംച്ചു  നല്�യംകേപ്പ്	ള്,  അകേÚഹിQകെന്റ്  20
വര്ഷികെQ  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  കെതീ	ഴിലാ	ള  കേസംവന�	ലാ�  കൂP  സംര്വ്വJസം�
കെവയംകേറ്റ്ജിന�  പരഗണ്ക്കു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ല്  01/07/2014-കെലാ
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ശാമ്പളപരഷ്ക്കരണ് ഉQരവ� പ്ര�	ര� കെറിഗുലാര് തീസ്ത�യംകെലാ കേസംവന�	ലാ�
7	ത്രം� പരഗണ്ച്ച്� ശാമ്പള� നര്ണ്ണയംക്കുകേകേമ്പ	ള് 01/07/2014-ല് 16500-35700
രൂപ  നരക്കല്  18000/-  രൂപ  അPസ്ഥാ	ന  ശാമ്പളQകേന  Pയം	ന�  അര്
ഹിതീയുള്ളു എന്നരകേക്ക, ശ്രീJ. സംജിJവ്കു7	ര് എ�.ജി  -യ്ക്ക്� 01/07/2014-ല് 16500-
35700  രൂപ  നരക്കല്  19000  രൂപയം	ണ്�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  Pയം	ന�
നയം7പര7	യം അര്ഹിതീയുളള ശാമ്പള	നുംകൂലാ+ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

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

22/06/2015 (ഇന്ക്രകെ7ന്റ്�) 18500 (16500-35700)

29/06/2015 (പമ്പ� ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്ര് കേഗ്രിഡി�-11 -
അഭാ+ന്തര നയം7ന�)

18500 (18000-41500)

03/02/2016 (O	ക്ടര്    കൈ2വര് കേഗ്രിഡി�-
11-അഭാ+ന്തര നയം7ന�)

18500 (18000-41500)

03/02/2017 (O	ക്ടര്    കൈ2വര് കേഗ്രിഡി�-1
പ്രകേ7	ഷിന്)

20000 (19000-43600)

01/02/2018 20550 (19000-43600)

01/02/2019 21100 (19000-43600)

ശ്രീJ.  സംജിJവ്കു7	ര്  എ�.ജി  യുകെP  ശാമ്പള	നുംകൂലാ+ങ്ങള്  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്
രJതീയംല്  ക്ര7J�രകേക്കണ്ടതു�  കൂടുതീല്  നല്�യം  ആനുംകൂലാ+ങ്ങള്  തീരകെ�
ഈP	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-45-3 പ്ലാ	ന് കെപ്ര	ജിക്ട� - “കെസ്ട്രാങ്Qന�ഗ� ഓര്ഗ	ന�� 7	നmര്
കെപ്ര	ഡിക്ഷന് �പ്പ്	സംറ്റ് ഓ2� കെ�.വ.കെ�”- അപ	�തീ�ള്

 (എ)കേ�	ഴിവളര്Qല് യൂണ്റ്റ്� - അPസ്ഥാ	ന സം��ര+ വപുലാJ�രണ്�.

(i) കെ� വ  കെ� തൃശ്ശൂരകെലാ ഓര്ഗ	ന��  7	നmര്  ഉല്പ്പ്	|നQകെന്റ് അളവ�
വര്ദ്ധപ്പ്ക്കു�  എന്ന  ലാക്ഷ+കേQ	കെP  2017-18  ല്  അ�ഗJ�രച്ച്�  2018-19
സം	മ്പQ� വര്ഷിQല് ആര�ഭാച്ച് കെപ്ര	ജിക്ടന	യം ആകെ� അനുംവ|ച്ച്  5
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ലാക്ഷ� രൂപയംല് 2.61  ലാക്ഷ� രൂപയു� ��കേപ	സ്റ്റം� യൂണ്റ്റു�ളുകെP അPസ്ഥാ	ന
സം��ര+�  വര്ദ്ധപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം  921  ശാJര്ഷി�Qല്
അനുംവ|ക്കു�യം	ണുണ്ട	യംതീ�. എന്ന	ല് ഈ ഇനQല് ആകെ� കെചലാവുംവന്ന
2,21,998/-  രൂപയംല്  13,800/-രൂപ  7	ത്രംകേ7  ഇതീന	യം  ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളു.
(��കേപ	സ്റ്റം� യൂണ്റ്റ്കെന്റ്        തീറി കേ�	ണ്ക്രJറ്റു കെചയ്യാല്- ബല് നമ്പര് 06/3-
19).  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല് പ്രവര്Qക്കുന്ന കേ�	ഴിവളര്Qല് യൂണ്റ്റ്കെന്റ്
അPസ്ഥാ	ന  സം��ര+  വപുലാJ�രണ്Qന	ണ്�  തു��ള്
ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�.

(ii) നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവ �Q�ള്ക്ക� എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല്ല

സം.ഉ  (പ)  നമ്പര്  .13/2012/  തീയംതീ  01.02.2012  പ്ര�	ര� നലാവല് വന്ന
കേ�രള  കെപ	തു7ര	7Q�  7	നmല്  പ്ര�	ര�  7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്ക്ക�
വശാ|7	യം  പ്ലാ	നുംÄ�,  എസ്റ്റംകേ7റ്റു�  7തീയം	യം  കേയം	ഗ+തീയുള്ളാ  സം	കേങ്കിതീ�
വ|ഗ്ധാന്  തീയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  പ്രവൃQ�ള്
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� ഇല്ല	കെതീ നPQയംട്ടുണ്ട�.

ഇന� തു�

കേ�	ഴി വളര്Qല് യൂണ്റ്റ്കെന്റ്
വവധാ നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ�ള്

1,76,979/-

അപ	�തീ�ള്

1) കേ7ല് പ്രവൃQ�ള്ക്ക� എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2) കെPന്ഡിര്/ �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ട്ല്ല.

3)  പ്രവൃQ�ള്  പൂര്Qയം	ക്ക  തു�  നല്�യം  ബല്ലു�ളകെലാ	ന്നലും�  എത്രം
അളവ� കെചയ്തു എന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുQട്ട്ല്ല.

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര് 2 ന� ലാഭാ+7	യം
7റുപPയംല്  കെപ	തു7ര	7Q�  പ്രവൃQ�ള്  ഒന്നു�  നPQയംട്ട്കെല്ലന്നു�
നലാവലുംള്ളാ  യൂണ്റ്റ്ല്  നന്നു�    ഉല്പ്പ്	|ന�                വര്
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ദ്ധപ്പ്ക്ക	ന	വശാ+7	യം  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ളു�  രൂപ7	റ്റ്ങ്ങളു7	ണ്�
നPQയംട്ടുള്ളാകെതീന്നു7	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  മൂന്ന�
അപ	�തീ�ളു� ആയംതീന	ല് ബ	ധാ�7കെല്ലന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഒരു ലാക്ഷ�
രൂപയംല്  കൂടുതീല്  വരുന്ന  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക�  കേ7ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  മൂന്ന�
അപ	�തീ�ളു�    ബ	ധാ�7കെല്ലന്ന�  പറിയുന്നതീ�  നരുQരവ	|തീm7	യം
7റുപPയം	ണ്�.  പ്ലാ	ന് 2ണ്ട�  നല്�യംരക്കുന്ന ഉQരവും�ളല് ആവശാ+7	യം
ഇPങ്ങളല്  കെPന്ഡിര്  നPപP�ള്  സംmJ�രക്കണ്കെ7ന്നു�  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�
നയം7ങ്ങള്   നര്ബന്ധി7	യു� പ	ലാക്കണ്കെ7ന്നു� സംര്ക്ക	ര് നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.
സംര്ക്ക	ര് നബന്ധിന�ള് പ്ര�	ര7ല്ല	Q കെപ	തുപണ്Qകെന്റ് വനകേയം	ഗ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �ര്ശാന7	യു� നയംന്ത്രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  

iii)  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടല്  നന്നു�  കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള  വ	ങ്ങയംതീ�-  40,500/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

കേസ്റ്റംഷിനകെലാ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� പ്രവര്Qനവും7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ബല്
നമ്പര് 19/10-18/9198610/10-10-18 പ്ര�	ര� 40,500/-  രൂപ കെചലാവഴിച്ച്� എ ഐ
സം  ആര്  പ  ഓണ്  കേപ	ള്O  എഗ്സം�,  7ണ്ണുQയംല്  നന്നു�  1500
കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള  വ	ങ്ങ  വല്പ്പ്ന  ന PQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന്  നമ്പര്  2  ന�  ലാഭാ+7	ക്കയം  7റുപPയംല്
നശ്ചതീ�	ലാ� വള� ഉല്പ്പ്	|നQന� ഉപകേയം	ഗച്ച് കേശാഷി7	ണ്� കേ�	ഴി�കെള
വല്പ്പ്ന  നPQയംട്ടുള്ളാകെതീന്ന	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്  കേപജി�  നമ്പര്  34 ല്  07-06-2018  ല്
കേസ്റ്റം	കെക്കടുQ  1500  കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള  അന്ന�  തീകെന്ന  കേ�	ഴിവളര്Qല്
ആര് എ2� യൂണ്റ്റ്കേലാക്ക� 7	റ്റ്യംതീ	യു� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേ2	ര് കേപ	ള്O
കേപജി�  നമ്പര്  166  പ്ര�	ര�  07-06-2018  മുതീല്  05-07-2018  വകെര  വല്പ്പ്ന
നPQയംതീ	യു� കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് 7റുപP അPസ്ഥാ	ന
രഹിതീ7	കെണ്ന്ന�  ഈ  കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ളല്  നന്ന�  വ+ക്ത7	ണ്�.
ആയംതീന	ല്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകേലാക്ക�  വല്പ്പ്ന  നPQ	ന	യം
കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള വ	ങ്ങയം ഇനQല് പ്ലാ	ന് 2ണ്ടല് നന്നു� കെചലാവഴിച്ച്
40,500/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. 
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(ബ) കേ�	ഴി വളര്Qല് യൂണ്റ്റ്� പ്രവര്Qന�

1)  കേ�	ഴി  വളര്Qല്  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  വരവുംകെചലാവും�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്
വരവല് കൂടുതീല് കെചലാവ� വരുന്നതീ	യം �	ണുന്നു.

വശാ|	�ശാങ്ങള്

കെചലാവ�

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന�
കെചലാവ�
(രൂപ)

1 കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള വ	ങ്ങയംതീ� 6,75,220

2 കേ�	ഴിQJറ്റ് 5,54,171

3 7നുംഷി+	ദ്ധm	ന�- എസം� എച്ച്� ജി 4,77,900

4 7രുന്നു�ള്- 7റ്റുള്ളാവ റിJ ഇ�കേപര്ഴ്സ്�
ബല്ലു�ള്

1,09,544

5 കൈവ|Êതീ ച	ര്ജ്ജ്� 60,000

6
കേ�	ഴിവളര്Qല് യൂനറ്റ്� അPസ്ഥാ	ന

സം��ര+� - കെചലാവ�
1,63,179

ആകെ� 20,40,014

വരവ�

ക്ര7
നമ്പര്

കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുകെP വല്പ്പ്ന വരവ�
(രൂപ)ഇന� എണ്ണ�

1 ഗ്രി	7ശ്രീJ 7924@100 7,92,400

2
ബ വ
380

7921@150 11,88,150

ആകെ� 15,845 (കെ� വ കെ� വ	ര്ഷി�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര�)

19,80,550
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വ+തീ+	സം�

വരവ�
(രൂപ)

കെചലാവ�
(രൂപ)

വ+തീ+സം�
(രൂപ)

19,80,550 20,40,014 59,464/-

ഇതീകേന	കെP	പ്പ്�  ഈ  പ്രവര്Qനങ്ങളല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്ന  സ്ഥാര
ജിJവനക്ക	രുകെP  7നുംഷി+	ദ്ധm	നQകെന്റ് മൂലാ+�കൂP  �ണ്ക്ക	ക്കുകേമ്പ	ള് വലായം
നഷ്ടം�  സം�ഭാവക്കുന്നുണ്ട�.  ആയംതീന	ള്  P  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Qന�
കെ7ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുവ	നുംള്ളാ നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ii) കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് കൂട്ട്കേQ	കെP ചകെQ	ടുങ്ങ.  കേപ	സ്റ്റുകേ7	ര്ട്ട്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ലാഭാ+7ല്ല.

7ലാമ്പുംഴിയംകെലാ റിJജി+ണ്ല് കേപ	ള്O 2	7ല് നന്നു� ബല് നമ്പര് 39/10-18
പ്ര�	ര�  3-8-18  ന�  വ	ങ്ങയം  1298  കേ�	ഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളല്  1103  എണ്ണവും�
7രച്ച്തീ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുQ  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�  കുറിവ�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  ഇത്രംയു�
എണ്ണ� ഒറ്റ്യംPക്ക� ചകെQ	ടുങ്ങയംതീ� സം�ബന്ധിച്ച് കേപ	സ്റ്റം�കേ7	ര്ട്ട്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�,
കേസ്റ്റം	ക്ക� ബുക്ക� വ	ലാ¡വകെന്റ്  10%  Qല് കൂടുതീല് കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്ന� എഴുതീ
തീള്ളാ	നുംള്ളാ അ�ഗJ�	ര� എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. ആയംതീന� വശാ|J�രണ്�
നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-45-4 കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ട�- “ആക്സിലാകേറിറ്റ്�ഗ� കെവജിറ്റ്ബള് സംJഡി�
കെപ്ര	ഡിക്ഷന് ത്രൂ 2	ര്7ര് പ	ര്ട്ട്സംകേപ്പ്റ്റ്റി ഇന്റ്ര്കെവന്ഷിന് ഇന് തൃശ്ശൂര്

ഡിസ്ട്രാക്ട�“- ഉപ�രണ്ങ്ങള് ഉപകേയം	ഗശൂന+7	യംക്കPക്കുന്നു. 

Accelerating  vegetable  seed  production  through  framer  participatory
intervention in thrissur district  എന്ന കേസ്റ്റംറ്റ്� പ്ലാ	ന് കേപ്ര	ജിക്ടല് 2015-16  മുതീല്
2017-18  വകെരയുള്ളാ  �	ലായംളവല്  vegetable  seed  processing  laboratory
services for grading and distribution എന്ന ലാക്ഷ+Qന	യം വവധാ �	ര്ഷി�
യംന്ത്രങ്ങള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. കേപ്ര	ജിക്ട� പൂര്Qയം	യം ഒരു വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞട്ടു� P
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യംന്ത്രങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗക്ഷ77	ക്കു�കേയം	  കേപ്ര	സംസം�ഗ�  ലാകേബ	റിട്ട്റി  പ്രവര്
Qന സംജ്ജ്7	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തിട്ട്ല്ല. 

ഇപ്ര�	ര�  കെപ്ര	ജിക്ട�  പ്ര�	ര�  വ	ങ്ങയം  പ്രധാ	ന  �	ര്ഷി�  യംന്ത്രങ്ങളുകെP
പട്ട്� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് കേപര�

തു�
(രൂപ)

കേസ്റ്റം	ക്ക�
എടുQ
തീJയ്യാതീ

റി7	ര്ക്സി�

1 സംJഡി� എക്സ്ട്രാ	ക്ടര് 4,72,500 29-03-16 ഇന്സ്റ്റം	ള് കെചയ്ത് 
ഉപകേയം	ഗക്ഷ77	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2 2യംര് 3,88,500 29-03-16 ”

3 7ള്ട്ട് കേക്ര	പ്പ്�
ത്രം	ഷിര് 1,68,000 15-06-18 ”

4 സംJഡി� കേOറ്റ്ര് 68,250 21-05-18 ”

5 പള്വകൈറിസംര്
കെ7ഷിJന്

53,120 03-05-18 ”

6 �Jനര് �� കേഗ്രിഡിര് 72,383 26-04-48 ”

7 കേബ്ല്യു	വര് അസം�ബ്ല്യു
വQ� സ്റ്റം	ന്ഡി� 92,000 28-03-18 ”

8 ഗ്രി	വറ്റ് ഡിക്ക�
കേ2	ര് കെസംപ്പ്കേറിറ്റ്ര്

88,000 26-03-18 ”

ആകെ� 14,02,753
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല്  നPQകെപ്പ്ടുന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെP
വലായംരുQലും�ളലും�  അവകേലാ	�നങ്ങളലും�  ഇQര�  അപ	�തീ�ള്
ശ്രീദ്ധക്കകെപ്പ്P	തീരക്കുന്നതീ�  ഗ�രവകേ7റിയം  വഷിയം7	ണ്�.  കേ�രള  സംര്ക്ക	ര്
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പദ്ധതീ  ഇനQല് കെചലാവ	ക്കയം ഇത്രംയു� തു� പ	ഴി	യംകേപ്പ്	വ	തീരക്ക	ന്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQല് അPയംന്തര നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-45-5 കൂണ് കെഷിഡി� നര്മ്മ്യു	ണ്� -പ്രവൃQ ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല -784,000/-
രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

കേ7	ഡില്  7ഷ്റൂ�  കെപ്ര	ഡിക്ഷന്  കെസംന്റ്ര്  എന്ന  എസം�.എച്ച്�.എ�
കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  (നമ്പര്  70080)  ഭാ	ഗ7	യം  കേ7ല് പദ്ധതീയംല് കൂണ് കെഷിഡി�
നര്മ്മ്യുക്കുന്നതീകേലാക്ക�  സം.ബ.വ.നമ്പര്.68-3/19  തീJ.  29.3.19  (കെചക്ക�  നമ്പര്
684878)  പ്ര�	ര�  7,84,000/-രൂപ  ഡി.പ.പ-ക്ക�  നല്കിയംട്ടുണ്ട�.  ആയംതീകെന്റ്
കൈ�പ്പ്റ്റ്�  രശാJതീ,  വനകേയം	ഗ  സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  എന്നവ  ഹി	ജിര	ക്കുവ	ന്
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്�  നല്കിയം  ഓ ഡിറ്റ്�  എന്�mയംറിക്ക�  (നമ്പര്.1/23.7.19),  കൂണ്
കെഷി ഡി�  നര്മ്മ്യുക്കുന്നതീകേലായ്ക്കുള്ളാ  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്ക  നല്കിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�
കെPന്ഡിര്  വളക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നPപP�ള്  ഡി.പ.പ  തീലാQല്
പൂര്Qയം	യംട്ട്ല്ല	Qതീന	ല്  നര്മ്മ്യു	ണ്  പ്രവര്Qനങ്ങള്
ആര�ഭാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്നു�  പ്രവൃQ  പൂര്Qയം	ക്കുന്ന  മുറിയ്ക്ക്�  വനകേയം	ഗ
സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  ഹി	ജിര	ക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു7	ണ്�  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  31.3.19  -
ന�� പ്രവൃQ  പൂര്Qയം	കേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നുള്ളാ എസം�.എച്ച്�.എ�-കെന്റ്  നര്
കേÚശാ7	ണ്� ഇവകെP അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുള്ളാതീ�. പൂര്QJ�രണ്   സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�,
വനകേയം	ഗ സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  എന്നവ ഹി	ജിര	ക്കുന്നതു വകെര കേ7ല്കെചലാവഴിച്ച്
784,000/- രൂപ ഓഡിറ്റ്ല് തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു .
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1-4-46 കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, കേ�	ട്ട്യം�

1-4-46-1 കെഡി×� കേP	പ്പ്� �മ്പ¡ട്ട്ര് ,പ്രന്റ്ര് എന്നവ വ	ങ്ങയംതീന� �m	ട്ടു
കെചയ്തിതീലും� അധാ�� തു� നല്� - 7500/- രൂപയുകെP കെചലാവ�

നര	�രക്കുന്നു.

കേപ	പ്പുലാ	ര്  ��പ¡കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ്  15.3.18-കെലാ  �mകേട്ട്ഷിന്  പ്ര�	ര�
കേ7	ണ്റ്റ്കേറി	ടുകൂPയം കെഡി×� കേP	പ്പ്�  �മ്പ¡ട്ട്ര്  -27,500/-  രൂപയു� പ്രന്റ്ര്  HP
P1108-ഒന്നന�  8500/-രൂപയു�  , WiFi  കേഡി	ങ്കിള് ലാ	പ്കെ�യംര്  -  ഒന്നന�  450/-
രൂപയു�,  Jio  Fi  റൂട്ട്ര്  (3  7	സം�-1GB-  ഒന്നന�  1500/-രൂപയു7	ണ്� P	ക്സി�  ഉള്
കെപ്പ്കെP)  �m	ട്ട്� കെചയ്തിതീ�.  എന്ന	ല് കേപ	പ്പുലാ	ര് ��പ¡കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ് ഇന്കേവ	യംസം�
നമ്പര്.Vis, 6240/23.3.19 പ്ര�	ര� ഒരു കെഡി×�കേP	പ്പു� കേ7	ണ്റ്റ്റു� കൂP 34000/-
രൂപയു�,  ഇന്കേവ	യംസം� നമ്പര്.Vis 6241  പ്ര�	ര� പ്രന്റ്ര്  HP P1108-  ഒന്നന�
9500/-രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്കെP ആകെ� 43500/-രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�.  വശാ|വവര�
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇന�

P	ക്സുള്
കെപ്പ്കെP �m	ട്ട്�
കെചയ്തി തു�

(രൂപ)

വ	ങ്ങയം ഇന� 
നല്കിയം
തു�

(രൂപ)

അധാ��
നല്കിയം തു�

(രൂപ)

കെഡി×�കേP	പ്പ്�
ഇന്റ്ല് കേ�	ര് i.3

7|ര് കേബ	ര്ഡി� ഇകെന്റ്ല് ചപ്പ്�
റി	� 4GB

ഹി	ര്ഡി� ഡി×� 1TB
കേ7	ണ്റ്റ്ര് 20  Del”

കേഡി	സം�
ഡി.വ. ഡി കൈറിറ്റ്ര്

�Jകേബ	ര്ഡി�/7�സം� ഒപ്റ്റ്ക്കല് HP
�+	ബനറ്റ്� I ബ	ള്

@27500
HP PAV 570-

P043IL 34000 6500

കേലാസംര് പ്രന്റ്ര് HP 1108 @8500 പ്രന്റ്ര് HP P1108 9500 1000

ആകെ� 43500 7500
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P	ക്സി�  ഉള്കെപ്പ്കെP  36,000/-  രൂപ നല്കേ�ണ്ടതീനും  പ�ര�  43,500/-  രൂപ
നല്കിയംരക്കുന്നു. (സം ബ വ.  നമ്പര്.14/3-19  കെചക്ക� നമ്പര് 2760811/23.03.19
തു� 43500/-,  നPപPക്ര7� നമ്പര്  KVK/211/2018/23.3.19)  ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്�
നല്�യം ഓഡിറ്റ്� ഒബ്ജക്ഷനുംള്ളാ (നമ്പര്.1/05.12.19) 7റുപPയംല് തു� തീരകെ�
ഈP	ക്ക	കെ7ന്ന� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. �m	ട്ട്� കെചയ്തി തു�യംല് നന്നു� വ+തീ+സ്ത7	യം
18%  ജി.  എസം�.  P  ഉള്കെപ്പ്കെP അധാ�� നല്�യം  7500/-രൂപയുകെP കെചലാവ�
നര	�രക്കുന്നു.  ആയംതീ�  പ്രസ്തുതീ സ്ഥാ	പനQല് നന്നു�  തീരകെ� വ	ങ്ങ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ടല് ഒടുക്കുവരുQ വവര� അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



343

1-4-47 കെസംന്Oല് കെOയംന�ഗ� ഇന്സ്റ്റംറ്റ്¡ട്ട്�, 7ണ്ണുQ

1-4-47-1  പുതുക്കയം നരക്കലുംള്ളാ വ	P� ഈP	ക്കയംല്ല  – 30,450/- രൂപയുകെP
വരവ� നഷ്ടം�

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വജ് ഞാ	നവ+	പനവഭാ	ഗ�
കേ7ധാ	വയുകെP  03/11/2018  കെലാ  Extn(1)  86882/18  നമ്പര്  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�
�ര്ഷി�ഭാവനQകെലാ  വ	P�നരക്കു�ള്  പുതുക്ക  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�
പ്ര�	ര� �ര്ഷി�ഭാവനQകെലാ ഒരു |വസംകെQ തീ	7സംQന� ഒര	ള്ക്കുള്ളാ
നരക്ക�  100/-  രൂപയംല് നന്ന�  150/-  രൂപയം	യു�,  ഹി	ള് ഉപകേയം	ഗQനുംള്ളാ
ഒരു  |വസംകെQ  നരക്ക�  1000/-  രൂപയംല്  നന്ന�  1500/-  രൂപയം	യു�
ഉയംര്Qയംട്ടുണ്ട�.  ഈ  ഉQരവന�  ഉQരവുംതീJയംതീ  മുതീല്  തീകെന്ന
പ്ര	ബലാ+മുണ്ട�.  എന്ന	ല്  2018-19  കെലാ  തീ	7സംവവരങ്ങള്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  നന്നു�  9/11/2018  മുതീല്  18/11/2018  വകെരയുള്ളാ
�	ലായംളവല്  പുതുക്കയം  നരക്ക�  ഈP	ക്കയംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  തീന്മൂലാ�
വ	P�യംനQല്  30,450/-  രൂപയുകെP  നഷ്ടം�  സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  വശാ|വവര�
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

രസംJതീ നമ്പര്
/

തീJയംതീ

ഈP	ക്കയം
തു�

(രൂപ)

ഈP	കേക്ക
ണ്ട
തു�

(രൂപ)

വ+തീ+	സം�
(രൂപ) റി7	ര്ക്സി�

55/62829,
19/11/18 53300 79950 26650

(16 കേപര്
x150)x10 |വസം�=24000 

(37 കേപര്
x150)x9 |വസം�)=49950

1500 (ഹി	ള്)x4 |വസം�=6000
24000+49950+6000=79950

58/62829, 1000 1500 500
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19/11/18 1 കേപര്x150)x10 |വസം�=1500

59/62829,
19/11/18 1000 1500 500 1 കേപര്x150)x10 |വസം�=1500

56/62829,
19/11/18

2000 3000 1000 (2 കേപര്x150)x10 |വസം=3000

57/62829,
19/11/18 2000 3000 1000 2 കേപര്x150)x10 |വസം�=3000

76/62829
19/11/18

1600 2400 800 16 കേപര്x150)x1 |വസം�=2400

ആകെ� 30,450/-

വരവും  നഷ്ടം�  സം�ഭാവച്ച്  30,450/-  രൂപ  തീരകെ�  ഈP	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ
നPപP�ള് സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-47-2 �ണ്ഡിക്ടഡി� ടൂര് പദ്ധതീ - നPപ്പ്ലാ	യംട്ട്ല്ല.

കേ�രളQകെലാ  �	ര്ഷി�  സംമൂഹിQനും�  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കു�
കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്കു�     സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം അറിയം	നും� പരചയംകെപ്പ്P	നും�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ �+	മ്പസംലൂകെPയുള്ളാ �ണ്ഡിക്ടഡി� ടൂര് എകെന്ന	രു കെപ്ര	ജിക്ട�
കെപ്ര	കേപ്പ്	സംല്  കെOയംന�ഗ�  കെസംന്റ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കു�യുണ്ട	യം.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �+	മ്പസംകേലാക്ക�  പഠന/ടൂര്  ലാക്ഷ+വും7	യം  എത്തുന്നവര്ക്ക�
സം��ര+പ്ര|7	യം  സം	ഹിചര+കെ7	രുക്ക	നും�  ഇQര�  യം	ത്രം�ള്ക്ക�
ഏ�ജി	ലാ�സം�വധാ	നQലൂകെP  കേ7ല്കേന	ട്ട്�  വഹിക്ക	നുംമുള്ളാ  സം�വധാ	ന�
കൂPയം	ണ്� ലാക്ഷ+7ട്ട്രുന്നതീ�.

02-07-2016  ന�  കേചര്ന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  125-ാ	�  7തീ�  ജിനറില്
��ണ്സംല് കേയം	ഗQല് ഈ വഷിയം� അPയംന്തരപ്രകേ7യം7	യം വയ്ക്കു�യു�
തീതീmQല്  അ�ഗJ�രക്കു�യു�  കെചയ്തു.  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പരഷ്ക്ക	ര
നര്കേÚശാങ്ങള്ക്ക	യം രജിസ്ട്രാ	ര് കൂP അPങ്ങയം ന	ലാ�ഗ സംബ്ജക്ട� �മ്മ്യുറ്റ്കെയം
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ജി  എ/ഡി2/10515/2016/01-08-2016-ാ	�  നമ്പര്  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�
നകേയം	ഗക്കു�യു�  കെചയ്തു.  എന്ന	ല്  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവുംവകെരയു�  സംബ്ജക്ട�
�മ്മ്യുറ്റ്  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  നര്കേÚശാങ്ങള്  നല്�യംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന P പദ്ധതീ പ്ര	വര്Q�7	യംട്ടു7ല്ല.

എന്ന	ല് P പദ്ധതീ ജിനറില് ��ണ്സംല് തീതീmQല് അ�ഗJ�രക്കുന്നതീനും
മുമ്പും തീകെന്ന റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� രJതീയംല് ഇതീ� ആര�ഭാക്കുന്നതീന	യം ഒരു
പുതീയം ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട� (നമ്പര് 67338972090)  തുPങ്ങു�യു� കേ�ന്ദ്രQകെലാ
�റിന്റ്� അക്ക�ണ്ടല് (നമ്പര് 57036554795)  നന്ന� ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്	യം
1,00,000/-  രൂപ ആയംതീകേലായ്ക്ക്� നകേക്ഷപക്കു�യു� കെചയ്തു. ഇതീ� ഏതു 2ണ്ടല്
നന്നു� 7	റ്റ്യംതീ	കെണ്കേന്ന	 ഇതീകെന്റ് അ�ഗJ�	ര� സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങകേള	
2യംലാല് ലാഭാ+7ല്ല (2യംല് trg(1)/760/14). 

�	ര്ഷി�  സംമൂഹിQനും�  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കു�  കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്കു�
ഗുണ്�ര7	വുംന്ന  P  പദ്ധതീ  ന	ളതുവകെര  നPപ്പ്ലാ	ക്ക	Qതു  സം�ബന്ധിച്ചു�
ഇത്രംയു�  തു�  ബ	ങ്കില്  ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതീ  �Pക്കുന്നതു  സം�ബന്ധിച്ചു�
അPയംന്തര 7റുപP നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-48 �മ്മ്യുÊണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്, 7ണ്ണുQ

1-4-48-1  സംഞ്ചിരക്കുന്ന വജ്ഞാ	ന വ+	പന യൂണ്റ്റ്�- വ	ഹിന� വ	ങ്ങലാകെലാ
�	ലാതീ	7സം�

സംഞ്ചിരക്കുന്ന  വജ്ഞാ	ന  വ+	പന  യൂണ്റ്റ്നും  കേവണ്ട  വ	ഹിനQകെന്റ്
കേചസംസം�  വ	ങ്ങുന്നതീനും�  കേബ	ഡി  ബൽഡിങ്ങനും7	യം  403-40-2172-420
എന്ന  ബഡ്ജിറ്റ്�  ശാJർഷി�Qൽ  15  ലാക്ഷ�  രൂപ  17-18  വർഷിQൽ
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ��പ�.കേO	ളറുകെP 14. 9.17 കെലാ ബ.ജി./എ - I / 9184/ 17 നമ്പർ
ഉQരവും  പ്ര�	ര�  വ�യംരുത്തു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ൽ  സം	മ്പQ�വർഷി�
�ഴിഞ്ഞ�  11.4.18  ൽ  കൂPയം  566-ാ	�  എക്സി.  �മ്മ്യുറ്റ്യംൽ  വച്ച്	ണ്�
ഇതുസം�ബന്ധിച്ച്�  �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിൻ  കെസംന്റ്ർ  കേ7ധാ	വ  നൽ�യം
പ്രകേപ്പ്	സംലാന�  അ�ഗJ�	ര�  നൽ�യംതീ	യം  �	ണുന്നതീ�  [2യംൽ  നമ്പര്.
സം4/1103/11 (Vol.  II)].  തുPർന്ന�  23. 7.  18  കെലാ ജി.എ.  പ- 1/3034 /18  നമ്പർ
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉQരവും  പ്ര�	ര�  കേ7ൽ  വ	ങ്ങലും�  നർമ്മ്യു	ണ്വും�
നPപ്പ്	ക്ക	ൻ  ഡി.  പ.  പ-യ്ക്ക്�  ഭാരണ്-സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ�ൾ  ലാഭാക്കു�യു�
വജ്ഞാ	ന വ+	പന വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടറുകെP 2. 8. 18 കെലാ എക്സ്റ്റംൻ(2) 86406/17
നമ്പർ നPപPക്ര7� പ്ര�	ര� അഞ്ചുകേപരPങ്ങുന്ന കെPµക്കൽ �മ്മ്യുറ്റ്ക്ക� രൂപ�
കെ�	ടുക്കു�യുമുണ്ട	യം. 14.12.18  ന� കൂPയം ഈ �മ്മ്യുറ്റ് ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട് പ്ര�	ര�
കെ7ക്ക	നക്കൽ  എഞ്ചിനയംറി�ഗ�  വഭാ	ഗ�  നൽ�യം  വശാ|7	യം
പ്രകേപ്പ്	സംലാകെന്റ് കെവളച്ച്Qൽ വജ്ഞാ	ന വ+	പന വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടർ 11.3.19
കെലാ  അകേതീ  നമ്പര്  നPപPക്ര7QലൂകെP  'കെബ	കേളകേര	  പ��  അപ�  K	റ്റ്�
കെബഡി�'  എന്ന  കേ7	ഡിൽ  വ	ഹിന�  ഡി.പ.  പ  മുഖ	ന്തര�  വ	ങ്ങ	നും�
സംർക്ക	ർ  ഏജിൻസംയം	യം  �ൻഫ്ര  വഴി  �സ്റ്റംകൈ7സ്ഡി�  �ൺകേവർഷിൻ
നPQ	നുംമുള്ളാ തീJരു7	ന7	യം.
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കേസ്റ്റംഷിൻ  കേ7ധാ	വയുകെP  12.  3.19  കെലാ  സം4/1103/2011  നമ്പർ  ഉQരവും
പ്ര�	ര�  Oഷിറി  കെചക്ക�  മുകേഖന  18.3.19  ന�  ഡി.  പ.  പ-യ്ക്ക്�  15  ലാക്ഷ� രൂപ
കൈ�7	റിയംതീലൂകെP  തീൻവർഷികെQ  കെചലാവ	യം  ഈ  തു�  അക്ക�ണ്ട�
കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്തീല്ല	കെതീ  വ	ഹിന�  വ	ങ്ങൽ  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവും  വകെരയു�
നPപ്പ്	ക്ക	കെതീ  തുPരു�യം	ണ്�.  പർകേച്ച്സം�  നPപP  കേവഗQലാ	ക്കണ്കെ7ന്ന�
അകേപക്ഷച്ചു കെ�	ണ്ട� 2. 5. 19  ന� ഡി.പ.പ-  യ്ക്ക്� വജ്ഞാ	ന വ+	പന വഭാ	ഗ�
ഡിയംറിക്ടറു�  കേസ്റ്റംഷിൻ  കേ7ധാ	വയു�  അയംച്ച് �ത്തു�ൾ  2യംലാലുംണ്ട�  (2യംൽ
നമ്പര്.  എ  8/2826/18).  ആയംതീന�  15.5.19  ന�  പുതുക്കയം  ഭാരണ്	നും7തീ
ആവശാ+7	കെണ്ന്നു �	ണ്ച്ച്� വജ്ഞാ	ന വ+	പന വഭാ	ഗ� ഡിയംറിക്ടർക്ക� ഡി.
പ.  പ  നൽ�യം  �Q�  (എ.8/2826/18  തീJയംതീ.  15.  5.19),  P  അനും7തീ
നൽ�കെക്ക	ണ്ടുള്ളാ രജിസ്ട്രാ	റുകെP  നPപPക്ര7�  (6.  7.  19  കെലാ  ജി.  എ./  പ  -
1/3034 / 18), ഡി.പ. പ. ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട് പ്ര�	ര� 30.10.19 ന� കെPµക്കൽ �മ്മ്യുറ്റ്
കൂP	ൻ  നശ്ചയംച്ചു  കെ�	ണ്ട�  28.10.19  ന�  കേസ്റ്റംഷിൻ  കേ7ധാ	വ  അയംച്ച്
ഇകെ7യംലാകെന്റ്  പ�ർപ്പ്�  എന്നവയു�  2യംലാലുംണ്ട�.  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവും
വകെരയു�  (12.  12.  19)  സംഞ്ചിരക്കുന്ന വജ്ഞാ	ന വ+	പന യൂണ്റ്റ്നും  കേവണ്ട
കേചസംസം� വ	ങ്ങൽ നPന്നട്ട്ല്ല.  2ണ്ട� ലാഭാച്ച്� രണ്ടു വർഷിQകേലാകെറിയം	യംട്ടു�
പദ്ധതീ  നPപ്പ്ലാ	ക്ക	Qതീകെന്റ്  �	രണ്�  വശാ|J�രകേക്കണ്ടതു�,  ഇQര�
�	ലാതീ	7സംങ്ങള്ക്ക�  ശാ	ശാmതീ  പരഹി	ര�  �	ണ്	നുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�

1-4-48-2 എക്സിബഷിനും�ൾക്ക� വ+ക്ത7	കെയം	രു 7	ർഗ്ഗകേരഖ
തീയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�

�	ർഷി�  കേ7ഖലായംകെലാ  വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങൾക്കു�  സം�ഘPന�ൾക്കു�
സംm�	ര+  �ർഷി�ർക്കു�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വ�സംപ്പ്ച്ച്കേതീ	  നവJ�രച്ച്കേതീ	
ആയം  സം	കേങ്കിതീ�വ|+  വന7യം�  കെചയ്യു�  എന്ന  പ്ര	ഥാ7�7	യം
7	ൻകേഡിറ്റ്കെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യംട്ട്	ണ്�  കേനരട്ടു�  വവധാ
കെപ	തുസം�ര�ഭാങ്ങകേള	Pനുംബന്ധിച്ചു�  �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിൻ  കെസംന്റ്റികെന്റ്
ആഭാമുഖ+Qൽ  എക്സിബഷിനും�ൾ  സം�ഘPപ്പ്ച്ചു  വരുന്നതീ�.  കെസംന്റ്റികെന്റ്
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കെവബ്കൈസംറ്റ്ൽ  നന്ന�  ഇക്ക	ര+�  വ+ക്ത7	ണ്�.  2018-19  വർഷിQൽ
ഇQരQലുംള്ളാ 13 എക്സിബഷിനും�ളു� തുPർന്ന� 19 -20 ൽ ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവും
വകെര  8  എക്സിബഷിനും�ളു� സം�ഘPച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ആകെ�  21  പ്ര|ർശാനങ്ങളൽ,  2
എണ്ണ�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേനരട്ട്�  നPQയംവയം	ണ്�.  9  എണ്ണ�  സംർക്ക	ർ
വകുപ്പു സം�ര�ഭാങ്ങളു7	യു�  5  എണ്ണ� അർദ്ധസംർക്ക	ർ  സം�വധാ	നങ്ങളു7	യു�
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വയം	ണ്�.  ബ	ക്ക  അകെഞ്ചിണ്ണ�  സംർക്ക	രതീര  സം�ഘP�ളുകെP
പ്ലാ	റ്റ്�കേ2	മു�ളൽ  നPന്നവയു�.  സംർക്ക	രകെന്റ്  ഉന്നതീവ|+	ഭാ+	സം  വകുപ്പ്�
വ	ർഷി�7	യം നPത്തുന്ന '|ശാ'യംകെലാ പ്ര|ർശാനങ്ങൾ അതീതു പ്രകേ|ശാത്തുള്ളാ
സംർവ�ലാ	ശാ	ലാ അക്ക	|7��/കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെP  കേനതൃതീ+Qൽ  നPത്തുന്നതീനും
പ�ര� 7കെറ്റ്	രു കേ7ഖലായംൽ  പ്രവർQക്കുന്ന �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്റികെന
ഏൽപ്പ്ക്കുന്നതീകെന്റ്  സം	�ഗതീ+�  വ+ക്ത7ല്ല.  കൂP	കെതീ  തൃശൂർ  ജില്ല	
പ�ര സം�രക്ഷണ് സം7തീ,  ശ്രീJന	ര	യംണ് കേ�	കേളജി�  ആലാത്തൂർ,  കേചലാക്കര
കെ2സ്റ്റം�,  ബ	ങ്കി�  ഒ2�  ബകേറി	ഡി  പ	ലാക്ക	P�  ശാ	ഖ,  തൃശൂർ  പത്രംപ്രവർQ�
യൂണ്യംൻ  എന്നJ  സംർക്ക	രതീര  സം�ഘPന�ൾക്ക	യം  പ്ര|ർശാനങ്ങൾ
സം�ഘPപ്പ്ക്കുന്നതീകെന്റ്യു�  അPസ്ഥാ	ന�  വ+ക്ത7ല്ല.  കേ�ന്ദ്രQകെന്റ്
ഉQരവ	|QQൽ  എക്സിബഷിൻ  സം�ഘPക്കുന്നതീന�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQൽ  എകെന്തങ്കിലും�  7	ന|ണ്ഡിങ്ങൾ
നഷ്കർഷിച്ച്ട്ടുകേണ്ട	  എന്നു�  ഉകെണ്ടങ്കിൽ  പ്രസ്തുതീ  7	ർഗ്ഗനർകേÚശാങ്ങൾ
എകെന്ത	കെക്കകെയംന്നു� വ+ക്ത7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  അQര�  7	ർഗ്ഗനർകേÚശാങ്ങള്
ഇല്ല	Q പക്ഷ� ആയംതീന� രൂപ� കെ�	ടുക്ക	ൻ  �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിൻ  കെസംന്റ്റു�
വജ്ഞാ	നവ+	പന വഭാ	ഗവും� മുൻ�കെയ്യാടുകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-49  �	ര്ഷി� സം	കേങ്കിതീ� വന7യംകേ�ന്ദ്ര�, 7ണ്ണുQ

1-4-49-1 ഓ2Jസം� ബുക്ക� നJക്കയംരപ്പു�, ബ	ങ്കി� ബുക്ക� നJക്കയംരപ്പു�
തീമ്മ്യുലുംള്ളാ വ+തീ+	സം� കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQയംതീകെലാ അപ	�ങ്ങള്

31.03.2019 കെലാ ഓ2Jസം� ബുക്ക� നJക്കയംരപ്പു� ബ	ങ്കി� ബുക്ക� നJക്കയംരപ്പു�
തീമ്മ്യുലുംള്ളാ  വ+തീ+	സം7	യം  യൂ2	സംറ്റ്കെലാ  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q  കെഡിബറ്റ്�
/കെക്രഡിറ്റു�ളുകെP  വ	ര്ഷി�പത്രം�യംല്  (UFAST   Annual  not  reconciled–
debits/not  reconciled  credits)  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്ന  വവരങ്ങളല്
തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന അപ	�ങ്ങള് �	ണുന്നു.

i) വവധാ  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  1999-2000  സം	മ്പQ�
വര്ഷി�  മുതീലുംള്ളാ  പലാ  തു��ളു�  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q
കെഡിബറ്റു�ള്/കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q  കെക്രഡിറ്റു�ള്  ആയം  �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.
ഇവയുകെP  യം	ത്ഥ	ര്ത്ഥ+�  �കെണ്ടQ  ആവശാ+7	യം  തീരുQലും�ള്
അക്ക�ണ്ടല്  വരുQയംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  31.  03.  2019  കെലാ  ഇQര�
തു��ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്

കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q
കെഡിബറ്റ്�

കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q
കെക്രഡിറ്റു�ള്

കെചക്ക�
നമ്പര് തീJയംതീ തു�

(രൂപ)
കെചക്ക�
നമ്പര് തീJയംതീ

തു�
(രൂപ

)

57036554933
(PRIME)

0 16.3.2019 405 357359 3.3.2000 850

44435 2.12.2006 200

57036603314
(RF)

0 1.6.2017 1950 520686 4.12.2018 5000

0 1.8.2017 34

0 21.11.2018 2050
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ii) 37321449493  നമ്പര്  �റിന്റ്�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  31.3.2019  കെലാ  ബ	ങ്കി�
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ7ന്റ്�  പ്ര�	രമുള്ളാ  നJക്കJയംരപ്പ്�  6342.42  രൂപയം	ണ്�.  യൂ2	സ്റ്റം�
ഓ2Jസം� ബുക്ക� പ്ര�	ര� ഈ തീJയംതീയംകെലാ നJക്കയംരപ്പ്�  0.42  രൂപയം	ണ്�.
എന്ന	ല്  യൂ2	സംറ്റ്കെലാ  വ	ര്ഷി�  ബ	ങ്കിPപ	P�  സം�ക്ഷപ്തിQല്  (Annual
Bank Transaction  Summary)  ബ	ങ്കി�  ബുക്ക� പ്ര�	രമുള്ളാ നJക്കയംരുപ്പ്�  0.42
എന്ന�  �	ണ്ക്കു�യു�  വ+തീ+	സം�  കെപ	രുQകെപ്പ്ടുQ	Q  (Annual  Not
Reconciled  2018-2019)  തു��ളുകെP  കൂട്ട്Qല്  കേചര്ക്ക	തീരക്കു�യു�
കെചയ്തിരക്കുന്നു.  കേ7ല്പ്പ്റിയുന്ന  കെപ	രുQകെപ്പ്P	Q  കെഡിബറ്റു�  /കെക്രഡിറ്റു�
എന്ത	കെണ്ന്ന�  വ+ക്ത7	ക്കുന്ന  വശാ|J�രണ്കേരഖ�ള്  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു�
തീരുQല്  എന്Oമുകേഖന  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  തു��ള്  ബുക്ക�
കെചകേയ്യാണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-49-2 രസംJതീ�ളുകെP ഉപകേയം	ഗQല് പ	ലാക്കകെപ്പ്കേPണ്ട നയംതീ7	യം
നPപPക്ര7ങ്ങള് കൃതീ+7	യം പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല

രസംJതീ  പുസ്ത�ങ്ങള്  ,  അവയംകെലാ  കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ള്,  രസംJതീ  കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംര് എന്നവയുകെP സൂക്ഷപ്പ്ലുംള്ളാ അപ	�തീ�ള് .

1.  രസംJതീ  ബുക്കല്  സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  ഓ2�  ��ണ്ട�  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.
(ഉ|	ഹിരണ്� : രസംJതീ പുസ്ത� നമ്പര് -64137, 64136 - 2017 മുതീല് 2019 വര്
ഷി� വകെര ഉപകേയം	ഗQലുംള്ളാതീ�)

2.  രസംJതീ�ള്  ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്  ഡിബള്  കൈസംഡി�  �	ര്ബണു�ള്
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നല്ല. (ഉ|	ഹിരണ്� : രസംJതീ പുസ്ത� നമ്പര് 52587/1 മുതീല് 100
വകെര രസംJതീ�ള്)

3.  രസംJതീ�ള്  ഉQരവ	|Qകെപ്പ്ട്ട്  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാര്  സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.
(ഉ|	ഹിരണ്� : രസംJതീ പുസ്ത� നമ്പര് 52587/ 33 മുതീല് 100 വകെരയു� 64l36/
10 മുതീല് 12 വകെരയു�)

4. ഉല്പ്പ്ന്ന� എന്ത	കെണ്ന്ന� കേരഖകെപ്പ്ടുQ	കെതീ രസംJതീ�ള് നല്�ക്ക	ണുന്നു
(ഉ|	ഹിരണ്�  :  രസംJതീ  പുസ്ത�  നമ്പര്  64136/  51  മുതീല്  53  വകെര).
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രസംJതീ�ളല്  തീJയംതീ  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  (ഉ|	ഹിരണ്�:  52587/
69 ,75,84,85,86)

5.  എക്സിബഷിനകേലാക്ക� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് കൈ�7	റുകേമ്പ	ള് കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില്
കുറിവുംവരുത്തുന്നല്ല.
6.  ഒന്നലാധാ��  രസംJതീ  ബുക്കു�ള്  ഒകേര  സം7യം�  ഉപകേയം	ഗച്ചുവരുന്നതു�
ശാരയം	യം  നPപPയംല്ല.  (ഉ|	ഹിരണ്�  :  64136  എന്ന  രസംJതീ  ബുക്കല്  38
രസംJതീ  ബ	ക്ക  നല്കേക്ക  64137-ാ	�  നമ്പര്  രസംJതീ  ബുക്ക�
ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നു.)

രസംJതീ�ളുകെP  ഉപകേയം	ഗQല്  പ	ലാക്കകെപ്പ്കേPണ്ട  നയംതീ7	യം
നPപPക്ര7ങ്ങള്  കൃതീ+7	യം  പ	ലാക്കകെപ്പ്P	Q  സം	ഹിചര+Qല്
സം	മ്പQ� ക്ര7കേക്കടു�ള് നPക്കുവ	ന് സം	ധാ+തീയുണ്ട�. കേ7ല് അപ	�തീ�ള്
ക്ക� 7റുപP ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്� .

1-4-49-3 റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ടകെലാ വരവുംതു��ള് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതീല്
വ+തീ+	സം� �	ണുന്നു

ആര്.എ2�
അക്ക�ണ്ട�

നമ്പര്

ഇകേന്റ്ണ്ല് രസംJപ്റ്റ്�
സംമ്മ്യുറി പ്ര�	രമുള്ളാ വരവ�

(രൂപ)

ബ	ങ്കി�(യു2	സ്റ്റം�)
അക്ക�ണ്ട�പ്ര�	രമുള്ളാ

വരവ�
(രൂപ)

വ+തീ+	സം�
(രൂപ)

57036603314 22265271.54 21729657.12 535614.42

വരവുംതു��ള്  തീമ്മ്യുലുംള്ളാ  വ+തീ+	സംQന�  വശാ|J�രണ്�
ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-49-4 കേരഖ�ളുകെP അഭാ	വQല് 216,716/- രൂപയുകെP കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു

ഒ	ഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്കേശാഷിവും� വ�ച്ച്റു�ള്,  അനുംബന്ധി കെചലാവുംകേരഖ�ള്
എന്നവ പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭാ+7	ക്ക	Qതീന	ലും�, പട്ട്�യംല്കേചര്Qട്ടുള്ളാ 7റ്റ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



352

അപ	�തീ�ള്  �	രണ്വും�  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  കെചലാവും�ളുകെP  കൃതീ+തീ
പരകേശാ	ധാക്ക	ന് സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.

(i) കെചലാവുംശാJര്ഷി�� -6155 (റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട� )

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര് /
റി2റിന്സം� നമ്പര്

കെചലാവ�
വവര�/ആര്
ക്ക� നല്�

കെചലാവ�
തു�

(രൂപ)
അപ	�തീ�ള്

1
GNPT-0034/03-19,

34/03/18-19 ഇന്�� P	ക്സി� 4785
വ�ച്ച്ര്,

അനുംബന്ധികേരഖ�ള്
എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2
GNPT32/03-19,

32-03/18-19 പ്രവJണ് ഏ 6290
വ�ച്ച്ര്,

അനുംബന്ധികേരഖ�ള്
എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

3
GNPT-0036/03-19,

21/03/19
പ്ര|Jപന് കെ�

.എസം� 1400
വ�ച്ച്ര്,

അനുംബന്ധികേരഖ�ള്
എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

4
DPSP-0001/03-

2019,
01-03/18-19

2സംക്കല്
പ്ലാ	ന്റ്�  

ഡിയംറിക്ടര് 
85000

വ�ച്ച്ര്,
അനുംബന്ധികേരഖ�ള്

എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

5
GNPT-0006/03-

2019,
06-03/18-19

  തീ	ല്ക്കാ	ലാ�
ജിJവനക്ക	ര് 6450

വ�ച്ച്ര്,
അനുംബന്ധികേരഖ�ള്

എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

6
GNPT-0038/03-

2019
ഇലാക്ട്രിസംറിറി

ച	ര്ജി� 4501
വ�ച്ച്ര്,

അനുംബന്ധികേരഖ�ള്
എന്നവ ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ആകെ� 108,426/-
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(ii) കെചലാവ� ശാJര്ഷി�� -6155 (റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട� )

ക്ര7
നമ്പർ

സം. ബ വ.
നമ്പർ / തീJയംതീ

തു�
(രൂപ)

തു� ആർക്ക� നല്കി /
ഉകേÚശാ+�

അപ	�തീ�ള്

1 18-10/18 - 19/
29/10/ 18

1560

Payment To
M/s Finbix
for filing IT
Returns.

കെചലാവ� കേരഖ�ള്
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2 14-01/ 18-19/
19/1/19

1240 GST filing charges കെചലാവ� കേരഖ�ള്
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

3 33-12/18-19
4/12/18 550 

Repairs& maintenance of
billing machine, payment to

Global system,Thrissur 

കെചലാവ� കേരഖ�ള്
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ആകെ� 3,350/-

(iii)കെചലാവ� ശാJർഷി��-20133 (Strengthening technology dissemination through
ATIC

ക്ര7
നമ്പര് 

സം ബ വ നമ്പർ/
കെചക്ക�

നമ്പർ/തീJയംതീ 

തു�
(രൂപ) കൈ�പ്പ്റ്റ്യം വ+ക്ത അപ	�തീ�ള്

1 27/02-18-19,
9198726/ 12.2.19

4000/- ഗകേണ്ഷി� 7	ര	ർ കൈ�പ്പ്റ്റ്� രശാJതീ
ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2 28/02-18-19,
9198726/15. 2.19 10000/- വകേ�ഷി� എ.പ കൈ�പ്പ്റ്റ്� രശാJതീ

ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.

3 30/1-18-19,
9198724/10.1.19

12500/- അനൽ വ.എ2� കൈ�പ്പ്റ്റ്� രശാJതീ
ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.

4 10-3/ 18-19,
9198727/8.3.19

11-3/18.-
19/9198728/

11.3.19

66040/- പ്രവJൺ P എ� 1.ഒര	ൾ തീകെന്ന
വ+തീ+സ്ത

കേപരു�ളൽ
�mകേട്ട്ഷിൻ

സം7ർപ്പ്ച്ച്രക്കുന്നു 
. ലാഭാ+7	ക്കയം 3
�mകേട്ട്ഷിനും�ളൽ
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12/03-19/
9198729/12.3.19

13/3-19/

പ്രന്റ്ങ്ങ�
അക്ഷരകെതീറ്റു�ൾ

കേപ	ലും�
ഒരുകേപ	കെലായം	ണ്�.
2. �	റ്റ്റി�ഗ� സംര്
വ്വJസം� നPQയം

വ�യംല് പവത്രം�
�	റ്റ്റി�ഗ� ,

പ	ണ്കേഞ്ചിര എന്ന
സ്ഥാ	പന� സം7ര്
പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ� GST

ബല്ലല്ല .

ആകെ� 92,540/-

(iv) 20131 കെചലാവ� ശാJർഷി��-20131 ( Construction of lawn around pond) 

സം ബ വ നമ്പർ/
കെചക്ക� നമ്പർ/തീJയംതീ 

കെചലാവ� തു�
(രൂപ)

ആർക്ക� നൽ�

31-01/18-19/9198724 -10
/1/19 12400/- വവര� ലാഭാ+7ല്ല.

ആകെ� 12,400/-

കേരഖ�ള്  ലാഭാ+7	ക്കുന്നതുവകെര  കേ7ല്പ്പ്റിഞ്ഞ  216,716/-  രൂപയുകെP  കെചലാവ�
തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-50  കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
കെഹിഡ്�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്� , കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-50-1  വകേ|ശാവ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP P¡ഷിന് 2Jസം� വരവ� അക്ക�ണ്ട�
കെചയ്യുന്നതീകെലാ അപ	�തീ�ള്

 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  പഠക്കുന്ന  മുഴുവന്  വകേ|ശാവ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെPയു�
P¡ഷിന് 2Jസം� അPയ്ക്കുന്നതീ� കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ലാ	ണ്�.  2018-19  സം	മ്പQ�
വര്ഷിQല്  കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജികെലാ  പ.എച്ച്�.ഡി  വ|+	ര്ത്ഥയം	യം
ശ്രീJ.വക്ര7സം�കെഗയുകെP  P¡ഷിന്  2Jസം	യം  4,08,096  /-  രൂപ  7	ത്രം7	ണ്�
കെഹിഡി�  �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്  P¡ഷിന്  2JസംനQല്  വരവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ� (12/06/20 തീJയംതീയംകെലാ ഓഡിറ്റ്� റി�mസംഷിന് നമ്പര്
-1 നുംള്ളാ 7റുപP). 7റ്റു വകേ|ശാ വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP P¡ഷിന് 2Jസം� എവകെPയം	ണ്�
അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്തിതീ�  എന്നതീകെന്റ്  വവരങ്ങള്  ഓഡിറ്റ്ന�  ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.
കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല് ലാഭാക്കുന്ന P¡ഷിന് 2Jസം� അതീതീ� കേ�	കേളജു�ളകേലാക്ക�
കൈ�7	റുന്നു7ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP �Jഴില് കെവള്ളാ	നക്കര കേഹി	ര്ട്ട്�ള്
ച്ച്ര്  കേ�	കേളജി�,  കേ2	റിസ്ട്രാ  കേ�	കേളജി�,  കേ�	കേളജി�  ഓ2�  കേ�	-ഓപകേറിഷിന്  &
ബ	ങ്കിങ്ങ�  7	കേനജ്കെ7ന്റ്�  എന്നJ  കേ�	കേളജു�ളലാ	യം  ഒന്നലാധാ��
വകേ|ശാവ|+	ര്ത്ഥ�ള് പഠച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  കെസം7സ്റ്റംറിന�  $  2900    നരക്കല്
PÊഷിന് 2Jസം� ഒടുക്കുന്ന ഇQര� പ.ജി, പ.എച്ച്�.ഡി വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP 2Jസം�
അPവ	ക്കയംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
ആയംതീ� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-50-2  �ണ്സംള്ട്ട്ന്സം/ Oയംല് 2Jസം� - ഡി7	ന്റ്� 2	ഫ്റ്റ്� (ഡി.ഡി)
പ്ര�	ര� ലാഭാ+7	യം തു� വരവുംകെവച്ച്തീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭാ+7ല്ല

കെഹിഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ് ആഭാ+ന്തര വരവ� സം�ക്ഷപ്തിQല് 232          ശാJര്
ഷി�Qല്  ബുക്ക�  കെചയ്തിട്ടുള്ളാ  �ണ്സംള്ട്ട്ന്സം  2Jസംല്  ഭൂരഭാ	ഗവും�
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Oയംലാകെന്റ്  2Jസം	ണ്�  ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുള്ളാതീ�.  �ണ്സംള്ട്ട്ന്സം/  Oയംല്
കെസംക്ഷനും�ളല്  നന്നുള്ളാ  ഡി.ഡി  രജിസ്റ്റംര്  പരകേശാ	ധാനയംല്
2JസംനQല് ലാഭാച്ച് വവധാ ഡി.ഡി-�ള് കെഹിഡി� �mര്കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ് �ണ്ക്കല്
ഉള്കെപ്പ്P	Qതീ	യം  �	ണുന്നു.  ഇതുസം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്Qന�(നമ്പര്  19/26.06.20)  7റുപP  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
കെഹിഡി�  �mര്കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ്  �ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്P	Q  ഡി.ഡി  �ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര് ഡി ഡി നമ്പര്/

തീJയംതീ

തു�
(രൂപ)

ചരക്ക� കേസംവന
നകുതീ
(രൂപ)

�ണ്സംള്ട്ട്ന്സം/ Oയംല്
കേസംവന� ലാഭാച്ച് സ്ഥാ	പനQകെന്റ്

കേപര�
1 447269 /21.3.2018 250000 45000 M/s UPL Ltd
2 447270/ 21.3.2018 500000 90000 M/s SwalCorporation Ltd Mumbai
3 446668 /3.5.2018 300000 54000 Ms Bayer Crop Sciences Ltd
4 446669 /3.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
5 446670/ 3.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
6 446672 / 3.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
7 446673 /3.5.2018 200000 36000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
8 446474 /3.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
9 446675 / 3.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
10 446809 /7.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
11 446810 /7.5.2018 200000 30000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
12 446811 /7.5.2018 600000 90000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
13 446812 /7.5.2018 250000 37500 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
14 446813/ 7.5.2018 200000 30000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
15 446814/ 7.5.2018 175000 26250 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
16 448197 /28.5.2018 300000 54000 M/s Bayer Crop Sciences Ltd
17 476019 /14.5.2018 300000 54000 M/s Ghaeda Chemicals
18 451424 /25.9.2018 250000 45000 M/s UPL Ltd
19 004158 /18.1.2019 250000 45000 M/s Swal Co operation Ltd

20 165213&145212
/17.1.2019

35000 6350 Mr.Manoj Mathew .

21 562902/ 27.6.2018 295000 - M/s Arysta Life Sciences India

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



357

Pvt Ltd Mumbai

22 562901 / 27.6.2018 295000 - M/s Arysta Life Sciences India
Pvt Ltd Mumbai

23 004158 / 18.1.2019 750000 135000 M/s Swal Co operation Ltd

ആകെ� 69,50,00
0/-

കേ7ല് വവരച്ച് ഡി.ഡി-  �ള് പ്ര�	രമുള്ളാ തു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	�ണ്ക്കല്
വരവ� വന്നതീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-50-3 �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേസ്റ്റംഡിയം� നവJ�രണ്� -
അപ	�തീ�ള്

  2017-18  വര്ഷികെQ  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടല്  നന്നു�  7  ലാക്ഷ�  രൂപ  2018-19
സം	മ്പQ�  വര്ഷിQല്  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആസ്ഥാ	ന
കെ�ട്ട്PQനും മുമ്പലുംള്ളാ കേസ്റ്റംഡിയംQകെലാ ഗ്രി�ണ്ട�  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം
അനുംവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�  (ഡി.  എസം�  .ഡിബ്ളÊ  -  വ|+	ര്ത്ഥ കേക്ഷ7�  (20017)  എന്ന
കെപ്ര	ജിക്ടല് റിപ്പ്യംര്  &  കെ7യംന്റ്നന്സം�  (410)).  ഗ്രി�ണ്ട�  ലാവലാ�ഗ�,  7ണ്ണട്ട്�
ഉയംര്Qല്,  O	ക്ക�  നര്മ്മ്യു	ണ്�  എന്നവയം	യംരുന്നു ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
കെചയ്യാ	നുംകേÚശാച്ച്രുന്ന  പ്രധാ	ന  കേജി	ലാ�ള്.  ഈ  പ്രവൃQക്ക�  ആവശാ+7	യം
7ണ്ണ�  7	Pക്കQറിയംകെലാ  കെ�.എസം�.ഇ.ബ  പവ്വര്  കേസ്റ്റംഷിന്   നര്മ്മ്യു	ണ്
പ്രവൃQയംല് നന്നു� സം�ജിന+7	യം ലാഭാച്ച്ട്ടുമുണ്ട�. ഗ്രി�ണ്ട� ലാവലാ�ഗ�,  7ണ്ണട്ട്�
ഉയംര്Qല് തുPങ്ങയം കേജി	ലാ�ള്ക്ക	യം ഡി.എസം�.ഡിബ്ല്യുÊ (1) 80675/2016/01-
09-2018 ഉQരവ� പ്ര�	ര�   കെജി.സം.ബ, Pപ്പ്ര് എന്നവയുകെP ഉപകേയം	ഗQന�
പ്രകേതീ+�7	യം  �mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�  ശാവഗര  ബല്കേഡിര്സം�  &
ഡിവലാകേപ്പ്ര്സംന�  �ര	ര്  നല്കു�യു�  കെചയ്തു.  കെജി  സം  ബ,  Pപ്പ്ര്
കേജി	ലാ�ളു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�    6,42,815/- രൂപയുകെP പ്രവൃQ കെചയ്യു�യു�, ബല്
നമ്പര് 0013/01-2019/8256561/10-01-19 പ്ര�	ര� 3,91,985/- രൂപ �ര	റു�	രന�
നല്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.                       
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പ്രവൃQയു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഓഡിറ്റ്� പര	7ര്ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

എ)  കെജി  .സം  .ബ,  Pപ്പ്ര്  വ	P�  എന്നJ  ഇനങ്ങള്ക്ക�  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല്
അനുംവ|ച്ച്തീകേനക്ക	ള് കൂടുതീല് കെചലാവുംകെചയ്തു

 കേസ്റ്റംഡിയംQകെലാ ഗ്രി�ണ്ടകെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം 7,24,500/- രൂപയുകെP
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�  വ|+	ര്ത്ഥ  കേക്ഷ7വഭാ	ഗ�  കേ7ധാ	വ  കൈവസം�  ച	ന്സംലാര്ക്ക�
ഓ2Jസം�  കുറിപ്പ്	യം   സം7ര്പ്പ്ക്കു�യു�  ആയംതീ�  22-03-2018  ന�  കൈവസം�
ച	ന്സംലാര് അ�ഗJ�രക്കു�യു� കെചയ്തു. അ�ഗJ�രച്ച് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്കെലാ ഇനങ്ങളു�
അവ ഓകേര	ന്നനും� അനുംവ|ച്ച് തു�യു� തീ	കെഴി കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പ

ര്
 ഇന� 

തു�
(രൂപ)

1 �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�ള് 1,62,500
2 O	ക്ടര് വ	P� 45,000
3 കെജി സം ബ വ	P� 1,92,000
4 Pപ്പ്ര് വ	P� 1,20,000
5 കേറി	ഡി� കേറി	ളര് വ	P� 60,000
6 വ	ട്ട്ര് P	ങ്കിര് വ	P� 70,000

7
ബ്രക്സി�/സ്ലാ	ബ� ഇന്നര് & ഔട്ട്ര് കേബ	ര്

ഡിര്
50,000

8 കേP	ട്ട്ല്കേസ്റ്റംഷിന് സംര്കേവ്വ 25,000
ആകെ� 7,24,500

ഇതു  പ്ര�	ര�  കെജി.  സം  .ബ,  Pപ്പ്ര്  എന്നവയുകെP  വ	P�  ഇനQല്
3,12,000/-രൂപയം	ണ്�  വ�യംരുQയംരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഈ  പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം 6,42,815/- രൂപ കെചലാവ	യംട്ടുണ്ട�. രണ്ടനQല് 7	ത്രം7	യം 3,30,815 /-
രൂപയം	ണ്�  അധാ��  കെചലാവുംവന്നരക്കുന്നതീ�.  അ�ഗJ�രച്ച്  എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ലും�
അധാ�� കെചലാവുംകെചയ്തിതീന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അ�ഗJ�	ര� നല്�യംട്ട്ല്ല.
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ബ) കേസ്റ്റംഡിയംQകെന്റ് നലാവകെലാ അവസ്ഥാ

 അ�ഗJ�രച്ച് എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� പ്ര�	ര�  7,24,500/-  രൂപയം	ണ്� ഈ പ്രവൃQയുകെP
സം	മ്പQ� പരധാ. എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തു�യുകെP 89%വും� കെജി. സം. ബ, Pപ്പ്ര് വ	P�
ഇനQല് കെചലാവഴിച്ചു�ഴി ഞ്ഞു.  എന്ന	ല് �	യം� 7ത്സാരങ്ങള്ക്ക� ഉതീകുന്ന
രJതീയംല്  കേസ്റ്റംഡിയം�  തീയ്യാ	റി	യംട്ട്ല്ല.  O	ക്ക�  നര്മ്മ്യു	ണ്�  ആര�ഭാച്ച്ട്ടു7ല്ല.
എസ്റ്റംകേ7റ്റുപ്ര�	രമുള്ളാ  കേജി	ലാ�ളല്  ഏകെതീ	കെക്ക  കേജി	ലാ�ള്
പൂര്QJ�രകെച്ച്കേന്ന	  അവകേശാഷിക്കുന്ന  കേജി	ലാ�ള്  ഏകെതീകേന്ന	  ഉളള
വവരങ്ങള്  2യംലാല്  വ+ക്ത7ല്ല.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�
റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്-13/18.06.2020  )  7റുപP  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഗണ്+7	യം
തു�  കെചലാവഴിച്ച്�  നവJ�രണ്�  നPQയം  കേസ്റ്റംഡിയം�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാQകെലാ  7ത്സാരങ്ങള്കേക്ക	,  7റ്റു�	യം�പ്രവര്
QനQകേന	  ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  �ഴിയം	Q  രJതീയംല്
�	ടുമൂPക്കPക്കു�യം	ണ്�.  കേസ്റ്റംഡിയം�  എത്രംയു�  കെപകെട്ട്ന്ന�
ഉപകേയം	ഗപ്ര|7	ക്കുന്നതീന	വശാ+7	യം നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

�	P� �യംറിക്കPക്കുന്ന കേസ്റ്റംഡിയം�
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സം) കെPന്ഡിര് നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

 ജി.ഒ  (പ)  524/15/ധാന�.  തീJയ്യാതീ  17/11/2015  നമ്പർ  ഉQരവും  പ്ര�	ര�
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തു� 5  ലാക്ഷ� രൂപയു� അതീനും മു�ളലുംമുള്ളാ എല്ല	 പ്രവൃQ�ളു�
ഈ  -കെPണ്ടർ  മുകേഖനയം	ണ്�  നPപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ�.  എന്ന	ൽ  ഇ-കെPണ്ടർ  /
കെPണ്ടർ  നPപP�ൾ  സംmJ�രക്ക	കെതീ  കേ�ന്ദ്രQകെലാ  നർമ്മ്യു	ണ്
പ്രവർQനങ്ങകെള  പലാതീ	യം  വഭാജിച്ച്�  �mകേട്ട്ഷിന്  വഴിയം	ണ്�  പ്രവൃQ
നർവ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീ�  കേ7ല്  ഉQരവകെന്റ്  ലാ�ഘന7	ണ്�.അപ	�തീ�ള്
സം�ബന്ധിച്ച്� വശാ|J�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-50-4 ബരു||	ന ചPങ്ങ� പത്രം പരസം+� നല്�ല്- 7തീവ+യംവും�
സം	മ്പQ� അച്ച്Pക്കങ്ങളു� പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല. 

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  2018  വര്ഷികെQ
ബരു||	നച്ച്Pങ്ങ�  സം�ഘPപ്പ്ക്കുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�
അറിയംപ്പ്� നല്കുന്നതീന	യം പത്രം പരസം+� നല്�യംട്ടുണ്ട�. മൂന്ന� പത്രംങ്ങളല്
പരസം+�  നല്�യം  ഇനQല്  2,72,009/-  രൂപ  കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  (0029)
ശാJര്ഷി�Qല് നന്നു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര7 നമ്പര് ബല് നമ്പര്- കെചക്ക� നമ്പര് പത്രം� തു�
(രൂപ)

1 0381/03-2019/385203/30-03-
2019

199/11-17/548769

ഹിന്ദു 62,255

7	തൃഭൂ7 86,024

7ലായം	ള 7കേന	ര7 1,17,718

ഐ P 6012

ആകെ� 2,72,009/-

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്� പര	7ര്ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

1) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നPത്തുന്ന  എല്ല	  കേ�	ഴ്സു�ളുകെPയു�  പരJക്ഷ	നPQപ്പു�
2ലാപ്രഖ+	പനവും�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ആസ്ഥാ	നത്തുനന്നു  തീകെന്നയം	ണ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



361

നര്വഹിക്കുന്നതീ�. ഓകേര	 വര്ഷിവും� പഠന�പൂര്Qയം	ക്കുന്ന വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP
വശാ|	�ശാങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ലാഭാ+7	കെണ്ന്നരകെക്ക,  ബരു||	ന
ചPങ്ങ�  തീJയംതീ  അറിയംക്കുന്നതീന	യം  7	ത്രം�  പത്രം  പരസം+�  നല്കുന്നതീ�
ഉചതീ7ല്ല. 

2) കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്� എസം� ആര് ഒ നമ്പര് 1060/76,
അനുംബന്ധി�-I  എന്നവയംകെലാവകേPയു�  പത്രംപരസം+�  നല്കുവ	ന്
ആവശാ+കെപ്പ്ടുന്നല്ല.  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�  പ്ര�	ര�  ബരു||	ന  ചPങ്ങകെന്റ്  തീJയംതീ  45
|വസംQനും  മുന്കെപ  കേന	ട്ട്കൈ2  കെചയ്യാണ്കെ7കേന്ന  നബന്ധിനയുള്ളു.  ഇതീ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കെവബ�  കൈസംറ്റ്ല്  പരസം+കെപ്പ്ടുQലും�  പത്രംവ	ര്Qയു�
7തീയം	കുകെ7ന്നരകേക്ക,  മൂന്ന�  പത്രംങ്ങളല് പരസം+�  നല്�  ഈ ഇനQല്
2,72,009/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്തീ�  അധാ�  കെചലാവ	ണ്�.  7തീവ+യംവും�
സം	മ്പQ�  അച്ച്Pക്കവും�  പ	ലാക്കുന്നതീന�  ഉQരവ	|കെപ്പ്ട്ട്വര്  �ര്ശാന
നPപP�ള് സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-50-5  ആര് .എ2� കേ7	ഡി� ബ. എസം�. സം - എ�. എസം�. സം
ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� കേ�	ഴ്സ്� - പ്രകേവശാന പരJക്ഷ	 കെചലാവ� കേന	ണ് പ്ലാ	ന്   2ണ്ടല്

നന്നു� കെചലാവഴിച്ചു.

2018-19  വര്ഷികേQക്കുള്ളാ ബ എസം� സം കേ�	-ഓപ്പ്കേറിഷിന്  &  ബ	ങ്കി�ഗ�,
ബ.  എസം�.  സം  -  എ�.  എസം�.  സം  ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി�  കേ�	ഴ്സ്�  എന്നവയ്ക്ക്	യുള്ളാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  പ്രകേവശാന  പരJക്ഷ  നPത്തുന്നതീന	യം  കേന	ണ്
പ്ലാ	നകെന്റ് ശാJര്ഷി�Qല്  (00029)  നന്നു�  10,54,814/-  രൂപ തീരുവനന്തപുര�
എല്. ബ. എസം� കെസംന്റ്റിന� നല്�യംട്ടുണ്ട�. 

ക്ര7 നമ്പര് ബല് നമ്പര്
തു�

(രൂപ)
1 0010/06-2018/594751/10-07-18 8,36,325
2 0073/03-2019/385121/11-03-19 2,18,489

ആകെ� 10,54,814
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ലാഭാച്ച്  അകേപക്ഷ�ളല്  നന്നു�  കേയം	ഗ+ര	യം  1856  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്
ക്ക	യം	ണ്�  കെപ	തു  പരJക്ഷ  നPQയംതീ�.  രണ്ട�  കേ�	ഴ്സു�ള്ക്കുമുള്ളാ
കെപ	തുപരJക്ഷ ആയംതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന ഓകേര	 കേ�	ഴ്സ്നും� ആവശാ+7	യം  വന്ന
കെചലാവ� വ+ക്ത7ല്ല. എന്ന	ല് ബ. എസം�. സം - എ�. എസം�. സം ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി�
കേ�	ഴ്സ്� സംmയം�പര+	പ്തി7	യം രJതീയംല്  (ആര്.  എ2� കേ7	ഡി�)  പ്രവര്Qക്കുന്ന
കേ�	ഴ്സ്�  ആയംതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുവന്ന  മുഴുവന്
കെചലാവും�ളു�  കേന	ണ്  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടല്  നന്നു�  തീകെന്ന  വനകേയം	ഗച്ച്തീ�
ഉചതീ7ല്ല. ആയംതീന	ല് ഈ ഇനQല് വന്ന കെചലാവല് ബ.  എസം�.  സം  -
എ�. എസം� .സം ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� കേ�	ഴ്സ്കേന്റ്തീ	യം കെചലാവ� വഹിതീ� �ണ്ക്ക	ക്ക
ആ തു� കേന	ണ് പ്ലാ	ന്     2ണ്ടകേലായ്ക്ക്� 7	കേറ്റ്ണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-50-6  ഐ.സം.എ.ആര്.  കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� -സംബ� പ്ലാ	ന്
( എസം�.സം-എസം�. പ)- ക്ര7വരുദ്ധ7	യം കെചലാവഴിച്ചു 

കെപ്ര	ജിക്ട�-Strengthening  and  Development  of  AUs(Development  Grant-Sub
Plan(SC-SP)
കെചലാവ� ശാJര്ഷി��-40013

ആകെ� കെചലാവ�- ₹34,95,197/-

F.  No.  Agril/Edn/21-30/2017-EP  &  HS/  28.02.2019  പ്ര�	ര�  2ണ്ട�
അനുംവ|ച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഉQരവല്  ICAR  അ�ഗJ�രക്ക	Q  ഇനങ്ങൾക്ക�
കെചലാവ� നPQ	ൻ പ	Pല്ല എന്നു� മൂലാധാന� എന്ന ശാJർഷി�Qൽ വ	ങ്ങുന്ന
ഓകേര	  ഉപ�രണ്വും�  ICAR  കെന്റ് അനും7തീ  കേനPയംവ ആയംരക്കണ്കെ7ന്നു�,
റിവന¡  ശാJര്ഷി�Qല്  Consumables  സംmഭാ	വQൽ  ഉള്ളാ  ഇനങ്ങൾക്ക�
7	ത്രംകേ7  പണ്�  കെചലാവഴിക്ക	വൂ  എന്നു�  Fixed/Immovable  Equipments
വ	ങ്ങയം	ൽ  അതീനുംള്ളാ  കെചലാവ�  അ�ഗJ�രകേക്കണ്ടതീല്ല	കെയംന്നു�
വ+വസ്ഥായുണ്ട�.  അതുകേപ	കെലാ  Capital  സംmഭാ	വQലുംള്ളാ  പ്രവൃQ�ളുകെP/
വ	ങ്ങയം  ഉലാ� പന്നങ്ങളുകെP  ലാസ്റ്റം�  സം	മ്പQ�  വർഷി	വസം	ന�  ICAR ന�
അയംച്ചുകെ�	ടുകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കേ7ല്  കെപ്ര	ജിക്ടന�  Capital  ശാJർഷി�Qൽ  10
ലാക്ഷ�  രൂപ  അനുംവ|ച്ച്രക്കുന്നതീ�  Repair/Renovation  of  Hostel  എന്ന

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



363

ശാJർഷി�Qലാ	ണ്�.  ഇതുപ്ര�	ര�  2	ര്കേ7ഴ്സ്�  കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്  അടുക്കള,
കൈഡിനങ്ങ�  ഹി	ള് എന്നവയുകെP  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്ക്ക	യം  2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�   
ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  10  ലാക്ഷ�  രൂപ  കൈ�7	റിയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതു  കൂP	കെതീ
തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന Capital  സംmഭാ	വQലുംള്ളാ ഇനങ്ങൾക്ക	യു� പണ്� കെചലാവഴിച്ചു
�	ണുന്നു. 

ക്ര7
ന�പര്

വ�ച്ച്ര് ന�പര്,
തീJയംതീ

തു�
(രൂപ)

തു� കെചലാവഴിച്ച്തീ�
എന്ത	വശാ+Qന� 

1
376/03-2019/
30.03.2019

4,40,000
സംയംന്റ്സ്റ്റം� കേഹി	സ്റ്റംലാല് എയംര്�ണ്ടJഷിണ്റു�ള് വ	ങ്ങ
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം തു� 2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്

ക്ക� കൈ�7	റി

2
260/03-2019/
30.03.2019

2,84,435
ഓ2Jസം� /ഐ.റ്റ്. ഉപ�രണ്ങ്ങള്
കെജി� കേപ	ര്ട്ട്ല് വഴി വ	ങ്ങുന്നതീന�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക� തു� കൈ�7	റി

ആകെ� 724,435/-

2ണ്ടു വനകേയം	ഗ� സം�ബന്ധിച്ച്� ഐ.സം.ഏ.ആറികെന്റ് �ർശാന നർകേÚശാ�
ഉണ്ട	യംരകെക്ക, കേ7ൽപ്പ്റിയു� പ്ര�	ര� പണ്� ക്ര7വരുദ്ധ7	യം കെചലാവഴിച്ച്തീന�
/ കെചലാവഴിക്ക	ൻ അനും7തീ നല്കിയംതീന� ഉQരവ	|�ള	യം ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരൽ
നന്നു�  വശാ|J�രണ്�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂP	കെതീ  വ+വസ്ഥാ�ൾ
ലാ�ഘച്ചുകെ�	ണ്ട� നPQയം കെചലാവും�ൾ ക്ര7J�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 

1-4-50-7 കെചലാവും�ള് ക്ര7J�രച്ച്തീകെന്റ് കേരഖ�ള് പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല  18,95,435/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

 

തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന കെചലാവും�ള്  ക്ര7J�രച്ച്തീകെന്റ്  കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്	യം
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

ക്ര7 കെചലാവ� വ�ച്ച്ര് തു� തു� ആര്ക്ക�/ ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടകേരഖ�ള്
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നമ്പര് ശാJര്ഷി��
നമ്പര്,
തീJയംതീ

(രൂപ)
എന്ത	വശാ+Qന�

കൈ�7	റി

1 5200
260/03-19/
30.03.2019

2,84,435

ഓ2Jസം� /ഐ.റ്റ്.
ഉപ�രണ്ങ്ങള് കെജി� കേപ	ര്

ട്ട്ല് വഴി വ	ങ്ങുന്നതീന�
2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്

ക്ക� കൈ�7	റി

കെചലാവ� കേരഖ�ള്,
2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  

ഡിയംറിക്ടറുകെP
വനകേയം	ഗ

സം	ക്ഷ+പത്രം� എന്നവ 

2 40013
259/03-19/
30.03.2019

10,00,000

2	ര്കേ7ഴ്സ്� കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്
അടുക്കള, കൈഡിനങ്ങ� ഹി	ള്

എന്നവയുകെP അറ്റ്കുറ്റ്
പണ്ക്ക	യം 2സംക്കല്

പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�
കൈ�7	റി

2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  
ഡിയംറിക്ടറുകെP
വനകേയം	ഗ

സം	ക്ഷ+പത്രം�,പ്രവ �Q
പൂര്QJ�രണ്

സം	ക്ഷ+പത്രം� എന്നവ 

3 40013
376/03-19/
30.03.2019

4,40,000

സംയംന്റ്സ്റ്റം� കേഹി	സ്റ്റംലാല്
എയംര് �ണ്ടJഷിണ്റു�ള്

വ	ങ്ങ സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം
2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്

ക്ക� കൈ�7	റി

കെചലാവ� കേരഖ�ള്,
2സംക്കല്പ്ലാ	ന്റ്�  

ഡിയംറിക്ടറുകെP
വനകേയം	ഗ

സം	ക്ഷ+പത്രം�, പ്രവ �Q
പൂര്QJ�രണ്

സം	ക്ഷ+പത്രം� എന്നവ.

4 5200
233/03-2019/
30.03.2019

21,000

2019 ഏപ്രല് 9,10
തീJയംതീ�ളല് ആസ്സ്	7ല്
വച്ച്� നPന്ന �	ര്ഷി� സംര്

വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേന	ഡില്
ഓ2Jസംര്7	രുകെP 7Jറ്റ്�ഗല്

പകെങ്കിടുക്കുന്നതീന	യം
അക്ക	|7ക്ക� & പ.ജി.

സ്റ്റംഡിJസം� ഡിയംറിക്ടര്   കേഡി	.
ഡി.ഗരജിയ്ക്ക്� യം	ത്രംബQ

മുന്കൂര് നല്കുയംതീ�

മുന്കൂര് ക്ര7J�രച്ച്തീകെന്റ്
കെചലാവും കേരഖ�ള് 

5
0038

140/05-2018/
26.05.2018

1,50,000 �	യം� 7ത്സാരQന�  
കേഡി	.പ.കെ�. സുകേരഷി�

കു7	റിന� മുന്കൂര് നല്കിയംതീ�

മുന്കൂര് ക്ര7J�രച്ച്തീകെന്റ്
കെചലാവും കേരഖ�ള് 

ആകെ� 18,95,435/-

കേരഖ�ളുകെP അഭാ	വQല് 18,95,435/- രൂപയുകെP കെചലാവ� തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു. 
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1-4-50-8 പത്രംപരസം+�- അധാ� നരക്ക� നല്�.

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പത്രംപരസം+ങ്ങള് നല്കുന്നതീ� പരസം+
ഏജിന്സം  വഴിയം	ണ്�.  പരസം+  ഏജിന്സംകെയം  കെതീരകെഞ്ഞടുക്ക	ന	യം
�mകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�  പരസം+Qന�ഏറ്റ്വും�  കൂPയം  ഡി×�ണ്ട�
നല്കുന്നവര്ക്ക�  �ര	ര്  നല്കു�യു7	ണ്�  കെചയ്യുന്നതീ�.  2018-19  വര്
ഷികേQക്കുള്ളാ പരസം+ വതീരണ്	വ�	ശാQന� പ  ആര് ഒ/106/2018/  12-02-
2018 പ്ര�	ര�  �mകേട്ട്ഷിന് ക്ഷണ്ക്കു�യു� ഏറ്റ്വും� കൂPയം ഡി×�ണ്ട� വ	ഗ്ദ	ന�
കെചയ്തി  തൃശ്ശൂര്  കേP	�യം	സം�  അഡിmര്കൈPസം�ഗ�  എജിന്സംകെയം  ഇതീന	യം
കെതീരകെഞ്ഞടുക്കു�യു�   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  566 7തീ�  ഭാരണ്സം7തീ  ഇതീ�
അ�ഗJ�രക്കു�യു� കെചയ്തു. എന്ന	ല് പരസം+ങ്ങളല് എല്ല	� തീകെന്ന സംര്ക്ക	ര്
അ�ഗJ�രച്ച്  നരക്കു�കേളക്ക	ള്  കൂPയം  നരക്കു�ള	ണ്�  പ്രസ്തുതീ  ഏന്സം
ഈP	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.

 കേ�രള ഇന്2ര്കേ7ഷിന് & പബ്ളക്ക� റികേലാഷിന് (ഡി) വകുപ്പ്� ഉQരവ� നമ്പര്
GO(Rt) NO. 551/15/I&PRD/TVM/20-11-15,  ഉQരവ� നമ്പര്  GO(P) NO.17/15/
I&PRD/TVM/08-12-2015  എന്നJ ഉQരവും�ള് പ്ര�	ര�  സംര്ക്ക	ര് വകുപ്പു�ള്
ക്കു�  ,  എല്ല	 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്കു�,  സംmയം�ഭാരണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു7	യം
പത്രംപരസം+�  നല്കുന്നതീന�  അതീതീ�  പത്രംങ്ങളുകെP  �	റ്റ്ഗറി  അനുംസംരച്ച്�
നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.കേ7ല്  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  പത്രംപരസം+ങ്ങള്ക്ക�  ഈ
നരക്കു�ള	ണ്�  ബ	ധാ�7	യംട്ടുള്ളാതീ�.  കൂP	കെതീ,  കുറിഞ്ഞതീ�  15%
ഡി×�കെണ്ടങ്കിലും�  പത്രംങ്ങള്  നല്കേ�ണ്ടതുമുണ്ട�.  എന്ന	ല്  �ര	റു�	രന്
പരസം+ ച	ര്ജ്ജ്� ഈP	ക്കയംട്ടുളളതീ� ഈ നരക്കു�ളലാല്ല.

2018-19  വര്ഷിQല്  പരസം+�  നല്�യം  ഇനQല്  കേP	�യം	സം�
അഡിmര്കൈPസം�ഗ�  എജിന്സംക്ക�  23%  ഡി×�ണ്ട�  കുറിച്ച്�  6,03,619/-രൂപ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നല്�യംട്ടുണ്ട�.കേ7ല് ഉQരവുംപ്ര�	രമുള്ളാ നരക്കനുംസംരച്ച്�
ഇത്രംയു� പരസം+ങ്ങള്ക്ക� 2,40,407/- രൂപ 7	ത്രംകേ7 (പട്ട്� -2)നല്കേ�ണ്ടതുള്ളു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.
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പട്ട്�-1
7	തൃഭൂ7

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്
പരസം+� -
വലുംപ്പ്�

നല്�യം
നരക്ക�

തു�
(രൂപ)

സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�
(രൂപ)

1
0073/10-

2018/268178/17-10-
2018

6 cmx3.9 cm
1900/per S Q

CM
44460

718.56/per S Q
CM

16813

2
0031/11-

2018/690817/12-11-
2018

8cmx8 cm
1900/per S Q

CM
121600

718.56/per S Q
CM

45988

3
0381/03-

2019/385203/30-03-
2019

7cmx8 cm
1900/per S Q

CM
106400

718.56/per S Q
CM

40239

4
0032/11-

2018/690817/12-11-
2018

8cmx12.1 cm
325/per S Q

CM
31460

94.43/per S Q
CM

9141

ആകെ�
3,03,92

0
1,12,181

23% കുറിവ� 69,901 25801

നല്�യം
തു�

234019 നല്കേ�ണ്ടതു� 86380

വ+തീ+	സം� 1,47,639

7ലായം	ള 7കേന	ര7

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്
പരസം+� -
വലുംപ്പ്�

നല്�യം
നരക്ക�

തു�
(രൂപ)

സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�
(രൂപ)

1
0073/10-

2018/268178/17-
10-2018

6 cmx3.8 cm
2600/per S
Q CM

59280
1078/per S Q

CM
24578

2
0031/11-

2018/690817/12-11-
2018

8cmx8 cm
2600/per S
Q CM

166400
1078/per S Q

CM
68992
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3
0381/03-

2019/385203/30-
03-2019

7cmx8 cm
2600/per S
Q CM

145600
1078/per S Q

CM
60368

4
0032/11-

2018/690817/12-11-
2018

8cmx12.2cm
325/per S Q

CM
31720

102.78/per S Q
CM

10031

ആകെ� 4,03,000 1,63,969

23% കുറിവ� 92690 37712

നല്�യം
തു�

310310 നല്കേ�ണ്ടതു� 126257

വ+തീ+	സം� 184053

ഹിന്ദു

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്
പരസം+� -
വലുംപ്പ്�

നല്�യം നരക്ക�
തു�

(രൂപ)

സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�
(രൂപ)

1
0381/03-

2019/385203/30
-03-2019

7cmx8 cm 1375/per S Q CM 77000 644/per S Q CM 36064

ആകെ� 77000 36064

23% കുറിവ� 23% കുറിവ� 17710 8294

നല്�യം തു� 59290 നല്കേ�ണ്ടതു� 27770

വ+തീ+	സം� 31520

പട്ട്�-2

ക്ര7
നമ്പര് പത്രം�

പത്രം പരസം+Qന�
നല്�യംരക്കുന്ന

തു�(23% ഡി×�ണ്ട�
കുറിച്ച്�)

സംര്ക്ക	രകെന്റ് അ�ഗJകൃതീ
നരക്കുപ്ര�	ര�

നല്കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു�

വ+തീ+	
സം�

1 7	തൃഭൂ7 234019 86380 1,47,639

2 7ലായം	ള
7കേന	ര7 310310 126257 184053
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3 ഹിന്ദു 59290 27770 31520

ആകെ� 6,03,619 2,40,407 3,63,212

കേ7ല് സൂചപ്പ്ച്ച് �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� 3,63,212/-രൂപ ഈ ഇനQല് സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  നഷ്ടം� സം�ഭാവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  2017-18  ഓഡിറ്റ്�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലും� പര	7ര്ശാമുണ്ട�.  പ്രതീവര്ഷി� ഇQരQല് സം�ഭാവക്കുന്ന നഷ്ടം�
പരഹിരക്ക	ന	വശാ+7	യം  നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംmJ�രകേക്കണ്ടതു�,
അതീതീ�  പത്രംങ്ങളുകെP  �	റ്റ്ഗറി  അനുംസംരച്ച്�  സംര്ക്ക	ര്  അ�ഗJ�രച്ച്
നരക്കല്തീകെന്ന പത്രംപരസം+� നല്�	ന് ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതു7	ണ്�.

1-4-50-9 കെ7ഡിക്കല് കെചലാവ� - 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നലാവലാല്ല.

കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജികെലാ  ഒരു  വ|+	ര്ത്ഥക്ക�  സം�ഭാവച്ച്
കേറി	ഡി�  അപ�Pവും7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  വ|+	ര്ത്ഥയുകെP  ച�ല്സം	
സംഹി	യംQന	യം സംര്ക്ക	ര് പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യംQല് നന്നു� വ|+	ര്ത്ഥ
കേക്ഷ7Qന	യം  അനുംവ|ച്ച്  (20129)കെപ്ര	ജിക്ടല്  നന്നു�  ബല്  നമ്പര്
0135/09-2018/8256553/19-09-18  പ്ര�	ര�  രണ്ടു  ലാക്ഷ�  രൂപ  കെവള്ളാ	യംണ്,
അഗ്രി.  കേ�	കേളജി�  ഡിJനന�  കൈ�7	റു�യു�  ഇതീ�  വ|+	ര്ത്ഥയുകെP  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  നല്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.നമ്പര്.എഡിബ്ല്യുÊ/15/2015/യുജി/28-
06-18  പ്ര�	ര�  കെവള്ളാ	യംന,  അഗ്രി.  കേ�	കേളജി�,  ഡിJന്  ഈ  അവശാ+�
ഉന്നയംച്ചുകെ�	ണ്ട�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �ത്തുനല്കു�യു�  ജി  എ/
ഡി2/11402/2018/12-09-2018  പ്ര�	ര�  വ|+	ര്ത്ഥയുകെP  ച�ല്സം	
സംഹി	യംQന	യം  2  ലാക്ഷ� രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അനുംവ|ക്കു�യു� കെചയ്തു.
ഇQരQല്  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  ധാനസംഹി	യം�  നല്കുന്നതു7	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നയംതീ7	യം  വ+വസ്ഥാ�ള്/7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  എന്നവ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാതീലാQല്  നലാവലുംകേണ്ട	  എന്നു�,  ഉകെണ്ടങ്കില്  ആയംതീ�
പരകേശാ	ധാനക്ക�  ലാഭാ+7	ക്ക	നും�  ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന് നമ്പര്.17/24-06-2020
പ്ര�	ര�  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു.  എന്ന	ല്  7റുപP  ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല	Q
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സം	ഹിചര+Qല്  ഇതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നയംതീ7	യം  വ+വസ്ഥാ�കേള	,
7	ന|ണ്ഡിങ്ങകേള	  ഇല്ല	കെതീയം	ണ്�  ഇQരQല്  കെചലാവും
നPQയംരക്കുന്നകെതീന്ന� ഓഡിറ്റ്� അനും7	നക്കുന്നു. 

ഇQരQലുംള്ളാ  സം7	ന  സം	ഹിചര+ങ്ങള്  ഉണ്ട	വുംകേമ്പ	ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ഏതീ�  തീരQല്  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  സംഹി	യം�
ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന് സം	ധാക്കു�, സം	മ്പQ� സംഹി	യം7	കെണ്ങ്കില് അതീകെന്റ് അര്
ഹിതീ	  7	ന|ണ്ഡി�  ,നല്�	വുംന്ന  ധാനസംഹി	യംQകെന്റ്  പരധാ,  2ണ്ടന�
തുPങ്ങയം നരവധാ ഘP�ങ്ങള് ഇതീലുംള്കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.  ഇപ്ര�	ര� വ+ക്ത7	യം
7	ന|ണ്ഡിങ്ങകെള  അPസ്ഥാ	ന7	ക്കയം	യംരക്കണ്�  ആനൂകൂലാ+ങ്ങള്
നല്കേ�ണ്ടതീ�.  ഇതീന	യുള്ളാ  നPപP�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  7	നുംഷി�7	യം  നPപP  എന്ന  നലായംല്
കേ7ല്കെചലാവും�ളന്കേ7ല്  ഓഡിറ്റ്�  തീPസ്സ്വ	|�  ഉന്നയംക്കുന്നല്ല.  എന്ന	ല്
ഓഡിറ്റ്�  നര്കേÚശാ�  പരഗണ്ച്ച്�  ഭാ	വയംല്  ഇQര�  സം	ഹിചര+Qകെലാ
ധാനസംഹി	യംQന� വ+ക്ത7	യം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് രൂപJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-50-10 കേതീ	ട്ട് നകുതീ-സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ആര�ഭാ� മുതീൽ നകുതീ
ഇളവ� ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല

 

സം.ബ.വ നമ്പര് -164-1/19

കെചക്ക� നമ്പര് -009696(14-1-19)

തു� -1,85,692/- രൂപ

2യംല് നമ്പര് -GA/E2/8885/17(1)

തൃശ്ശൂര് സംബ്ബ്��ളക്ടറുകെP 26/4/2017,21/12/2017 എന്നJ തീJയംതീ�ളകെലാ സം3-
2832/2010 നമ്പര് നPപPക്ര7ങ്ങളലൂകെP 2012-2013  മുതീല് 2017-18  വകെരയുള്ളാ
കേതീ	ട്ട്നകുതീ  അസംസ്സ്�കെ7ന്റ്�  നPത്തുന്നതീന�  പ്രസ്തുതീ  വര്ഷിങ്ങളകെലാ
കേതീ	ട്ട്നകുതീ  റികേട്ട്ണു�ള്  അPയംന്തര7	യം  ലാഭാ+7	ക്കണ്കെ7ന്ന�
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകേയം	P� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു� റികേട്ട്ണു�ള് സം7ര്പ്പ്ക്ക	Qതീന	ല്
16/2/2018 കെലാ സം3-2832/2010 നമ്പര് നPപPക്ര7Qല് തൃശ്ശൂര് സംബ്�ളക്ടര്
കേ�രള കേതീ	ട്ട് നകുതീ നയം7� 1960 കെസംക്ഷന് 5(4) പ്ര�	ര� 2012-2013 മുതീല്
2017-18 വകെരയുള്ളാ കേതീ	ട്ട്നകുതീ ചു7Q (പ്രJ അസംസ്സ്�കെ7ന്റ്� പ്ര�	ര�) തീ	കെഴി
വവരക്കുന്ന പ്ര�	ര�  ഉQരവ	യംതീ	യം  കെവള്ളാ	നക്കര വകേല്ലജി�  ഓ2Jസംര്
3/3/2018 കെലാ നമ്പര്11/2018 �Q� വഴി സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

വര്ഷി� തു�
(രൂപ)

2012-13 90,346

2013-14 90,346

2014-15 1,82,091(പുതുക്കയം നരക്ക�)

2015-16 1,82,091(പുതുക്കയം നരക്ക�)

2016-17 1,82,091(പുതുക്കയം നരക്ക�)

2017-18 1,82,091(പുതുക്കയം നരക്ക�)

ആകെ� 9,09,056/-

ഇതുപ്ര�	ര�  2012-13,2013-14  എന്നJ  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  നകുതീയം	യം
1,85,692/-രൂപ  വകേല്ലജി�  ഓ2Jസംല്  അPവ	ക്ക	ന്  5.1.2019  കെലാ
No.GA/E2/8885/17(1)  നPപPക്ര7QലൂകെP  രജിസ്ട്രാ	ര്  ഉQരവട്ടു.  14-1-2019
തീJയംതീയംകെലാ കെചക്ക�  നമ്പര്  009696  പ്ര�	ര�  കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടല് നന്ന�
തു� പന്വലാകെച്ച്ങ്കിലും�,  വകേല്ലജി� ഓ2Jസംര് ഈ കേപയ്കെ7ന്റ്� നരസംക്കു�യു�
പ	ര്ട്ട്�കേപയ്കെ7ന്റ്�  അനുംവ|ക്കു�യംകെല്ലന്ന�  അറിയംക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�  (UO
NOTE  NO  CCA1/01860/19  /  18/01/2019).  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്
ഗകേവഷിണ് ആവശാ+ങ്ങള്ക്കല്ല	കെതീ വ	ണ്ജി+	Pസ്ഥാ	നQല് കൃഷി കെചയ്യുന്ന
സംമ്പ്ര|	യം�  നലാവലാല്ല	Qതീന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം  കേതീ	ട്ട്നകുതീ
അPക്കുന്നതീല്  നന്നു�  ഒഴിവ	ക്ക	ന	കുകേ7	  എന്ന  വഷിയം�  സം�ബന്ധിച്ച്�
സ്റ്റം	ന്റ്�ഗ�  കേ�	ണ്സംലാകെന്റ് നയംകേ7	പകേ|ശാ� കേതീടു�യു�,  പ്ള	കേന്റ്ഷിന് P	ക്സി�
ആക്ട� കെസംക്ഷന് 31A പ്ര�	ര� കേതീ	ട്ട്നകുതീയംല് നന്നു�       പൂര്ണ്ണഇളവ�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



371

ലാഭാകേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  ആയംതീകേലാക്ക	യം  ഗവണ്കെ7ന്റ്കേലാക്ക�  അകേപക്ഷ
നല്കേ�ണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  അഡിm.കേറി	ബ്സംന്  കേപ	ള്  26-5-2018 ല്
നയംകേ7	പകേ|ശാ�  നല്കു�യുമുണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.  11-3-2019  കെലാ  ജി.എ/
ഇ 2/8885/2017 നമ്പര് �Q� പ്ര�	ര� കേതീ	ട്ട്നകുതീ ഒഴിവ	ക്ക തീരണ്കെ7ന്ന�
പ്രന്സംപ്പ്ല്  കെസംക്രട്ട്റിക്ക�  (റിവനÊ(ജി)  വകുപ്പ്�)  അകേപക്ഷ
സം7ര്പ്പ്ക്കു�യുണ്ട	യം. പ്രന്സംപ്പ്ല് കെസംക്രട്ട്റി റിവനÊ (ജി) വകുപ്പ്� 24/4/2019
കെലാ  G1/561/2018/റിവന¡  നമ്പര്  �ത്തു  പ്ര�	ര�  2012-13  മുതീല്  2017-2018
വകെരയുള്ളാ  കേതീ	ട്ട്നകുതീ  കുPശ്ശി�യം	യംതീനും�,  ഇതുവകെര  കേതീ	ട്ട്നകുതീ
അPക്കുന്നതീല്  നന്നു�  ഒഴിവ	ക്ക  �ട്ടുന്നതീന�  കേനരകേQQകെന്ന
സംര്ക്ക	രകെന സം7Jപക്ക	തീരുന്നതീനുംമുള്ളാ �	രണ്വും� കേച	|ച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്�  20/3/2018  കെലാGA/E2/8885/17  (11)  നമ്പര്  �Q�
പ്ര�	ര�  സം�സ്ഥാ	ന  കൃഷിവകുപ്പ്ല്  നന്നു�  ôഷ്ടംJ�രണ്�  കേതീടു�യുണ്ട	യം.
16/12/2019  കെലാ അഡിJഷിണ്ല് ചJ2� കെസംക്രട്ട്റിയുകെP  (കൃഷി 2	�സം� വകുപ്പ്�)
നമ്പര്  എ.എ2�  2/170/2018/കൃഷി  നമ്പര്  �Q�  പ്ര�	ര�  ലാഭാച്ച്
ôഷ്ടംJ�രണ്Qല്  കേതീ	ട്ട്നകുതീ  ഒരു  സ്റ്റം	റ്റ്¡ട്ട്�  കേപയ്കെ7ന്റ്�  ആയംതീന	ല്
ആയംതീ�  ഒരു  എക്സി�Êട്ട്Jവ�  ഉQരവലൂകെP  ഒഴിവ	ക്ക	ന	�ല്ല  എന്നു�
ഇQരQലുംള്ളാ  ഒരു  കെചറിയം  തു�  വJഴ്ച  കൂP	കെതീ  അPച്ച്രുകെന്നങ്കില്
നലാവകെലാ അവസ്ഥാ സം�ജി	തീ7	കു�യംല്ല	യംരുന്നു എന്നു� പ്ള	കേന്റ്ഷിന് P	ക്സി�
കുPശ്ശി�  അPയംന്തര7	യം  അPകേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
കേതീ	ട്ട്നകുതീകെയം  സം�ബന്ധിച്ച്  2യംല്  നമ്പര്  GA/E2/27550/14
പരകേശാ	ധാനയംല് കെവള്ളാ	നക്കര വകേല്ലജി� ഓ2JസംറുകെP 22/9/2014 കെലാ 82/14
നമ്പര്  �Qല്  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  കൈ�വശാമുള്ളാ
കേതീ	ട്ട്ങ്ങള്ക്ക�  ചു7Qവരുന്ന  കേതീ	ട്ട്നകുതീ  2010-11  നും  കേശാഷി�  അPവും
വരുQയംട്ട്ല്ല	Qതീ	ണ്� എന്ന� രജിസ്ട്രാ	കെറി അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

�ർഷി�രുകെPയു�/�	ർഷി�  കേ7ഖലായുകെPയു�  ഉന്ന7ന�  ലാക്ഷ+7ട്ട്�  കെപ	തു
തീ	ത്പര+	ർത്ഥ�  വജ്ഞാ	ന  വ+	പനQനും�  പഠനഗകേവഷിണ്ങ്ങള്ക്കു�
പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുQ	ന	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ആസ്ത�ള്
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ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  വ+	വസം	യം�-വ	ണ്ജി+  അPസ്ഥാ	നQല്
വരു7	ന�  ലാക്ഷ+7	ക്ക  കേതീ	ട്ട്  വള�ള	യം  �	പ്പ്/റിബ്ബ്ർ/�വുംങ്ങ�  മുതീലാ	യംവ
കൃഷി  കെചയ്തു  വരുന്നല്ല	Qതീന	ൽ  1960  കെലാ  പ്ള	കേന്റ്ഷിന്  P	ക്സി�  ആക്ട�
കെസംക്ഷന്  31A  പ്ര�	ര�  കേതീ	ട്ട്നകുതീയംല്  നന്നു�  പൂര്ണ്ണഇളവ�
ലാഭാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP ആര�ഭാ� മുതീൽ  2019  7	ര്ച്ച്� വകെര
കേതീ	ട്ട്നകുതീ  അPക്കുന്നതീല് നന്നു�  ഒഴിവ	ക്ക  �ട്ടുന്നതീന�  സംര്ക്ക	രകെന
സം7Jപക്ക	തീരുന്നതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഭാരണ്പര7	യം  വJഴ്ചയം	യം
�	ണുന്നു.  കെ�.എ.യു  ആക്ട�  കെസംക്ഷന്  30(3)  പ്ര�	ര�
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  കേരഖ�ള്  പരപ	ലാക്കുന്നതീന�  ഉQരവ	|Qമുള്ളാ
രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ആര�ഭാ�  മുതീൽ  അPവ	ക്കയംട്ടുള്ളാ
കേതീ	ട്ട്നകുതീയുകെP  കേരഖ�ള്  കൃതീ+7	യം  സൂക്ഷക്കുന്നതീല്  വJഴ്ച
വന്നട്ടുള്ളാതീ	യു�  ഓഡിറ്റ്�  വലായംരുത്തുന്നു.  സംർവ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അധാ�
സം	മ്പQ�ബ	ധാ+തീ  വരുന്നതു�,  അന	വശാ+7	യം  നയം7നPപP�ളകേലാക്ക�
കേപ	കേ�ണ്ടവരുന്നതു7	യം  ഇQര�  ഭാരണ്പര7	യം  വJഴ്ച�ള്
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  2012-2013  മുതീല്2017-18  വകെരയുള്ളാതു�  തുPര്
വര്ഷിങ്ങളകേലായു�  കേതീ	ട്ട്നകുതീ  ഒഴിവ	ക്കക്കട്ടുന്നതീനുംള്ളാ  ഭാരണ്പരവും�
നയം7പരവും7	യം  നPപP�ള്  തീmരതീകെപ്പ്ടുQ  ആയംതീ�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-51  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	പ്രസ്സ്�, 7ണ്ണുQ

1-4-51-1 ലാഭാച്ച് അച്ച്P കേജി	ലാ�ളുകെP ക്ര7	നുംഗതീവവരങ്ങള് ലാഭാ+7ല്ല

പ്രസ്സ്കേലായ്ക്ക്�  ലാഭാക്കുന്ന  കേജി	ലാ�ള്,  പൂര്Qയം	യം  കേജി	ലാ�ള്,  അച്ച്Pച്ചു
കൈ�7	റിയം  സം	7ഗ്രി�ള്  തുPങ്ങയംവയുകെP  വശാ|വവര�  ഇവകെP
സൂക്ഷക്കുന്ന രജിസ്റ്റംറു�ളല്  നന്നു� ലാഭാ+7ല്ല.  ഇതു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കേജി	ബ�
രജിസ്റ്റംറു�  ഇന്കേവ	യ്സം�  രജിസ്റ്റംറു�  സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും�  ഇവയംകെലാ	ന്നു�
തീകെന്ന  ലാഭാച്ച്  കേജി	ലാ  (job  order)  കെതീ	ട്ട്�  അതീ�  പൂര്Qയം	ക്ക
കൈ�7	റുന്നതുവകെരയുള്ളാ വവരങ്ങള് ലാഭാ+7ല്ല. ഈ സ്ഥാ	പനQല് ലാഭാച്ച്തു�
എന്ന	ല്  പൂര്QJ�രച്ച്�  കൈ�7	റിയംട്ടു7ല്ല	Q  പ്രവൃQ�ളുകെP  2016-17
കെതീ	ട്ട്�  2018-19  വകെരയുള്ളാ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്  ഓഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്QലൂകെP  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�  ആയംതീ�  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ടു7ല്ല.
പ്രസ്സ്�  കേജി	ലാ�ളുകെP  �	ര+ക്ഷ7തീ  ഉറിപ്പുവരുത്തുവ	നും�,  തീല്സംബന്ധി7	യം
രജിസ്റ്റംറു�ള്  സൂക്ഷക്കുവ	നുംമുള്ളാ  അPയംന്തര  നPപP�ള്  പ്രസ്സ്�
അധാകൃതീരുകെP ഭാ	ഗത്തുനന്നുണ്ട	കേവണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-52  ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-52-1  2	� പ്രവര്Qന� - അPസ്ഥാ	ന വവരങ്ങള് കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്ന
രജിസ്റ്റംറു�ള് സൂക്ഷക്കുന്നല്ല

ഉല്പാ	|ന	വശാ+Qന	യം  സംm�	ര+വ+ക്ത�ളല്നന്നു� വത്തു�ളു� നPJല്
വസ്തുക്കളു� വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�-  ഇQരQല് വ	ങ്ങുന്ന വQ�-നPJല് വസ്തുക്കള്
2	7കേലാക്ക�-നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�  കൈ�7	റിയംതീ	യം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  കുറിവ�
കെചയ്തി� കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നുകെണ്ടങ്കിലും� നല്�യം വQ�-നPJല് വസ്തുക്കളല് എത്രം
എണ്ണ�  മുളച്ചുകെവകേന്ന	,  എത്രം  എണ്ണ�  നശാച്ചുകേപ	കെയംകേന്ന	,
ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാവയുകെP  എണ്ണ�  എത്രംകെയംകേന്ന	  ഉള്ളാ  വശാ|	�ശാങ്ങള്
സ്ഥാ	പനQല് ലാഭാ+7ല്ല.

6143  -  Large  scale  production  of  seed  and  seedlings  ‘ ’ എന്ന
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� ×J7ല് സംm�	ര+ നഴ്സ്റി�ളല് നന്ന� നPJല് വസ്തുക്കള്
വ	ങ്ങ കേപ	ളബ	ഗല് പ്ലാ	ന്റ്� കെചയ്യുന്നതീന	യം 2	7കേലാക്ക� നല്�യംട്ടുണ്ട�-
2	7കേലാക്ക� നല്�യം നPJല് വസ്തുക്കളുകെP എണ്ണവും� കേപ	ളബ	ഗു�ളല് പ്ലാ	ന്റ്�
കെചയ്തി�  വല്പാനക്ക	യം  ലാഭാക്കുന്ന  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  എണ്ണവും�  തീമ്മ്യുല്
ഗണ്+7	യം അന്തര� �	ണുന്നു- വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴികെക്ക	ടുക്കുന്നു.

എ) 7	വന് കൈതീ�ള് (റൂട്ട്� കേസ്റ്റം	ക്ക�)

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ�

വ+തീ+	സം�

1 19-6/18, 29-6-18 3000 460 18240

2 1-7/18, 3-7-18 3000

3 38-7/18, 24-7-18 1700

4 5-10/18, 8-10-18 5000
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5 7-10/18, 16-10-18 6000

ആകെ� 18700

ബ) റി�ബൂട്ട്	ന്കൈതീ�ള്

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ� വ+തീ+	സം�

1 18-7/18, 10-7-18 500

229 7712 21-6/18, 30-6-18 500

ആകെ� 1000

സം)പ്ലാ	വന്കൈതീ�ള്

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ� വ+തീ+	സം�

1 7-1/19, 5-1-19 1000 197 803

ഡി)കേവപ്പ്ന്കൈതീ�ള് 

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ� വ+തീ+	സം�

1 2-7/18, 3-7-18 1000 500 500

ഇ)7ഹി	ഗണ്കൈതീ�ള്

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ� വ+തീ+	സം�

1 2-7/18, 3-7-18 1000 500 500
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എ2�) 7	തീളകൈതീ�ള്

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ�

വ+തീ+	സം�

1 2-7/18, 3-7-18 1000 42 958

ജി)കെനല്ലകൈതീ�ള്

ക്ര7
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-
തീJയംതീ

വ	ങ്ങയം
എണ്ണ�

2	� കെപ്ര	ഡി¡സം� രജിസ്റ്റംര്
പ്ര�	ര� ലാഭാച്ച്തീ�

വ+തീ+	സം�

1 2-7/18, 3-7-18 1000 500 500

കേ7ല് നPJല് വസ്തുക്കള് കൂP	കെതീ 30-6-18 ന� വ�ച്ച്ര് നമ്പര്-3-9/18 പ്ര�	ര�
10,000 എണ്ണ� Mango Stone വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� ഇതീ�
മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം 2	7കേലാക്ക� നല്�യംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�,  ഇവയുകെP കെജിര്7കേനഷിന്
കെതീ	ട്ട്�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  എത്തുന്നതുവകെരയുള്ളാ  വവധാ  ഘട്ട്ങ്ങളല്
കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  ലാഭാച്ച്വയുകെPയു�  മുളച്ച്വയുകെPയു�  ഗുണ്കേ7ന്മായുള്ളാവയുകെPയു�
എണ്ണ� സം	ക്ഷ+കെപ്പ്ടുQ സൂക്ഷക്കുന്നല്ല.

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  റി�mസംഷിന�  (നമ്പര്-5/27-09-19)
നല്�യം 7റുപPയംല് നPJല് വസ്തുക്കകെളല്ല	� നഴ്സ്റിയംല് സൂക്ഷച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�,
7	തീളകൈQ�ള്  നശാച്ച്�  കേപ	കെയംന്നു�,  നഴ്സ്റി  ഒബ്സംര്കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്
നലാവല്ല	Qതീന	ലാ	ണ്� കൃതീ+7	യം �ണ്ക്കു�ള് ലാഭാക്ക	തീരുന്നകെതീന്നു� 01-
01-2019  മുതീല് ഈ രജിസ്റ്റംര് പരപ	ലാക്കുന്നുകെണ്ടന്നു�,  കേ7ല്ക്ക	ണ്ച്ച് നPJല്
വസ്തുക്കളുകെP  വവരങ്ങള്  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ	കെണ്ന്നു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�-

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  ഏറ്റ്വും�  പ്രധാ	നകെപ്പ്ട്ട്  2	മു�ളകെലാ	ന്ന	യം  ഈ
കേ�ന്ദ്രQല്  അPസ്ഥാ	ന  വവരങ്ങള്  കേപ	ലും�  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല  എന്നതീ�
ഓഡിറ്റ്�  ഗ�രവപൂര്വ്വ�  വJക്ഷക്കുന്നു.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെP  പ്രകേതീ+� ശ്രീദ്ധ
ഈ വഷിയംQകേലാക്ക� ക്ഷണ്ക്കു�യു� കെചയ്യുന്നു.
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1-4-53  ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	�, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-53-1  ആ|	യംനകുതീ റികേട്ട്ണ് 2യംല് കെചയ്തിതീല് �	ലാതീ	7സം� -
പഴിപ്പ്ലാശാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ടല് നന്ന� അPവ	ക്ക- 1,67,350/-രൂപ

നര	�രക്കുന്നു.

ആ|	യംനകുതീ  കെസംക്ഷന്  234  E  അനുംസംരച്ചുളള  P.  ഡി.  എസം�
കൃതീ+സം7യംQ�  2യംല്  കെചയ്യാ	Qതു  �	രണ്�  പലാശാ/2Jസം�  ഇനQല്
1,67,350/-രൂപ  ആ|	യംനകുതീ  വകുപ്പ്ല്  ഒടുക്കുവരുQയംട്ടുണ്ട�.  2007-08
മുതീല്  2014-15  വകെരയുള്ളാ  സം	മ്പQ�  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ആ|	യംനകുതീ
P.ഡി.എസം� കെകെവ� 2യംല് കെചയ്തിതീന� 2JസംനQല്  1,42,943/-  രൂപയു�
പഴിപ്പ്ലാശാ  ഇനQല്  24,407/-  രൂപയു�  ഉള്കെപ്പ്കെP  1,67,350/-  രൂപ
ഒടുക്കുവരുത്തുവ	ന് 26.07.2018  കെലാ ആ|	യംനകുതീ കെഡിപ¡ട്ട് �മ്മ്യുJഷിണ്റുകെP
DCIT(TDS)TVM/LP/234E/11/2018-19/138  നമ്പര്  �Qല്
നര്കേÚശാക്കു�യുണ്ട	യം.  ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല്  2	�  കെപ്ര	2സംര്  &  കെഹിഡികെന്റ്
03.08.2018  തീJയംതീയംകെലാ  എ2�7/1387/13  നമ്പര്  നPപPക്ര77നുംസംരച്ച്�
സ്ഥാ	പനQകെന്റ്  ഇ.എ�.ഡി  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  (അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്
67347110731)  1,67,350/-  രൂപ  ഒടുക്കു  വരുQയംട്ടുണ്ട�  (CBV  No.15/08-18,
കെചക്ക�  നമ്പര്  894372  /06.08.2018).  ആയംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് വര്ഷി�

തു�
(രൂപ) ആകെ�

(രൂപ)
പലാശാ 2Jസം� ( under

Sec.234 E)
1 2008-09 3730 3730
2 2009-10 4030 4030
3 2010-11 7460 7460
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4 2011-12 1500 1500
5 2012-13 5550 5550
6 2013-14 2137 125143 127280
7 2014-15 17800 17800

ആകെ� 24407 142943 167350/-

കേ7ല് വഷിയം� സം�ബന്ധിച്ച്�  24.12.2018  ന� നല്�യം ഒ	ഡിറ്റ്� അകേനmഷിണ്�
നമ്പര്.  3  ന�  7റുപP  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ആ|	യംനകുതീ  റികേട്ട്ണ്
സം7യംബന്ധിതീ7	യം  2യംല്  കെചകേയ്യാണ്ടതീ�  P	ക്സി�  ഡിഡിക്ടറുകെP
ഉQരവ	|തീm7	ണ്�.  ആയംതീന�  വJഴ്ച  വന്നട്ടുളളതീന	ല്  ഉQരവ	|യം	യം
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരല് നന്നു� പഴിപ്പ്ലാശായംPക്ക� തു� ഈP	ക്ക സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അക്ക�ണ്ടല് ഒടുക്കുവരുകേQണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-53-2 വ	ഹിനങ്ങളുകെP കേലാ	ഗ�  ബുക്ക� പരകേശാ	ധാന - അപ	�ങ്ങള്
കേലാ	ഗ� ബുക്ക� പരകേശാ	ധാനയംല് ശ്രീദ്ധയംല്കെപ്പ്ട്ട് അപ	�ങ്ങള്

ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

എ.  2¡വല്  &  ഓയംല്  രജിസ്റ്റംര്  പ്ര�	ര�  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  തീJയംതീ�ളല്
ഇന്ധിന� നല്�യംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും� ആയംവ കേലാ	ഗ� ബുക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

1) KL-01-CB 156 7ന O	ക്ട്രിര്

 

ക്ര7
നമ്പര്

തീJയംതീ
നല്�യം

ഇന്ധിനQ
കെന്റ് അളവ�

അഭാപ്ര	യം�

1 22.09.2018 10 ലാറ്റ്ര്
29.08.2018 മുതീല് 01.10.2018 വകെര ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	കേയം	

വ	ഹിന� ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	കേയം	 കേലാ	ഗ� ബുക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

2 22.10.2018 5 ലാറ്റ്ര്
16.10.2018 മുതീല് 26.10.2018 വകെര ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	കേയം	

വ	ഹിന� ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	കേയം	 കേലാ	ഗ� ബുക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

3 5.01.2019 10 ലാറ്റ്ര്
5.01.2019 ല് ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	യം കേലാ	ഗ� ബുക്കല്

കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.
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4 16.04.2018 10 ലാറ്റ്ര്
12.04.2018 മുതീല് 20.04.2018 വകെര ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	കേയം	

വ	ഹിന� ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	കേയം	 കേലാ	ഗ� ബുക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

2)KL-01 N 9143 O	ക്ട്രിര്

ക്ര7
നമ്പര്

തീJയംതീ
നല്�യം

ഇന്ധിനQകെന്റ് അളവ�
അഭാപ്ര	യം�

1 02.08.2018 5 ലാറ്റ്ര് 31.07.2018 മുതീല് 06.08.2018 വകെര ഇന്ധിന�
നറിച്ച്തീ	കേയം	 വ	ഹിന� ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	കേയം	 കേലാ	ഗ�

ബുക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.
2 03.08.2018 5 ലാറ്റ്ര്
3 4.08.2018 5 ലാറ്റ്ര്

4 25.10.2018 5 ലാറ്റ്ര്
25.10.2018 ല് ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	യം കേലാ	ഗ� ബുക്കല്

കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

5 26.02.2018 5 ലാറ്റ്ര്
26.02.2018 ല് ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	കേയം	 വ	ഹിന�

ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	കേയം	 കേലാ	ഗ� ബുക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.

6 28.02.2018 10 ലാറ്റ്ര്
28.02.2018 ല് ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	യം കേലാ	ഗ� ബുക്കല്

കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല,

7 03.03.2018 5 ലാറ്റ്ര്
03.03.2018 ല് ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	യം കേലാ	ഗ� ബുക്കല്

കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല

ബ. തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന തീJയംതീ�ളല് 2¡വല് ഇഷി¡ രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� ഇന്ധിന�
നല്�യംട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  കേലാ	ഗ�  ബുക്ക�  പ്ര�	ര�  ഇന്ധിന�  നറിച്ച്തീ	യം
�	ണുന്നു.
ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീകെന്റ് ഇന്കേവ	യ്സം�/ബല് വശാ|	�ശാ� ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1) KL-01-CB 156 7ന O	ക്ട്രിര്

ക്ര7 നമ്പര് തീJയംതീ ഇന്ധിനQകെന്റ് അളവ�
1 13.03.2018 10 ലാറ്റ്ര്
2 16.05.2018 10 ലാറ്റ്ര്
3 5.04.2019 4.18 ലാറ്റ്ര്
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2) KL-59D 2684 O	ക്ട്രിര്

ക്ര7
നമ്പര് 

തീJയംതീ നറിച്ച് ഇന്ധിനQകെന്റ് അളവ�

1 10.12.2018 5 ലാറ്റ്ര്

2 12.12.2018
2¡വല് ഇഷി¡ രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� നല്�യംതീ� 5 ലാറ്റ്ര് ആണ്�.

എന്ന	ല് കേലാ	ഗ� ബുക്കല് 10 ലാറ്റ്ര് എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുQക്ക	ണുന്നു .

3 01.02.2019 10 ലാറ്റ്ര്

3) KL-01 N 9143 O	ക്ട്രിര്

ക്ര7
നമ്പര് 

തീJയംതീ നറിച്ച് ഇന്ധിനQകെന്റ് അളവ�

1 29.07.2018 5 ലാറ്റ്ര്

2 16.07.2018
2¡വല് ഇഷി¡ രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� നല്�യംതീ� 10 ലാറ്റ്ര് ആണ്�.

എന്ന	ല് കേലാ	ഗ� ബുക്കല് 5 ലാറ്റ്ര് എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുQക്ക	ണുന്നു .

സം.  സം.ബ.വ  നമ്പര്.13/11-18  (ബ.ആര് നമ്പര്  .141  2018-19)  ബല് നമ്പര്
.3893  പ്ര�	ര�  M/s  ബ¡റി	ക്ക� 2¡വല്സംല് നന്നു�  5.09.2018  ല്  KL O8 G
5001  നമ്പര്  വ	ഹിനQന�  30  ലാറ്റ്ര്  ഇന്ധിന�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
കേലാ	ഗ�  ബുക്കല്  35  ലാറ്റ്ര്  എന്ന	ണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ�.  5  ലാറ്റ്ര്
അധാ��  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതീന�  വശാ|J�രണ്വും�  വ	ഹിനQകെന്റ്  ഇന്ധിന
P	ങ്കികെന്റ് capacity  എത്രംയം	കെണ്ന്ന വവരവും�,  2¡വല് എ2ഷി+ന്സം കെPസ്റ്റം�
സംര്ട്ട്2ക്കറ്റു� ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന് ആവ ശാ+കെപ്പ്ട്ട്� 31.12..2019 ന� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�
ഓബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 9 ന� 7റുപP ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ഡി.  KL  8  BF  7298  കെബ	കേലാകേര	  വ	ഹിനQകെന്റ്  2018  കെസംപ്റ്റ്�ബര്
7	സംകെQ കേലാ	ഗ� ബുക്ക� സം�ക്ഷപ്തി� പ്ര�	ര� വ	ഹിനQല് അവകേശാഷിക്കുന്ന
ഇന്ധിനQകെന്റ് അളവ� 15.83 ലാറ്റ്ര് എന്നതീന� പ�ര� 9.45 ലാറ്റ്ര് എന്ന	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നതീ� (6.38 ലാറ്റ്ര് കുറിവ�).
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ഇ. 2¡വല് &ഓയംല് രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� 5.5.2018 മുതീല് 8.5.2018 വകെര KL 01
N  9138  വ	ഹിനQന�  15  ലാറ്റ്ര്  ഡിJസംല്  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
വ	ഹിനQകെന്റ് കേലാ	ഗ� ബുക്ക� പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.

എ2�.  കേലാ	ഗ�  ബുക്ക �  പ്ര�	ര�  7.4.2018  ന�  കേശാഷി�  ജിനകേറിറ്റ്ര്
പ്രവര്Qനരഹിതീ7	ണ്�.  എന്ന	ല്  2¡വല്  &ഓയംല്  രജിസ്റ്റംര്  പ്ര�	ര�
28.5.2018  ല്  20  ലാറ്റ്റു�  13.09.2018  ല്  20  ലാറ്റ്റു� ഇന്ധിന� നല്�യംതീ	യം
�	ണുന്നു.

 വ	ഹിനQകെന്റ് കേലാ	ഗ� ബുക്ക� പര കേശാ	ധാനയു7	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  31.12.2019
ന�  നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  ഓബ്ജക്ഷന് നമ്പര്  .  9  ന�  7റുപP  ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല.
കേ7ല്പാറിഞ്ഞ  അപ	�തീ�ള്ക്ക�  വശാ|J�രണ്�  നല്കേ�ണ്ടതു�,  ആയംവ
പരഹിരച്ച്�  കേലാ	ഗ�  ബുക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�  ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�

1-4-53-3 2	� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറു�ള് പരപ	ലാക്കുന്നതീകെലാ അപ	�തീ�ള്

 വവധാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  �ണ്ട  അപ	�തീ�ള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

(i) നഴ്സ്റി ഒബ്സംര്കേവഷിന് രജിസ്റ്റംര് പരപ	ലാക്കുന്നല്ല

7റ്റ്�  സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്ന�  വ	ങ്ങുന്നതു�  2	7ല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്തു7	യം
നPJല്  വസ്തുക്കള്  നഴ്സ്റിയംകേലായ്ക്ക്�  7	റ്റ് ഹി	ര്ഡിന�ഗങ്�  നPQയംകേശാഷി�
നശ്ചതീ  ശാതീ7	ന�  മുളയ്ക്ക്	Qവ  കുറിവും  കെചയ്തി	ണ്�  വല്പാനയ്ക്ക്	യം
�മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നതീ�  (USAIM).  എന്ന	ല് നഴ്സ്റി ഒബ്സംര്
കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്  പരപ	ലാക്ക	Qതീന	ല്  നഴ്സ്റിയംകേലാക്ക�  7	റ്റ്യം  നPJല്
വസ്തുക്കളുകെP  എണ്ണ�,  മുളച്ച്തീകെന്റ്യു�  മുളയ്ക്ക്	QവയുകെP  എണ്ണ�,  ശാതീ7	ന�
എന്നവ  വ+ക്ത7ല്ല.  നPJല്  വസ്തുക്കളുകെP  കേ7ല്പ്പ്റി   ഞ്ഞ  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അPങ്ങയം  ഒബ്സംര്കേവഷിന്  രജിസ്റ്റംര്  സൂക്ഷക്ക	ന്  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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(ii)  “യുകെസംയം7 കെലാ  �മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംര്”

കേരഖകെപ്പ്ടുQലും�ളകെലാ അപ	�തീ�ള്

നലാവല് �മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറില്  (USAIM)  കെസംയംല്സം�
��ണ്ടറികെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക�,  വല്പാന,  നJക്കയംരുപ്പ്�  വവരങ്ങള് 7	ത്രംകേ7യുള്ളൂ.  7റ്റ്�
സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്ന� വ	ങ്ങുന്ന നPJല് വസ്തുക്കളു� 2	7ല് വളകെവടുക്കുന്ന
ഉല്പാന്നങ്ങളു�  കേനരട്ട്�  USAIM  കേസ്റ്റം	ക്കല്  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല.  ഇവ
ഔട്ട്�കെകെസംഡി�  പര്കേചസം�  രജിസ്റ്റംര്,  ഹി	ര്വസ്റ്റം�  രജിസ്റ്റംര്  എന്നവയംല്
കേസ്റ്റം	കെക്കടുQകേശാഷി�,  കെ7	Q7	യം  �മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ് ഡി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംറികേലാക്ക�  വതീരണ്�  കെചയ്തിതീ	യം  അവയംല് തീകെന്ന കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
എന്ന	ല് യംഥാ	ര്ത്ഥQല് പ്രതീ|ന� ആവശാ+7	യം അളവും 7	ത്രംകേ7 �മ്പ¡ട്ട്ര്
കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക� 7	റ്റുന്നുള്ളൂ. ആയംതീന	ല് �മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ് ഡി� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്
ആധാ�	ര�7ല്ല.

കേ7ല്പാറിഞ്ഞ അപ	�തീ�ള് പരഹിരച്ച്� അPയംന്തര7	യം കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്
തീയ്യാ	റി	ക്ക  പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�  ഹി	ജിര	ക്കുവ	ന്  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

iii) കെസംയംല്സം� ��ണ്ടര് രജിസ്റ്റംര് വ	ലാ+� -3 

2015  7	ര്ച്ച്�  7	സംQന�  കേശാഷി�  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന ഇനങ്ങളുകെP കേസ്റ്റം	ക്ക�,
കെസംയംല്സം�  ��ണ്ടര്  രജിസ്റ്റംറില്  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ട്ല്ല.  �മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ്ഡി�
കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറികേലാ	,  പുതീയം  ��ണ്ടര്  രജിസ്റ്റംറികേലാ	  നJക്കയംരപ്പ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംതീ	യു� �	ണുന്നല്ല.

വശാ|വവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന�

അവസം	ന�
കേസ്റ്റം	ക്ക�

കേരഖകെപ്പ്ടുQയം
തീJയംതീ

കേസ്റ്റം	ക്ക�
നJക്കയംരപ്പ്�

കേപജി�
നമ്പര്

അഭാപ്ര	യം�

1. �	ഷി¡
ആപ്പ്ള്
സംറിപ്പ്�

31.03.2015 302 103 മുന്നരപ്പ്�
2 എണ്ണ�+സം.ആര്. എസം�

7Pക്കQറിയുകെP ഇന്
കേവ	യ്സം�7/15 തീJയംതീ27.3.2015 പ്ര�	

ര� വ	ങ്ങയം 300 എണ്ണ�(ബല്
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തു� 24530/-രൂപ,
300 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 21000/-രൂപ,
302 എണ്ണQകെന്റ്വലാ -21140/-രൂപ

2
�	ഷി¡

ആപ്പ്ള്
ജി	�

01.03.15 141 121

സം.ആര്.എസം� 7	Pക്കQറിയുകെP
ഇന്കേവ	യ്സം�7/14 തീJയംതീ13.11.14
പ്ര�	ര� 06.11.14 ല് വ	ങ്ങയം 200
എണ്ണQകെന്റ് വലാ 8734/-രൂപ.

141 എണ്ണQകെന്റ് വലാ 6157/-രൂപ

3
�	ഷി¡

ആപ്പ്ള്
കുക്ക

03.03.15 90 129

സം.ആര്.എസം� 7	Pക്കQറിയുകെP
ഇന്കേവ	യ്സം�7/15 തീJയംതീ27.03.15,

തു� 24530/-രൂപ
90 എണ്ണQകെന്റ്വലാ- 3600/-രൂപ

4
�	ഷി¡
�	ന്റി

03.03.15 70 131

സം.ആര്.എസം� 7	Pക്കQറിയുകെP
ഇന്കേവ	യ്സം� 7/15 തീJയംതീ27.03.15,

തു�-245.30/-രൂപ
70 എണ്ണQകെന്റ് വലാ- 1050/-രൂപ

5
കെലാ7ണ്
പക്കള്

21.10.14 20 143

എ,ഡി,ആര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ് ഇന്കേവ	യംസം�.
37/1415/21.10.14.തു�-10669/രൂപ
20 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 600/-രൂപ

6.
പ	വയ്ക്ക്
അച്ച്	ര്

21.10.14 15 149

എ,ഡി, ആര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ് ഇന്കേവ	യംസം�-
37/14-15/21.10.14.തു�-10669/-രൂപ
15 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 450/-രൂപ

7.
മുള��
�ടു��

21.10.2014 100 161

എ,ഡി,ആര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ്

ഇന്കേവ	യംസം�.37/14-15/21.10.14. തു�-
10669/-രൂപ 

100 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 1000/-രൂപ

8.
7ക്സിഡ്ഫ്രൂട്ട്�

ജി	�
21.10.20114 25 171

ആര്.എ .ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ്

ഇന്കേവ	യംസം�.37/14-15/21.10.14
തു�-10669/-രൂപ

25 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 1250/-രൂപ

9.
വ	ഴിQP
അച്ച്	ര്

21.10.2014 20 177

ആര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംലാകെന്റ് ഇന്

കേവ	യംസം�.37/14-15/21.10.14.
തു�-10669/-രൂപ

20 എണ്ണQകെന്റ് വലാ 600/-രൂപ
10. കെവജിറ്റ്ബ

ള് ഫ്രൂട്ട്�
കൈKO	പ്പ്�

20.02.15 49 211 ശ്രീJ.ന	ര	യംണ്ന് നമ്പൂതീരയംല്
നന്ന� 27.01.15/7989 ഇന്കേവ	യംസം�
.പ്ര�	ര� 34 എണ്ണ� 5100/-രൂപയ്ക്കു�

8.01.15 കെലാ ഇന്കേവ	യംസം�. പ്ര�	ര�20
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എണ്ണQകെന്റ് വലാ 5850/-രൂപ
49 എണ്ണQകെന്റ്വലാ 4350+2850-

7200/-രൂപ

ക്ര7  നമ്പര്  .  1  മുതീല്  10  വകെര  ആകെ�  43,047/-രൂപയുകെP  കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ്
നജിസ്ഥാതീ ഓ ഡിറ്റ്കെന കേബ	ധാ+കെപ്പ്ടുകേQണ്ടതീ	ണ്� .

iv)കൂണ്കെന്റ്യു� അനുംബ     ന്ധിവസ്തുക്കളുകെPയു� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് കേവ	ള+� 2

ക്ര7
നമ്പര് ഇന�

അഭാപ്ര	യം� 

1.

കൈവകേക്ക	ല് 
കേപജി� നമ്പര് .54 ല് 16.8.2018 ന� 37 കെ�ട്ട്�

കേസ്റ്റം	ക്ക� ബ	ലാന്സം� ഉണ്ട	യംരകെക്ക
16.08.2018 ന� 3 എണ്ണ� ഉപകേയം	ഗQന	യം നല്കി.

കേസ്റ്റം	ക്ക� ബ	ലാന്സം� 34ന്പ�ര� 30 എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നു. 

4 എണ്ണ� കുറിവ� .4 എണ്ണQകെന്റ് വലാ –
4 X400=1600 രൂപ

2.

നകേയം	പJറ്റ്� കേബല് 
കേപജി� 58 ല് 16.8.2018 ന� 18 കെ�ട്ട്� കേസ്റ്റം	ക്ക�
ബ	ലാന്സം� ഉണ്ട	യംരകെക്ക 16.08.2018 ന� 16
എണ്ണ� ഉപകേയം	ഗQന	യം നല്കി. കേസ്റ്റം	ക്ക�

ബ	ലാന്സം� 2 ന� പ�ര� 10 എന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നു. 

കേസ്റ്റം	ക്ക� ബ	ലാന്സം� 2 എണ്ണ�
7	ത്രംമുള്ളാകേപ്പ്	ള് 8 എണ്ണ� കേസ്റ്റം	ക്കല്

അധാ�7	യം കേരഖകെപ്പ്ടുQയംരക്കുന്നു.

3.

ച	ക്ക� (വലുംതീ�) കേപജി� 157 ല് 20.10.2017 ന� 18
കെ�ട്ട്� വതീരണ്� കെചയ്തിരക്കുന്നു. കേസ്റ്റം	ക്ക�

നJക്കയംരപ്പ്� ഇല്ല. എന്ന	ല് 30.10.2018 ന� 15
എണ്ണ� ഉപകേയം	ഗQന	യം നല്കി. 

കേസ്റ്റം	ക്കല് ബ	ലാന്സം� ഇല്ല	തീരകെക്ക 15
എണ്ണ� ഉപകേയം	ഗQന	യം

നല്കിയംരക്കുന്നു. 

 

ക്ര7 നമ്പര്  (iii),  (iv)  എന്നJ കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ അപ	�തീ�ള്ക്ക�
വശാ|J�രണ്� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടു നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്.7/31.12.19
ന� 7റുപP ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

പരമ്പര	ഗതീ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ  നJക്കയംരപ്പു�ള്
�മ്പ¡ട്ട്കെകെറിസ്ഡി� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്  (USAIM)കേലാകേക്ക	,  7കേറ്റ്കെതീങ്കിലും� പുതീയം
7	നmല്  രജിസ്റ്റംറു�ളകേലാകേക്ക	  7	റ്റ്  കേരഖകെപ്പ്ടുQയംട്ടുകെണ്ടങ്കില്  ആയംതീ�
ഓഡിറ്റ്കെന  കേബ	ദ്ധ+കെപ്പ്ടുകേQണ്ടതു�,  അല്ല	Qപക്ഷ�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  നഷ്ടം�
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സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ  അകേനmഷിണ്�  നPQ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതു7	ണ്� .
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1-4-54  ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� 2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-54-1 സം�സ്ഥാ	ന സംർക്ക	ര് വ	ര്ഷി� പദ്ധതീ�ളല് വ�യംരുQ പണ്�
അനുംവ|ച്ച് കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി� കേ�	ളജികെലാ നര്മ്മ്യു	ണ്

പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP നര്വ്വഹിണ്Qകെലാ അപ	�തീ�ള് - �ര	റു�	രുകെP
അന	സ്ഥാ �	രണ്� �ര	റു�ള് റിദ്ദു കെചയ്യുന്നതീ� തുPര്സം�ഭാവ�

സം�സ്ഥാ	ന സംർക്ക	ര് വ	ർഷി� പദ്ധതീയംൽ വ�യംരുQ കെവള്ളാ	യംണ്
�	ര്ഷി�കേ�	ളജികെലാ  നര്മ്മ്യു	ണ്  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�  അനുംവ|ച്ച്തു�
കെവള്ളാ	നക്കര 2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടകെറി നർവ്വഹിണ്� ഏല്പാച്ച്�  പണ്�
കൈ�7	റിയംട്ടുള്ളാതു7	യം  പ്രവൃQ�ള്  ഏകെറ്റ്ടുQ  �ര	റു�	രുകെP  ഭാ	ഗQ�
നന്നു� തീ�ഞ്ഞ  അന	സ്ഥാ നർവ്വഹിണ്ഘട്ട്ങ്ങള ൽ  തുPക്ക� മുതീല് തീകെന്ന
ഉണ്ട	വുംന്നതീന	ല് �ര	റു�ള് റിദ്ദു കെചയ്യുന്നതീ�        തുPര് സം�ഭാവ7	കുന്നു.
വJഴ്ച വരുQയം �ര	റു�	രല്നന്നു�                    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുണ്ട	യം
നഷ്ടം�  (risk  and  cost  amount)  ഈP	ക്കുന്നുതീനുംള്ളാ  നയം7  നPപP�ള്
സംmJ�രക്കുന്നു7ല്ല.  കേശാഷിക്കുന്ന  പ്രവൃQ�ള്  കെPണ്ടര്  കെചയ്തി�  നല്കുന്നതീന�
�	ലാതീ	7സംവും� ഉണ്ട	കുന്നു. ബജിറ്റ്ല് വ�യംരുQ    സംര്ക്ക	ര് അനുംവ|ച്ച്
തു�കേയംക്ക	ള്  വളകെര  കുറിഞ്ഞ  തു�യ്ക്ക്�  കെPണ്ടര്  ക്ഷണ്ക്കുന്നതീ	യു�  പ്രവ �
Q�ള്  കെവട്ട്ക്കുറിച്ച്�/  പ്രവ �Q�ള്ക്ക�  7	റ്റ്�  വരുQ  നര്വ്വഹിണ്�
നPത്തുന്നതീ	യു�  �	ണുന്നു.  പ്രവൃQ നര്വ്വഹിണ്� മുPങ്ങക്കPക്കുന്നതീന	ലും�
അനുംവ|ച്ച്  തു��ള്  പ്രസ്തുതീ  പ്രവ �Q�ള്ക്ക�      പൂര്ണ്ണ7	യം
ഉപകേയം	ഗക്ക	Qതീന	ലും�  സംര്ക്ക	ര്  നല്കിയം  പദ്ധതീ  പണ്�
മൃതീനകേക്ഷപ7	കുന്നതീകേന	  വ�7	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കുന്നതീകേന	
�	രണ്7	കുന്നുണ്ട�.  ആ|+കെQ �ര	റു�ള് റിദ്ദു കെചയ്തി� വJണ്ടു� കെPണ്ടര് കെചയ്തി�
പ്രവൃQ നര്വ്വഹിണ്� നPത്തുന്നതീലൂകെP കേനരകേQ അനുംവ|ച്ച് തു�കേയംക്ക	ള്
വലായം തു� അധാ�7	യം കെചലാവഴികേക്കണ്ട വന്ന സം	ഹിചര+ങ്ങളല് പ്രസ്തുതീ
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അധാ�കെച്ച്ലാവ�  വJഴ്ച  വരുQയം  �ര	റു�	രകെന്റ്  നകേഷ്ടം	Qരവ	|തീm7	യം
നജികെപ്പ്ടുQ ഈP	ക്ക	ന് ന	ളതുവകെര  നയം7 നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല. 

കെവളള	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	ളജികെലാ  മൂന്ന�  നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവ �Q�ളുകെP
നര്വ്വഹിണ്Qലുംണ്ട	യം അപ	�തീ�ള് ചുവകെP വശാ|7	ക്കുന്നു. 

എ) വനതീ�ള്ക്കുള്ളാ പ.ജി. കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ് നര്മ്മ്യു	ണ്�
കെചലാവ� ശാJര്ഷി��-9592

2യംല് നമ്പര്- എ 4/2976/16

കേ7ൽപ്പ്റിയുന്ന  പ്രവൃQക്ക	യം  സം�സ്ഥാ	ന  സംർക്ക	രകെന്റ്  2015-16
വ	ർഷി�  പദ്ധതീയംൽ  വ�യംരുQയം  2.50  കേ�	P  രൂപ  2016-17  വർഷി�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭാച്ചു  (സംര്ക്ക	ര്  ഉQരവ�  (സം	ധാ	)  1677/2015/
AD/09.12.2016).  പ്രസ്തുതീ  പ്രവൃQയ്ക്ക്�  രജിസ്ട്രാ	റികെന്റ്
GA/02/20413/14/23.12.2016  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  ഭാരണ്-  സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ
നല്കി.  കെവള്ളാ	യംണ്  �	ർഷി�  കേ�	ളജി�  ഡിJൻ  കെചക്ക�  നമ്പര്
461304/07.01.2017  പ്ര�	ര�  തു�  കെവള്ളാ	നക്കര  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�
ഡിയംറിക്ടർക്ക�  കൈ�7	റി.  പ്രവൃQ  നർവ്വഹിണ്Qന	യം  കെPണ്ടർ
ക്ഷണ്ക്കു�യു�  (നമ്പര്.  16/2016-17/19.01.2017)  കെPണ്ടർ  തു�യംൽ  നന്നു�
(₹2,23,92,727)  15.60  %  കുറിവ�  (₹1,88,99,470)  കേ�	ട്ട്�  കെചയ്തി  ശ്രീJ.എന്.
സംകേന്ത	ഷി�,  സം	ൻകേ�	  ഡിവലാകേപ്പ്ഴ്സ്�  &  കേ�	ൺO	കേക്ടഴ്സ്�,  തീരുവനന്തപുര�
എന്നയം	ൾക്ക� പ്രവൃQ ഏല്പാച്ചു നല്കു�യു� ഇകേÚഹിവും7	യം 16.3.2017 ന� �ര	ർ
വയ്ക്കു�യു� കെചയ്തു  (നമ്പര്.87/2016-17).  �ര	ർ  പ്ര�	ര�  18  7	സംQനുംള്ളാൽ
(23.03.2019)  പ്രവൃQ  പൂർQJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�  (കൈസംറ്റ്�  കൈ�7	റിയംതീ�
23.09.2017 ന�).  �ര	റു�	രൻ  ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്തീനുംസംരച്ച്�  ശ്രീJ.കെ�.അബ്ദുൾ
സം7|�,  സം	�  ബൽകേഡിഴ്സ്�  &  കേ�	ൺO	കേക്ടഴ്സ്�,  കെ�	കേണ്ട	ട്ട്,  7ലാപ്പുറി�
എന്നയം	കെള  പവ്വർ  ഓ2�  അകേറ്റ്	ർണ്യം	യം  അ�ഗJ�രച്ച്�
പ്രവർQക്കുന്നതീന�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉQരവ	യംട്ടുണ്ട�  (A4-
2976/16/8.2.2018).  8.11.2018  ന�  പ്രസ്തുതീ  പവ്വർ  ഓ2�  അകേറ്റ്	ർണ്  റിദ്ദു
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  2യംൽ  പരകേശാ	ധാച്ച്തീൽ  �ര	ർ  വച്ച്�  കൈസംറ്റ്�
കൈ�7	റിയംതുമുതീൽ  യംഥാ	സം7യം�  പ്രവൃQ  ആര�ഭാക്ക	Qതീ�  ഉൾകെപ്പ്കെP
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നർവ്വഹിണ്ഘട്ട്Qൽ  ഉPനJള�  �ര	റു�	രകെന്റ്  ഭാ	ഗQ�  നന്നു�  തീ�ഞ്ഞ
അന	സ്ഥായം	ണ്�  �	ണുന്നകെതീന്നു�,  പ്രവൃQ  7ന്ദഗതീയംലാ	കെണ്ന്നു�
ഉകേ|+	ഗസ്ഥാർ  റികേപ്പ്	ർട്ട്�  കെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ	യു�  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ�	ര�ൾ  വവധാ  �ത്തു�ൾ  �ര	റു�	രന�
നലാ�യംതീ	യു� �	ണുന്നു. (�ത്തു�ളുകെP തീJയംതീ�ള്- 23.10.2017,  17.11.2017,
11.01.2018, 18.07.2018, 27.09.2018, 23.10.2018,02.04.2019). തുPർന്ന� 27.4.2019
കെലാ A4-2976/16 നമ്പർ നPപPക്ര7� പ്ര�	ര� �ര	ർ അവസം	നപ്പ്ച്ചു കെ�	ണ്ട�
ഉQരവറിക്കയംട്ടുണ്ട�.  ഒന്ന	7കെQയു�  രണ്ട	7കേQയു�  ഭാ	ഗ�  ബല്ലു�ൾ
പ്ര�	ര�  യംഥാ	ക്ര7�  12,18,822/-രൂപയു�  17,96,497/-രൂപയു�  ഉൾകെപ്പ്കെP
30,09,319/-  രൂപയുകെP  പ്രവൃQയം	ണ്�  �ര	റു�	രൻ  നർവ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യം
മൂലാ+നർണ്ണയം� നPQയംട്ടുള്ളാതീ�.

പ്രവ �Q നര്വ്വഹിണ്Qകെലാ അപ	�തീ�ള്/ വJഴ്ച�ള്

i)  തു�  ലാഭാച്ച്�  3  വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  ന	77	ത്രം7	യം  നര്മ്മ്യു	ണ്  പ്രവര്
Qനങ്ങകേള   നര്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളു

പ്രവ �Q  നര്വ്വഹിണ്Qന	യം  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�  2017
ജിനുംവരയംല് തു� ലാഭാച്ച്�  3  വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞട്ടു�  കെചറിയം ഭാ	ഗ� നര്മ്മ്യു	ണ്
പ്രവര്Qനങ്ങള്  7	ത്രം7	ണ്�  നPന്നട്ടുള്ളാതീ�.  കേശാഷിക്കുന്ന  പ്രവ �Q�ള്
ന	ളതുവകെരയു� ആര�ഭാച്ച്ട്ട്ല്ല. "കേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃQ�ള് പൂര്QJ�രക്ക	ന്
ഇ-കെPണ്ടര്  ക്ഷണ്ച്ച്തീല്  (കേന	ട്ട്സം�  നമ്പര്.  2/19-20/9.10.2019)  ഒര	ള്
7	ത്രം7	യംരുന്നു  7തീയം	യം  കേയം	ഗ+തീ  കേനPയംകെതീന്നു�  തുPര്ന്ന�  റിJകെPണ്ടര്
നPQ  (കേന	ട്ട്സം�  നമ്പര്.  3/19-20/27.10.2019)  20.01.2020  ന�  കെPണ്ടര്
തുറിന്നതീല്  രണ്ട�  കേപര്  പകെങ്കിടുകെQങ്കിലും�  ഏറ്റ്വും�  കുറിഞ്ഞ  നരക്ക�
കേരഖകെപ്പ്ടുQയം  ആള്  ഉPമ്പP  വയ്ക്ക്	കെതീ  പന്7	റിയംതീ	യു�  രണ്ട	7കെQ
കുറിഞ്ഞ  നരക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയം  ആള്  ഒന്ന	7കെQ  ആളുകെP  നരക്കല്
പ്രവൃQ കെചയ്യാ	ന് വസംമ്മ്യുതീച്ച്തീന	ല്  22.02.2020  ന�  കേചര്ന്ന വര്ക്ക�സം�
�മ്മ്യുറ്റ്  നര്കേÚശാകെQ  തുPര്ന്ന�  പുനര്  |ര്ഘ	സം�  വളക്ക	ന്
തീJരു7	നച്ചുകെവന്നു� ആയംതീന�  ഇ-കെPണ്ടര് ക്ഷണ്ച്ചുകെവന്നു7	ണ്�  "  ഓഡിറ്റ്�
അകേനmഷിണ്Qന�  (നമ്പര്.1/  24.02.2020)  7റുപPയം	യം  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�
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ഡിയംറിക്ടർ  അറിയംച്ച്തീ�.  ഏറ്റ്വും�  കുറിഞ്ഞ  നരക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുQയം കേശാഷി�
ഉPമ്പP  വയ്ക്ക്	കെതീ  പന്7	റിയം  വ+ക്തകെക്കതീകെര  നPപP�ള്
ആര�ഭാച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  7റുപPയംല്  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർ
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ii) ഉ കേ|+	ഗസ്ഥാരുകെP കെ7കെല്ലകേപ്പ്	ക്ക� നയം�

 27.04.2019  ന�  ആ|+ �ര	ര് റിദ്ദു  കെചയ്തുകെവങ്കിലും� കേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃQ�ള്
പൂര്QJ�രക്ക	ന്  ഇ-കെPണ്ടര്  ക്ഷണ്ച്ച്തീ�  9.10.2019  ന	ണ്�.  ഇത്രംയു�
�	ലാതീ	7സംമുണ്ട	യംതീന� �	രണ്� വശാ|J�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

iii) വJഴ്ച വരുQയം �ര	റു�	രകെനതീകെര നയം7 നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

2012  കെലാ പുതുക്കയം കേ�രള കെപ	തു7ര	7Q� വകുപ്പ്� 7	നmൽ,  ഖണ്ഡി� 2116.
2.1  പ്ര�	ര�  �ര	ര്  റിദ്ദു  കെചയ്യുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്,  പ്രവൃQയംൽ
പൂർQJ�രക്ക	ൻ  അവകേശാഷിക്കുന്ന ഭാ	ഗQന� അ�ഗJകൃതീ നരക്കു പ്ര�	ര�
ഉള്ളാ ആകെ� മൂലാ+Qകെന്റ്  30%  വരുന്ന തു�  (risk  and  cost  amount)  വJഴ്ച
വരുQയം  �ര	റു�	രനൽ  നന്നു�  ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  പ്രസ്തുതീ  തു�  3
7	സംQന�� അPവ	ക്ക	ന് �ര	റു�	രന�  നര്കേÚശാ� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്ന്നു�
പ്രവ �Q  7കെറ്റ്	ര	കെള  ഏല്പാക്കുന്നതീനും�  Pയം	ന്  പ്രവ �Q  പൂര്Qയം	ക്ക
നഷ്ടം�  തീട്ട്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന�  �	ത്തുനല്കേക്കണ്ടതീല്ലകെയംന്നു�  പ്രസ്തുതീ
ഖണ്ഡി�യംല് വ+ക്ത7	ക്കുന്നുണ്ട�. ഇപ്ര�	രമുള്ളാ തു� (risk and cost amount)
ആ|+  �ര	റു�	രനൽ  നന്നു�  ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല.  "വJഴ്ച  വരുQയം
�ര	റു�	രനൽ നന്നു� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	യം 56,29,017/- രൂപയംല് ഒറിജിനല്
�ര	റു�	രകെന്റ് കെസം�¡രറ്റ്  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  9,45,000/-  രൂപയു� പവ്വര് ഓ2�
അകേറ്റ്	ര്ണ്യം	യം  ശ്രീJ.കെ�.അബ്ദുൾ  സം7|കെന്റ്  ബല്ലല്  നന്നു�  75,233/-
രൂപയു�  പPച്ചു  വച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  കേശാഷിക്കുന്ന  തു�  അPയ്ക്ക്ണ്കെ7ന്നറിയംച്ച്�
�ര	റു�	രന�  �ത്തു നല്കുകെ7ന്നു�"  ഓഡിറ്റ്�  അകേനmഷിണ്Qന�  7റുപPയം	യം
2സംക്കൽ പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. 27.04.2019 ന� ആ|+ �ര	ര് റിദ്ദു
കെചയ്തുകെവങ്കിലും� കെപ	തു7ര	7Q� വകുപ്പ്� 7	നmലാകെലാ വ+വസ്ഥാ�ള് പ്ര�	രമുള്ളാ
നയം7നPപP�ള്  ഓഡിറ്റ്�  തീJയംതീ  വകെര  (പത്തു  7	സംങ്ങള്ക്കുകേശാഷിവും�)
സംmJ�രക്ക	തീരുന്നതീ� ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകെP ഭാ	ഗകെQ ഗുരുതീര വJഴ്ചയം	ണ്�.
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ബ) കേലാഡിJസം� കേഹി	സ്റ്റംല് അനക്സികെന്റ് നര്മ്മ്യു	ണ്�
കെചലാവ� ശാJര്ഷി��-2036

2യംല് നമ്പര്- എ 4/1730/14

സം�സ്ഥാ	ന  സംർക്ക	രകെന്റ്  2013-14  വ	ർഷി� പദ്ധതീയംൽ  1.52  കേ�	P
രൂപ  വ�യംരുQയം  കേ7ൽപ്പ്റിയുന്ന  പ്രവൃQക്ക	യം  1,06,43,900/-  രൂപ
കെവള്ളാ	യംണ്  �	ർഷി�  കേ�	ളജി�  ഡിJൻ  കെചക്ക�  നമ്പര്  611429/8.2.2017
പ്ര�	ര�  കെവള്ളാ	നക്കര  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർക്ക�  കൈ�7	റി.
P.എസം�.55/14-15/14.8.2014  പ്ര�	ര�  2സംക്കൽ  പ്ലാ	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടർ
പ്രവൃQക്ക�  സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ  നല്കി.  ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളാ  എന്നയം	ള്ക്ക�
കെPണ്ടർ  തു�കേയംക്ക	ള്  (₹  1,21,11,007/-)  14.75%  ഉയംര്ന്ന  നരക്കല്
(കെനകേഗ	ഷികേയംഷിനും  കേശാഷി�  ₹1,36,58,273/-)  പ്രവൃQ  ഏകെറ്റ്ടുQ�
നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന�  അനും7തീ  നല്കി.  30.01.2015 ന�  �ര	ർ  വയ്ക്കു�യു�  (നമ്പര്
.90/2014-15) 13.04.2015 ന� കൈസംറ്റ്� കൈ�7	റു�യു� കെചയ്തു. �ര	ർ പ്ര�	ര� 18
7	സംQനുംള്ളാൽ  (12.10.2016)  പ്രവൃQ പൂർQJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  പ്രവൃQ
സം7യംപരധാക്കുള്ളാല് പൂർQJ�രക്ക	Qതു �	രണ്� പഴി ചു7Q 30.12.2017
വകേരയു� പന്നJP�  30.10.2018  വകേരയു� പ്രവൃQ പൂര്QJ�രണ് സം7യംപരധാ
നJട്ട്  നല്കി.  തുPര്ന്നു�  പ്രവൃQയംല്  പുകേര	ഗതീയംല്ല  എന്ന�  �ണ്ടതീന	ല്
26.09.2018  കെലാ  വര്ക്ക�സം�  �മ്മ്യുറ്റ്  തീJരു7	നകെQത്തുPര്ന്ന�  1.10.2018  ന�
�ര	ർ  അവസം	നപ്പ്ച്ചു കെ�	ണ്ട� ഉQരവറിക്കയംട്ടുണ്ട�  (നമ്പര്.A4-1730/14).
മൂന്ന	7കെQ  ഭാ	ഗ�  ബല്ലുള്കെപ്പ്കെP  85,07,323/-  രൂപയുകെP  പ്രവൃQയം	ണ്�
�ര	റു�	രൻ  നർവ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യം  മൂലാ+നർണ്ണയം�  നPQയംട്ടുള്ളാതീ�.
കേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃQ ശ്രീJ.കേജി	ണ്സംന്റ്� എന്നയം	ള്ക്ക� കെPണ്ടർ തു�കേയംക്ക	ള്
57%  ഉയംര്ന്ന  നരക്കല്  (₹32,48,985/-)  ഏകെറ്റ്ടുQ�  നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന�
അനും7തീ  നല്കി.  കൈ2നല്  ബല്  പ്ര�	ര�  Pയം	ന്  കെചയ്തി  പ്രവൃQ  മൂലാ+�
25,58,119/-രൂപയം	ണ്�. പ്രവ �Q 10.07.2019 ന� പൂര്QJ�രച്ചു. 
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പ്രവ �Q നര്വ്വഹിണ്Qകെലാ അപ	�തീ�ള്/ വJഴ്ച�ള്

i) വJഴ്ച വരുQയം �ര	റു�	രകെനതീകെര നയം7 നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

2012  കെലാ പുതുക്കയം കേ�രള കെപ	തു7ര	7Q� വകുപ്പ്�  7	നmൽ,  ഖണ്ഡി�
2116.  2.1  പ്ര�	ര�  �ര	ര്  റിദ്ദു  കെചയ്യുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്,  പ്രവൃQയംൽ
പൂർQJ�രക്ക	ൻ  അവകേശാഷിക്കുന്ന ഭാ	ഗQന� അ�ഗJകൃതീ നരക്കു പ്ര�	ര�
ഉള്ളാ ആകെ� മൂലാ+Qകെന്റ്  30%  വരുന്ന തു�  ( risk and cost amount)  വJഴ്ച
വരുQയം  �ര	റു�	രനൽ  നന്നു�  ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  പ്രസ്തുതീ  തു�
3  7	സംQന�� അPവ	ക്ക	ന് �ര	റു�	രന�  നര്കേÚശാ�  നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.
പ്രവ �Q  7കെറ്റ്	ര	കെള  ഏല്പാച്ച്�  അയം	ള്  പ്രവ �Q  പൂര്Qയം	ക്ക  നഷ്ടം�
തീട്ട്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതുവകെര �	ത്തുനല്കേക്കണ്ടതീല്ലകെയംന്നു� പ്രസ്തുതീ ഖണ്ഡി�യംല്
വ+ക്ത7	ക്കുന്നുണ്ട�.  ഇപ്ര�	രമുള്ളാ  തു�  (risk  and  cost  amount)  ആ|+
�ര	റു�	രന	യം  ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളായംല്  നന്നു�  ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല.
ശ്രീJ.കേജി	ണ്സംന്റ്�  എന്നയം	ള് കേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃQ ഏകെറ്റ്ടുQതീലൂകെPയുള്ളാ
നകേഷ്ടം	Qരവ	|തീm�  (risk  and  cost  amount)  നജികെപ്പ്ടുQ
ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളായംല്  നന്നു�  ഈP	ക്ക	ന്  ന	ളതുവകെര  നയം7
നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ടു7ല്ല.

ii)  ബജിറ്റ്ല്  വ�യംരുQയം  തു�,  കെPണ്ടര്  തു�,  ആകെ�  പ്രവൃQ  മൂലാ+�
എന്നവ തീമ്മ്യുല് വലായം അന്തര�

പ്രസ്തുതീ പ്രവൃQക്ക	യം  1.52  കേ�	P  രൂപ വ�യംരുQ അനുംവ|ച്ചുകെവങ്കിലും�
പ്രവൃQയുകെP  ആകെ�  മൂലാ+�  1,10,65,442/-രൂപ  (85,07,323+25,58,119)
7	ത്രം7	ണ്�.  കൂP	കെതീ  ആ|+�  കെPണ്ടര്  കെചയ്തി  തു�  1,21,11,007  രൂപയു7	ണ്�.
ബജിറ്റ്ല് വ�യംരുQയം തു�, കെPണ്ടര് തു�, ആകെ� പ്രവൃQ മൂലാ+� എന്നവ
തീമ്മ്യുല് വലായം അന്തര� �	ണുന്നു. 

കേ7ല്പ്പ്റിയുന്ന  അപ	�തീ�ള്ക്ക�/  വJഴ്ച�ള്ക്ക�  വശാ|J�രണ്�
ആവശാ+കെപ്പ്ട്ടുകെവങ്കിലും�  (ഓ ഡിറ്റ്� എന്�mയംറി നമ്പര്. 4/25.02.2020)  ആയംതീ�
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ട്ല്ല. 
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സം) OയംനJസം� കേഹി	സ്റിറില് - �� - ഗസ്റ്റം� ഹി�സംകെന്റ് നര്മ്മ്യു	ണ്�
കെചലാവ� ശാJര്ഷി��-9313

2യംല് നമ്പര്- എ 4 /2246/12
ഭാരണ്	നും7തീ നമ്പര്- സംര്ക്ക	ര് ഉQരവ� (സം	ധാ	)1283/2012/AD /18.06.2012
സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ നമ്പര് -82/2012-13/31.1.2013

സം�സ്ഥാ	ന  സംർക്ക	രകെന്റ്  2012-13  വ	ർഷി�  പദ്ധതീയംൽ  2  കേ�	P  രൂപ
വ�യംരുQയം കേ7ൽപ്പ്റിയുന്ന പ്രവൃQക്കുള്ളാ തു� കെവള്ളാ	നക്കര 2സംക്കൽ
പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർക്ക�  നല്�യംട്ടുണ്ട� (ഡി. ഡി.ന�പര്-536461/4.2.13) . കെPണ്ടർ
തു�കേയംക്ക	ള്  (₹  1,95,38,720)  4.99%  ഉയംര്ന്ന  നരക്ക�  കേ�	ട്ട്�  കെചയ്തി
ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളാ  എന്നയം	ള്ക്ക�  2,04,13,874/-  രൂപയ്ക്ക്�  പ്രവൃQ
ഏകെറ്റ്ടുQ�  നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന�  അനും7തീ  നല്കി.  3.08.2013 ന�  Pയം	നും7	യം
�ര	ർ ച7യ്ക്കു�യു� (നമ്പര്.38/2013-14) 07.05.2014 ന� കൈസംറ്റ്� കൈ�7	റു�യു�
കെചയ്തു.  �ര	ർ  പ്ര�	ര�  6.2.2016  -ന�  പ്രവൃQ  പൂർQJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
പ്രവൃQയംല് പുകേര	ഗതീ ഇല്ല	Qതീന	ല് �ര	ർ അവസം	നപ്പ്ച്ചു കെ�	ണ്ട�
29.9.2018 ന� ഉQരവറിക്കയംട്ടുണ്ട�  (ന�.A4-2246/12) .  ന	ലാ	7കെQ ഭാ	ഗ�
ബല്ലുള്കെപ്പ്കെP  1,01,26,729/-  രൂപയുകെP  പ്രവൃQയം	ണ്�  �ര	റു�	രൻ
നർവ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യം മൂലാ+നർണ്ണയം� നPQയംട്ടുള്ളാതീ�. കേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃQ
ശ്രീJ.കേജി	ണ്സംന്റ്�  എന്നയം	ള്ക്ക�  കെPണ്ടർ  തു�കേയംക്ക	ള്  50  %  ഉയംര്ന്ന
നരക്കല്  (  ₹1,63,84,217)  ഏകെറ്റ്ടുQ�  നPപ്പ്	ക്കുന്നതീന�  അനും7തീ  നല്കി.
കൈ2നല്  ബല്  പ്ര�	ര�  Pയം	ന്  കെചയ്തി  പ്രവൃQ  മൂലാ+�  1,46,82,998/-
രൂപയം	ണ്�. പ്രവ �Q 25.11.2019 ന� പൂര്QJ�രച്ചു.

പ്രവ �Q നര്വ്വഹിണ്Qകെലാ അപ	�തീ�ള്/ വJഴ്ച�ള്
i) നയം7	നുംസൃതീ� സംപ്ലാകെ7ന്റ്റി �ര	ര് ച7ച്ച്ട്ട്ല്ല

�ര	ർ പ്ര�	ര� (നമ്പര്.38/2013-14) ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളാ 6.2.2016 ന� പ്രവൃQ
പൂർQJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�  .  സം7യം  പരധാ  നJട്ട്  നല്കി  Pയം	നും7	യം
നയം7	നുംസൃതീ� സംപ്ലാകെ7ന്റ്റി �ര	ര് വച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.
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ii) വJഴ്ച വരുQയം �ര	റു�	രകെനതീകെര നയം7 നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

2012  കെലാ പുതുക്കയം കേ�രള കെപ	തു7ര	7Q� വകുപ്പ്� 7	നmൽ,  ഖണ്ഡി� 2116.
2.1  പ്ര�	ര�  �ര	ര്  റിദ്ദു  കെചയ്യുന്ന  സം	ഹിചര+Qല്,  പ്രവൃQയംൽ
പൂർQJ�രക്ക	ൻ  അവകേശാഷിക്കുന്ന ഭാ	ഗQന� അ�ഗJകൃതീ നരക്കു പ്ര�	ര�
ഉള്ളാ ആകെ� മൂലാ+Qകെന്റ്  30%  വരുന്ന തു�  (risk  and  cost  amount)  വJഴ്ച
വരുQയം  �ര	റു�	രനൽ  നന്നു�  ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  പ്രസ്തുതീ  തു�  3
7	സംQന�� അPവ	ക്ക	ന് �ര	റു�	രന�  നര്കേÚശാ� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്ന്നു�
പ്രവ �Q  7കെറ്റ്	ര	കെള  ഏല്പാക്കുന്നതീനും�  Pയം	ന്  പ്രവ �Q  പൂര്Qയം	ക്ക
നഷ്ടം�  തീട്ട്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന�  �	ത്തുനല്കേക്കണ്ടതീല്ലകെയംന്നു�  പ്രസ്തുതീ
ഖണ്ഡി�യംല് വ+ക്ത7	ക്കുന്നുണ്ട�. ഇപ്ര�	രമുള്ളാ തു� (risk and cost amount)
ആ|+ �ര	റു�	രന	യം ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളായംല് നന്നു� ഈP	ക്കയംട്ട്ല്ല. 

iii)പ്രവൃQക്ക�  അധാ�7	യം  കെചലാവഴികേക്കണ്ട  വന്ന  തു�  വJഴ്ച  വരുQയം
�ര	റു�	രകെന്റ് നകേഷ്ടം	Qരവ	|തീm7	യം  നജികെപ്പ്ടുQ ഈP	ക്ക	ന് നയം7
നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ട്ല്ല.

2 കേ�	P  വ�യംരുQയം  കേ7ല്  പ്രവൃQയുകെP  ആകെ�  നര്വ്വഹിണ്മൂലാ+�
2,48,09,727/-രൂപയം	ണ്� (1,01,26,729+1,46,82,998).  പ്രവൃQക്ക� അധാ�7	യം
കെചലാവഴികേക്കണ്ട  വന്ന  തു�  ശ്രീJ.കെ�.വ.അബ്ദുള്ളാ  എന്ന  �ര	റു�	രകെന്റ്
നകേഷ്ടം	Qരവ	|തീm7	യം  നജികെപ്പ്ടുQ  ഈP	ക്ക	ന്  ന	ളതുവകെര  നയം7
നPപP�ള് സംmJ�രച്ച്ട്ടു7ല്ല.

കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	ളജികെലാ  നര്മ്മ്യു	ണ്  പ്രവര്Qനങ്ങളല്
�ര	റു�	രുകെP/ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകെP  ഭാ	ഗത്തുനന്ന�  തുPര്ച്ച്യം	യം
സം�ഭാവച്ചുകെ�	ണ്ടരക്കുന്ന  കേ7ല്  പറിയുന്ന  അപ	�തീ�ള്/വJഴ്ച�ള്
സം�ബന്ധിച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീലാQല് അകേനmഷിണ്� നPകേQണ്ടതീ	ണ്�.
കൂP	കെതീ �ര	റു�	രുകെP / ഉകേ|+	ഗസ്ഥാരുകെP വJഴ്ച �	രണ്�   സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
2ണ്ടനുംണ്ട	യം നഷ്ടം� നജികെപ്പ്ടുQ ബന്ധിപ്പ്ട്ട്വരല് നന്നു� ഈP	കേക്കണ്ടതു�,
തുPര്നPപP�ളുകെP വശാ|7	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതു7	ണ്�. 
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1-4-54-2 കെവള്ളാ	നക്കര �	ലാ	വസ്ഥാ വ+തീയം	ന പഠന അക്ക	|7യംല്
(എയ്സംറില്) നന്നു� ലാഭാകേക്കണ്ട തു� ക്ര7J�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

2017-18 കെലാ  സം�സ്ഥാ	നപദ്ധതീ  വഹിതീQല്  നന്നു�  അPസ്ഥാ	ന
വ�സംന പ്രവര്Qനങ്ങളല് ഉള്കെപ്പ്ട്ട് 10 കേ�	P രൂപയുകെP പ്രവര്Q�ള്ക്ക�
16.03.2016-കെലാ  ജി.ഒ  (സം	ധാ	)/227/18/അഗ്രി.  നമ്പര്  ഉQരവ�  പ്ര�	ര�
അനും7തീ  ലാഭാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  25/5/2018-കെലാ  E1/131/99055/18  നമ്പര്  ഉQരവ�
പ്ര�	ര� 50 ലാക്ഷ� രൂപ ACCER കെലാ ഒന്ന	� നലായുകെP    നര്മ്മ്യു	ണ്Qന	യം
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ബജിറ്റ്ല്  വ�യംരുQ.  25.07.2018-ല്  ജി.എ/ഡി
2/13842/16  നമ്പര്  നPപPക്ര7പ്ര�	ര�  2018-19  വര്ഷിQല്  തു�
വനകേയം	ഗക്കുന്നതീന�  ഭാരണ്	നും7തീ  പുതുക്കനല്കു�യു�,  26.11.2018-കെലാ
എ 1/4307/18 നമ്പര് ഉQരവ� പ്ര�	ര� ഡി.പ.പ സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീയു� നല്
�യംട്ടുണ്ട�. (എസ്റ്റംകേ7റ്റ്�തു�- 48,39,771/-, �ര	റു�	രന്  ശ്രീJ– . ലാ	ലും.പ.ആര്).

30.03.2019-ന� ഒന്ന	7കെQ ഭാ	ഗ� ബല് തു�യം	യം 15,49,721/- രൂപയംല്
നന്നു�  വവധാ  �ഴിവും�ള്ക്കുകേശാഷി�  14,46,929/-രൂപ  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  വര്ക്ക�
എന്ന ശാJര്ഷി�Qല് നന്നു� ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്� മുകേഖന �ര	റു�	രന�
നല്�. (എ 1/4307/2018 നമ്പര് ഉQരവ�, കെചക്ക� നമ്പര് 123160/ 31.03.2019).
ജി.ഒ.(പ)  ന�.186/18.ധാന.  തീJയംതീ.  6.12.2018  പ്ര�	ര�  പ്ലാ	ന്  2ണ്ടു�ള്
കൈ�7	റ്റ്�  കെചയ്യുന്നതീന	യം  ഓകേര	  കേസ്റ്റംഷിനലും�  ഒരു  Oഷിറി  അക്ക�ണ്ട�
തുPങ്ങണ്കെ7ന്നു�,  ഈ  അക്ക�ണ്ടല്  നന്ന	ണ്�  �ര	റു�	രകെന്റ്
അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  തു�  കൈ�7	കേറികേണ്ടകെതീന്നു�  നര്കേÚശാമുണ്ട�.  ഈ
സം	ഹിചര+Qല്,  ACCER  കെôഷി+ല്  ഓ2JസംറുകെP  Oഷിറിഅക്ക�ണ്ടല്
നന്നു� നന്നു� ബല് തു� �ര	റു�	രന� കേനരട്ട്� നല്�ണ്കെ7ന്ന� ഡി.പ.പ,
ACCER കെôഷി+ല് ഓ2Jസംകേറി	P� ആവശാ+കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�. ഇകേന്റ്ണ്ല് കേപയ്കെ7ന്റ്�
മുകേഖന  ഡി.പ.പ  �ര	റു�	രന�  കൈ�7	റിയം  15,49,721/-രൂപ  ACCER
കെôഷി+ല്  ഓ2Jസംറില്  നന്നു�  തീരകെ�  ലാഭാ+7	ക്ക	നുംള്ളാ  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 
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1-4-54-3 ച	ലാക്കുP നകേയം	ജി�7ണ്ഡിലാ ആസ്തവ�സംനപദ്ധതീ-ച	ലാക്കുP
�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQല് വQ�-സം�സ്ക്കരണ്-സം�ഭാരണ് സം��ര+�
ഏര്കെപ്പ്ടുQല്- ബജിറ്റ്ല് വ�യംരുQ	Q 21,65,355/-രൂപയുകെP കെചലാവ�

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

2യംല് നമ്പര് A4 /4252/17
പദ്ധതീ തു�-30 ലാക്ഷ�.

ഭാരണ്	നും7തീ- ജി.എ./ഡി2/19369/2017/18.01.2018
സം	കേങ്കിതീ�	നും7തീ-76/17-18/ 16.2.2018

�ര	ര് നമ്പര് -71/2017-18 /16.03.2018

�ര	റു�	രന്- ശ്രീJ.കെഹിന്റി സംറിയംക്ക�. എന്

2.06.2017-ല് കൂPയം 2	� ഉപകേ|ശാ� സം7തീ കേയം	ഗQല്           ബഹു.
ച	ലാക്കുP എ�.എല്.എ ശ്രീJ.ബ.ഡി.കേ|വസ്സ് നര്കേÚശാച്ച്തീനുംസംരച്ച്� ച	ലാക്കുP
�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രQല് വത്തുസം�സ്ക്കരണ് / സം�ഭാരണ് കേ�ന്ദ്ര� നര്
മ്മ്യുക്കുന്നതീനുംള്ളാ  അകേപക്ഷ  17/11/2017  തീJയംതീയംകെലാ  എ.ആര്.എസം�/
ബ/595/2  പ്ര�	ര�  സ്ഥാ	പന	ധാ�	ര  സം7ര്പ്പ്ക്കു�യു�,
ബഹു.  ജില്ല	�ളക്ടറുകെP  14/12/2017 കെലാ  കെ�.ആര്.ഡി  5-1897/17  നമ്പര്
ഉQരവുംപ്ര�	ര�  ആയംതീന�  30  ലാക്ഷ�  രൂപ  അനുംവ|ച്ച്�  4401-00-001-98
എന്ന ശാJര്ഷി�Qല് നന്നു� കെചലാവഴിക്കുവ	ന് അനുംവ	|� നല്�യംട്ടുമുണ്ട�.
(കെപ്ര	ജിക്ട� നമ്പര് -1897 ഭാരണ്	നും7തീ       നല്�യംട്ടുണ്ട�).

പദ്ധതീ കെചലാവുംവവരങ്ങള്

ക്ര7 നമ്പര് ഇന� തു�
1 വQ� സം�ഭാരണ് കെ�ട്ട്P� 6,99,332
2 2യംങ്ങ� യം	ര്ഡി� നര്മ്മ്യു	ണ്� 7,55,472
3 കേ�	ള്ഡി� കേസ്റ്റം	കേറിജി� സം�ഭാരണ് 7,10,551 

ആകെ� - 21,65,355/-
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കേ7ല് കെചലാവും�ള് ഡി. പ. പ-യുകെP കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� ഇനQല് നന്നു7	ണ്�
നര്വ്വഹിച്ച്ട്ടുളളതീ�.  2ണ്ട� ലാഭാ+തീയ്ക്ക്�  വകേധായം7	യം,  ഉചതീ7	യം ബജിറ്റ്�  ശാJര്
ഷി�Qല് തു� വ�യംരുQ കേ7ല്പ്പ്റിഞ്ഞ നര്മ്മ്യു	ണ്        പ്രവര്Q�ള്
ക്ക	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഓ2Jസം�  കേ7ധാ	വക്ക�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ��കേ89	ളര്
2ണ്ട�  കൈ�7	റി	ന	ണ്�  18-01-2018  കെലാ  ജി  എ/ഡി2/19369/2017  നമ്പര്
�Qല്  രജിസ്ട്രാ	ര്  നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഈ  നര്കേÚശാQന�  വരുദ്ധ7	യം
ബജിറ്റ്�      ശാJര്ഷി�Qല്  തു�  വ�യംരുQ	കെതീയം	ണ്�  കേ7ല്  പറിഞ്ഞ
പ്രവൃQ�ള് നPQ �ര	റു�	രന� തു� നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ�.  രണ്ട�      വര്ഷി�
�ഴിഞ്ഞട്ടു�  എ�.എല്.എ  2ണ്ട�  30  ലാക്ഷ�  രൂപ  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭാച്ച്ട്ട്ല്ല.  2ണ്ട�  ലാഭാ+7	കുന്നതു  വകെര  21,65,355  രൂപയുകെP
കെചലാവുംതീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  എ�.എല്.  എ  2ണ്ട�  ലാഭാ+7	ക്കുന്നതീന�
അPയംന്തരനPപP�ള്  സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  എ�.എല്.എ  2ണ്ട�
ലാഭാക്ക	കെതീ  നര്മ്മ്യു	ണ്പ്രവ �Q  ഏകെറ്റ്ടുQതീനും�  �ര	റു�	രകെന
ഏല്പ്പ്ച്ച്തീനും� വശാ|�രണ്വും� ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-54-4 ബ	ബു ജിഗജിJവന് റി	� yത്രംവ	സം� കേയം	ജിന -
കേ�ന്ദ്രസംഹി	യംപദ്ധതീപ്ര�	ര� പട്ട്�ജി	തീ -പട്ട്�വര്ഗ്ഗ കെപണ്കുട്ട്�ള് 
ക്ക	യുള്ളാ കേപ	സ്റ്റം�കെ7O�� കേഹി	സ്റ്റംല് നര്മ്മ്യു	ണ്� -89,34,993/- രൂപയുകെP

കെചലാവുംതീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

2യംല് നമ്പര് A4  1295/14 –

�ര	ര് നമ്പര് -65/15-16

�ര	റു�	രന് -ശ്രീJ P.വജിയംകു7	ര്
എസ്റ്റംകേ7റ്റ്� തു� -200 ലാക്ഷ�
സം.ഉ (ആര്.P) നമ്പര്.1412/2015/പജി.പവ.വ.വ./9.9.2015

കേ7ല്പ്രവൃQക്ക�  200  ലാക്ഷ�  രൂപ  2ണ്ട�  അകേലാ	കേക്കഷിന്
ഉണ്ട	യംരുന്നതീല്  100  ലാക്ഷ�  രൂപ  എ .ഡിബ്ളÊ.സം3-6210/14/13.6.2016
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ഉQരവ�  പ്ര�	ര�  ലാഭാ+7	യംട്ടുണ്ട�.  ഇലാക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃQ  ഉള്കെപ്പ്കെP
1,89,34,993  /-  രൂപയുകെP  പ്രവൃQ  കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജില്
14.12.2018 ന�  (അളവും  പുസ്ത��  5069  പ്ര�	ര�  )പൂര്Qയം	ക്കയം	ക്കു�യു�,
18.2.19 ന�  കൈ2നല്  ബല്  നല്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�  (കെചക്ക�  നമ്പര്
0154243 /18.2.19)  പട്ട്�ജി	തീ വ�സംനവകുപ്പ്�   ഡിയംറിക്ടറുകെP  13.6.16, 7.5.18
എന്നJ  തീJയംതീ�ളകെലാ  എ.ഡിബ്ളയു.സം  36210/14  നമ്പര് നPപPക്ര7ങ്ങള്
പ്ര�	ര�  യംഥാ	ക്ര7�  60,00,000  /-രൂപയു�,  23,34,993/-രൂപയു�  കൂP  ആകെ�
83,34,993/-  രൂപ  കെപ	തു7ര	രQ�  വകുപ്പ്�  ചJ2�  എ ഞ്ചിനJയംർ  ഇ-Oഷിറി
സം�വധാ	ന�  വഴി  ��പ�.കേO	ളര്ക്ക�  ലാഭാ+7	ക്കുവ	ന്
ഉQരവ	യംരുന്നുകെവങ്കിലും�  ന	ളതുവകെരയം	യം  തു�  ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.
പ്രവൃQയംനQല്  ബ	ക്ക  ലാഭാക്കുവ	നുംള്ളാ  തു�യ്ക്ക്	യം  27.2.2020  ന�
�QPപ	P�  നPQയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലും�  (ജിഎ/ഡി2/4556/2014)  തു�
ന	ളതുവകെരയം	യം  ലാഭാ+7	യംട്ട്ല്ല.  പട്ട്�ജി	തീ  വ�സംന  വകുപ്പ്ല്  നന്ന�
ബ	ക്ക  തു�  89,34,993/-  ലാഭാ+7	കുന്നതീന�  അPയംന്തര  നPപP�ള്
സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കേപ	സ്റ്റം� കെ7Oക്ക� കേഹി	സ്റിറിലാകെന്റ് നര്മ്മ്യു	ണ്Qന�
7തീയം	യം  സം	മ്പQ�  അനും7തീയംല്ല	കെതീ  89,34,993/-രൂപ  അധാ�7	യം
കെചലാവഴിച്ച്തീന�  വശാ|J�രണ്വും�  ലാഭാ+7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  89,34,993/-
രൂപയുകെP കെചലാവുംതീPസ്സ്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-55 എഞ്ചിനJയംറി�ഗ� ഡിവഷിന്, തീവനൂര്

1-4-55-1 ബറ്റു7ന� ഉയംര്ന്ന നരക്ക� നല്�- അധാ�കെചലാവ� 29456.17/- രൂപ
നര	�രക്കുന്നു.

  

2യംല് നമ്പര് EE/351/2017

പ്രവൃQയുകെP കേപര� റിJ സംര്കേ2സം�ഗ� ഓ2� എക്സിസ്റ്റം�ഗ� കേറി	ഡി� അറ്റ്�
ആര്.എ.ആര്.എസം� പട്ട്	മ്പ

കൈ2നല് ബല് തു� 4,14,401/-

കെചക്ക� നമ്പര് /തീJയംതീ. 675302/10-04-2018

എ�. ബുക്ക� നമ്പര് 6252

ഈ പ്രവൃQയുകെP എസ്റ്റംകേ7റ്റ്ല് ഇന� 9 ആയം 'Providing 20 mm chipping
carpet over WBM surface.......’എന്ന പ്രവൃQ ഉള്കെപ്പ്ടുQയംട്ടുണ്ട�.  ഇതീന�
അPസ്ഥാ	ന7	യം  Observed data-യംല്  (od no.253-17-18)            ഉള്
കെപ്പ്ടുQയം ബറ്റു7ന്  grade PMB-40  ആണ്�.  ഇതീകെന്റ് നരക്ക� Pകെണ്ണ	ന്നന�
38550/- രൂപയം	ണ്� (DAR code.no.0312). എന്ന	ല് കൈ2നല് ബല്ലകെന	പ്പ്�
സം7ര്പ്പ്ച്ച് P	റികെന്റ് ഇന്കേവ	യംസം� പ്ര�	ര� ഈ               പ്രവര്Qയംല്
ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�  Bitumen VG-30  ആണ്�.  ഇതീകെന്റ് നരക്ക� Pകെണ്ണ	ന്നന�
30516  രൂപയം	ണ്�  (DAR  ഐറ്റ്�  കേ�	ഡി�.7309).  നരക്കു�ളകെലാ  ഈ
വ+തീ+	സം� മൂലാ� ഇന� 9  പ്ര�	രമുള്ളാ പ്രവൃQയ്ക്ക്� അനുംവ|ച്ച് നരക്ക�   അര്
ഹി7	യംതീകേനക്ക	ള് ഉയംര്ന്നതീ	ണ്�. വശാ|വവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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അനുംവ|ച്ച് നരക്ക�(Observed data ന�.od no.253-17-18)
അര്

ഹി7	യം
നരക്ക�

കേ�	ഡി� വശാ|വവര� യൂണ്റ്റ്� അളവ�
നരക്ക�
(രൂപ)

തു�
(രൂപ)

തു�
(രൂപ)

0318 കേ�യംര് |വസം� 0.00120 407.00 0.49 0.49

0003
ഹിയംര് ച	ര്ജിസം� ഓ2�
ഡിJസംല് കേറി	ഡി� കേറി	ളര്

|വസം� 0.00120 2200.00 2.64 2.64

0008
ഹിയംര് ച	ര്ജിസം� ഓ2� ബ	ര്

ബര് ഗ്രിJന്, കൈ2യം�ഗ�,
7ക്സി�ഗ� പ്ലാ	ന്റ്�

|വസം� 0.00120 7700.00 9.24 9.24

എ�.ആര്
ഹിയംര് ഓ2� വJല്

ബ	കേര	സം�
|വസം� 0.00360 50.00 0.18 0.18

1235 ഡിJസംല് ഓയംല് ലാറ്റ്ര് 0.02200 46.55 1.02 1.02

1235 ഡിJസംല് ഓയംല് ലാറ്റ്ര് 0.04000 46.55 1.86 1.86

0771 കെ�കേറി	സംന് ഓയംല് ലാറ്റ്ര് 0.10800 45.00 4.86 4.86

0771 കെ�കേറി	സംന് ഓയംല് ലാറ്റ്ര് 0.11500 45.00 5.18 5.18

0115 കൂലാ |വസം� 0.07500 368.00 27.60 27.60

0115 കൂലാ |വസം� 0.03000 368.00 11.04 11.04

0312
ബറ്റുകെ7ന് കേഗ്രിഡി� പ.എ�.ബ-

40
Pണ് 0.00291 38550.00 112.18 -----

7309
കേപവ�ഗ� അസ്ഫ	ള്ട്ട്� വ.ജി-

30
Pണ് 0.00291 30516.00 ------- 88.80

ആകെ� 176.29 152.91

വ	ട്ട്ര് ച	ര്ജിസം� @1% 1.76 1.52

സം.പ.ഒ.എച്ച്� @15% 26.71 23.16

കേ�	സ്റ്റം� കേ2	ര് വണ് ×mയംര്7Jറ്റ്ര് 204.75 177.59

കേ�	സ്റ്റം� ഇന്ഡിക്സി� @37.25% 76.19 66.15

ആകെ� കേ�	സ്റ്റം� ഇന്ഡിക്സി�
280.94 243.74

എന്ന	ല്  നരക്കകെലാ  ഈ  വ+തീ+	സം�  �ണ്ക്കകെലാടുക്ക	കെതീയം	ണ്�
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കൈ2നല് ബല് തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുളളതീ�  ആയംതീന	ല് ഈ പ്രവര്Qയംല്
അര്ഹി7	യംതീലും�  അധാ�7	യം  29456/-  രൂപ  നല്�യംട്ടുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

എസ്റ്റംകേ7
റ്റ്� ഇന�.
നമ്പര്.

ആകെ�
പ്രവൃQയുകെP

അളവ�

അനുംവ|ച്ച്
പ്രവൃQ മൂലാ+�

(രൂപ)

അര്ഹി7	യം
പ്രവൃQ മൂലാ+�

(രൂപ)

വ+തീ+	
സം�

(രൂപ)

കെPണ്ടര്
വ+തീ+	സം�
(രൂപ) (+/-)

കൂടുതീല്
നല്�യം

തു�
(രൂപ)

9

889.60
×mയംര് 7Jറ്റ്ര്
(എ�.ബുക്ക�.

കേപജി� ന�.20)

2,49,924.22
(889.6@280.94)

2,16,831.11
(889.6@243.74)

33093.11
-3636.93
(-10.99%)

29456.17

കൂടുതീല് നല്�യം തു� ഉQരവ	|യം	യംവരല് നന്ന� ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
ഇവരുകെP കേപരുവവര� ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

(i)കൈ2നല് ബല് തീയ്യാ	റി	ക്കയം ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന്.  ശ്രീJ.7	തീ¡സം�.എ�.�ഴിക്കൂട്ട്�,
അസം.എ ന്ജിനJയംര്-1, എഞ്ചി.ഡിവഷിന്,7ണ്ണുQ.

(ii)കൈ2നല്  ബല്  കേ7കെലാ	പ്പ്ട്ട്  ഉകേ|+	ഗസ്ഥാന്.  ശ്രീJ.വ.കെ�.ഗരJഷി�  കു7	ര്,
അസം.എക്സി.എ ന്ജിനJയംര്, എഞ്ചി.ഡിവഷിന്,7ണ്ണുQ.

1-4-55-2 �ളയുപ�രണ്ങ്ങൾ വ	ങ്ങൽ - കെPന്റ്ർ നPപP�ൾ സംmJ�രച്ച്ല്ല

2യംല് നമ്പര് EE/71/18

കേപ്ര	ജിക്ട� 
അകേഗ്രി	 ടൂറിസം� കേപ്ര	ജിക്ട� - ആനക്കയം� 
�	ർഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQല് കുട്ട്�ളുകെP �ളസ്ഥാലാവും� 
നPവഴിയു� നര്മ്മ്യുക്കല്.

ബല് തു� 6,90,407/-

കെചക്ക� നമ്പര്
/തീJയംതീ. 675306/19-04-2018

സം. ബ. വ. നമ്പര്/
തീJയംതീ

09/04-18. 19/04/2018
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ആനക്കയം�  �	ർഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രQകെലാ  അകേഗ്രി	  ടൂറിസം�
കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭാ	ഗ7	യം  കുട്ട്�ളുകെP  �ളസ്ഥാലാQ�  �ളയുപ�രണ്ങ്ങൾ
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീകേലാക്ക�  7  ലാക്ഷ� രൂപ അPങ്കിലുംള്ളാ വ	ങ്ങലും� സം�സ്ഥാ	പനവും�
എന്ന പ്രവൃQ തീവനൂര് ഡിവഷികെന്റ് 7ര	7Q� പദ്ധതീയംൽ  ഉള്കെപ്പ്ടുQ,
7ണ്ണുQ എഞ്ചിനയംറി�ഗ� സംബ്ഡിവഷിൻ മുകേഖന �mകേട്ട്ഷിൻ നPപP പ്ര�	ര�
നർവ്വഹിണ്�  നPQയംട്ടുണ്ട�.  മൂന്നുവJതീ�  ഉപ�രണ്ങ്ങൾക്ക�  യംഥാ	ക്ര7�
4,5,6/17-18  /nil/  02/2018  നമ്പറു�ള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  മൂന്നു  കേന	ട്ട്Jസു�ൾ
പ്ര�	ര7	ണ്� �mകേട്ട്ഷിൻ ക്ഷണ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�. �mകേട്ട്ഷിൻ അ�ഗJ�രച്ച് ഏയ്ജി�-
ലാസ്സ്�  എന്റ്ർകെPയംൻകെ7ന്റ്�,  കെ�	ച്ച്  എന്ന  സ്ഥാ	പനQന�  മൂന്ന�
ഇൻകേവ	യംസു�ള് പ്ര�	ര� യംഥാ	ക്ര7�  270,000/-  രൂപയു� 162,000/-  രൂപയു�
258,407/-  രൂപയു� കൂP കെ7	Q� 690,407/-  രൂപ കൈ�7	റു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
2013-കെലാ കേ�രള കേസ്റ്റം	ര് പര്കേച്ച്സം� 7	നmല് ഖണ്ഡി� 7.7 പ്ര�	ര� ഒരു ലാക്ഷ�
രൂപയ്ക്കു  മു�ളലുംള്ളാ  വ	ങ്ങലും�ളല്  കെPന്റ്ര്  നPപP�ള	ണ്�
സംmJ�രയ്കേക്കണ്ടകെതീന്നരകെക്ക  ,  ഏഴി�  ലാക്ഷകേQ	ള�  രൂപയുകെP  വ	ങ്ങൽ
�mകേട്ട്ഷിൻ  മുകേഖനയം	ണ്�  നPപ്പ്	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്
പ്ര�	രമുള്ളാ  നPപP�ളല്  നന്ന�  വ+തീചലായ്ക്കുന്നതീനുംണ്ട	യം
�	രണ്കെ7കെന്തന്ന� വ+ക്ത7	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. ഭാ	വയംകെലാ വ	ങ്ങലും�ളല് കേസ്റ്റം	ര്
പര്കേച്ച്സം�  7	നmല്  പ്ര�	രമുള്ളാ  നPപPക്ര7ങ്ങള്  അനുംവര്Qയ്ക്കുന്നതീന�
പ്രകേതീ+�� ശ്രീദ്ധകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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ഭാ	ഗ�  2

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  2ണ്ട�  -  വരവനQല്  വന്ന  വ+ക്ത7	യം  നഷ്ടം�,  കുറിവ�
എന്നവയുകെP വവരങ്ങള്

- പര	7ര്ശാങ്ങളല്ല -
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ഭാ	ഗ�  3

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 2ണ്ട� - കെചലാവനQല് വന്ന വ+ക്ത7	യം നഷ്ടംQകെന്റ്
വവരങ്ങള്

3-1  പരJക്ഷ നPQപ്പ്� - യു.ജി.സം അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ�
നല്കുന്നതീ� 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ� - 8,51,699/- തീരകെ�

ഈP	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2018-19  വര്ഷികെQ  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ
കേ�	കേളജു�ളകെലാ  കെറിഗുലാര്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയം�,
കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്  എന്നവയു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  8,51,699/-  രൂപ
അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  യു.ജി.സം  7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�
വരുദ്ധ7	ണ്�.  ഭാരണ്പരവും�  അക്ക	|7�വും7	യം  ഗുണ്നലാവ	ര�
കെ7ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  യു.ജി.സം  �	ലാ	�	ലാങ്ങളല്  വവധാ
7	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നര്കേÚശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 1998 കെലാ യു.ജി.സം കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന� (F3-
1/94(Ps)/1998  dated  24-12-1998)  അനുംസംരണ്7	യം  പരഷ്കരണ്ങ്ങള്
കേ�രളQകെലാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  1996  ജിനുംവര  1  മുതീല്
മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ+കേQ	കെP  ബ	ധാ�7	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  കേ�രള  സംര്ക്ക	ര്
ഉQരവറിക്കു�യുണ്ട	യം  (ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്(സം)  വകുപ്പ്�  ജി  ഒപ
നമ്പര്.171/99/എച്ച്�.  എജു./  21-12-1999).  ഈ  ഉQരവും  പ്ര�	ര�
പരJക്ഷ	കേജി	ലാ�ള്  ഔകേ|+	ഗ�  ചു7തീലായുകെP  ഭാ	ഗ7	കെണ്ന്ന�
വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കൂP	കെതീ ഇതീ� കെപര്കേ2	7ന്സം� അകൈപ്രസംല് റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്കെന്റ് ഭാ	ഗ� കൂPയം	ണ്�.  കേ�രള സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2001  കെലാ ഉQരവ� പ്ര�	ര�
(ജി.  ഒ. (പ)  നമ്പര്  - 5/2001/എച്ച്�.  എജു./03 01-2001/  – ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്
വകുപ്പ്�   )  കെറിഗുലാര്  വ|+	ര്ത്ഥ�ളുകെP  പരJക്ഷ	  നPQപ്പ്�,  പരJക്ഷ	കേപപ്പ്ര്
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പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള  കെ×യംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അധാ+	പ�രുകെP
ഡി¡ട്ട്യുകെP അവഭാ	ജി+ ഘP�7	കെണ്ന്നു� ആയംതീന	യം പ്രകേതീ+� പ്രതീ2ലാ�
നല്�	ന് പ	Pകെല്ലന്നു� വ+ക്ത7	ക്കയംട്ടുണ്ട�. 2010 കെലാ യു.ജി.സം കെറിഗുകേലാഷിന്
സംകെലാ കേ�	ഡി� ഓ2� കെപ്ര	2ണ്ല് എQക്സി�  (F3-1/2009 dated 30.06.2010
ഖണ്ഡി�  17.0-I(VII))  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെPയു�  അനുംബന്ധി
കേ�	കേളജു�ളുകെPയു�  പരJക്ഷ	നPQപ്പ്�,  കേ7ല്കേന	ട്ട്�,  ഇന്വജികേലാഷിന്,
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�  എന്നവ  അദ്ധ+	പ�രുകെP  ഉQരവ	|Q7	ണ്�.   കേ�രള
സംര്ക്ക	ര് ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്(സം) വകുപ്പ്� ജി ഒ(ആര് P) നമ്പര്.1260/2018/
എച്ച്�. എജു/ 26-6-18 ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച് പര	7ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉQരവ� നമ്പര് Acad/E1/10826/2016/9-3-17
പ്ര�	ര� ഉQരകേപപ്പ്ര് മൂലാ+നര്ണ്ണയം�, കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്, കേ�	-ഓര്
ഡികേനഷിന്  എന്നവയ്ക്ക്	യം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്കു�,
അല്ല	Qവര്ക്കു�  നല്കേ�ണ്ട  പ്രതീ2ലാലാQകെന്റ്  നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
പരJക്ഷനPQപ്പു7	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വവധാ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംലാല് തീകെന്നയുള്ളാ യു.ജി.സം  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ�
നല്�	നുംള്ളാ ഈ ഉQരവ� കേ7ല് 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	ണ്�. 2018-19
വര്ഷിQല്  ഇQരQല്  പ്രതീ2ലാ�  നല്�യംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെP കെ�	ടുക്കുന്നു.

പട്ട്� 1

ക്ര7
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്,
കെചക്ക� നമ്പര്

ശാJര്ഷി�� തു� റി7	ര്ക്സി�

1
0068/05-

2018/594643/25-5-
18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

65844

ബ കെPക്ക�,  ബ എസം� സം അഗ്രി.  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്
ക്കുള്ളാ  കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  ഉQരകേപപ്പ്ര്
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�.  ആകെ�  83  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക	യം
1,24,095/-രൂപ  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീല്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  പുറിത്തുനന്നുള്ളാ  38  അദ്ധ+	പ�ര്
ക്ക� നല്�യം കേവതീന� കുറിച്ചുള്ളാ തു�.

2
0090/7-

18/125477/2-8-18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

56950 ബ എസം� സം അഗ്രി.കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്.

3
0111/09-

18/268037/12-9-18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

32751 ബ എസം� സം അഗ്രി.കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്.
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4
0076/10-

18/268181/17-10-
2018

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

12727
ബ  കെPക്ക�,  ബ  എസം�  സം  വ|+	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ
കേച	|+കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  ഉQരകേപപ്പ്ര്
മൂലാ+നര്ണ്ണയം�.

5
0070/6-

18/594722/22-6-18

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

3,23,990

കേ�ന്ദ്രJകൃതീ  മൂലാ+നര്ണ്ണയം�(21-06-18  മുതീല്  30-06-
18) - ആകെ� നല്�യം 4,82,000/- രൂപയംല് �	ര്
ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�
ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയംQന�  നല്�യം
കേവതീന�(94000+118740+91750+5050+3300+11150).

6
0127/3-

19/385175/28-3-19

0029
കേന	ണ്
പ്ലാ	ന്

15087
ബ കെPക്ക�, ബ എസം� സം അഗ്രി. വ|+	ര്ത്ഥ�ള്
ക്കുള്ളാ കേച	|+കേപപ്പ്ര് തീയ്യാ	റി	ക്കല്

7
0002/0003/0004/11
-18/690786/02-11-

2018

5200
ഡിവലാപ്പ്�

കെ7ന്റ്�
ഗ്രി	ന്റ്�

344350

കേ�ന്ദ്രJകൃതീ മൂലാ+നര്ണ്ണയം�(29-10-18 മുതീല് 07-11-18)
- ആകെ� നല്�യം 5,27,955/- രൂപയംല് �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  അദ്ധ+	പ�ര്ക്ക�
ഉQരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ+നര്ണ്ണയംQന�  നല്�യം
കേവതീന� (1,28,870+1,13,550+1,01,930).

ആകെ� 8,51,699

 യു. ജി. സം 7	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ7	യം ഈ ഇനQല്  കൈ�പ്പ്റ്റ്യം
തു�  അതീതീ�  അദ്ധ+	പ�രല്   ഈP	ക്ക	നുംള്ളാ  നPപP�ള്     സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംmJ�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

ഉQരവ	|യം	യം ഉകേ|+	ഗസ്ഥാര്

പട്ട്� 2

കേപര� �	ലായംളവ� തീസ്ത�, വലാ	സം� ഈP	കേക്കണ്ട
തു�

വശാ|	�ശാ
ങ്ങള്

ശ്രീJ7തീ.
ഡി	ലാ�
ഇ.കെ�

01-04-2018
മുതീല്

11-07-2018

അസംസ്റ്റംന്റ്� ��പ�.കേO	ളര്
(ഡി.ഡി&എ),

കേ�രള	 �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	

ആസ്ഥാ	ന�, കെവള്ളാ	നക്കര

3,89,834/-
പട്ട്� 1 കെലാ
ക്ര7 നമ്പര്

1,5

ശ്രീJ7തീ.
പ്രലാJ7 പJറ്റ്ര്.

23-07-2018
മുതീല്

അസംസ്റ്റംന്റ്� ��പ�.കേO	ളര്
(ഡി.ഡി&എ),

1,02,428/- പട്ട്� 1 കെലാ
ക്ര7 നമ്പര്
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സം 27-10-2018
കേ�രള	 �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	

ആസ്ഥാ	ന�, കെവള്ളാ	നക്കര
2,3,4

 ശ്രീJ. കേP	ണ്
പ.ഡി

29-10-2018
മുതീല്

08-02-2019

അസംസ്റ്റംന്റ്� ��പ�.കേO	ളര്
(ഡി.ഡി&എ),

കേ�രള	 �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	

ആസ്ഥാ	ന�, കെവള്ളാ	നക്കര

3,44,350/-
പട്ട്� 1 കെലാ
ക്ര7 നമ്പര്

7

ശ്രീJ7തീ.
അനതീ

കേഗ	പ	ല്

11-02-2019
മുതീല്

30-04-2019

അസംസ്റ്റംന്റ്� ��പ�.കേO	ളര്
(ഡി.ഡി&എ),

കേ�രള	 �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	

ആസ്ഥാ	ന�, കെവള്ളാ	നക്കര

15,087/-
പട്ട്� 1 കെലാ
ക്ര7 നമ്പര്

6

8,51,699/-
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ഭാ	ഗ� 4
ഓഡിറ്റ്� പ്രതീ+വകേലാ	�ന�

4-1 ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്�  2018-2019

ഓ ഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്ന� പരഗണ്ക്കുന്ന വരവനങ്ങള്
തു�

(രൂപ)

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 35,96,32,695.28

2Jസം� വരു7	ന� 6,35,80,951.20

കേ�	കേളജു�ളല് നന്നുള്ളാ വരു7	ന� 1,20,95,814

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വസ്തുവ��ളല് 
നന്നുള്ളാ വരു7	ന� 97006921.87

7സംകേലാനയംസം� 2,56,590

ആകെ� 53,25,72,972.35

ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്� 1% 53,25,730

2018-2019 ല് ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്� �ണ്ക്ക	ക്ക	ന് 
പരഗണ്ക്കുന്ന തു� 53,25,72,972.35

2018-2019 വര്ഷികെQ ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്�
53,25,730

31-03-2018 ല് ഒടുക്ക	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്�
ച	ര്ജ്ജ്� 2,51,79,304

തീന്വര്ഷി� ഒടുക്കയം ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്� ഇല്ല

31-03-2019 ല് ഒടുക്ക	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്�
ച	ര്ജ്ജ്� 3,05,05,034/-
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അPവ	ക്ക	നുംള്ളാ ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്കെന്റ്  വര്ഷി� തീരച്ചുള്ളാ വവരങ്ങള് 

വര്ഷി� 
ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജ്�/കുPശ്ശി�

(രൂപ)

2014-2015 വകെര 93,11,484

2015-2016 52,98,554

2016-2017 51,20,218

2017-2018 54,49,048

2018-2019 53,25,730

ആകെ� 3,05,05,034/-

ഈ തു� " 0070-other Administrative Charges, 60-other receipts, 110-fee for
government audit,  93-audit  charge for kerala Agricultural  University  ” എന്ന
കെഹിഡി� ഓ2� അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� ഒടുകേക്കണ്ടതു� ഒടുക്കു വവര� അസ്സ്ല് ചലാ	ന്
സംഹിതീ� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

4-2 ഓഡിറ്റ്� പ്രതീ+വകേലാ	�ന� 

ഓഡിറ്റ്� വര്ഷികെQ ആകെ� വരവ� (രൂപ) 465,37,42,520
ഓഡിറ്റ്� വര്ഷികെQ ആകെ� കെചലാവ� (രൂപ) 441,23,99,612
വരവനങ്ങളലുംള്ളാ നഷ്ടം�/കുറിവ� (രൂപ) 7,27,69,238
കെചലാവനങ്ങളലുംള്ളാ നഷ്ടം� / ഓഡിറ്റ്ല് 
അ�ഗJ�രക്ക	Q തു� (രൂപ)

11,99,947

ഓഡിറ്റ്ല് തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുQയം തു� (രൂപ) 2,31,34,360

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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4-2-1 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ടനുംണ്ട	യം നഷ്ടം�, ഒടുക്ക	വകേശാഷിക്കുന്ന തു�,
നര	�രച്ച്/തീPസംകെപ്പ്ടുQയം തു� എന്നവയുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്

 

ഖണ്ഡി� നമ്പര്
വരവ� നഷ്ടം�/കുറിവ�

(രൂപ)

നര	�രച്ച്
തു�

(രൂപ)

തീPസ്സ്കെപ്പ്ടുQയം
തു�

(രൂപ)

1-3-2 3,01,00,000

3-1 8,51,699

1-3-12 4,26,38,788

1-4-1-1 1,88,168

1-4-1-3 6,10,571

1-4-1-6 13,79,183

1-4-3-1 8,80,000

1-4-3-2 12,5130

1-4-3-4 10,614

1-4-3-6 1,73,270

1-4-3-7 6,23,972

1-4-5-3 27,159

1-4-6-1 24,64,587

1-4-8-1 5,60,500

1-4-9-5 2,36,964

1-4-9-7 6,43,827

1-4-11-7 87,428

1-4-12-2 89,648

1-4-17-1 79,169
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1-4-20-1 55,125

1-4-20-2 1,31,640

1-4-22-2 6,23,236

1-4-26-1 2,49,375

1-4-27-1 66,750

1-4-32-1 7,689

1-4-36-2 30,762

1-4-37-2 3816

1-4-45-1 17,850

1-4-45-3(iii) 40,500

1-4-45-5 7,84,000

1-4-46-1 7500

1-4-47-1 30,450

1-4-49-5 2,16,716

1-4-50-7 18,95,435

1-4-53-1 1,67,350

1-4-54-3 21,65,355

1-4-54-4 89,34,993

1-4-55-1 29,456

ആകെ� 7,27,69,238 11,99,947 2,31,34,360
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4  3  – തീJര്പ്പ്	ക്ക	നവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെP എണ്ണ�

2019-20 വര്ഷിQകെലാ ഈ �	ര+	ലായംQകെലാ ഭാരണ് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
പ്ര�	ര�(കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)ജി1   551/20/11-09-2020)–
2019-20  വര്ഷി	ര�ഭാQല്  തീJര്പ്പ്	ക്ക	നവകേശാഷിച്ച്രുന്ന
ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെP എണ്ണ�

24

2019-20 വര്ഷിQല് പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� എണ്ണ�

കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1 - 646/19/30-08-2019 01

തീJര്പ്പ്	ക്ക	നവകേശാഷിക്കുന്ന ആകെ� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെP എണ്ണ� 25

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 1

വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് 2018-2019

വരവുംകെചലാവും സം�ക്ഷപ്തി�

Head of Account
Actual

Receipts
(Rs)

Revised BE
(Rs)

(+)
Increase/

(-)
Decrease

(Rs)
Non-Plan Schemes

Statutory Grant from Govt. Non-Plan 3380963000 3404063000 -23100000
Total 3380963000 3404063000 -23100000

Plan Schemes

Plan grant from Agricultural Department
(General) 150000000 625000000

-
47500000

0

Plan grant from Agricultural Department
(Project specific) 0 200000000

-
20000000

0

Total 150000000 825000000
-

67500000
0

EAP Projects
ICAR Projects - 100 percent 212602148 13875000 198727148

ICAR Co-ordinated Projects 165259685 0 16525968
5

ICAR Revolving Fund 1600000 0 1600000
Other Externally Aided Projects 123028700 200000000 -76971300

Gok Project Specific Assistance(PLAN) 31075000 0 31075000

Total 533565533 213875000 31969053
3

Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 83253114 106450000 -23196886
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KAU Revolving Fund 184143437 229050000 -
44906563

OEAP Revolving Fund 90636144 100100000 -9463856

Total 358032695 435600000 -
77567305

Internal Receipt
FEES 63580951 113472500 -49891549

COLLEGE PROPERTIES 12095814 28810200 -16714386
UNIVERSITY PROPERTIES 97006921 168167500 -71160579

RECEIPTS FROM SCHEMES SPONSORED
BY ICAR & OTHER AGENCIES

0 300000 -300000

INTERESTS 55413401 114569600 -59156199

MISCELLANEOUS 256590 107546600 -
107290010

PENSION 1871339 7000000 -5128661
CHEQUE FORFIT 956275 0 956275

Total 231181291 539866400
-

30868510
9

SUMMARY
Non-Plan Schemes 3380963000 3404063000 -23100000

Plan Schemes 150000000 825000000
-

67500000
0

EAP Projects 533565533 213875000 31969053
3

Revolving Fund 358032695 435600000 -
77567305

Internal Receipt 231181291 539866400
-

30868510
9

Total 4653742519 5418404400 -
764661881
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Head of Account Actual
Expenditure

Revised BE (+) Increase/
(-) Decrease

10 Management and Administration
Non-Plan Schemes 205422785 274368200 68945415

Plan Schemes 277775 400700 122925
Other Externally Aided Projects 24557203 24966000 408797

Total 230257763 299734900 69477137
11 Additional Suspense Fund

Non-Plan Schemes 156865388 356400000 199534612
Total 156865388 356400000 199534612

20 Library (20 to 29) Education)
Non-Plan Schemes 36177330 42867000 6689670

Plan Schemes 0 30016300 30016300
Total 36177330 72883300 36705970

21 Agricultural Education
Non-Plan Schemes 557827892 652328500 94500608

Plan Schemes 28482875 38047500 9564625
ICAR Projects - 100 percent 93208141 89756400 -3451741

Other Externally Aided Projects 6225082 7253500 1028418
Total 685743990 787385900 101641910

22 Co-operation & Banking Education
Non-Plan Schemes 41061998 54230000 13168002

Plan Schemes 276478 1033000 756522
Total 41338476 55263000 13924524

23 Forestry Education
Non-Plan Schemes 37662557 48678200 11015643

Plan Schemes 1869265 4517000 2647735
ICAR Projects - 100 percent 3100000 3100000 0

Total 42631822 56295200 13663378
24 Agricultural Engineering Education

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



415

Non-Plan Schemes 79274040 90420000 11145960
Plan Schemes 539178 3137000 2597822

ICAR Projects - 100 percent 3400000 3600000 200000
Total 83213218 97157000 13943782

26 Veterinary Education
ICAR Projects - 100 percent 2270598 2500000 229402

Total 2270598 2500000 229402
28 D.S.W.

Non-Plan Schemes 3239264 5635000 2395736
Plan Schemes 1806881 2105900 299019

Other Externally Aided Projects 309922 388500 78578
Total 5356067 8129400 2773333

30 D.O.R.(30 to 39 Research)
Non-Plan Schemes 25024991 34058000 9033009

Plan Schemes 0 300000000 300000000
ICAR Projects - 100 percent 602450 55000000 54397550

Other Externally Aided Projects 2731748 3000000 268252
Total 28359189 392058000 363698811

31 Agricultural Research
Non-Plan Schemes 623657761 684589200 60931439

Plan Schemes 54919876 75939400 21019524
ICAR Projects - 100 percent 14056681 14266600 209919
ICAR Co-ordinated Projects 157476126 192940500 35464374

Other Externally Aided Projects 65197092 294624000 229426908
Gok Project Specific
Assistance(PLAN)

55037838 86634800 31596962

Total 970345374 1348994500 378649126
33 Forestry Research

ICAR Co-ordinated Projects 5518320 9288000 3769680
Total 5518320 9288000 3769680

34 Agricultural Engineering Research
ICAR Co-ordinated Projects 4186015 5600000 1413985

Total 4186015 5600000 1413985
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40 Extension (40 to 49 Extension)
Non-Plan Schemes 70841220 84871000 14029780

Plan Schemes 33805786 299185100 265379314
ICAR Projects - 100 percent 81596716 79898000 -1698716

Other Externally Aided Projects 22007901 39527100 17519199
Gok Project Specific
Assistance(PLAN)

1410415 2900000 1489585

Total 209662038 506381200 296719162
50 Civil Works( 50 to 59 Enginerring

wings)
Non-Plan Schemes 101337959 113906600 12568641

Plan Schemes 33274223 302764800 269490577
Other Externally Aided Projects 3330308 6511100 3180792

Total 137942490 423182500 285240010
60 Estate

Non-Plan Schemes 2283189 2868000 584811
Total 2283189 2868000 584811

65 Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 64410347 86557000 22146653
KAU Revolving Fund 132296768 166311500 34014732

OEAP Revolving Fund 73112007 79575000 6462993
Total 269819122 332443500 62624378

70 E-Governance & ICT
Non-Plan Schemes 5579589 7075000 1495411

Plan Schemes 830612 9351800 8521188
Total 6410201 16426800 10016599

92 Pension & Compensation
Non-Plan Schemes 1483760650 1910000000 426239350

Total 1483760650 1910000000 426239350
99 Other Expense

SERVICE CHARGES 6317925.81 0 0
AUDIT RECOVERY [EXP] 10000 0 0

OVER PAYMENT 11549 0 0
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RELEASING OVER PAYMENT 22817 0 0
REFUND OF FEES 721833 0 0

MERIT AWARD 3328 0 0
RE-DRAWAL OF DD CANCELLED 254800 0 0
STUDENT AMENITIES( INTERNAL ) 2232427 0 0

BANK CHARGES 497002.44 0 0
E-GRANTZ ABLC ALLOWANCE 174167 0 0
INCOME TAX (IT) DEDUCTED BY

BANK
12523 0 0

Total 10258372.25 0 0
SUMMARY

Non-Plan Schemes 3430016613 4362294700 932278087
Plan Schemes 156082949 1066498500 910415551

ICAR Projects - 100 percent 198234586 248121000 49886414
ICAR Co-ordinated Projects 167180461 207828500 40648039

ICAR Revolving Fund 64410347 86557000 22146653
Other Externally Aided Projects 124359256 376270200 251910944

KAU Revolving Fund 132296768 166311500 34014732
OEAP Revolving Fund 73112007 79575000 6462993
Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 56448253 89534800 33086547

Other Expense 10258372.25 0 0

Total 4412399612.25 6682991200 2280849960

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 2

പദ്ധതീ ധാനസംഹി	യം� - 2018-2019
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പ

ര്
ഉQരവ� നമ്പര്/തീJയംതീ

തു�
(രൂപ)

വരവ� വന്ന
തീJയംതീ

1.

സം.ഉ.(Rt)നമ്പര്.1196/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ 11-12-18
Erratum order

ഒഴിവ	ക്കയം ഉQരവ� സം.ഉ.(Rt)നമ്പര്.1197/2018/
അഗ്രി. തീJയംതീ. 12.12.18 15,00,00,000

22-01-19(10
കേ�	P)

05-02-19 (5
കേ�	P)

പദ്ധതീകേയംതീര ധാനസംഹി	യം�  2018  2019–

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പ
ര്.

ഉQരവകെന്റ് നമ്പറു� തീJയംതീയു� തു�
(രൂപ)

വരവ� വന്ന
തീJയംതീ

1 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.398/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
27.04.2018 28,37,00,000 28.04.2018

2 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.484/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
29.05.2018

28,37,00,000 30.05.2018

3 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.629/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
28.06.2018 28,37,00,000 29.06.2018

4 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.754/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ 28,37,00,000 30.07.2018
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26.07.2018

5 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.865/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
19.08.2018

28,37,00,000 20.08.2018

6 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.977/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
28.09.2018 28,37,00,000 29.09.2018

7 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.1067/2018/അഗ്രി.
തീJയംതീ 29.10.2018

28,37,00,000 30.10.2018

8 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.1154/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
23.11.2018 28,37,00,000 29.11.2018

9 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.1266/2018/അഗ്രി.
തീJയംതീ 26.12.2018

28,37,00,000 28.12.2018

10 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.92/2019/അഗ്രി. തീJയംതീ
25.01.2019 28,37,00,000 31.01.2019

11

സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.194/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ
25.02.2019

ഒഴിവ	ക്കയം ഉQരവ�
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.1196/2018/അഗ്രി. തീJയംതീ

11-12-18

26,06,00,000 28.02.2019

12 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.280/2019/അഗ്രി. തീJയംതീ
20.03.2019 28,33,63,000 25.03.2019

ആകെ� 338,09,63,000/-

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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അനുംബന്ധി� : 3
ഐ. സം. എ.ആര്  ധാനസംഹി	യം� (100%)

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര് കേസ്റ്റംഷിന് പദ്ധതീ തു�

(രൂപ)

1
100-കെ� എ യു കെസംന്

Oല്

40007 Cluster Front Lie
Demonstration Programme on

Oilseeds
315,000

2 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

40008 Pre Rabi Campaign 461,393

3 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

40013 ICAR-Sub component -
Scheduled caste sub plan-

Strengthening & Development of
higher agricultural education in India

135,00,000

4 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

5151 ICAR SRF 14,84,083

5 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

5153 Library strenthening in
Agricultural Universities 50,00,000

6 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

5159 ICAR RAWE Programme 48,97,746

7 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല് 5160 NTS-ICAR 44,71,163

8
100-കെ� എ യു കെസംന്

Oല്

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

691,08,000

9 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

5221 ICAR-JRF 56,23,007

10 100-കെ� എ യു കെസംന്
Oല്

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%) 707,66,908

11 101-കെ� എ യു കെഹി ഡി�
�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

5000 Refund of unutilized grant-cost
-- terminated scheme(ICAR)

0
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12 202-കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

5151 ICAR SRF 105,000

13 202-കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

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

0

14 202-കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

5226 KAU-- - Academic -
Experiential learning programme -

COA Vellayani
44,25,000

15

203-കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേ�	 ഓപ്പ്കേറിഷിന്

,ബ	ങ്കി�ഗ�
&7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

5160 NTS-ICAR 138,400

16
205-കേ�	കേളജി� ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ

40014 ICAR-Emeritus Scientist
Scheme-Carbon & Biodiversity in the

tree based land
320,914

17
205-കേ�	കേളജി� ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ

5176 Network Project on Harvesting
Processing and value addition of

Natural Resins and Gums 
13,27,000

18
205-കേ�	കേളജി� ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ

5227 KAU- Academic - Experiential
learning programme - COF

Vellanikkara
48,70,000

19 206-കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

5151 ICAR SRF 645,000

20

253-കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	കേളജി� ഓ2�

അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എ 
ഞ്ചിനJയംറി�ഗ� 

5151 ICAR SRF 190,000

21
283-അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്

എ ഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
വകുപ്പ്�

5225 ICAR - Effect of High
Hydrostatic pressure procesing on
Textural and Nutritional Behavior of

Minimally Processed Fruits and
Vegitables 

99,25,000

22 310-ബന	ന റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്

40012 AICRP on Fruits, BRS,
Kannara-Scheduled Caste Sub

250,000
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Plan(SCSP) Component

23
325-അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്

കെ7റ്റ്കേയം	കേറി	ളജി
വകുപ്പ്�

5142 ICAR -- NICRA 108,841

24 336-എന് എ ആര് പ
(എസം� ആര്)

5137 Network project on insect
Biosystematics

588,200

25

338-കെപസ്റ്റംകൈസംഡി�
കെറിസംഡിÊ റിസംര്ച്ച്�

അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ�
(PRRAL)

45102 CSS-Monitoring of Pesticide
Residue at National Level

25,00,000

26
342-റിJജിയംനല്
അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

40011 KAU Finance AICRP on Arid
Legumes Front Line Demonstration
on Arid Legumes at RARS Pattambi

35,400

27
342-റിJജിയംനല്
അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

5006 6521-ICAR Seed Project-Seed
Prodn. in Agri.crops and Fisheries... 975,000

28
342-റിJജിയംനല്
അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 253,500

29
342-റിJജിയംനല്
അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

5222 ICAR Seed Hub - Creation of
seed Hubs for increasing indigenous

production of pulses in India
13,00,000

30 345-കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്

5199 ICAR-FLD-AICRP on rice ,
Moncompu

265,500

31 401- ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്�
ഓ2� എക്സിറ്റ്ന് ഷിന്

5107 Strengthening of Directorate of
Extension 275,502

32 405-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

40009 Swachhta Action Plan 2018-19 100,000

33 405-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5205 ICAR cluster frontline
demonstration of pulses under NFSM

for kvks
135,000

34 405-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%) 562,667
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35
407-കൃഷി വഗ+	ന്

കേ�ന്ദ്ര

40007 Cluster Front Lie
Demonstration Programme on

Oilseeds
50,000

36 407-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%)

763,167

37
408-കൃഷി വഗ+	ന്

കേ�ന്ദ്ര

5206 ICAR - ARYA Project on
Employment and Livelihood Security

for Rural Youth through
Entrepreneurship Models in

processing and Value Addition-reg 

14,08,574

38 408-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%) 497,500

39 409-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%)

788,583

40 410-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

40003 Skill Developement Training
Programme 2017-18 10,15,600

41 410-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%)

10,09,917

42 411-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%) 578,583

43
414-കൃഷി വഗ+	ന്

കേ�ന്ദ്ര

40007 Cluster Front Lie
Demonstration Programme on

Oilseeds
50,000

44 414-കൃഷി വഗ+	ന്
കേ�ന്ദ്ര

5504 കൃഷി വഗ+	ന് കേ�ന്ദ്ര (ICAR
100%)

15,17,000

ആകെ� 2126,02,148/-

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 4

ഐ.സം.എ.ആര് കേ�	-ഒ	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷിന് പദ്ധതീ
തു�

(രൂപ)

1
205-കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ

6621 AICRP on Agro Forestry
(ICAR 75-25) 88,41,000

2
206-കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്

56676 AICRP on Soil test Crop
response correlation 31,90,000

3
207-എന്റ്കേ7	ളജി വകുപ്പ്�, കേ�	കേളജി�

ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്
6684 AINP on Agriculture

Acarology 27,70,000

4
253-കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�

അഗ്രി.എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
6645 AICRP on farm implements

and machinery 39,94,002

5
253-കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�

അഗ്രി.എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
6680 AICRP on Post Harvest

Technology (ICAR 75:25) 58,00,000

6

302-എ ഐ എന് പ ഓണ് കെ7  
ഡിസംനല് ആന്റ്� അകേര	7	റ്റ്ക്

പ്ലാ	ന്റ്�സം�

6637 AICRP on Medicinal
Aromatic Plants (ICAR 75-25) 76,79,750

7
303-എ ഐ സം ആര് പ ഓണ്

കെവജി. ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്�

6634 AIC Vegetable
Improvement Project (ICAR 75-

25)
85,20,000

8
305-അകേഗ്രി	ണ്7�� റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6623 AICRP on Water

Management 102,15,000

9
309-ബകേയം	ളജിക്കല് �ണ്കേO	ള്

ഓ2� കേക്ര	പ� കെപസ്റ്റം�സം�
6635 AICRP on Biological control

of crop pests (ICAR 75-25) 21,33,000

10
310-ബന	ന റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

6624 AICRP on Tropical Fruits
(ICAR 75-25) 133,80,000

11
313-�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

6631 AICRP on Cashew (ICAR
75-25) 45,70,000

12
314-�	ര്ഡി7� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

6620 AICRP on Spices (ICAR
75%-25%) 20,23,000

13
315-ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� 2	7�ഗ� സംസ്റ്റം�

റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
6639 AICRP on cropping pattern

(ICAR 75-25) 52,39,000

14
316-�	ഡ്ബരJസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�

കേപ്ര	ജിക്ട�
50000 AICRP on Palms

Voluntary Centre at Cocoa
244,000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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Research centre Vellanikkara

15
318-ഇ സം എ2� യൂണ്റ്റ്�ഇ സം എ2�

യൂണ്റ്റ്�
6639 AICRP on cropping pattern

(ICAR 75-25) 52,09,000

16
318-ഇ സം എ2� യൂണ്റ്റ്�

7721 Frontline Demonstration in
Oil Seeds on Cropping Systems

Research
26,000

17
319-കേK	റി�ള്ചര് ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്�

കേപ്ര	ജിക്ട�

6636 AIC Floriculture
Improvement Project (ICAR 75-

25)
43,51,218

18

324-ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2� പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന്
കേക്ര	പ്സ്� & കൈôസംസം� കേ�	കേളജി�

ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്

6691 AICRP on Spices -New
Project mode centre at Thrissur 199,478

19
325-ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2�
അഗ്രി.കെ7റ്റ്കേയം	കേറി	ളജി

6674 AICRP on
Agrometeorology (75-25) 16,01,943

20
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്)

50001 AICRP on Biological
Control of Crop Pests, COA

Vellayani
450,000

21
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്)

6641 AICRIP on Nematode Pests
& their control (ICAR 75-25) 942,000

22
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്) 6642 AICRP on Forage Crops 46,65,000

23
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്)

6649 AICRP on Honey Bee
(ICAR 75-25) 33,50,000

24
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്) 6678 AICRP on Mashroom. 21,85,000

25
336-എന് എ ആര് പ (എസം� ആര്)

6693 AINP on Biodiversity -Bio
fertilizers 681,722

26

338-കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ
റിസംര്ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ�

(PRRAL)

6644 AINP on Pesticide Residue
(ICAR 75-25) 43,00,000

27
339-കെപപ്പ്ര് റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്Pepper 

6620 AICRP on Spices (ICAR
75%-25%) 40,59,000

28
340-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6620 AICRP on Spices (ICAR

75%-25%) 194,007

29
341-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

50002 AICRP on Biological
Control of Crop Pests, RARS

Kumarakom
450,000
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30
342-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6627 AIC Rice Improvement

Project (ICAR 75-25) 111,14,500

31
342-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6640 AIC Project on Guar (Arid

Legumes) 36,32,849

32
342-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6651 5508-NSP Breeder seed
production unit (ICAR 75 - 25) 29,55,000

33
342-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6677 AICRP on long term

fertilizer experiments 18,28,744

34
343-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6631 AICRP on Cashew (ICAR

75-25) 13,02,000

35
343-റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
6689 AICRP on Palms 338,000

36
345-കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

6627 AIC Rice Improvement
Project (ICAR 75-25) 92,88,750

37
346-കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

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

284,000

38
347-അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

6632 AICRP on Sugarcane
(ICAR 75-25) 47,56,000

39
348-AICRP ഓണ് വJഡി� �ണ്കേO	ള്

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്
6638 AICRP on weed control in
plantation crops (ICAR 75-25) 120,34,000

40
351-എ ഐ എന് പ ഓണ് അഗ്രി.

ഓര്ണ്കേതീ	ളജി
6622 All India Network Project on

Agrl. Ornithology (75-25) 44,60,000

41
354-കൈ7കേക്ര	ബകേയം	ളജി വകുപ്പ്�

6693 AINP on Biodiversity -Bio
fertilizers 681,722

42
356-AICRP ഓണ് കെന7കേറ്റ്	ഡ്സം� 

6641 AICRIP on Nematode Pests
& their control (ICAR 75-25) 721,000

43

358-Setting up of a Central
Laboratory for Soil and leaf analysis at

RTL

6694 AICRP on micro &
secondary nutrients & pollutant

elements
600,000

ആകെ� 1652,59,685

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 5

7റ്റ്� 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം�ളല് നന്നുളള ധാനസംഹി	യം�
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര്

കേസ്റ്റംഷിന് പദ്ധതീ
തു�

(രൂപ)

1
100-

കെ� എ യു കെസംന്Oല്
8287 National Horticultural Mission
on Spices and Aromatic plants. 92,00,000

2 100-കെ� എ യു കെസംന്Oല് 8888 Suspense fund 85,87,852

3
101-

കെ� എ യു കെഹി ഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴി�
70055 CORNELL-SADGURU
FOUNDATION FELLOWSHIP 900,000

4 101-കെ� എ യു കെഹി ഡി� �m	ര്കേട്ട്ഴി� 9822 National service scheme 18,750

5
202-

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

70009 INSPIRE Fellowship to MS.
Viswajyothi K (2016 - 21 -026 ) Ph.D

scholar at COA Vellayani 
368,000

6
202-

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

70010 INSPIRE Fellowship to MS.
Ishrath.PK (2016 - 21 -014) Ph.D

scholar at COA Vellayani
368,000

7
202-

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
70054 DST-INSPIRE Fellowship

CoA, Vellayani 11,04,000

8
202-

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
9822 National service scheme 67,500

9
202-

കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

9863 KAU - Academic KSCSTE
Fellowship To Mr.Ekatpur Sachinn

Chandrakant COA vellayani
283,525

10

203-
-കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ�	 ഓപ്പ്കേറിഷിന്

,ബ	ങ്കി�ഗ� &7	കേനജ്കെ7ന്റ്�
9822 National service scheme 67,500

11
204-കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് 8287 National Horticultural Mission

on Spices and Aromatic plants. 60,00,000

12 204-കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് 9822 National service scheme 67,500

13
205-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ

70012 INSPIRE Fellowship to MS.
Devika Sangamithra (2016 - 24 -001)

Ph.D scholar at COF Vellanikkara
368,000
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14
205-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ

70100 KAU-Finance-Framing
Operational guidelines for

implementing Agroforestry Policy for
Kerala CoF Vellanikkara

19,905

15
205-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ

9804 CDB Project"Training and
technology demonstrationproject for
making value added products from

coconut wood

471,300

16
205-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ
9822 National service scheme 33,750

17
205-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ2	റിസ്ട്രാ
9844 KSCSTE "Woman scientist

division-Back to lab" 628,418

18
206-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
70011 INSPIRE Fellowship to MS.
Darsana Dilip.KC (2016 - 21 -024)
Ph.D scholar at COH Vellanikkara

368,000

19
206-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

70027 Commercialization and
distribution of liquid formulation of
microbial biopesticides for plant

disease management

45,00,000

20
206-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

70032 Collaborative project
between University of Western
Australia and kerala Agricultural
Univesity concering food security

and the governace of local
knowledge in India and Indonasia

757,900

21
206-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
9822 National service scheme 67,500

22
206-

കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
9929 DISC at KAU 41,50,000

23
207-എന്റ്കേ7	ളജി വകുപ്പ്�, കേ�	കേളജി�

ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്

79231 RKVY-Project entitled "
Establishment of a Pesticide Residue

Lab at CoH, Vellanikkara 
20,00000

24 209-ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	�
9875 Vegetable development

programme 2017-18 Training on Hi -
tech mini poly house 

0

25

253-
കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�

അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എ ഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
9822 National service scheme 33,750
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26
253-

കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എ ഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

9933 KAU-EPB- Project Precision
Farming Development Centre

KCAET, Tavannur 8
18,88,000

27
282-കൈ�7റ്റ്� കേചഞ്ചി�

എഡിÊകേക്കഷിന് & റിസംര്ച്ച്�
അക്ക	ഡി7

70069 Bhoomitrasena at ACCER,
Vellanikkara 10,000

28
282-കൈ�7റ്റ്� കേചഞ്ചി�

എഡിÊകേക്കഷിന് & റിസംര്ച്ച്�
അക്ക	ഡി7

70072 A Pilot Project - Human-
Wildlife Conflict Mitigation at
Ollukkara Block Panchayath

300,000

29
282-കൈ�7റ്റ്� കേചഞ്ചി�

എഡിÊകേക്കഷിന് & റിസംര്ച്ച്�
അക്ക	ഡി7

70082 Impact of Floods/Landslides
on Riverine Biodiversity-Chalakudy

Rvier Basin
688,000

30
282-കൈ�7റ്റ്� കേചഞ്ചി�

എഡിÊകേക്കഷിന് & റിസംര്ച്ച്�
അക്ക	ഡി7

70105 Establishment of a Nursery
under the Scheme Sub-Mission on
Agroforestry (SMAF) at HD Farm,

Malampuzha, Palakkad

16,00,000

31
282-കൈ�7റ്റ്� കേചഞ്ചി�

എഡിÊകേക്കഷിന് & റിസംര്ച്ച്�
അക്ക	ഡി7

70106 Project on Human-Widlife
Conflict Mitigation using Widlife

Deterrent Device
10,10,000

32 283-അഗ്രി.എഞ്ചിനJയംറി�ഗ� വകുപ്പ്�
70101 RKVY-RAFTAAR-

Establishment of Agri-business
incubator(R-ABI)

8133,00,000

33
306-

അഗ്രി..റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70049 SHM Project - Skill

Developement Training of Gardeners 575,000

34
306-

അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70064 Sponsored Field Trial
"Efficacy of Carfentrazone Ethyl 40
DF against sedges broad leaf
weeds in direct seeded rice"

400,000

35
306-

അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

9857 NABARD" Mega scale
demonstration of pulse production
and mechanisation technology in
summer rice fallows at anthikad

panchayath

3300,008

36
308-അഗ്രി.എക്കകേണ്	7ക്സി� വകുപ്പ്�,
കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്

9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair
(OEAP) 200,472

37
309-ബകേയം	ളജിക്കല് �ണ്കേO	ള്

ഓ2� കേക്ര	പ� കെപസ്റ്റം�സം�

70077 KAU-FIN-SHM "Establishment
of a unit for production of liquid

formulation of microbial bio agents"
800,000

38 311-അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന് 70098 KAU Finance DCCD Cashew 25,000
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apple utilization for unemployed
women during 2018-19

39
313-

�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70071 DCCD-MIDH-HRD- Farmers

Training Programme at CRS,
Madakkathara

89,200

40 313-�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70079 KAU-Fin-SHM-
"Popularisation of improved varieties

of ginger and turmeric by
accelerating of farm seed

production" 

375,000

41 313-�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70083 DCCD-MIDH- Organisation of

horticulture fair/mela/field day on
cahew at CRS,Madakkathara

50,000

42 313-�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70099 KAU Finance DCCD Cashew
apple utilization training for

unemployed women for the year
2018 19 CRS Madakkathara

500,008

43 313-�	ഷിÊ റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
9840 DCCD Printing of Booklet on

Cashew in regional language 800

44

315-
ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� 2	7�ഗ� സംസ്റ്റം�

റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70081 ATMA - DAESI programme -

IFSRS, Karamana 370,000

45
315-

ഇന്റ്കേഗ്രിറ്റ്ഡി� 2	7�ഗ� സംസ്റ്റം�
റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70102 KAU Finance SHM Project
Establishment of a plant health clinic
at IFSRS, Karamana, Dr.Sajeena.A

11,25,000

46
316-

�	ഡ്ബരJസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�
കേപ്ര	ജിക്ട�

70073 DCCD National level trtaining
programme on Cocoa from 28 to 30

January 2019
150,000

47

316-
�	ഡ്ബരJസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�

കേപ്ര	ജിക്ട�

70075 DCCD- District level Seminar
on COCOA, CRC, Vellanikkara-2018-

19
100,000

48
316-

�	ഡ്ബരJസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�
കേപ്ര	ജിക്ട�

70107 KAU Finance DCCD CRC
Vellanikkara Printing of revised

edition of Cocoa krishiyum
samskaranavum in Malayalam

language

132,950

49 316-
�	ഡ്ബരJസം� കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�

8811 Co-operative Cocoa Research
Centre (OEAP)

48,39,065
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കേപ്ര	ജിക്ട�

50

317-കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് പ്ലാ	ന്റ്�
ബകേയം	കെPകേµ	ളജി & കേ7	ള�Êലാര്

ബകേയം	ളജി, കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്
ട്ട്�ള്ചര്

8277 DBT-MSc-Plant Bio-
Technology Teaching Programme 29,40,498

51

317-കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് പ്ലാ	ന്റ്�
ബകേയം	കെPകേµ	ളജി & കേ7	ള�Êലാര്

ബകേയം	ളജി, കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്
ട്ട്�ള്ചര്

9295 DBT- Marker Assisted
breeding to develop a bacterial wilt
resistant chilli --- for tropical regions

of India

678,387

52
325-ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2�
അഗ്രി.കെ7റ്റ്കേയം	കേറി	ളജി

8846 AMFU Centre, Vellanikkara
(OEAP)  12,77,910

53
325-

ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2�
അഗ്രി.കെ7റ്റ്കേയം	കേറി	ളജി

8848 Forecasting Agrl. out put using
Space,Agrometeorology and Land

based Observations (FASAL)
230,170

54
331-ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2� പ്ള	ന്റ്�
പകേതീ	ളജി, കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്

ട്ട്�ള്ചര്

70076 KAU-Finance-SHM
project-"Advanced centre for

mushroom spawn production"- CoH,
Vellanikkara

750,000

55
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

70050 Development of bio control
technology for the management of

post harvest crown of banana 
746,200

56
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

70074 KAU-Fin-KSCSTE- " One day
awareness programme on biological

control of phytotonematodes"
15,000

57
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

70108 DST Project- Barcoding and
Biosystematic Studies on Eulphoid
wasps associated with the Agro-

Ecosystems of Kerala

548,000

58
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

79966 Starting of experimental
agrometeorological advisory service

-AMB.
662,318

59
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

9151 KAU-FIN-DBT Project on
Development of rice varieties for
kerala with pyramided genes for

resistence to BLB by marker
assisted selection

628,200

60 336-എന് എ ആര് പ
(എസം� ആര്)

9217 KSCSTE- Project
Standerazation of market oriented
production technology in aloevera

838,632
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and promotion of
microenterpreneurship 

61
336-എന് എ ആര് പ

(എസം� ആര്)

9803 KSCSTE:Synergism in defense
and growth Exploration of a root
endophytic fungus piriformospora

indica for the managment ----

574,985

62

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

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

250,000

63

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70017 " Residue and Persistence of
Mancozeb 52.6 % + Hexaconzole
2.4% WG ( UPF209b ) in Paddy"

250,000

64
338-

കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL

70058 Sponsored Field Trial on
"Residue and Dissipation o ME 5382

(10% SC) in Paddy"
295,000

65

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70060 Residue and Dissipation of
ME 5382 (2% GR) in Paddy 295,000

66

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70088 Residue and Persistence of
Cyantraniliprole Diafenthiuron in Okra

on Pesticide Residue
84,00,000

67

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70089 Field Trial on Persistence and
Dissipation of Thiamethoxam 25 WG

in Rice 
250,000

68

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70090 Residue and Persistence of
Cyantraniliprole Diafenthiuron in

Brinjal on Pesticide Residue
400,000

69
338-

കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70091 Trial on Residue and
Persistence of ALIETTE on Banana 400,000

70 338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70096 Field Trial on Residue and
Persistence of SOLOMON on

cashew

800,000
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71

338-
കെപസ്റ്റംകൈസംഡി� കെറിസംഡിÊ റിസംര്
ച്ച്� അനലാറ്റ്ക്കല് ലാ	ബ� (PRRAL)

70097 Trial on Residue and
Persistence of LUNA EXPERIENCE

on Banana
400,000

72
340-

റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്

70028 Import of Planting Materials
RARS Ambalavayal 50,00,000

73

340-
റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

70031 Establishment of mushroom
spawn production unitn at RARS

Ambalavayal
750,000

74
340-

റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്

79966 Starting of experimental
agrometeorological advisory service

-AMB.
583,516

75

341-
റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
8540 New Agromet Field Unit in

Kumarakom 791,420

76

342 -
റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്
70068 Model Training Course on
Entrepreneurship in Agriculture 250,640

77
343-

റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്

70095 DCCD-MIDH-HRD-Cashew
Apple utilization training for

unemployed women 2018-19 at
RARS(NZ) Pilicode

825,000

78

343-
റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്�

കേസ്റ്റംഷിന്

9938 Starting of experimental
agromet.advisory service at RARS

Pilicode
1116,364

79

344-
ഓണ്	ട്ടു�ര റിJജിയംണ്ല്
അഗ്രി.റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

8008 KSCSTE project :
Empowerment of rural women for

cultivation of rural econonicaly viable
medicinal plants through agro
biotechnological interventions

79,660

80
345-

കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70084 Evaluation and Efficacy of
Penoxsulam1.02% (w/w) Cyhalofop
Butyl 5.1% (w/w) for Weed Control

in Direct Seeded Rice

800,000
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81
346-

കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്

70016 RKVY Project 2017 - 18 -
"Integrated farming System solution
to Mitigate Climate Change in Pokkali

Soils" 

76,00,000

82
346-

കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70029 Establishment of Mushroom

spawn production unit at RRS Vytilla 750,000

83
346-

കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70030 Establishment of disease
forecasting unit at RRS Vyttila 300,000

84
346-

കൈറിസം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്
70051 ATMA-Targetted yield

realisation of rice in major rice tracts
of eklm. Dist.

430,000

85
385- ഡിപ	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്� ഓ2�

കെവജിറ്റ്ബള് സംയംന്സം�,കേ�	കേളജി�
ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ചര്

70078 Popularisation of seed less
watermelon hybrids(Shonima &
Swarna) developed by KAU

500,000

86
401-ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ2� എക്സിറ്റ്ന്

ഷിന് 
70043 Unnathu Bharath Abhiyan

(UBA) Programme 325,000

87
402-കെസംന്Oല് Oയംന�ഗ� ഇന്

സ്റ്റംറ്റ്¡ട്ട്� 
9092 Short term training programme

funded by various agencies 63,49,092

88 405-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70059 SHM-skill development

training of gardeners,KVK Wayanad 11,50,000

89 405-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
9845 NABARD " Farmer producer
organisation , KVK,Ambalavayal 254,000

90 407-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70094 DAMU-Establishing District
Agromet Unit at KVK Palakkad 480,000

91 408-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70025 Skill development training of

gardeners KVK kannur 500,000

92 408-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70119 FPO-Promotion of Mayyil Rice
and Cheruthazham Black Pepper 182,000

93 409-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70037 Skill Developement Training

of Gardeners 11,50,000

94 409-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�

70056 One day district level seminar
on "Scientific Coconut Cultivation
Technologies/Value Addition in
Coconut" in Kottyam district

50,000

95 409-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70057 ATMA-DAESI Programme at

KVK Kottayam 323,500
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96 410-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70093 DAMU-Establishing District
Agromet Unit at KVK Malappuram 480,000

97 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര� 70021 Setting up of a model vegetable
Demonstration plot at KVK Thrissur 0

98 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70048 SHM Project - Skill

Developement Training of Gardeners
- KVK

575,000

99 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70052 DAESI (Diploma in Agricultural

Extension) Programme 740,000

100 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70053 ATMA-Commercial

Mushroom Cultivation 145,000

101 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�

70066 Block level Seminar on "Scientific
Coconut Cultivation Technologies/Value
Addition in Coconut" in Talikulam Block

Panchayath

20,000

102 411-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70080 KAU-Fin-SHM-Project-"Model
mushroom production cent re" KVK,

Thrissur
927,500

103 414-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70026 Survey,Collection,

Establishment and Maintenace of
traditional mango variety Karpooram

249,500

104 414-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70034 Skill Developement Training

of Gardeners 1150,000

105 414-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70063 ATMA-DAESI Programme,

KVK, Kollam 380,000

106 414-കൃഷി വജ്ഞാ	ന് കേ�ന്ദ്ര�
70092 DAMU-Establishing District

Agromet Unit at KVK Kollam 480,000

107
501-ഡിയംറിക്ടകേറിറ്റ്� ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�

70047 Construction of Ladies Hostel
at KAU under corporate social
Responsibility of Power Grid

Corporation of India Ltd. 

64,71,571

ആകെ�
1230,28,700/-

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 6

വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ+പത്രംങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-5)

ക്ര7
നമ്പര് 

കേ�	  ഡി� കെപ്ര	ജിക്ട� /×J7കെന്റ് കേപര�
എ.യു.സം

തു�
(രൂപ)

എ.യു.സം
നമ്പര്

തീJയംതീ

1 50000
AICRP on Palms Voluntary Centre at
Cocoa Research centre Vellanikkara

252,171
KSA(AGU)S1-

659/2019
11.07.2

019

2 50001
AICRP on Biological Control of Crop

Pests, COA Vellayani
323,944

KSA(AGU)S1-
547/2019(10)

22.06.2
019

3 50002
AICRP on Biological Control of Crop

Pests, RARS Kumarakom
436,976

KAS(AGU)S1-
547/2019

01.07.2
019

4 56676
AICRP on Soil test Crop response

correlation
31,92,681

KSA(AGU)S1-
640/2019

11.07.2
019

5 6620
AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 1)

314-Cardamom Research
Station,Pampadumpara

11,98,514
KSA(AGU)S1-

661/2019
12.07.2

019

6 6620
2) 340-Regional

Agrl.Res.station,Ambalavayal
300,597

KSA(AGU)S1-
680/2019

11.07.2
019

7 6620 3) 339-Pepper Res.station,Panniyur 38,42,289
KSA(AGU)S1-

681/2019
11.07.2

019

8 6621 AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-25) 55,18,320
KSA(AGU)S1-

816(2)
11.11.201

9

9 6622
All India Network Project on Agrl.

Ornithology (75-25)
46,83,472

KSA(AGU)S1-
609/2019

25.07.2
019

10 6623 AICRP on Water Management 76,99,228
KSA(AGU)S1-
547/2019(11)

13.08.2
019

11 6624
AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-

25),Kannara
157,70,670

KSA(AGU)S1-
1066(5)/2019

24.12.2
019

12 6627
AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-

25)
110,29,122

KSA(AGU)S1-
547(5)/2019

08.07.2
019

13 6627 1.RARS Pattambi 57,78,637
KSA(AGU)S1-
64/2019(4)

31.10.2
019

14 6627 2.RRS Mancomp 77,04,849
KSA(AGU)S1-
547/2019(12)

08.07.2
019
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15 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 16,47,571
KSA(AGU)S1-

515/2019
17.08.2

019

16 6631
1.Cashew Research Station

Madakkathara
71,75,131

KSA(AGU)S1-
547/2019(7)

20.08.2
019

17 6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 53,29,631
KSA(AGU)S1-

516/2019
08.07.2

019

18 6634
AIC Vegetable Improvement Project

(ICAR 75-25)
75,44,874

KSA(AGU)S1-
730/2019

13.08.2
019

19 6635
AICRP on Biological control of crop

pests (ICAR 75-25)
30,91,048

KSA(AGU)S1-
517/2019

22.06.2
019

20 6636
AIC Floriculture Improvement Project

(ICAR 75-25)
59,18,024

KSA(AGU)S1-
547/2019(6)

08.07.2
019

21 6637
AICRP on Medicinal Aromatic Plants

(ICAR 75-25)
95,16,790

KSA(AGU)S1-
660/2019

01.11.20
19

22 6638
AICRP on weed control in plantation

crops (ICAR 75-25)
59,14,672

KSA(AGU)S1-
611/2019

08.03.2
019

23 6639
AICRP on cropping pattern (ICAR 75-

25)
107,50,353

KSA(AGU)S1-
547/2019(15)

17.08.2
019

24 6640 AIC Project on Guar (Arid Legumes) 27,77,793
KSA(AGU)S1-

710/2019
12.07.2

019

25 6641
AICRIP on Nematode Pests & their

control (ICAR 75-25)
14,51,985

KSA(AGU)S1-
641/2019

01.07.2
019

26 6642 AICRP on Forage Crops 55,13,056
KSA(AGU)S1-

514/2019
08.07.2

019

27 6644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 41,73,219
KSA(AGU)S1-

635/2019
01.07.2

019

28 6645
AICRP on farm implements and

machinery
41,86,015

KSA(AGU)S1-
547/2019(3)

01.07.2
019

29 6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 36,55,554
KSA(AGU)S1-
547/2019(4)

01.07.2
019

30 6651
5508-NSP Breeder seed production unit

(ICAR 75 - 25)
40,91,357

KSA(AGU)S1-
763/2019

13.08.2
019

31 6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 22,23,246
KSA(AGU)S1-
547/2019(2)

08.07.2
019

32 6677
AICRP on long term fertilizer

experiments
30,59,938

KSA(AGU)S1-
626/2019

03.08.2
019

33 6678 AICRP on Mashroom. 20,20,826 KSA(AGU)S1- 08.07.2
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547/2019(8) 019

34 6680
AICRP on Post Harvest Technology

(ICAR 75:25)
59,62,768

KSA(AGU)S1-
5842019

08.07.2
019

35 6684 AINP on Agriculture Acarology 37,82,605
KSA(AGU)S1-
547/2019(14)

20.09.2
019

36 6689 AICRP on Palms 407,493
KSA(AGU)S1-

658/2019
12.07.2

019

37 6690
AICRP on Management of Salt affected

Soils & Use of Saline Water in
Agriculture 

530,000
kSA(AGU)S1-

679/2019
30.10.2

019

38 6691
AICRP on Spices -New Project mode

centre at Thrissur 
266,000

KSA(AGU)S1-
694/2019

12.07.2
019

39 6693
AINP on Biodiversity -Bio fertilizers

1.NARP(SR),Vellayani
755,590

KSA(AGU)S1-
547/2019(1)

01.07.2
019

40 6693 2.Dept of Microbiology,Vellanikkara 787,996
KSA(AGU)S1-
547(13)/2019

01.07.2
019

41 6694
AICRP on micro & secondary nutrients &

pollutant elements
12,73,269

KSA(AGU)S1-
612/2019

08.08.2
019

42 7721
Frontline Demonstration in Oil Seeds on

Cropping Systems Research
26,000

KSA(AGU)S1-
1102/2019

03.12.2
019

43 40005 Skill Development Training 10,14,938
KSA(AGU)S1-

859/2019
21.11.20

19

44 40007
Cluster Front Lie Demonstration

Programme on Oilseeds
59,474

KSA(AGU)S1-
860/2019

05.02.2
020

45 40008 Pre Rabi Campaign 340,731
KSA(AGU)S1-

858/2019
30.10.2

019

46 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 49,930
KSA(AGU)S1-

857/2019
30.10.2

019

47 40010 Krishi Kalyan Abhiyan 120,000
KSA(AGU)S1-

856/2019
30.10.2

019

48 40013
ICAR-Sub component -Scheduled caste
sub plan-Strengthening & Development
of higher agricultural education in India

134,78,025
KSA(AGU)S1-

508/2019
30.08.2

019

49 40014
ICAR-Emeritus Scientist Scheme-Carbon

& Biodiversity in the tree based land
294,560

KSA(AGU)S1-
686/2019

12.07.2
019

50 45102
CSS-Monitoring of Pesticide Residue at

National Level
41,79,040

KSA(AGU)S1-
633/2019

01.07.2
019

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



439

51 5006
6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in

Agri.crops and Fisheries... 1.General
960,876

KSA(AGU)S1-
812/2019(1)

02.09.2
019

52 5006 2.TSP 192,557
KSA(AGU)S1-
812/2019(2)

02.09.2
019

53 5107
Strengthening of Directorate of

Extension
466,557

KSA(AGU)S1-
656/2019

20.08.2
019

54 5142 ICAR -- NICRA 235,035
KSA(AGU)S1-

580/2019
07.08.2

019

55 5151 ICAR SRF 23,84,449
KSA(AGU)S1-

5112019
03.07.2

019

56 5153
Library strenthening in Agricultural

Universities
49,99,756

KSA(AGU)S1-
509/2019(2)

03.07.2
019

57 5159 ICAR RAWE Programme 60,29,497
KSA(AGU)S1-

512/2019
03.07.2

019

58 5160 NTS-ICAR 52,06,217
KSA(AGU)S1-

518/2019
12.07.2

019

59 5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 253,500
KSA(AGU)S1-

867/2019
10.10.2

019

60 5199 ICAR-FLD-AICRP on rice , Moncompu 265,000
KSA(AGU)S1-

902/2019
10.10.2

019

61 5200
Strenmgthening and Development of

state Agricultural Universities
(Development Grant)

556,09,746
KSA(AGU)S1-

507/2019
30.08.2

019

62 5205
ICAR cluster frontline demonstration of

pulses under NFSM for kvks
434,814

KSA(AGU)S1-
855/2019

05.02.2
020

63 5206

ICAR - ARYA Project on Employment
and Livelihood Security for Rural Youth

through Entrepreneurship Models in
processing and Value Addition-reg 

869,488
KSA(AGU)S1-

1072/2019
30.10.2

019

64 5221 ICAR-JRF 45,02,182
KSA(AGU)S1-
509/2019(1)

03.07.2
019

65 5225

ICAR - Effect of High Hydrostatic
pressure procesing on Textural and

Nutritional Behavior of Minimally
Processed Fruits and Vegitables 

43,49,450
KSA(AGU)S1-

52/2020
13.01.2
020

66 5226
KAU-- - Academic - Experiential learning

programme - COA Vellayani
44,25,000

KSA(AGU)S1-
520/2019

03.07.2
019

67 5227 KAU- Academic - Experiential learning 48,70,000 KSA(AGU)S1- 03.07.2
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programme - COF Vellanikkara 519/2019 019

68 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 73,42,772
KSA(AGU)S1-

595/2019
02.08.2

019

69 5504 1.KVK Kannur

70 5504 2.KVK Malappuram 141,42,570
KSA(AGU)S1-

593/2019
02.08.2

019

71 5504 3.KVK Kollam 124,17,583
KSA(AGU)S1-

655/2020
03.08.2

019

72 5504 4.KVK PALAKKAD 110,99,870
KSA(AGU)S1-

594/2020
03.08.2

019

73 5504 5.KVK Wayanad 92,59,693
KSA(AGU)S1-

657/2020
02.08.2

019

74 5504 6.KVK Thrissur 120,28,000
KSA(AGU)S1-

654/2019
02.09.2

019

75 5504 7.KVK Kottayam 117,15,003
KSA(AGU)S1-

687/2019
02.08.2

019

76 70034
Skill Developement Training of

Gardeners
11,20,895

KSA(AGU)S1-
608/2019

24.07.2
019

77 70080
KAU-Fin-SHM-Project-"Model mushroom

production cent re" KVK, Thrissur
900,000

KSA(AGU)S1-
1254/2019

18.12.2
019

78 70092
DAMU-Establishing District Agromet Unit

at KVK Kollam
144,256

KSA(AGU)S1-
581/2019

01.07.2
019

79 70093
DAMU-Establishing District Agromet Unit

at KVK Malappuram
120,000

KSA(AGU)S1-
53/2020(2)

13.01.2
020

80 70094
DAMU-Establishing District Agromet Unit

at KVK Palakkad
135,030

KSA(AGU)S1-
53/2020(1)

13.01.2
020

81 70101
RKVY-RAFTAAR-Establishment of Agri-

business incubator(R-ABI)
511,658

KSA(AGU)S1-
639/2019

20.09.2
019

82 79966
Starting of experimental

agrometeorological advisory service -
AMB.

469,210
KSA(AGU)S1-

693/2019
13.08.2

019

83 8038
KAU ATMA Project entitled

Management of Dieback disease
complex in nutmeg regarding

113,194
KSA(AGU)S1-

1152/2019
06.12.2

019

84 8287
National Horticultural Mission on Spices

and Aromatic plants.
128,28,352

KSA(AGU)S1-
575/2019

17.08.2
019

85 8846 AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 11,20,455 KSA(AGU)S1- 17.08.2
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650/2019 019

86 8848
Forecasting Agrl. out put using

Space,Agrometeorology and Land
based Observations (FASAL)

233,715
KSA(AGU)S1-

622/2019
09.10.2

019

87 9136
DoECC-Estt. of a Centre of Excellence

in Environmental Economics
384,081

KSA(AGU)S1-
1255/2019

01.01.2
020

88 9295
DBT- Marker Assisted breeding to

develop a bacterial wilt resistant chilli ---
for tropical regions of India

391,091
KSA(AGU)S1-

747/2019
13.08.2

019

89 9805
UGC-Fellowship Grant in respect of

Dr.Deepa Mathew
24,47,526

kSA(AGU)S1-
720/2019

25.07.2
019

90 9875
Vegetable development programme
2017-18 Training on Hi - tech mini poly

house 
16,11,723

KSA(AGU)S1-
1321/2019

07.01.2
020

91 9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 225,828
KSA(AGU)S1-

881/2019
10.10.2

019

TOTAL
3879,17,601/-

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 7
കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-5-2)

ക്ര7
നമ്പര് 

സ്ഥാരനകേക്ഷപ നമ്പര് 
തു�

(രൂപ)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭാച്ച്
തീJയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീJയംതീ

പലാശാ
നരക്ക�

�	ലായംള
വ� (വര്

ഷിQല്)

1
JK

No.116499/79901050
0622535

2,58,900
30.01.201

9 30.01.2021 7.5%
2 വര്
ഷി�

2 JJ
No.472629/29962

35,00,000 19.02.201
7

19.02.2020 8.5% 3 വര്
ഷി�

3
JK

No.116724/79901050
0644013

15,00,000 07.03.201
9 06.03.2021 7.5% 2 വര്

ഷി�

4 968472131612 6,24,200 06.04.201
7 06.04.2019 9.0% 2 വര്

ഷി�

5 JJ No.968471/31613 8,00,000 08.04.201
7

08.04.2019 9.0% 2 വര്
ഷി�

6 JJ No.968528/31673 30,00,000 19.04.201
7 19.04.2019 9.0% 2 വര്

ഷി�

7
AA

No.342419/79901050
0130565

12,00,000
25.04.201

7 24.04.2019 8.5%
2 വര്
ഷി�

8 342925/7990105001
64902

50,00,000 30.06.201
7

30.06.2019 8.5% 2 വര്
ഷി�

9 JJ No.653177/30539 3,25,800 01.07.201
7 01.07.2020 8.5% 3 വര്

ഷി�

10
AA

No.342983/7990105
00169650

10,00,000
09.07.201

7 09.07.2020 8.5%
3 വര്
ഷി�

11
AA

No.436636/7990105
00234678

20,00,000
22.10.201

7 22.10.2019 8.5%
2 വര്
ഷി�
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12
AA

No.267276/7990150
00296003

5,21,700
20.12.201

7 20.12.2020 8.5%
3 വര്
ഷി�

13
AA

No.267899/7990150
0348437

30,00,000
23.02.201

8 23.02.2020 8.5%
2 വര്
ഷി�

14
AA

No.267898/7990105
00348409

22,00,000
23.02.201

8 23.02.2020 8.5%
2 വര്
ഷി�

15
JK

No.116164/79901050
0594847

10,00,000
24.12.201

8 24.12.2020 8.0%
2 വര്
ഷി�

16
AA

No.313145/79901050
0434641

50,00,000 11.07.2018 11.07.2021 8.5%
3 വര്
ഷി�

17
AA

No.313146/79901050
0434652

20,00,000 11.07.2018 11.07.2021 8.5%
3 വര്
ഷി�

18
AA

No.267663/7990105
00328136

15,00,000
01.02.201

8 01.02.2021 8.5%
3 വര്
ഷി�

19
AA

No.267664/7990105
00328140

25,00,000
01.02.201

8 01.02.2021 8.5%
3 വര്
ഷി�

20
JK

No.116519/79901050
0624016

40,00,000
08.02.201

9 08.02.2022 7.5%
3 വര്
ഷി�

ആകെ� 4,09,30,600

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 8

  ജി.പ.എ2�, ഡിബ്ള¡. പ.എ2�, 7റ്റ്� ഇയംര് 7	ര്ക്ക� ഡി� 2ണ്ടു�ള�
(ഖണ്ഡി� 1-2-6-2) 

1) ജി.പ.എ2�. 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി� (2018-19)

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അ
ക്ക�
ണ്ട�

10197435
2ണ്ട�

269479769

ക്കേള	
ഷിര്/
NRA/
TA

207611792
ബ	ങ്കി�

അക്ക�ണ്ട� 3545041

Oഷിറി
അ
ക്ക�
ണ്ട�

6958621
ഡി.ഡി/
കെചക്ക� 7401163

7റ്റുള്ളാ
വ 42300

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട� 8383053

പലാശാ
ബ	ങ്കി�

അക്ക�ണ്ട�
320766

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

(FD+TPA)പലാ
ശാ

1612477
+

511955

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

76900000

ആകെ� 17156056 ആകെ� 279326130 ആകെ� 207654092 ആകെ� 88828094

ആകെ� - 296482186 ആകെ� - 296482186

2)ഡിബ്ള¡. പ.എ2�. 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി� (2018-19)

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അക്ക�

ണ്ട�
1338719.25

2ണ്ട�/
പലാശാ 27649792

ക്കേള	ഷിര്/
TA/NRA&Bank

charge
21,200,833.5

ബ	ങ്കി�
അ
ക്ക�
ണ്ട�

7787677.75

Oഷിറി
അക്ക�

ണ്ട�
417593

TPA പലാ
ശാ 5875388

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

Oഷിറി
അ
ക്ക�

1792981.00

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



445

ണ്ട�

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

60505000
0 0

സ്ഥാര
ന

കേക്ഷ
പ�

65005000

ആകെ� 62261312.25 33525180 21200833.5
74585658

ആകെ� - 95786493 ആകെ�- 95786493

3) എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി� (2018-19)

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട� 746143.92

2ണ്ട�
1467993

ക്കേള	
ഷിര്

1521420
ബ	ങ്കി�
അക്ക�

ണ്ട�
30151.92

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട� 503872

വരസം�ഖ+
34890 0

Oഷിറി
അക്ക�

ണ്ട�
982230

പലാശാ
ബ	ങ്കി�

അക്ക�ണ്ട�
68412 0

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ� 35650000

പലാശാ
Oഷിറി

അക്ക�ണ്ട�
3312491

0

സ്ഥാര
നകേക്ഷ

പ�
39250000

ആകെ�
36900015.9

2
ആകെ� 4883786

ആ
കെ�

1521420 ആകെ� 40262381.92

ആകെ�- 41783802 ആകെ�- 41783802

4) ഡിബ്ളÊ.എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി� (2018-19)

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അക്ക�

ണ്ട�
48146.44

2ണ്ട�
247142

��
കേള	

84325
ബ	ങ്കി�
അക്ക�

ണ്ട�
217860.44പലാശാ

ബ	ങ്കി� 6897
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അക്ക�ണ്ട�
ഷിര്

Oഷിറി
അക്ക�

ണ്ട�
60428 2,15,800 0

Oഷിറി
അക്ക�

ണ്ട� 
276228

സ്ഥാര
നകേക്ഷ

പ�
220,0000

0
സ്ഥാര
നകേക്ഷ

പ�
22,00,000

ആകെ� 2308574.44 ആകെ� 469839
ആ
കെ�

84325 ആകെ� 2694088.44

ആകെ�= 2778414 ആകെ� = 2778414

5) ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം�. 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി� (2018-19) 

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

198119 2ണ്ട� 1116915

ക്കേള	
ഷിര്

1030807

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട�

370266

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട�

374665 വരസം�ഖ+
18238

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട� 410677

പലാശാ
ബ	ങ്കി�

അക്ക�ണ്ട�
26894

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ�

1030000
0

പലാശാ
Oഷിറി

അക്ക�ണ്ട�
(സ്ഥാരന
കേക്ഷപ�)

1020419
സ്ഥാര

നകേക്ഷപ�
11300000

പ്രകേവശാന
2Jസം� 56500

ആകെ�
1087278

4
ആകെ� 2238966

ആ
കെ�

1030807 ആകെ� 12080943

ആകെ�-13111750 ആകെ�-13111750
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6) ഡിബ്ളÊ.ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം�. 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തി�(2018-19)

മുന്നരപ്പ്�
(രൂപ)

വരവും�
(രൂപ)

പന്വലാക്കല്
(രൂപ)

നJക്കയംരപ്പ്�
(രൂപ)

ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ട� 96863.50

2ണ്ട�/
പലാശാ/
7റ്റുളളവ

76184 28,218 144829.5

Oഷിറി
അക്ക�ണ്ട� 0 128016 0 128016

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ� 1600000 - - 1600000

ആകെ� 1696863 ആകെ� 204200
ആ
കെ�

28218 ആകെ� 1872845

ആകെ�-1901064 ആകെ�-1901064

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള് 

i) ജി.പ.എ2� -സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര 

SL.
NO

FD NUMBER AMOUNT
(Rs)

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 449747 6500000 26/07/2018 26/07/2019 8.50% 1

2 497935 9000000 14/09/2018 14/09/2019 8.50% 1

3 518068 8000000 4/10/2018 4/10/2019 8.50% 1

4 547787 9500000 2/11/2018 2/11/2019 8.50% 1

5 571418 8000000 28/11/2018 28/11/2019 8.50% 1

6 588332 1500000 18/12/2018 18/12/2019 8.50% 1

7 595080 9500000 27/12/2018 27/12/2019 8.50% 1

8 595091 400000 27/12/2018 27/12/2019 8.50% 1

9 618217 8000000 31/01/2019 31/01/2020 7.50% 1

10 633221 8000000 21/02/2019 21/02/2020 7.50% 1

11 651103 8500000 23/03/2019 23/03/2020 7.50% 1

ആകെ� = 76900000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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ii)ഡിബ്ള¡. പ.എ2�. 2ണ്ട� -സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര

SL.NO
FD NUMBER

(NEW)

FD
NUMBER
(OLD)

AMOUNT
(Rs) OPENING DATE

MATURITY
DATE

PERIOD IN
YEARS 

1 355871 - 50,00,000 09/03/2018 09/03/2020 2

2 355878 - 50,00,000 09/03/2018 09/03/2020 2

3 355885 - 50,00,000 09/03/2018 09/03/2020 2

4 355895 - 30,00,000 09/03/2018 09/03/2020 2

5 367137 - 50,00,000 23/03/2018 23/03/2020 2

6 367143 - 50,00,000 23/03/2018 23/03/2020 2

7 423662 82457 1100,000 26/06/2018 26/06/2021 3

8 447636 82597 50,00,000 23/07/2018 23/072021 3

9 453175 82618 50,00,000 23/07/2018 23/07/2021 3

10 456922 82639 5,00,000 28/0//2018 28/07/2021 3

11 461850 82640 50,00,000 01/08/2018 01/08/2021 3

12 469666 82679 525,000 04/08/2018 04/08/2021 3

13 472778 82683 50,00,000 14/08/2018 14/08/2021 3

14 585426 563265 50,00,000 17/08/2018 17/08/2021 3

15 585635 - 45,00,000 15/12/2018 15/12/2021 3

16 592252 563339 3,80,000 28/12/2018 28/12/2021 3

17 598705 563338 50,00,000 30/12/2018 30/12/2021 3

ആകെ� = 6,50,05,000

iii) എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ട� -സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര

Sl.No.
FD NUMBER

AMOUNT
(Rs)

OPENING
DATE

MATURITY DATE
RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 599815 50000 3/1/19 3/1/20 8% 1

2 608309 900000 18/1/19 18/1/20 7.50% 1

3 828188 800000 12/2/19 12/2/20 7.50% 1

4 828189 800000 12/2/19 12/2/20 7.50% 1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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5 828288 1200000 24/2/19 24/2/20 7.50% 1

6 828309 550000 01.03/19 01.03/20 7.50% 1

7 828537 1400000 21/3/19 21/3/20 7.50% 1

8 828741 1000000 7/4/17 7/4/19 8.50% 2

9 671699 500000 74/17 7/4/19 8.50% 2

10 828784 350000 13/4/17 13/4/19 8.5% 2

11 671772 700000 18/4/18 18/4/19 8.5% 1

12 828962 450000 30/4/17 30/4/19 8.5% 2

13 240025 1500000 11/5/17 11/5/19 8.50% 2

14 240124 1000000 19/5/17 19/5/19 8.50% 2

15 172020 700000 21/5/18 21/5/19 8.50% 1

16 240978 400000 25/5/17 25/5/19 8.50% 2

17 240946 1100000 2/6/17 2/6/19 8.50% 2

18 240817 250000 5/6/17 5/6/19 8.50% 2

19 240651 1200000 16/6/17 16/6/19 8.50% 2

20 172441 700000 17/6/18 17/6/19 8.5% 1

21 240750 1300000 22/6/17 22/6/19 8.5% 2

22 172454 900000 24/6/18 24/6/19 8.5% 1

23 119546 1500000 30/07/17 30/7/19 8.5% 2

24 172902 350000 13/8/189 13/89/19 8.5% 1

25 240309 700000 17/8/17 17/8/19 8.5% 2

26 1729658 900000 20/8/18 20/8/19 8.5% 1

27 177636 100000 1/9/18 1/9/19 8.5% 1

28 119100 1300000 7/9/17 7/9/19 8.5% 2

29 119099 1900000 87/9/17 7/9/19 8.5% 2

30 177743 500000 14/09/18 14/9/19 8.5% 1

31 119228 1400000 23/9/17 23/9/19 8.5% 2

32 177998 100000 4/10/18 4/10/19 8.5% 1

33 119309 700000 5/10/17 5/10/19 8.5% 2

34 239101 1100000 12/10/18 12/10/19 8.5% 1

35 239472 300000 15/11/18 15/11/19 8.5% 1

36 239557 500000 20/11/18 20/11/19 8.5% 1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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37 239556 1000000 20/11/18 10/11/29 8.5% 1

38 119975 1400000 27/11/17 27/11/19 8.5% 2

39 239668 200000 28/11/18 28/11/19 8.5% 1

40 264555 250000 1/12/17 1/12/19 8.5% 2

41 264600 500000 8/12/17 8/12/19 8.5% 2

42 264664 1700000 16/12/17 16/`1/`9 8.5% 2

43 239995 600000 27/12/18 27/12/19 8.5% 1

44 156003 1100000 27/12/18 27/12/19 8.50% 1

45 264825 500000 4/1/18 4/1/20 8.50% 2

46 264881 1000000 11/1/18 11/1/20 8.50% 2

47 671221 1900000 12/2/18 12/2/20 8.50% 2

ആകെ� =35900000

iv) ഡിബ്ളÊ.എ2�.ബ.എസം� സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര

Sl.No. FD NUMBER
AMOUNT

(Rs)
OPENING DATE

MATURITY
DATE

RATE OF INTEREST

1 161152 10,00,000 26/06/2017 26/06/2019 2

2 257111 10,00,000 16/11/2017 16/11/2019 2

3 357184 200000 12/03/2018 12/03/2020 2

ആകെ�= 2200000

v) ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം� -സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര

Sl.N
o.

FD
NUMBER

AMOUNT
(Rs)

OPENING
DATE

MATURITY
DATE

RATE OF
INTEREST

PERIOD IN
YEARS

1 608314 200,000 18.01.2019 18.01.2020 7.5% 1

2 653617 800,000 30.03.2019 30.03.2020 7.5% 1

3 671773 1,000,000 18.04.2018 18.04.2019 9% 1

4 828851 200,000 22.04.2017 22.04.2019 8.5% 2

5 240024 200,000 11.05.2017 11.05.2019 8.5% 2

6 172019 400,000 21.05.2018 21.05.2019 9% 1

7 240930 200,000 28.05.2017 28.05.2019 8.5% 2

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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8 427453 200,000 17.06.2018 17.06.2019 8.5% 1

9 240652 500,000 19.06.2017 19.06.2019 8.5% 2

10 428278 700,000 24.06.2018 24.06.2019 8.5% 1

11 119547 1,400,000 30.07.2017 30.07.2019 8.5% 2

12 461350 300,000 06.08.2018 06.08.2019 8.5% 1

13 473781 400,000 20.08.2018 20.08.2019 8.5% 1

14 200429 1,000,000 14.09.2017 14.09.2019 8.5% 2

15 119308 250,000 05.10.2017 5.10.2019 8.5% 2

16 527688 300,000 12.10.2018 12.10.2019 8.5% 1

17 537331 1,00,000 13.10.2018 13.10.2019 8.5% 1

18 564715 250,000 20.11.2018 20.11.2019 8.5% 1

19 564721 200,000 22.11.2018 22.11.2019 8.5%

20 571407 200,000 28.11.2018 28.11.2019 8.5%

21 264554 300,000 01.12.2017 01.12.2019 8.5% 1

22 264715 300,000 23.12.2017 23.12.2019 8.5% 2

23 595085 300,000 2712.2017 2712.2019 8.5% 2

24 671222 700,000 2.12.2018 02.12.2019 8.5% 1

ആകെ� =11,300,000 

vi) ഡിബ്ളÊ.ഡിബ്ളÊ.എ2�.എസം�.-- സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2019 വകെര

SL.NO FD NUMBER
AMOUNT

(Rs)
OPENING DATE MATURITY DATE

PERIOD IN
YEARS

1 367102 16,00,000 23/03/2018 23/03/2020 2

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 9

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള് 2018-2019
(ഖണ്ഡി� 1-2-8,1-3-7)

ക്ര7
ന�.

കേപര�
ഏര്കെപ്പ്ടുQയം

വര്ഷി�
അകെക്ക�ണ്ട� നമ്പര്

കേ�	ര്പ്പ്സം�
തു�

(രൂപ)

�	ലായംള
വ�

വ	ര്ഷി�
പലാശാ
(രൂപ) 

1
കേഡി	.ഐ.പ.

ശ്രീJധാരന് നമ്പ+	ര്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

06/01/2001
AA NO.156281/

799010500614424
10000 5 YEARS 852

2
4 എന്

കേഡി	വ്കെ7ന്റു�ള്
ഒരു7ച്ച്�

02/02/2001 67142606524 6778 3 YEARS 441

3
പ.പ.ഐ.സം
കേസ്ക്ക	ളര്ഷിപ്പ്�

22/03/2002
JK NO.172010/

799010500609120 
150000 1 YEAR 12750

4

ആര്.കെ�.എസം�.ഡി
കെജിയംന് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
കൈപ്രസം� ഇന്

2ഷിറിJസം�

10/04/2003
JJ No.671742/

799010500379288
68200 5 YEARS 5797

5

Oവ	ന്2� കൈലാവ�
കേസ്റ്റം	ക്ക�

ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്�
അകേസം	സംകേയംഷിന്

അവ	ര്ഡി�

15/05/2001
JK NO.172229/

799010500683379
2867 1 YEAR 244

6
ആര്.വ.സം.

കേറി	ള�ഗ� കേO	2
15/05/2000

JK NO.172228/
799010500683352

5261 1 YEAR 447

7

എ�.എന്
പരകേ7ശാmരന്

കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റു�

05/06/2001
JK No.172511/

799010500432865
6100 5 YEARS 519

8
Late. എബ്രഹി	�
കേതീ	7സം� എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

29/06/2005
AA NO.240563/
799010500162710

5000 3 YEARS 425

9
ലാളതീ �	ളJശാmരന്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

12/01/2007
R.No12017

A/c No.27673
25000 1 YEAR 2063

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19
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10

കേഡി	. കു7	ര
സുഷി7	

കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

06/07/2012 A/c No.67188722048 100000
10

YEARS
9041

11

VIII ഡിയംറി ഇന്
ഡിസ്ട്രാ കേ�	ണ്

2റിന്സം�
കേഗ	ള്ഡി� കെ7ഡില്

31/07/2000
JK No.172712/

799010500714071
5500 1 YEAR 468

12

കേഡി	. P.പ.
7കേന	കേ7	ഹിന്

|	സം�
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംന് എന്

കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

13/03/2007
R.No12107

A/c No.27753 
50000 1 YEAR 4125

13

ഇ.പ.7	ധാവന്
ന	യംര്

കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� 

28/07/2000
JK No.172713/

799010500714094
10000 1 YEAR 850

14

കേഡി	.എന്
കുഞ്ഞന്പള്ളാ
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� 

31/07/2000
AA No.427551 /

27101
2500 5 YEARS 225

15

കേഡി	.എന്
കുഞ്ഞന്പള്ളാ
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
(2ഷിറിJസം�
ബ്ര	ഞ്ചി�)

31/07/2000
JJ No.400000 /

27100
3400 5 YEARS 306

16
ആôJ കേഗ	ള്ഡി�

കെ7ഡില്
31/07/2002

JJ No.399999/
27099

7800 5 YEARS 702

17

കേഡി	.�	ളJശാmരന്
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
(പുതീയംതീ�)

JJ No.609678 /
29242

100000 5 YEARS 9000

18
കേഡി	.�	ളJശാmരന്

കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� 

20/06/2001
AA No.427646 /

27197
20000 5 YEARS 1800

19

പന്തള� പ.ആര്
7	ധാവന് പള്ളാ
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
(കേ�	ര്പസം�

കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

17/09/2000
AA No.177910

/799010500509077
13500 5 YEARS 1148

20 കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി 25/09/2000 AA No.177923 10000 5 YEARS 850
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കേ�	കേളജി� അലുംമ്നി
അകേസം	സംകേയംഷിന്

കൈപ്രസം�
/799010500510181

21

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുംമ്നി

അകേസം	സംകേയംഷിന്
കൈപ്രസം�

25/09/2000
AA No.177922

/799010500510169
2500 5 YEARS 213

22

കേഡി	. രഞ്ജ.പ.
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
( അഡിJഷിണ്ല്
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

25/09/2000
AA No.177921

/799010500510163
5000 5 YEARS 425 

23
കേഡി	. പ.കെ�.ആര്

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

03/10/2012
AA NO.239246/

799010500797059
300000 1 YEAR 25500

24

2ഷി�
കേപ്ര	സംസം�ഗ�

കെബസ്റ്റം� സ്റ്റുഡിന്റ്�
അവ	ര്ഡി�

07/10/2000
AA NO 239129

/799010500787484
1000 1 YEAR 85

25

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുംമ്നി

അകേസം	സംകേയംഷിന്
കെ7ഡില്

(അഡിJഷിണ്ല്  
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

26/10/2005
AA NO 239409/

799010500835545
12250 1 YEAR 980

26

കേഡി	. രഞ്ജ.പ.
കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
(അഡിJഷിണ്ല്  
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

25/10/2005
AA NO 239410/

799010500835566
6275 1 YEAR 502

27

കെ�.എ.യു അവ	ര്
ഡി�

കേ2	ര് കൈOബല്
2	ര്7ര്

കെOയംനJസം�

27/10/2001
AA NO 119625/

799010500270933
2000 5 YEARS 170

28

ആര്.കെ�.എസം�.ഡി
കെജിയംന് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
കൈപ്രസം� ഇന്

2ഷിറിJസം�

AA NO 239501/
799010500835584

31800 1 YEAR 2544

29
കെ2ഡിറില് ബ	ങ്കി�
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

2ണ്ട�
07/04/1998 NO 67343635944 5250 5 YEARS 368
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30

കേഡി	.കെ�.എ
ന്.ശാ+	7സുന്ദരന്

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

11/10/2006
210112/

10720037506
200000

61
MONTHS

16000

31
അന്നമ്മ്യു കേതീ	7	സം�

കെ7കേമ്മ്യു	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്� 

21/11/2000
AA No.239574 /

799010500565546
10600 5 YEARS 848

32

എ�.ആ
ര്.എസം�.കേ|വ�

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

18/12/2000
JJ NO 110605/

799010500889900
1000 3 YEARS 85

33
സംര്|	ര് പകേട്ട്ല്

അവ	ര്ഡി� 
18/12/2004

JJ NO 110603/
799010500889775

500000 3 YEARS 4250

34
 കേഡി	. ലാളതീ	 കേപ്ര7

അവ	ര്ഡി�
18/12/2004

JJ NO 110604/
799010500889820

10800 3 YEARS 918

35

കേ�രള കേസ്റ്റംറ്റ്� കേ�	-
ഓപ്പ്കേറിഷിന്   

ഡിയം7ണ്ട� ജൂബലാ
എന്കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

(1975 ല്
ആര�ഭാച്ച്തീ�)

01/04/1981
JK NO 485063/

799010500694411
100000 5 YEARS 8000

36
കെ27 കേജി	സം� എന് 

കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�
103140010104837 500000 1 YEAR 41250

37
കേഡി	.എ�. ജി.കെ�

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ7ന്റ്�

AA NO 239693/
799010500862118

500000 1 YEAR 4000

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 10
2�കേണ്ടഷിന് 2ണ്ട� - സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-9) 

Sl.
No
. 

FD No. /Account Number
Principle

Amount (Rs)
Duration
(In years)

Rate of
Interest

Last
renewed 

Date of
Maturity

1
AA

NO.335093/7790105000307
7

500000 3 9% 7/12/2019 6/12/2022

2
AA

NO.335094/7790105000307
8

500000 3 9% 7/12/2019 6/12/2022

3
AA

NO.267407/7990105003056
49

500000 3 8.5% 01/01/2018 01/01/2021

4
AA 

NO.335558/799010570558
950000 3 9% 01/02/2017 01/02/2023

5
AA

NO.335638/7990105000759
36

200000 3 9% 07/02/2017 07/02/2023

6
AA

NO.335782/79901500091555
400000 3 9% 21/02/2017 21/02/2023

7
AA

NO.342168/79901050011702
9

500000 3 8.5% 27/03/2020 27/03/2023

8
AA

NO.342169/79901050011703
5

500000 3 8.5% 27/03/2020 27/03/2023

9
AA

NO.342170/79901500117040
500000 3 8.5% 27/03/2020 27/03/2023

10
AA

NO.342882/7990105001629
37

300000 3 8.5% 27/06/2017 27/06/2023

11 AA 500000 3 8.5% 21.07.2017 21.07.2020
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NO.436042/7990105001750
37

12
AA

NO.436012/79901050001725
86

700000 3 8.5% 18/07/2017 19/07/2020

13
AA

NO.436011/79901055001725
82

100000 3 8.5% 13/07/2017 13/07/2020

14
AA

NO.436367/7990105002008
63

200000 3 8.5% 11/09/2017 11/09/2020

15
AA

NO.267233/7990105500292
294

500000 3 8.5% 19/12/2017 19/12/2020

16
AA

NO.262717/79901050033269
1

500000 3 8.5% 05/02/2018 05/02/2021

17
AA

NO.117001/79901050035697
9

1200000 3 8.5% 09/03/2018 09/03/2021

18
AA

NO.117445/79901050039192
5

950000 3 8.5% 07/05/2018 07/05/2021

19
AA

NO.112977/79901050058168
8

500000 3 8% 10/12/2018 10/12/2021

20
AA

NO.116399/79901050061400
6

500000 3 8.5% 23/01/2019
23/01/2022

21
AA

NO.116400/799010500614019
500000 3 7.5% 23/01/2019 23/01/2022

22
AA

NO.267584/7990105003215
26

500000 3 8.5% 20/01/2018 20/01/2021

23
AA

NO.117904/79901050041908
0

500000 3 8.5% 19/06/2018 19/06/2021

24 AA
NO.116882/79901050065336

500000 3 7.5% 30/03/2019 30/03/2022
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2

25
AA

NO.342515/79901050013970
4

500000 3 8.5% 13/05/2017 13/05/2023

26
AA

NO.267764/7990100500337
288

500000 3 8.5% 12/02/2018 12/02/2021

27
JK

NO.116829/799010500651148
500000 3 7.5% 16/03/2019 16/03/2022

28
AA

NO.335842/7990105000922
61

500000 3 9% 28/02/2017 28/02/2023

29
AA

NO.117657/79901050040309
3

1000000 3 8.5% 28/05/2018 28/05/2021

30
AA

NO.117658/79901050040310
4

1000000 3 8.5% 28/02/2018 28/05/2021

31
AA

NO.117659/799010500403121
1000000 3 8.5% 28/05/2018 28/05/2021

32
AA

NO.117660/79901050040313
2

1000000 3 8.5% 28/05/2018 28/05/2021

33
AA

NO.117661/799010500403141
1000000 3 8.5% 28/05/2018 28/05/2021

34
JK

NO.088779/79901015006613
96

2500000 3 7.5% 29/04/2019 29/04/2022

TOTAL 22000000

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 11

വ�7	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്തീകെന്റ് വവരങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-3-9-1)

ക്ര7
ന�പര്

പ്രവൃQയുകെP 
കേപര�/കെചലാവ� ശാJര്ഷി��

സം�സ്ഥാ	
ന പദ്ധതീ

വര്ഷി�

ലാഭാച്ച്
തു�

(രൂപ)

അനുംവ|ച്ച്
പ്രവ �

Qക്ക	യം
കെചലാവഴിച്ച്
കെചലാവഴിച്ച്

തു�
(രൂപ

ബ	ക്കയം	യം
�	കേണ്ണ്ട

തു�
(രൂപ

7റ്റ്� വവരങ്ങള്

1

തീവനൂര് കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	ളജികെലാ കേലാഡിJസം�
കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ് രണ്ട	�
നലായുകെP നര്മ്മ്യു	ണ്�

(2056)

2012-13
130

ലാക്ഷ�
10045557 2954443

7ച്ച്� വന്ന തു�
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം തീവനൂര്
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന�
കൈ�7	റി 

2

തീവനൂര് കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	ളജികെലാ ഫുഡി�
എഞ്ചിJനJയംറി�ഗ�

കേ�	ഴ്സ്�- അ ഡിJഷിണ്ല്
കേബ്ല്യു	ക്കകെന്റ് നര്

മ്മ്യു	ണ്�(2051)

2012-13
150

ലാക്ഷ�
14001965 998035

7ച്ച്� വന്ന തു�
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം തീവനൂര്
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന�
കൈ�7	റി 

3

പPന്നക്ക	ട്�	ര്ഷി�
കേ�	ളജില് പ.ജി
കേബ്ല്യു	ക്കകെന്റ് നര്
മ്മ്യു	ണ്�(9528)

2012-13
249

ലാക്ഷ�
17472630 7427370

7ച്ച്� വന്ന തു�
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം തീവനൂര്
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന�
കൈ�7	റി

4

പPന്നക്ക	ട്�	ര്ഷി�
കേ�	ളജില് OയംനJസം�

കേഹി	സ്റ്റംല്, ഗസ്റ്റം�
ഹി�സം� എന്നവയുകെP

നര്മ്മ്യു	ണ്�(9321)

2012-13
150

ലാക്ഷ� 
14294485 705515

7ച്ച്� വന്ന തു�
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്

ക്ക	യം
പPന്നക്ക	ട്�	ര്
ഷി� കേ�	ളജി�  

ഡിJന� കൈ�7	റി 

5

�ണ്ണ	റി
ബ.ആര്.എസ്സ്ല്

കെOയംനസം�
കേഹി	സ്റ്റംല്നര്മ്മ്യു	ണ്�

(9328)

2012-13
45

ലാക്ഷ�
4165586 334414

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യംവ�7	റ്റ് 

6 ഓPക്ക	ലാ AMPRS ല് 2012-13 75 7304014 195986 7ച്ച്� വന്ന തു�
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കെOയംന�ഗ� കെസംന്റ്ര്
നര്മ്മ്യു	ണ്�(9325)

ലാക്ഷ�

2സംക്കൽ
പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ് 

7

ഓPക്ക	ലാ AMPRS ല്
കെOയംന�ഗ� ഹി	ള്

നര്മ്മ്യു	ണ്�,
ജിലാകേസംചന

സം��ര+� ഒരുക്കല്
(2050)

2013-14 5 ലാക്ഷ� 362526 137474

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ് 

8
7ണ്ണൂQ ARS ല് 2	�

 കെഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്�
(2062)

2013-14
10 ലാ
ക്ഷ�

99828 900172

99828 രൂപയുകെP
കെചലാവും

കേരഖ�ള്
7	ത്രംകേ7

പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്�
ലാഭാ+7	ക്കയംട്ടുള്ളു

9

7ണ്ണൂQ
�മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന്
കെസംന്റ്റില് ചുറ്റു

7തീല് നര്
മ്മ്യു	ണ്�(2065)

2013-14
30 ലാ
ക്ഷ�

2172171 827829

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ് 

10
SBI ബ്ര	ഞ്ചി�

നവJ�രണ്� (2110)
2014-15 7 ലാക്ഷ� 661813 38187

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ് 

11
CRS 7	Pക്കQറി കേറി	  

ഡി� നവJ�രണ്�
(2108)

2014-15 3 ലാക്ഷ� 278078 21922

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

12
7ണ്ണൂQ ESD

പുനരുദ്ധ	രണ്�
(2119)

2014-15 2 ലാക്ഷ� 152850 47150

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

13

�ണ്ണ	റി
ബ.ആര്.എസ്സ്ല്

കെOയംനസം�
കേഹി	സ്റ്റംല്

അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്(2120)

2014-15 144414 104197 40217

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്
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14
CRS പ	മ്പ	ടു�പ	റിയം

ല് ചുറ്റുകേവലാ നര്
മ്മ്യു	ണ്�(2123)

2014-15
20 ലാ
ക്ഷ�

1910344 89656

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

15

CRS പ	മ്പ	ടു�പ	റിയം
ല് ജിലാകേസംചന

സം��ര+� ഒരുക്കല്
(2124)

2014-15 5 ലാക്ഷ� 477162 22838

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

16
PRS പന്നയൂരല്

�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്(2092)

2014-15 6 ലാക്ഷ� 221380 378620

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

17

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
പ.ജി. കെ7ന്സം�

കേഹി	സ്റിറിലാകെന്റ്
ഒന്ന	� നലായുകെP നര്

മ്മ്യു	ണ്�(9589)

2015-16
180

ലാക്ഷ�
10573064 7426936

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

18

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
യു.ജി. കെ7ന്സം�
കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്

ആ|+നലാ , അടുക്കള,  
കൈഡിന� ഗ� ഹി	ള്
എന്നവയുകെP നര്

മ്മ്യു	ണ്�(9590)

2015-16
200

ലാക്ഷ�
12588572 7411428

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

19

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ 
വസംറ്റ്�ഗ�

സംയംന്റ്സ്റ്റം� കേഹി	7ല്
അടുക്കള,  കൈഡിന� ഗ�
ഹി	ള് എന്നവയുകെP
നര്മ്മ്യു	ണ്� , 2ര്
ണ്ച്ച്ര് വ	ങ്ങല്

(9591)

2015-16
51.28
ലാക്ഷ�

3756261 1371739

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്�
ഡിയംറിക്ടർ7റ്റ്�
പ്രവൃQ�ള്

ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

20
7ണ്ണൂQ ARS ല് ചുറ്റു

7തീല് നര്
മ്മ്യു	ണ്�(2057)

2016-17 18 ലാക്ഷ� 1670868 129132

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

21 കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ 2016-17 25 ലാ 2361195 138805 7ച്ച്� വന്ന തു�
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കൈPപ്പ്� II �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്

(2122)
ക്ഷ�

2സംക്കൽ
പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

22
കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
കൈPപ്പ്� II �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ് (9594)
2016-17 15 ലാക്ഷ� 1230093 269907

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

23

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
അക്ക	|7ക്ക� , റിസംര്
ച്ച്�, & 7	കേനജ്കെ7ന്റ്�

കെ�ട്ട്PQകെലാ വവധാ
പ്രവൃQ�ള്,

അകേപ്ര	ച്ച്� കേറി	 ഡി�
നര്മ്മ്യു	ണ്�(9326)

2016-17
50 ലാ
ക്ഷ�

3520427 1479573

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

24
കെവള്ളാ	നക്കര PRS
കേറി	ഡി� നവJ�രണ്�

(9594)
2016-17 4 ലാക്ഷ� 312443 87557

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടർ
7റ്റ്� പ്രവൃQ�ള്
ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

25

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
കൈPപ്പ്� III �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്
(20033)

2017-18
15

ലാക്ഷ�
1444827 55173

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്�
ഡിയംറിക്ടർ7റ്റ്�
പ്രവൃQ�ള്

ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

26

കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
ജി.എല് P	ങ്കികെന്റ്

പ്രകേതീ+�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്

(20035)

2017-18 15 ലാക്ഷ� 1088456 411544

7ച്ച്� വന്ന തു�
2സംക്കൽ

പ്ലാ	ന്റ്�
ഡിയംറിക്ടർ7റ്റ്�
പ്രവൃQ�ള്

ക്ക	യം വ�7	റ്റ്

ആകെ� 
33901622

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 12

തീJര്പ്പ്	ക്ക	Q ഇന്കേവ	യംസു�ളുകെP വശാ|	�ശാങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-3-12)

1.എ.ഐ.സം.ആര്.പ ഓണ് കെ7ഡിസംനല് & ആകേര	7	റ്റ്�� പ്ള	ന്റ്�സം� , കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 10/2018-19 19.05.18 19190 എ.ആര്.എസം�., തീരുവല്ല.

2 23/2018-19 10.07.18 2254 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

3 24/2018-19 10.07.18 950 കെ�.വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

4 26/2018-19 10.07.18 555 കെ�.വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

5 27/2018-19 10.07.18 450 കെ�.വ.കെ�, പ	ലാക്ക	P�

6 36/2018-19 15.09.18 5520 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി ,കെവള്ളാ	നക്കര

7 42/2018-19 16.10.18 257 ആര്.എ.ആര്.എസം�, കു7ര��

8 47/2018-19 04.12.18 4513 ആര്.എ.ആര്.എസം�. കു7ര��

9 48/2018-19 04.12.18 2109 കെ�.വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

10 49/2018-19 04.12.18 4038 ആര്.ആര്.എസം�. 7കെങ്കി	മ്പ�

11 52/2018-19 20.12.18 8825 2	� സൂപ്രണ്ട�,
ഡി.എ.എ2�,കേനരയം7�ഗലാ�

12 53/2018-19 20.12.18 717 കെ�.വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

13 55/2018-19 05.02.19 16358 ആര്.എ.ആര്.എസം�. കു7ര��

14 56/2018-19 05.02.19 2280 കെ�.വ.കെ� ,കേ�	ട്ട്യം�

ആകെ� 68016
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2. കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�,7ലാപ്പുറി�

ക്ര7
നമ്പ

ര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 25/2018-19 11.06.18 19000
അസംസ്റ്റംന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര് ഒ	2� 

അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ആലാപ്പുഴി

2 78/2018-19 19.07.18 6494 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,തൃപ്പ്ന്കേ�	P�.

3 78/2018-19 20.07.18 4600 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെപരുവയംല്

4 82/2018-19 26.07.18 600 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,അഴിയൂര്

5 91/2018-19 05.08.18 1400 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെ�	ളകേച്ച്ര,�ണ്ണൂര് 

6 96/2018-19 10.08.18 3681 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെപരുവയംല്

7 105/2018-19 13.19.18 30000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,നലാമ്പൂര്

8 111/2018-19 27.09.18 765 കെ�.സം,എ. ഇ.P,തീവനൂര്

9 117/2018-19 08.10.18 5000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെപരുവയംല്

10 118/2018-19 08.10.18 5000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെപരുവയംല്

11 119/2018-19 08.10.18 5715 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെപരുവയംല്

12 130/2018-19 06.10.18 9500 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

13 135/2018-19 20.10.18 7125 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

14 143/2018-19 31.10.18 5000 കെ�	ളത്തൂര് പ	Pകേശാഖര�,കെ�	കേണ്ട	ട്ട്

15 144/2018-19 31.10.18 665 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കേചലാനൂര്
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16 150/2018-19 07.11.18 11875 കെസംക്രട്ട്റി ,കൃ ഷി ഭാവന്,തീച്ച്മ്പ	റി

17 152/2018-19 09.11.18 22500 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,കെ�	കേണ്ട	ട്ട്

18 170/2018-19 21.11.18 10000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,നന്നമ്പ്ര

19 182/2018-19 29.11.18 5000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,അഴിയൂര്

20 410 \K\000004\18-
19 07.12.18 23243 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി

ഭാവന്,തൃQ	ലാ.

21 410 \K\000006\18-
19

07.12.18 495 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,തൃQ	ലാ.

22 410 \K\
0000038\18-19 23.01.19 1330 ഇകേക്ക	 കേഷി	പ്പ്�,വട്ട്�ക്കുള�

23 410 \K\
0000043\18-19

23.01.19 37572 എ.ആര്.എസം�.ച	ലാക്കുP.

24 410 \K\
0000052\18-19 28.01.19 75000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി

ഭാവന്,പുറിത്തൂര്

25 410 \K\
0000062\18-19

30.01.19 2250 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി ഭാവന്,

26 410 \K\
0000065\18-19 23.01.19 15000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി

ഭാവന്,അഴിയൂര്

27 410 \K\
0000069\18-19

05.021.9 76000 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ.

28 410 \K\0000071\18-
19 07.02.19 61750 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ.

29 410 \K\
0000072\18-19

07.02.19 51887 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ.

30 410 \K\
0000075\18-19 11.02.19 6008 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി

ഭാവന്,7	രന്കേച്ച്ര.

31 410 \K\
0000078\18-19

12.02.19 3705 അകേഗ്രി	 സംര്വ്വJസം�
കെസംന്റ്ര്,തീരുവമ്പ	P.

ആകെ� 508160
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3.കേK	റി�ള്ച്ച്ര് ഇ�പ്രൂവ്കെ7ന്റ്� കെപ്ര	ജിക്റ്റ്�, സം ഒ എച്ച്� , കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം� കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�കൈ�പ്പ്റ്റ്യം

സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 25-10-
2018 6250 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 6250

4.കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	P� 

ക്ര7
നമ്പര്.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 20/18-19 30/07/18 21470 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി ,
കെവള്ളാ	നക്കര

2 50/18-19 27/11/18 17500 കെ� വ കെ� ,കേ�	ട്ട്യം�

3
52/18-19

29/11/18 115000
കെസംക്രട്ട്റി ,പള്ളാകുറുപ്പ്� ഇകേ�	

കേഷി	പ്പ്� 
കൃഷി ഭാവന്, �	ര	കുറിശ്ശി 

4 72/18-19 17/1/19 24688 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

5 73/18-19 18/1/19 47250 ഇകേ�	 കേഷി	പ്പ്� .
കൃഷി ഭാവന്, കെ�	പ്പ്�,  

6 87/18-19 18/1/19 49000 കൃഷി ഓ2Jസംര്.
കൃഷി ഭാവന്, കെഷി	ര്ണൂര്

7 91/18-19 19/2/19 53107 കെ� വ കെ� കേ�	ട്ട്യം�

8 99/18-19 8/03/19 2250 കൃഷി ഓ2Jസംര്.
കൃഷി ഭാവന്, മുണ്ടQകേക്ക	P�

9 100/18-19 8/03/19 2250 കൃഷി ഓ2Jസംര്.
കൃഷി ഭാവന്, മുണ്ടQകേക്ക	P�
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10 101/18-19 13/03/19 163075 കൃഷി ഓ2Jസംര്.
കൃഷി ഭാവന്, മുതീലാ7P

11 103/18-19 13/03/19 9975 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി ,
കെവള്ളാ	നക്കര

12 108/18-19 15/03/19 24500 കൃഷി ഓ2Jസംര്.
കൃഷി ഭാവന്, കെഷി	ര്ണൂര്

13 110/18-19 18/3/19 14963 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി ,
കെവള്ളാ	നക്കര

14 116/18-19 27/03/19 3,54,375 സംര്വ്വJസം� കേ�	പ്പ്കേറിറ്റ്Jവ� ബ	ങ്കി� 
അലാകെനല്ലൂര് 

15 117/18-19 29/3/19 8978 എ ആര് എസം� ആനക്കയം�

16 119/18-19 30/03/19 420 എ ആര് എസം� ,�ല്ല+	കേശാര

ആകെ� 9,08,381

5. എ.കെഎ.എന്.പ. ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് ഓര്ണ്കേQ	ളജി.കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 32/18-19 15-03-19 22,500 കെ�.വ.കെ�.കെ�	ല്ല�

2 18/18-19 5-01-19 50,000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,മൂല്ലൂര്ക്കര

3 16/18-19 22-12-18 4,000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര് ,കൃ ഷി
ഭാവന്,7	ങ്കുള�

4 10/18-19 4-09-18 20,000 കെ�.വ.കെ�.�ണ്ണൂര്

5 09a/18-19 23/08/18 1,000 കെ�.വ.കെ�.(ബ.കെ�)
�ണ്�ണ്ട,7	�ഗ്ളൂര് .

6 3/18-19 4-50-18 50,000 കെ�.വ.കെ�.�ണ്ണൂര്
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7 2/18-19 25-06-19 5,938 രജിസ്ട്രാ	ര്,കെ�.എ.യു, കെവള്ളാ	നക്കര

8 1/18-19 7-06-17 3,562  ഡിയംറിക്ടര്,ഒ	2� റിസംര്ച്ച്�,കെ�.എ.യു,
കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 157000

6.കെ�.വ.കെ�.വയംന	P�.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1. 01/18-19 09-04-18 3249 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്,കെ�.വ.കെ�.തൃശ്ശൂര്

2. 05/18-19 16-05-18 33844 അകേസം	,കെപ്ര	2സംര്,കെസംയംല്സം� കെസംന്
റിര്, 7ണ്ണുQ

3. 06/18-19 21-05-18 3325 അകേസം	,കെപ്ര	2സംര്,കെസംയംല്സം� കെസംന്
റിര്,7ണ്ണുQ

4. 07/18-19 22-05-18 17100 കെപ്ര	2സംര് & കെഹിഡി�, ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

5. 9/18-19 19-06-18 5000 �ണ്വJനര്,കേക്ര	പ്പ്�കെഹില്Q�
7	കേനജ്കെ7ന്റ്റ്�, കൃഷിഭാവന്,കെവങ്ങപ്പ്ളള

6. 11/18-19 20-0618 1250 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്
കെ� വ കെ� കു7ര��

7. 12/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ല്പ്പ്റ്റ്

8. 13/18-19 21-06-18 253500 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേ�	ട്ട്Qറി

9. 14/18-19 21-06-18 253500 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മുട്ട്ല്

10. 15/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മൂപ്പ്ന	P�

11. 16/18-19 21-06-18 202800 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേ7പ്പ്	P

12. 17/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെ�	ഴുQന 

13. 18/18-19 21-06-18 202800 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പPഞ്ഞ	കെറിQറി

14. 19/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവങ്ങപ്പ്ളള

15. 20/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര
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16. 21/18-19 21-06-18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരകേയം	P�

17. 23/21.10
.17

25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7	നന്തവ	P

18. 24/21.10
.17 25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, ഇPവ	�

19. 25/21.10
.17

25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവളളമുണ്ട

20. 26/21.10
.17 25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെതീവഞ്ഞ

21. 27/21.10
.17

25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെതീ	കേണ്ടര്ന	P�

22. 28/18-19 25/06/18 12000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരുകെനല്ല

23. 29/18-19 17/07/18 510 ആര്.എ.ആര്.എസം�, അമ്പലാവയംല്

24. 30/18-19 17/07/18 2000 കൃഷി അസം.ഡിയംറിക്ടര് 7	നന്തവ	P

25. 32/18-19 31/07/19 666600 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെതീ	ണ്ടന	P�

26. 39/18-19 12/09/18 57040 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

27. 41/18-19 17/09/18 21880 കെപ്ര	2സംര്& കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

28. 43/18-19 05/10/18 50700 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേ�	ട്ട്Qലാ

29. 44/18-19 05/10/18 379500 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേ�	ട്ട്Qലാ

30. 46/1819 06/10/18 304200 കൃഷി ഓ2Jസംര്,കേ7പ്പ്	P

31. 47/18-19 06/10/18 50700 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ല്പ്പ്റ്റ്

32. 48/18-19 06/10/18 67500 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ല്പ്പ്റ്റ്

33. 49/18-19 06/10/18 50700 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7ട്ട്ല്

34. 50/18-19 06/10/18 60000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7ട്ട്ല്

35. 51/18-19 06/10/18 74250 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര

36. 52/18-19 06/10/18 12675 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര

37. 53/18-19 08/10/18 862500 കൃഷി ഓ2Jസംര്,�ണ്യംമ്പറ്റ്
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38. 54/18-19 08/10/18 405600 കൃഷി ഓ2Jസംര്,�ണ്യംകെമ്പറ്റ്

39. 56/18-19 08/10/18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്,കെവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

40. 57/18-19 15/10/18 189550 കൃഷി ഓ2Jസംര്,കെവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

41. 58/18-19 15/10/18 8800 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ�.വ,കെ�.വയംന	P�.

42. 59/18-19 16/10/18 11504 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

43. 60/18-19 17/10/18 33650 കൃഷി ഓ2Jസംര്
7	നന്തവ	P

44. 61/18-19 22/10/18 450000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, സുല്Q	ന്ബകേQര

45. 62/18-19 22/10/18 450000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെനകേന്മാന

46. 63/18-19 22/10/18 450000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, നൂല്പ്പുഴി

47. 64/18-19 22/10/18 450000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

48. 65/18-19 22/10/18 450000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7Jനങ്ങ	P

49. 66/18-19 23/10/18 152100 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മൂകേപ്പ്ന	P�

50. 67/18-19 24/10/18 101400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പഴുതീന

51. 68/18-19 24/10/18 276360 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പഴുതീന

52. 69/18-19 24/10/18 405600 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പPഞ്ഞ	റിQലാ

53. 70/18-19 30/10/18 1035000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പPഞ്ഞ	റിQലാ

54. 71/18-19 24/10/18 168300 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരകേയം	P�

55. 72/18-19 24/10/18 202800 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരകേയം	P�

56. 73/18-19 26/10/18 427200 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പന7ര�

57. 74/18-19 24/10/18 48600 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൂQ	P

58. 75/18-19 26/10/18 534000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പുല്പ്പ്ള്ളാ

59. 76/18-19 26/10/18 534000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മുള്ളാന്കെ�	ല്ല

60. 77/18-19 26/10/18 427200 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ണ്യംന്പ്പ്റ്റ്

61. 78/18-19 26/10/18 1207500 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
മുള്ളാന്കെ�	ല്ല 

62. 79/18-19 26/10/18 1840000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പന7ര�
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63. 80/18-19 26/10/18 672750 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരുകെനല്ല

64. 81/18-19 26/10/18 690000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീവകേയം	ല്

65. 82/18-19 26/10/18 690000 കൃഷി ഓ2Jസംര് 7	നന്തവ	P

66. 83/18-19 26/10/18 197250 കൃഷി ഓ2Jസംര്,എPവ�

67. 84/18-19 03/11/18 33758 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

68. 86/18-19 09/11/18 83582 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

69. 88/18-19 22/11/18 320400 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പൂതീ	P

70. 89/18-19 27/11/18 120130 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ണ്യം�പ്പ്റ്റ്

71. 90/18-19 27/11/18 2500000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

72. 91/18-19 27/11/18 1000000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

73. 92/18-19 7/12/18 37886 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

74. 94/18-19 17/12/18 6600 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീരുന	വ	യം

75. 95/.18-
19 19/12/18 208250 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര

76. 96/18-19 19/12/18 76130 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,
ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

77.9
7 97/18-19 20/12/18 20000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവങ്ങപ്പ്ളള

78. 98/1819 20/12/18 10000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവങ്ങപ്പ്ളള

79. 99/18 26/12/18 534000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പുല്പ്പ്ളള

80. 100/18 26/12/18 250000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

81. 101/18 26/12/18 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

82. 102/18 28/12/18 373800 കൃഷി ഓ2Jസംര്, പന7ര�

83. 103/.18 29/12/18 534000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മുളളന്കെ�	ല്ല

84. 104/18 17/01/19 34400 അസം. കേസം	യംല് കെ�7സ്റ്റം�
ഡി എസം� P എല് 7ലാപ്പുറി�

85. 105/19 17/01/19 109200 അസം. കേസം	യംല് കെ�7സ്റ്റം�
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എ� എസം� P എല് ,7ലാപ്പുറി�

86. 106/.19 14/1/19 49000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേനന്മാന

87. 107/.19 21/1/19 163625 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര

88. 108/19 24/1/19 800000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

89. 109/19 24/1/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

90. 110/19 24/1/19 400000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, അമ്പലാവയംല്

91. 111/19 25/1/19 60000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
സുല്Q	ന് ബകേQര

92. 112/19 31/1/19 40541 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

93. 113/19 31/1/19 14269 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണുQ

94. 114/.19 12/2/19 34200 അകേസം	 ഡിയംറിക്ടര് ഐ എ സം ,
കേ�	ഴികേക്ക	P�

95. 115/19 12/2/19 132075 കേ�	ക്കനട്ട്� ഡിവലാപ്പ്�കെ7ന്റ്റ്�
കേബ	ര്ഡി� ,കെ�	ച്ച്

96. 116/19 13/02/19 32000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കൈവQര

97. 117/19 05/03/19 30210 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനട്ട്ര്
കെ�.വ.കെ�.കേ�	ട്ട്യം�

98. 128/19 12/03/19 522500 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്
കെ�.വ.കെ� , പ	ലാക്ക	P�

99. 129/19 15/03/19 96140 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ

100
. 130/19 18/03/19 6450 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7	നന്തവ	P

101. 131/19 18/03/19 3630 കൃഷി ഓ2Jസംര്, �ല്പ്പ്റ്റ്

102
.

132/19 18/03/19 30000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കേവങ്ങപ്പ്ള്ളാ

103
. 133/19 18/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, 7Jനങ്ങ	P

104
.

135/19 19/03/19 4275 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ

105
. 136/19 19/03/19 50700 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെനന്കേ7ന
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106
.

137/19 20/03/19 195000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
സുല്Q	ന്ബകേQര

107
. 138/19 20/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,

സുല്Q	ന്ബകേQര

108
.

139/19 20/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, തീവ  ഞ്ഞ	ല്

109
. 140/19 20/03/19 30000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവള്ളാമുണ്ട

110. 141/19 20/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
സുല്Q	ന്ബകേQര

111. 142/19 21/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, മുള്ളാന്കെ�	ല്ല

112. 143/19 21/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,പന7ര�

113 144/19 21/03/19 50000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,പPഞ്ഞ	റിQറി

114 145/19 22/03/19 15000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
സുല്Q	ന്ബകേQര

115 146/19 22/03/19 10000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,പന7ര�

116 147/19 22/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,
സുല്Q	ന്ബകേQര

117 148/19 22/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,അമ്പലാവയംല്

118 149/19 22/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെനന്കേ7ന

119 150/19 22/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,നൂല്പ്പുഴി

120 151/19 22/03/19 100000 കൃഷി ഓ2Jസംര്,7Jനങ്ങ	P

121 152/19 23/03/19 42987 അകേസം	 ഡിയംറിക്ടര് ,ഇന്2ര്കേ7ഷിന് ��
കെസംയംല് കെസംന്റ്ര് , കേ�	ഴികേക്ക	P�

122 154/19 23/03/19 30963 അസം. കേസം	യംല് കെ�7സ്റ്റം�
എ� എസം� P എല് 7ലാപ്പുറി�

123 155/19 23/03/19 71500 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവQര

124 156/19 25/03/19 900 അസം,ഡിയംറിക്ടര് ഒ	2� അഗ്രി,
7	നന്തവ	P

125 157/19 25/03/19 3400 അസം,ഡിയംറിക്ടര് ഒ	2� അഗ്രി,
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7	നന്തവ	P

126 158/19 25/03/19 3847 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ

127 160/19 25/03/19 58720 കെപ്ര	2സംര്& കെഹിഡി�,
എ.ആര്.എസം�,7ണ്ണൂQ

128 161/19 26/03/19 6192 അസം. കേസം	യംല് കെ�7സ്റ്റം�
 ഡി. എസം� P എല് 7ലാപ്പുറി�

129 162/19 26/03/19 26054 അസം. കേസം	യംല് കെ�7സ്റ്റം�
 ഡി. എസം� P എല് 7ലാപ്പുറി�

130 163/19 28/03/19 21250 കൃഷി ഓ2Jസംര്, കെവQര

131 164/19 29/03/19 26400 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ�,വ.കെ� വയംന	P�

132 165/19 29/03/19 34100 കേപ്ര	ഗ്രി	� കേ�	ഡികേനറ്റ്ര്
കെ�,വ.കെ� വയംന	P�

133 166/19 30/03/19 76000 ആറ്റ്ക്ക�,7ണ്ണൂQ

ആകെ� 27402151

7.കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര� തൃശ്ശൂര്.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 32/17-18 04-11-17 3950 കൃഷിഭാവന്,നPQറി

2 21/18-19 28-06-18 16625 ARS , ച	ലാക്കുP

3 22/18-19 02-07-18 2850 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ.

4 31/18-19 20-07-18 6175 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

5 36/18-19 09-08-18 1425 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

6 44/18-19 24-09-18 2280 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

7 45/18-19 28-09-18 37881 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ.
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8 48/18-19 10-10-18 5035 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

9 49/18-19 10-10-18 10000 കെസംന്Oല് കെOയംന�ഗ� ഇന്സ്റ്റംÊറ്റ്¡ട്ട്�
7ണ്ണുQ.

10 50/18-19 10-10-18 10000 സംJഡി� കെPകേµ	ളജി യൂണ്റ്റ്�
കെവള്ളാ	നക്കര. .

11 51/18-19 10-10-18 10000 ACCER,കെവള്ളാ	നക്കര.

12 52/18-19 11-10-18 60720 പ്ലാ	കേന്റ്ഷിന് കേക്ര	പ്സ്� ആന്റ്�
കൈôസംസം�,കെവള്ളാ	നക്കര.

13 53/18-19 11-10-18 9163 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

14 55/18-19 16-10-18 3610 കെ� വ.കെ�.കേ�	ട്ട്യം� 

15 58/18-19 24-10-18 3325 ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ.

16 59/18-19 25-10-18 2375 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

17 62/18-19 01-11-18 2375 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

18 64/18-19 03-11-18 17575 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ

19 66/18-19 05-11-18 3825 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

20 71/18-19 14-11-18 5040 കൃഷിഭാവന്,വ	P	നപ്പ്ള്ളാ.

21 73/18-19 19-11-18 28500 ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ.

22 74/18-19 19-11-18 2280 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

23 75/18-19 21-11-18 4730 ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	� കെവള്ളാ	നക്കര.

24 78/18-19 30-11-18 12000 കൃഷിഭാവന്,മുക്ക�.

25 84/18-19 11-12-18 40000 കൃഷിഭാവന്,7	Pക്കത്രം.

26 85/18-19 12-12-18 25650 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ.

27 86/18-19 12-12-18 5558 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

28 97/18-19 20-12-18 9761 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

29 98/18-19 22-12-18 20650 അകേഗ്രി	 കൈഹിപ്പ്ര് ബസം	ര്,
കെചമ്പുംക്ക	വ�.

30 107/18-19 11-01-19 2565 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

31 115/18-19 21-01-19 5510 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര
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32 120/18-19 30-01-19 8000 കൃഷിഭാവന്,വല്വട്ട്�.

33 122/18-19 01-02-19 1425 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

34 125/18-19 07-02-19 16150 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ

35 127/18-19 12-02-19 5510 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

36 131/18-19 19-02-19 2470 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

37 136/18-19 23-02-19 7125 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,അമ്പലാവയംല്.

38 138/18-19 01-03-19 9500 കെ� വ കെ� . അമ്പലാവയംല്

39 141/18-19 08-03-19 4323 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

40 142/18-19 08-03-19 4940 ARS , ച	ലാക്കുP

41 144/18-19 12-03-19 10000 സംJഡി� കെPകേµ	ളജി യൂണ്റ്റ്�
കെവള്ളാ	നക്കര. .

42 146/18-19 12-03-19 10000 കെസംന്Oല് കെOയംന�ഗ� ഇന്സ്റ്റംÊറ്റ്¡ട്ട്�
7ണ്ണുQ

43 147/18-19 13-03-19 22563 അകേഗ്രി	 കൈഹിപ്പ്ര് ബസം	ര്,
കെചമ്പുംക്ക	വ�.

44 148/18-19 14-03-19 8500 കൃഷിഭാവന്, �Pവല്ലൂര്.

45 149/18-19 14-03-19 181925 കെ� വ.കെ�.കേ�	ട്ട്യം�

46 152/18-19 18-03-19 10878 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,പട്ട്	മ്പ.

47 153/18-19 20-03-19 1575 കൃഷിഭാവന്, തൃക്കൂര്.

48 155/18-19 20-03-19 1670 കൃഷിഭാവന്, തൃക്കൂര്.

49 164/18-19 30-03-19 8550 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 686537

8.എ.ആര്.എസം�.7ണ്ണുQ.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)
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1 463/ 14. 01.2019 62000 എ ഡി എ,ച	രമൂP� ആലാപുഴി

2 473/ 18. 18.01.2019 2500 എ ഡി എ, ച	രമൂP� ആലാപുഴി

3 345/12. 11.2018 250 എ ഡി എ ,തീളക്കുള� കേബ്ല്യു	ക്ക�

4 346/12. 11.2018 200 എ ഡി എ, തീളക്കുള� കേബ്ല്യു	ക്ക�

5 410/12 12.2018 10500 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കെതീന്
�ര

6 549/19 02.2019 7425 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,അന്തക്ക	P�

7 550/19. 02.2019 7425 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,അരമ്പൂര്

8 474/18. 01.2019 11800 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കേചര്പ്പ്�

9 533/14. 02.2019 43700 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

10 541/16. 02.2019 17500 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

11 543/19. 02.2019 59500 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

12 547/19. 02.2019 7425 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

13 548/19 .02.2019 7425 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

14 477/22. 01.2019 18000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
7	റികേഞ്ചിര

15 363/19. 11.2019 5040 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
കെതീ	Pയൂര്,കെ�	ല്ല�

16 552/19. 02.2019 17500 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്
,തീ	ഴി�കേ�	ള് �ര്ഷി�സം7തീ,7ണ്ലൂര്,

17 683/20. 03.2019 25000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,അഗള

18 700/22. 03.2019 10800 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,അഗള

19 666/16. 03.2019 25000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കേചര്പ്പ്�

20 699/22. 03.2019 25000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



478

ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,ഏങ്ങണ്ടയൂര്

21 707/23. 03.2019 25000
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്

ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,�	ലാP,�P	 കേഞ്ചിര,
7ലാപ്പുറി� 

22 708/23. 03.2019 10800 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,�	ലാP
,�P	 കേഞ്ചിര, 7ലാപ്പുറി� 

23 663/16. 03.2019 16667 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,പ	റിള�

24 664/16. 3.2019 8333 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,പ	റിള�

25 715/23. 03.2019 10800 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
പുQന്ചറി,തൃശ്ശിര്

26 599/28. 03.2019 80000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കേതീ	ളൂര്

27 625/12. 03.2019 3000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കേതീ	ളൂര്

28 593/27. 03.2019 565 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,വര 
ന്തരപ്പ്ള്ളാ

29 640/13. 03.2019 160000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കെവങ്കിPങ്ങ�

30 641/13. 03.2019 4000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,കെവങ്കിPങ്ങ�

31 600/2. 03.2019 28140 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,വളയൂര്,പ	ലാക്ക	P�

32 601/2. 03.2019 28560 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,വളയൂര്,പ	ലാക്ക	P�

33 727/28. 03.2019 6300 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,വളയൂര്,പ	ലാക്ക	P�

34 728/28. 03.2019 4200 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,വളയൂര്,പ	ലാക്ക	P�

35 608/7. 03.2019 6462 എ ആര് എസം� 7ണ്ണുQ

36 618/11. 03.2019 25000 അസംസ്റ്റംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഒ	2� അഗ്രി�ള്
ച്ച്ര്,പഴിയംന്നൂര്

37 619/11. 03.2019 25000 അസംസ്റ്റംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഒ	2� അഗ്രി�ള്
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ച്ച്ര്,പഴിയംന്നൂര്

38 464/16. 01.2019 19000 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

39 465/16. 01.2019 73150 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

40 517/7. 02.2019 9785 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

41 724/26. 03.2019 4750 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

42 730/28. 03.2019 18763 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

43
732/30.

03.2019 16625 ആറ്റ്ക്ക� ,7ണ്ണുQ

44 182/26. 07.2018 13800 ആറ്റ്ക്ക�, 7ണ്ണുQ

45 186/30. 07.2018 9500 ആറ്റ്ക്ക�, 7ണ്ണുQ

46 249/25. 09.2018 4798 ആറ്റ്ക്ക�, 7ണ്ണുQ

47 360/19. 11.2018 2760 ആറ്റ്ക്ക�, 7ണ്ണുQ

48 380/27. 11.2018 9500 ബ ആര് എസം�, �ണ്ണ	റി

49 559/21. 02.2019 38584 കെച	വൂതീ	ഴി� കൂട്ട്	ലാ�കുന്ന� പ	Pകേശാഖര�,
പ	റിള� 

50 387/30. 11.2018 12000 ഹിരതീശ്രീJ പ	Pകേശാഖരസം7തീ ,മുരയം	P�

51 352/15. 11.2018 65180 കൃഷിഭാവന്, 7ണ്ലൂര്,�ണ്ടശ്ശി	�Pവ�

52 522/11. 02.2019 340000 7ണ്ല്പുഴി �കേണ്	Q�സം�യുക്തകേ�	ള്
പPവും പ	 Pകേശാഖര സം7തീ

53 560/21. 02.2019 10000 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ ,reg
no 189

54 634/13. 03.2019 17500 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ ,reg
no 189

55 651/14. 03.2019 17500 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ ,reg
no 189

56 582/26 03.2019 17500 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ ,reg
no 189

57 596/28. 03.2019 17500 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ, reg
no 189

58 581/26. 02.2019 17500 7ണ്ലൂര് തീ	ഴി�കേ�	ള� �ര്ഷി�സം7തീ ,reg
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no 189

59 587/27 02.2019 96000 അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഒ	2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്,
കെപരുവലൂര് കേ�	ള്പPവ� ,മുല്ലകേശ്ശിര

60 178/23. 07.2018 19000 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

61 189/30. 07.2018 1425 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

62 256/28. 09.2018 30400 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

63 485/29. 01.2019 14060 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

64 639/13. 03.2019 3705 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

65 672/18. 03.2019 68875 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

66 741/30. 03.2019 4988 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

67 742/30. 03.2019 1125 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

68 743/30. 03.2019 5415 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

69 744/30. 03.2019 5201 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

70 745/30. 03.2019 2850 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

71 123/21.0 06.2018 38000 കെപ്ര	2സംര് &കെഹിഡി� Plant propagation
&Nursery കെവള്ളാ	നക്കര

72 104/6.0 06.2018 196650 PROGRAMME CO ORDINATOR
കെ� വ കെ� അമ്പലാവയംല്

73 422/20. 12.2018 10000 SUPDT.DAF കേനര+7�ഗലാ� എര്ണ്	കുള�

74 423/20. 12.2018 10000 SUPDT.DAF കേനര+7�ഗലാ� എര്ണ്	കുള�

75 424/20. 12.2018 11000 SUPDT.DAF കേനര+7�ഗലാ� എര്ണ്	കുള�

76 325/31. 10.2018 190 കേ�	കേളജി� ഒ	2� അഗ്രി�ള്
ച്ച്ര്,കെവള്ളാ	യംണ്

77 35/23. 04.2018 5700 THE PROF&PI-AICVIP ഒളര�ള്ച്ച്ര്

78 528/12. 02.2019 224000 കെതീകേക്കകേ�	ഞ്ചിറി കേ�	ള്പPവ�
,ഏന	7	ക്കല്

ആകെ� 2291096
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9.വ	ഴി ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി

ക്ര7
നമ്പര്.

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 9/18-19 27/11/18 3830 Agri officer, വര്ക്കലാ

2 15/18-19 1/06/18 22080 ആറ്റ്ക്ക� 7ണ്ണുQ

3 35/18-19 23/11/18 5201 PPNMU,കെവള്ളാ	നക്കര

4 46/18-19 27/2/19 6887 ആറ്റ്ക്ക� 7ണ്ണുQ 

5 27/18-19 27/3/19 10948 ആറ്റ്ക്ക� 7ണ്ണുQ

6 23/18-19 9/11/18 10212 PPNMU കെവള്ളാ	നക്കര

7 43/18-19 7/1/19 5106 PPNMU കെവള്ളാ	നക്കര

8 72/18-19 30/03/19 3800 PPNMU കെവള്ളാ	നക്കര

9 67/18-19 20/3/19 329994 മുതീലാ7P കേ�രവ�സംന
കെസം	കൈസംറ്റ് 

ആകെ� 398055

10. ബകേയം	ളജിക്കല് �ണ്കേO	ള് ഓ2� കേക്ര	പ്പ്� കെപസ്റ്റം� &വJഡ്സം� ,കെവളള	നക്കര.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 31-18-19 27/09/1
8

1100/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�,കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്, കെ�.ഏ.യു, കെവള്ളാ	നക്കര

2 32 -18-19 3/10/18 20000/- കൃഷി ഒ	2സംര്, കൃഷി ഭാവന്, ആലാത്തുര്

3 33 -18-19 3/10/18 26600/- ചJ2� എക്സി. ഒ	2സംര്, വ.എ2�.പ.സം.കെ�,
�	ക്കന	P�, കെ�	ച്ച്

4 48 -18-19 05/12//1
8

1350/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, ഏ, കൈഎ.സം.ആര്,പ
ഒ	ണ് കേK	റിക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

5 53 -18-19 18/12/18 1000/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, ആര്.ആര്.എസം�,
കൈവറ്റ്ലാ

6 54 -18-19 19/12/18 1000/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, ആര്.ഏ.ആര്.എസം�,
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കു7ര��

7 59 -18-19 19/01/19 4560/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്. യു.
കെവള്ളാ	നക്കര

8 61 -18-19 04/02/1
9 1140/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, എ.ആര്.എസം�, ച	ലാക്കുP

9 65 -18-19 15/02/19 3800/-
കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്. യു.

കെവള്ളാ	നക്കര

10 67 -18-19 05/03/1
9

550/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�,കെ�	കേക്ക	 റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്, കെ�.ഏ.യു, കെവള്ളാ	നക്കര

11 73 -18-19 19/03/19 1900/- കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്. യു.
കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 242000

11.ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ7ന്റ്�  ഓ2�  കെപ്ര	സംസംങ്ങ�  കെPകേµ	ളജി,  കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 PT/QC-002 20-03-14 6900 കേപ്ര7ര	ജിന് എ� P.സു7 ഫുഡി�
സംപ്ലാകെ7ന്റ്�, കേപങ്ങ	ട്ട്ര,പ	ലാക്ക	P�

2 PT/QC-056 06-06-18 900
കെപ്ര	2 & കെഹിഡി�, പ്ലാ	ന്റ്�

പ	കേQ	ളജി.കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര് കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3 PT/QC-057 12-06-18 300 കേജി	ജി കേജിക്കബ�, �രയം	മ്പള്ളാ വJP�,
7ലാമ്പുംഴി.

4 PT/QC-062 30-08-18 600 പ്രസംഡിന്റ്�, എസം� കെ� എസം�,
പ	റികേQ	P�.

5 PT/QC-088 14-06-19 2000 ജിതീന്, കെസംന്റ്� കേതീ	7	സം� കേ�	കേളജി� ,
തൃശ്ശൂര്

6 PT/QC-089 14-06-19 1150 അകേസം	.ഡിJന്, കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര
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ആകെ� 11850

12. ഓണ്	ട്ടു�ര റിJജിയംണ്ല് അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,�	യംങ്കുള�.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 2/18-19 09.07.18 600 പ്രന്സംപ്പ്ല്&
ഇന്കെവസ്റ്റംകേഗറ്റ്ര്

2 3/18-19 09.07.18 5500 കേപ്ര	ഗ്രി	�കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ര്,
കെ�.വ.കെ�കേ�	ട്ട്യം�

3
11/18-19 26.11.18 9975 കെപ്ര	2സംര്&ഓ2Jസംര്,

ഓണ്കെôഷി+ല് ഡി¡ട്ട്

4 18/18-19 11.02.19 840 ഡിJന്, �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�
കെവളള	യംണ്

5 19/18-19 11.02.19 2240 ഡിJന്, �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�
കെവളള	യംണ്

6 22/18-19 23.02.19 1600 ഡിJന്, �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�
കെവളള	യംണ്

ആകെ� 20755

13.�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പPന്നക്ക	P�

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം� കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�

1 276/18-19 14-02-19 65250 കൃഷിഭാവന്, ചറിക്കല്

2 279/18-19 20-02-19 1800 അസം ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� അഗ്രി.
നJകേലാശാmര�

3 280/18-19 20-02-19 29700 കെ2സംലാകേറ്റ്റ്റ്ര്,അകേഗ്രിസംര്വ്വJസം�
കെഷില്റ്റ്ര്,പരപ്പ്

4 281/18-19 21-02-19 4950 കെ2സംലാകേറ്റ്റ്റ്ര്, അകേഗ്രിസംര്വ്വJസം�
കെഷില്റ്റ്ര്,പരപ്പ്
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5 284/18-19 11-03-19 15200 കൃഷിഭാവന്,7	ളൂര്,�ണ്ണൂര്

6 285/18-19 12-03-19 3400 അകേസം	 ഡിയംറിക്ടര്, ആര് എ ആര്
എസം� ,പJലാകേക്ക	P�

7 286/18-19 14-03-19 1,78,500 സംJനയംര് അഗ്രി ഒ2Jസംര്, കേസ്റ്റംറ്റ്�
സംJഡി� 2	�,പുളളൂര്

8 287/18-19 20-03-19 1150 എഡി ആര് ,കേ�	ക്കനട്ട്�
7ഷിന്,പPന്നക്ക	P�

9 288/18-19 23-03-19 74500 കൃഷി ഭാവന്,ബന്ദടുക്ക

10 289/18-19 23-03-19 3175 കൃഷി ഭാവന്,ബന്ദടുക്ക

11 292/18-19 16-04-19 5530 കെ2സംലാകേറ്റ്റ്റ്ര്, അകേഗ്രിസംര്വ്വJസം�
കെഷില്റ്റ്ര്,പരപ്പ്

ആകെ� 383155

14.�ശു7	വ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�-7	Pക്കQറി

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 42/18- 
03-09-18

3344 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

2 43/18 , 18-09-18 3821 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

3 47/18- 24-10-18 5732 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

4 54/18- 11-12-18 3248 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

5 1/19 01-01-19 1146 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

6 4/19 4-02-19 3248 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�,, പആര്
എസം�,7കെങ്കി	മ്പ�

7 5/19 4-02-19 1624 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
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യു. കെവള്ളാ	നക്കര

8 6/19 16-02-19 5254 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

9 12/19 18-09-18 4060 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ�
യു. കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 31477

15.കെ7ക്ക	നക്കല് സംബ� ഡിവഷിന്, കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 991 06.04.201
8

1000 The Professor & Head AICRP on
BCCP, CoH,Vellanikkara

2 998 26.05.201
8 1000 The DOR, KAU, Vellanikkara

3 1024 20.07.201
8

1000 The Programme Coordinator, KVK,
Ambalavayal

4 1027 20.07.201
8 1000 The Associate Dean, CoA ,

Padannakkad

5 1046 10.08.201
8

1060 The Associate Dean, CoH,
Vellanikkara

6 1052 10.08.201
8 400 The Associate Dean, CoH,

Vellanikkara

7 1069 24.10.201
8

5600 The DPP, Vellanikkara

8 1075 27.10.201
8 2000 The Associate Dean, CoA ,

Padannakkad

ആകെ� 13060
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16.കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 09/18-19 02-05-18 47500 കെ� വ.കെ�,കേ�	ട്ട്യം�

2 13/18-19 11-05-18 50500 കേ�രള	 കേസ്റ്റംറ്റ്� കേ�	ക്കനട്ട്�
ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന്

3 14/18-19 08-08-17 36750 കേ�രള	 കേസ്റ്റംറ്റ്� കേ�	ക്കനട്ട്�
ഡിവലാപ്കെ7ന്റ്� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന്

4 18/18-19 25-05-18 45500 കൃഷിഭാവന്, ചറ്റ്	ട്ട്ക്കര

5 22/18-19 01-06-18 35750 കൃഷിഭാവന്,വ	ര	പ്പുഴി

6 26/18-19 07-06-18 16000 ജില്ല	 അഗ്രി. 2	�,കേനര+7�ഗലാ�

7 30/18-19 23-06-18 14950 കൃഷിഭാവന്, കേ�	Pന്തുരQ�

8 30(a)/18-
19 20-06-18 5200 RARS, കേ7കേലാ പട്ട്	മ്പ പ	ലാക്ക	P�

9 34/18-19 30-06-18 4950 കൃഷിഭാവന്, പ	റിക്കPവ�

10 36/18-19 02-07-18 6500 കൃഷിഭാവന്, കുമ്പള�

11 42/18-19 18-07-18 34912 കൃഷിഭാവന് കേചലാക്കര

12 44/18-19 20-07-18 13300 VFPCK �	ക്കന	P�

13 45/18-19 24-07-18 46550 VFPCK �	ക്കന	P�

14 47/18-19 37-07-18 30000 കെ�.വ.കെ� , ഞാ	റിക്കല്

15 49/18-19 31-07-18 2260 കെ�.വ.കെ� കു7ര�� കേ�	ട്ട്യം�

16 50/18-19 01-08-18 25000 കൃഷിഭാവന്,ന	യംര�ഭാലാ�

17 51/18-19 01-08-18 12500 കൃഷിഭാവന്, കുഴുപ്പ്ള്ളാ

18 52/18-19 01-08-18 25000 കൃഷിഭാവന്,പള്ളാപ്പുറി�

19 53/18-19 07-08-18 26362 ARS ച	ലാക്കുP

20 54/18-19 07-08-18 3562 ARS ച	ലാക്കുP

21 57/18-19 05-09-18 6769 ARS ച	ലാക്കുP

22 60/18-19 13-09-18 1550 കൃഷി അസം. ഡിയംറിക്ടര്,അങ്കി7	ലാ
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23 61/18-19 14-09-18 2790 കൃഷി അസം. ഡിയംറിക്ടര്,അങ്കി7	ലാ

24 62/18-19 15-09-18 60087 കെ�.വ.കെ� അമ്പലാവയംൽ

25 62/18-19 15-09-18 60087 കൃഷിഭാവന്,ആയംവന.

26 66/18-19 24-09-18 93750 കൃഷിഭാവന്,പ	ലാക്കുഴി

27 67/18-19 26-09-18 93750 കൃഷിഭാവന്,ഇലാ ഞ്ഞ

28 70/18-19 03-10-18 62500 കൃഷിഭാവന്,തീരു7	റി	P

29 71/18-19 03-10-18 25056 ARS ച	ലാക്കുP

30 75/18-19 10-10-18 125000 കൃഷിഭാവന്,ച	ലാക്കുP

31 77/18-19 15-10-18 62500 കൃഷിഭാവന്,പറിവ�

32 78/18-19 15-10-18 28000 കൃഷിഭാവന്,പള്ളാപ്പുറി�

33 82/18-19 22/10/18 62500 കൃഷിഭാവന്,7ണ്JP�

34 83/18-19 23/10/18 31250 കൃഷിഭാവന്,ആകേവ	ലാ

35 86/18-19 24/10/18 62500 കൃഷിഭാവന്,കേച	റ്റ്	നക്കര

36 87/18-19 25/10/18 31250 കൃഷിഭാവന്,7 ഞ്ഞലൂര്

37 90/18-19 29/10/18 62500 കൃഷിഭാവന്,എPക്ക	ട്ടുവയംൽ

38 91/18-19 30/10/18 31250 കൃഷിഭാവന്,�ലൂര്ക്ക	P�

39 92/18-19 30/10/18 31250 കൃഷിഭാവന്,7	റി	P

40 94/18-19 30/10/18 11250 കേഹി	ര്ട്ട്�ൾച്ച്ര് കേ�	കേളജി�
കെവള്ളാ	നക്കര.

41 95/18-19 02/11/18 62500 കൃഷിഭാവന്,ആമ്പല്ലൂര്

42 96(a)/18-
19 03/11/18 15000 കൃഷിഭാവന്,7	റി	P�

43 96(b)/18-
19

03/11/18 15000 കൃഷിഭാവന്,7	റി	P�

44 101/18-19 12/11/18 31250 കൃഷിഭാവന്,പ	യംപ്ര

45 102/18-19 12/11/18 31250 കൃഷിഭാവന്,വ	ള��

46 104/18-19 12/11/18 3160 കെ� വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

47 108/18-19 13/11/18 39000 കൃഷിഭാവന്, പണ്ട7ന

48 117/18-19 15/11/18 62500 കൃഷിഭാവന്, മുളന്തുരുQ
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49 122/18-19 21/11/18 62500 കൃഷിഭാവന്, ഉ|യം�കേപരൂര്

50 124/18-19 03/12/18 31250 കൃഷിഭാവന്,പറിവ�

51 128/18-19 28/11/18 22500 കൃഷി അസം. ഡിയംറിക്ടര്,
കേ�	തീ7�ഗലാ�

52 130/18-19 30/11/18 125000 ജില്ല	 അഗ്രി 2	� 7	കേവലാക്കര

53 132/18-19 3/12/18 30000 ജില്ല	 അഗ്രി 2	� കേനര+7�ഗലാ�

54 133/18-19 3/12/18 3750 ജില്ല	 അഗ്രി 2	� 7	കേവലാക്കര

55 134/18-19 6/12/18 54863 കെ� വ.കെ�, ഏറിണ്	കുള�

56 135/18-19 6/12/18 41250 കെകെഎശാmര+ കെവജിറ്റ്ബൾ
ആര	ക്കുഴി

57 137/18-19 11/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,പൂQരക്ക

58 141/18-19 13/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,തീരുവ	ണ്യൂര്

59 145/18-19 19/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,പുQന്കുരശാ�

60 146/18-19 20/12/18 30000 കൃഷിഭാവന്,7	റി	P�

61 147/18-19 21/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,കെഎക്കരന	P�

62 151/18-19 22/12/18 42000 കൃഷിഭാവന്,വPകേക്കക്കര

63 152/18-19 22/12/18 14700 കൃഷിഭാവന്,വPകേക്കക്കര

64 153/18-19 22/12/18 34650 കൃഷിഭാവന്,വPകേക്കക്കര

65 154/18-19 22/12/18 4000 കൃഷിഭാവന്,വPകേക്കക്കര

66 155/18-19 26/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,മുഴുവന്നൂര്

67 158/18-19 28/12/18 31250 കൃഷിഭാവന്,ചറ്റ്	ട്ട്ക്കര

68 159/18-19 28/12/18 31250 കൃഷിഭാവന്,വPകേക്കക്കര

69 160/18-19 31/12/18 125000 കൃഷിഭാവന്,�റുകുറ്റ്

70 165/18-19 05/01/19 7500 കൃഷിഭാവന്, ആലുംവ

71 166/18-19 05/01/19 20000 കൃഷിഭാവന്, ആലുംവ

72 168/18-19 07/01/19 25000 കൃഷിഭാവന്,7ഞ്ഞല്ലൂര്

73 173/18-19 18/01/19 3000 കൃഷിഭാവന്,കെചല്ല	ന�

74 175/18-19 21/01/19 62500 കൃഷിഭാവന്,എPQലാ

75 176/18-19 21/01/19 57488 കൃഷിഭാവന്,കേ�	ട്ട്പ	P
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76 177/18-19 23/01/19 37500 കൃഷിഭാവന്,തൃക്ക	ക്കര

77 180/18-19 23/01/19 3938 കൃഷിഭാവന്,കേ�	ട്ട്പ	P

78 181/18-19 23/01/19 7875 കൃഷിഭാവന്,കേ�	തീ7�ഗലാ�

79 182/18-19 23/01/19 3938 കൃഷിഭാവന്,കേപ	Qനക്ക	P�

80 183/18-19 23/01/19 3938 കൃഷിഭാവന്,പല്ല	ര7�ഗലാ�

81 184/18-19 23/01/19 3938 കൃഷിഭാവന്,വരകെപ്പ്ട്ട്

82 185/18-19 24/01/19 62500 കൃഷിഭാവന്,വ	ഴിക്കുള�

83 187/18-19 24/01/19 40163 കൃഷിഭാവന്,പനവള്ളാ

84 188/18-19 25/01/19 7875 അഗ്രി.2	� കേനര+7�ഗലാ�

85 191/18-19 04/02/19 62500 കൃഷിഭാവന്,ചൂർണ്ക്കര

86 192/18-19 06/02/19 310000 കൃഷിഭാവന്,പ	യംപ്ര

87 195/18-19 08/02/19 250 കൃഷിഭാവന്,എലാ�കുന്നപ്പുഴി

88 196/18-19 11/02/19 62500 കൃഷിഭാവന്,�ഴിക്കമ്പലാ�

89 197/18-19 11/02/19 16459 KVK,CMFRI , ഏറിണ്	കുള�

90 198/18-19 11/02/19 3125 KVK,CMFRI,ഏറിണ്	കുള�

91 200/18-19 12/02/19 62500 കൃഷിഭാവന്,കുന്നQ�ന	P�

92 201/18-19 12/02/19 40950 കൃഷിഭാവന്,കേ�	തീ7�ഗലാ�

93 202/18-19 12/02/19 17640 കൃഷിഭാവന്,കേ�	തീ7�ഗലാ�

94 203/18-19 16/02/19 7088 കൃഷിഭാവന്,പനവള്ളാ

95 208/18-19 22/02/19 14000 RARS,കു7ര��

96 210/18-19 25/02/19 26224 FEO,പറിവ�

97 211/18-19 25/02/19 80500 കൃഷിഭാവന്,കേ�	ട്ട്പ	P

98 215/18-19 02/03/19 62500 കൃഷിഭാവന്,എPQലാ

99 217/18-19 05/03/19 12500 കൃഷിഭാവന്,കുമ്പളങ്ങ

100 218/18-19 05/03/19 12500 കൃഷിഭാവന്,കെചല്ല	ന�

101 219/18-19 05/03/19 37500 കൃഷിഭാവന്,കുമ്പള�

102 220/18-19 05/03/19 76475 അഗ്രി.കേ�	കേളജി� പPനക്ക	P�

103 222/18-19 05/03/19 12500 കൃഷിഭാവന്,തൃക്ക	ക്കര
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104 224/18-19 15/03/19 13300 VFPCK,�	ക്കന	P�

105 227/18-19 16/03/19 36414 കൃഷിഭാവന്,തീരുവ	ക്കുള�

106 231/18-19 18/03/19 6300 കൃഷിഭാവന്,തീരുവ	ക്കുള�

107 232/18-19 20/03/19 3965 PKVY,ര	77�ഗലാ�

108 189/18-19 30/01/19 62500 കൃഷിഭാവന്,�Jഴ്നാ	P�

109 234/18-19 20/03/19 50000 കൃഷിഭാവന്,കെകെവറ്റ്ലാ

110 235/18-19 22/03/19 86783 KVK,CMFRI ഞാ	റിക്കൽ

111 160/18-19 29/12/18 62500 കൃഷിഭാവന്,�റുകുറ്റ്

112 167/18-19 07/01/19 62500 കൃഷിഭാവന്,മൂക്കന്നൂർ

113 169/18-19 16/01/19 62500 കൃഷിഭാവന്,7ഞ്ഞപ്ര

114 237/18-19 27/03/19 12750 RARS,കു7ര��

ആകെ� 3936521

17.ATIC,7ണ്ണുQ

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 4/2018-19 21/04/201
8

4000/- എ.ആര്.എസം� തീരുവല്ല

2 14/2018-19 11/07/2018 1300/- ആര്.എ.ആര്.എസം�. കു7ര��

3 19/2018-19 2/08/2019 50000/- കൈലാവ� കേസ്റ്റം	ക്ക� റിസംർച്ച്�
കേസ്റ്റം�ഷിൻ, തീരുവലാ�കുന്ന�

4 21/2018-19 12/09/201
8

1750/- KAU. കെവള്ളാ	നക്കര

5 24/2018-19 9/11/2018 2200/- RARS ,പട്ട്	മ്പ

6 26/2018-19 20/11/2018 300/- RARS ,പJലാകേക്ക	P�

7 27/2018-19 26/11/2018 27150/- അകേഗ്രി	 കൈഹിപ്പ്ർ ബസം	ർ
തൃശ്ശൂർ

8 28/2018-19 5/12/2018 13500/- കെ�.വ.കെ� ,തൃശ്ശൂർ
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9 29/2018-19 19/12/2018 3500/- കെ�.വ.കെ� ,കേ�	ട്ട്യം�

10 30/2018-19 22/12/201
8

20325/- അകേഗ്രി	 കൈഹിപ്പ്ർ ബസം	ർ, തൃശ്ശൂർ

11 31/ 2018-19 4/01/2019 21475 അകേഗ്രി	 കൈഹിപ്പ്ർ ബസം	ർ, തൃശ്ശൂർ

12 32/2018-19 14/01/2019 4875/- �7¡ണ്കേക്കഷിൻ കെസംന്റ്ർ 7ണ്ണുQ

13 33/2018-19 21/01/2019 1904/- �7¡ണ്കേക്കഷിൻ കെസംന്റ്ർ, 7ണ്ണുQ

14 34/2018-19 29/01/201
9 8685/- PPNMU, കെവള്ളാ	നക്കര

15 35/2018-19 16/02/201
9

12250/- കെ�.വ.കെ�, കേ�	ട്ട്യം�

ആകെ� 173214/-

18.ഇന്സം �Oക്ഷണ്ല് 2	� കെവളള	യംണ്

ക്ര7
ന
മ്പ
ര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 000004/18-19 14.05.2018 41,000

ഡിവഷിണ്ല്എന്
ജിനJയംര്,അകേഗ്രി	സൂപ്പ്ര്ബസം	ര്

�സം	ന്കേജി+	തീ,കേ2	ര്
ട്ട്�പ.ഒ,തീരുവനന്തപുര�

2 000006/18-19 11.06.2018 4,950 കൃഷിഓ2Jസംര്,ആന	P�,കെനടു7ങ്ങ	P�

3. 000011/18-19 03.09.201
8

3,200 ഡിJന്,�	ര്
ഷി�കേ�	കേളജി�,കെവള്ളാ	യംണ്

4. 000021/18-19 11.02.2019 20,000
സൂപ്രണ്ട�

ജില്ല	കൈലാവ്കേസ്റ്റം	ക്ക�2	�,മൃഗസം�ര�
ക്ഷണ്വകുപ്പ്�,കുPപ്പ്നക്കുന്ന�

5. 000012/2018-
19

16.11.2018 1,00,000

കെപ്ര	2സംര്
&കെഹിഡി�,പ്ലാ	ന്റ്�കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്

&നഴ്സ്റി7	കേനജ്കെ7ന്റ്�
യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

6. 000015/2018- 19.11.2018 5,000 ഡിJന്
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19 �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�,കെവള്ളാ	യംണ്

7. 000016/2018-
19

07.12.2018 5,843 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,ആര്ആര്
എസം�,7കെങ്കി	മ്പ�

8. 000020/2018-
19 17.1.2019 4,869 കെപ്ര	2സംര്&കെഹിഡി�,ആര്ആര്

എസം�,7കെങ്കി	മ്പ�

9. 04/18-19 21.11.2018 1,69,942 റിJജിയംണ്ല്7	കേനജിര്, കേഹി	ര്
ട്ട്കേക്ര	പ്പ്�,ആനയംറി

354804/

19.പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,പJലാകേക്ക	P�.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 25/18-19, 13.6.2018 166250 ഓ2Jസംര് ഓണ് കെô ഷില്  
ഡി¡ട്ട്.അറ്റ്ക്ക�

2 31/18-19, 13.7.2018 9585 രജിസ്ട്രാ	ർ , കേ�രള �	ർഷി�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ, കെവളള	നക്കര

3 43/18-19, 08 .10.18 5250

കെപ്ര	2സംർ & കെഹിഡി�,
സം.പ.സം.ആർ.ഐ.റിJജിണ്ൽ

കേസ്റ്റംഷിൻ ,
വറ്റ്ൽ.

4 45/18-19, 08.10.18 75000 അഗ്രിക്കൾച്ച്ർ ഓ2Jസംർ
കുഞ്ഞു7�ഗലാ�,

5 46/18-19 08 .10.18 4682 ഡിയംറിക്ടർ ഓ2� റിസംർച്ച്� ,
കെ�.എ.യു.കെവള്ളാനക്കര

6 47/18-19, 12.10.18 5950
കെസംയംൽസം� & ഇൻകേ2	ർകേ7ഷിൻ

കെസംകെന്റ്ർ,
കെ�.എയു. കെവള്ളാ	നക്കര

7 52/18-19 15.10.18 8217 കെസംന്റ് Oൽ നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര

8 56.18./19 16.10.2018 32214 കെസംന്റ്Oൽ നഴ്സ്റി,
കെവള്ളാ	നക്കര
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9 57/18-19 16.10.18 21053 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിJൻ
.സം.ഒ.എ., പPന്നക്ക	P�.

10. 59/18-19 14-11-18 6203 കെസംൻOൽ നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

|1 61/18-19 4.11.2018 3891 കെപ്ര	2സംർ & കെഹിഡി�,
കെസംൻOൽ നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

12 67/18-19 11.12.2018 6890 രജിസ്ട്രാ	ർ കെ� എ യു കെവള്ളാ	നക്കര

13 69/18-19 11.12.2018 137450 ഒ	2Jസംര് ഓണ് കെô ഷില്  
ഡി¡ട്ട്.ആറ്റ്ക്ക�

14 70/18-19 11.12.2018 22008 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിJൻ സം.ഒ.എ,
പPന്നക്ക	P�.

15 71/18-19 14.01.19 12103 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര്,
ആര്,എ.ആര്,എസം�,പJലാകേക്ക	P�

16 72/18-19 14.01.19 12291 കെസംൻOൽ നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

17 74/18-19 16.01.19 17730 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിJൻ
സം.ഒ.എ., പPന്നക്ക	P�.

18 75/18-19 16.01.19 17158 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിJൻ .
സം.ഒ.എ. പPന്നക്ക	P�.

19 77/18-19 30.01.19 14107 ഓ2Jസംര് ഓണ് കെô ഷില്  ഡി¡ട്ട്
.ആറ്റ്ക്ക�

20 81/18-19 30.01.19 56580 ഓ2Jസംര് ഓണ് കെô ഷില്  ഡി¡ട്ട്
.ആറ്റ്ക്ക�

ആകെ� 634612

20.ഐഎ2�.എസം�.ആര്.എസം� �ര7ന

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 2/18-19 19.04.201
8 7500.00

ഡിJന്
�	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�

കെവള്ളാ	യംണ്

2 30000.00 കൃഷിഓ2Jസംര്,കൃഷിഭാവന്
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കുPപ്പ്നക്കുന്ന�,തീരുവനന്തപുര�

ആകെ� 37500.00

21.കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് പ്ലാ	ന്റ്� ബകേയം	കെPകേµ	ളജി  &  കേ7	ളക്കുലാ	ര് ബകേയം	ളജി,സം ഒ എച്ച്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 19/189/17 22-12-17 3680 ആറ്റ്ക്ക�, 7ണ്ണുQ

2 19/191/18 04-01-18 2420 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

3 19-212/18 14-08-18 62700 ആര് എ ആര്
എസം�,അമ്പലാവയംല്

4 19-220/19 11-07-19 63750 കൃഷിഭാവന� കെപരഞ്ഞന�

5 19-230/19 11/07/19 37500 കൃഷിഭാവന� ,കേവലൂര്

6 19/231/19 11/07/19 7250 കൃഷിഭാവന�കു7രകെനലൂര്

7 19/234/19 4/09/19 48750 കൃഷിഭാവന�കു7രകെനലൂര്

8 19-235/19 10/10/19 4988 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി, കെവള്ളാ	നക്കര

9 19-236/19 10/10/19 7600 കെസംന്Oല് നഴ്സ്റി,കെവള്ളാ	നക്കര

10 19/237/19 17/10/19 4275 ഡിJന് ,കെ�.സം.എ.ഇ.P,തീവനൂര്

11 19/238/19 24-10-19 37500 അകേഗ്രി	 സംര്വ്വJസം�
കെ�	 ടുവളള ,കേബ	ക്ക�

12 19/239/19 28/10/19 62500 കൃഷിഭാവന� ,മുണ്ടQക്ക	P�

ആകെ� 342913

22.�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം�

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 59/18-19 01-11-18 10500 അസം.ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� അഗ്രി�ള്
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ച്ച്ര് കേവങ്ങര

2 94/18-19 21-12-18 12000 അസം.ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� അഗ്രി�ള്
ച്ച്ര്,വള	കേഞ്ചിര

3 97/18-19 21-12-18 12000 അസം.ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� അഗ്രി�ള്
ച്ച്ര്,തീരൂര�, 7ലാപ്പുറി�.

4 107/18-19 16-01-19 2700 കൃഷിഭാവന് ,
കെപരു7ന്ന�	ര,7ലാപ്പുറി�

ആകെ� 37200

23.കെ� എ യു പ്രസ്സ്� ,7ണ്ണുQ

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 25 23.04.2018 99400 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

2 30 23.04.2018 139350 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

3 31 23.04.2018 13650 പബ്ല്യുക്ക� റികേലാഷിന്സം� ഓ2Jസംര്,
7ണ്ണുQ

4 35 08.05.2018 252500 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

5 36 10.05.2018 414000 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

6 41 10.05.2018 85000 ��പ�.കേO	ളര്. കെ�.എ.യു

7 42 19.05.2018 4700 ആര്.എ.ആര്.എസം�. പട്ട്	മ്പ

8 46 31.05.2018 37500 കെ�.എ.യു സ്ക്കുള്, കെവള്ളാ	നക്കര

9 48 01.06.2018 11000 പബ്ല്യുക്ക� റികേലാഷിന്സം� ഓ2Jസംര്,
7ണ്ണുQ

10 57 19.06.2018 4500 പബ്ല്യുക്ക� റികേലാഷിന്സം� ഓ2Jസംര്,
7ണ്ണുQ

11 62 20.06.2018 400 ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്
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ച്ച്�,കെ�.എ.യു

12 64 20.06.2018 1300 കെ�.എ.യു സ്ക്കുള്, കെവള്ളാ	നക്കര

13 73 08.10.2018 59000 ��പ�.കേO	ളര്. കെ�.എ.യു

14 76 08.10.2018 133300 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

15 81 22.10.2018 62300 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

16 83 22.10.2018 168700 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

17 84 22.10.2018 304000 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

18 96 25.10.2018 14700 പബ്ല്യുക്ക� റികേലാഷിന്സം� ഓ2Jസംര്,
7ണ്ണുQ

19 100 25.10.2018 64200 ആര്.P.എല്. കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

20 101 25.10.2018 22200 ആര്.P.എല്. കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്, കെവള്ളാ	നക്കര

21 107 29.10.2018 117300 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

22 111 29.10.2018 80900 രജിസ്ട്രാ	ര്. കെ�.എ.യു

23 114 29.10.2018 150950 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

24 119 13.11.2018 3250 ��പ�.കേO	ളര് ഓ2�
എക്സി	7കേനഷിന്സം�.കെ�.എ.യു

25 129 19.11.2018 1650 കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

26 137 28.11.2018 61900 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

27 146 04.01.2019 13500 ഫ്രൂട്ട്� കേക്ര	പ്സ്� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

28 147 04.01.2019 134650 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ
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29 155 16.01.2019 126150 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

30 160 19.01.2019 183650 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

31 164 28.01.2019 3050 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

32 171 15.02.2019 13950 കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

33 175 15.02.2019 18600 രജിസ്ട്രാ	ര്. കെ�.എ.യു

34 184 13.03.2019 99100 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

35 187 13.03.2019 131300 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

36 191 18.03.2019 8200 ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

37 204 15.03.2019 3150 ��പ�.കേO	ളര്. കെ�.എ.യു

38 222 25.03.2019 29600 പബ്ല്യുക്ക� റികേലാഷിന്സം� ഓ2Jസംര്,
7ണ്ണുQ

39 233 28.03.2019 46800 �മ്മ്യു¡ണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്,
7ണ്ണുQ

40 237 30.03.2019 10000 കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 3129350

23.ഏലാ� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര� പ	മ്പ	ടു�പ	റി

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 03/18-19 18-03-19 510  കൃഷിഭാവന്,വQക്കുP 7രക്ക	കേശ്ശിര

2 05/18-19 18-03-19 16625 അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
ആര്.എ.ആര്.എസം�.കു7ര��

3 08/18-19 18-03-19 4750 കെപ്ര	2.&കെഹിഡ്പ.പ.&എന്.എ�.യു
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കെവള്ളാ	നക്കര

ആകെ� 21885

24.പ്ലാ	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 7	കേനജ്കെ7ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 50/2017-18 t20.11.20
17

7800 2Agricultural Officer
K B, Valappad

2 A1/2017-18 25.01.20
18 8064

The Superintedant,ESI
ChestHospital,Mulankunnathkavu.Thriss

ur

3 23/2018-19 26.06.2
018 2500 PPNMU,Vellanikkara

ആകെ� 18364

25.പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,അമ്പലാവയംല്

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവ	യ്സം�
കേസംവന�/ഉല്പ്പ്ന്ന�

കൈ�പ്പ്റ്റ്യം സ്ഥാ	പന�നമ്പര് തീJയംതീ തു�
(രൂപ)

1 03/2018 24.04.18 57,960 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

2 13/2018 25.05.18 4361 ഡിയംരക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്�,കെ�.എ, യു.
കെവള്ളാ	നക്കര

3 14/2018 01.06.18 124450 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�,
എ.ആര്,എസം�,ആനക്കയം�

4 35/2018 20.08.18 12,113 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, ഇന്സ്ട്രാ�� ഷിണ്
2	�, കെവള്ളാ	യംണ്

5 77/2018 06.12.18 9357 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ
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6 81/2018 06.12.18 950 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

7 89/2018 31.01.19 17,812 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

8 27.03.19 33,131 എ.ഡി.ആര്,പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,അമ്പലാവയംല്  

9 103/2019 30.03.19 40000 അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ഓ2Jസംര്,

10 01/12018 24.07.18 8123 രജിസ്ട്രാ	ര്,കെ�.എ.യു,കെവള്ളാ	നക്കര്

11 03/2018 03.08.18 18,221 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

12 04/2018 03.08.18 3249 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

13 06/2018 17.10.18 51,609 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

14 07/18 1 01.02.18 98,733.50 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

15 002/19-20 . 12.05.19 20,392 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

16 004/19-20 13.06.19 783.75 എ. ഡി. ആര്, പ.ആര്.എസം�,
പലാJകേക്ക	P�

17 008/19-20 13.06.19 1710 ഡി. ആര്, പ.ആര്.എസം�, പലാJകേക്ക	P�

18 007/19-20 13.06.19 650 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

19 010/19-20 18.07.19 23,750 കെപ്ര	2, & കെഹിഡി�, പ.പ,എന്.എ� യു.
കെവള്ളാ	നക്കര

20 013/19-20 19.07.19 91,250 അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ഓ2Jസംര്, കെന	ട്ട്	P�

21 014/19-20 25.07.19 41570 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

22 015/19-20 05.09.19 23460 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

23 016/19-20 05.09.19 1786 സം.ആര്,എസം�, പ	മ്പ	ടു�പ	റി

24 013/19-20 19.07.19 1304 എ.ഡി.ആര് ,
ആര്.എ.ആര്.എസം�.അമ്പലാവയംല്

25 018/19-20 20.07.19 56,539 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

26 019/19-20 20.07.19 10,489 കെôഷി+ല്
ഓ2Jസംര്,COA,അമ്പലാവയംല്
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27 020/19-20 20.07.19 11,275 കെôഷി+ല്
ഓ2Jസംര്,COA,അമ്പലാവയംല്

28 021/19-20 24.07.19 3000 2	� സുപ്രണ്ട�, കേസ്റ്റംറ്റ്� കെവജി� 2	�,
വണ്ടകെപരയം	ര്

29 021/19-20 24.07.19 3000 2	� സുപ്രണ്ട�, കേസ്റ്റംറ്റ്� കെവജി� 2	�,
വണ്ടകെപരയം	ര്

30 024/19-20, 16.10.19 57,913 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

31 024/19-20, 17.10.19 64,505 കെôഷി+ല് ഓ2Jസംര്, ആറ്റ്��, 7ണ്ണുQ

ആകെ� 893446.25

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 13 

2Jസം�
(ഖണ്ഡി� 1-3-2)

ക്ര7.
ന�

കേ�	കേളജികെന്റ്
കേപര�

കേ�	ഴ്സ്�
കുട്ട്�ളു

കെP
എണ്ണ�

കെസം7
സ്റ്റംര്

P¡ഷിന്
2J

നരക്ക� 
2Jസം�

കുPശ്ശി�
ആഭാ+ന്തര
സം�ക്ഷ

പ്തി�
പ്ര�	ര�
ലാഭാ+7	യം
തീ� 2018-

19-ല്
ലാഭാ+7	ണ്�

2018-19-
ല് P¡ഷിന്

2J
ഇനQ

കെലാ
കുPശ്ശി�

2017-18
വര്

ഷിQകെലാ
P¡ഷിന് 2
കുPശ്ശി�

ആകെ�
കുPശ്ശി�

1

കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്

ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

UG 272 2 7500 40,80,000

8040420
(-)

502980
(-)

18,32,000
2334980

PG 150 2 10380 31,14,000

Ph.D 65 2 10380 13,49,400

ആകെ� 85,43,400

2
കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	യംണ്

UG 477 2 7500 7155000

4925775
(-)

7969365
(-)

57,10,000
1367936

5

PG 204.5 2 10380 4245420

Ph.D 72 2 10380 1494720

ആകെ� 1,28,95,140

3

കേ�	കേളജി� ഓ2�
കേ�	പ്പ്കേറിഷിന്
ബ	ങ്കി�ഗ� &

7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,

UG 154 2 7500 2310000

2985400
(-)

32,23,720
(-)

46,71,000
7894720

PG 10 2 10380 207600

Ph.D 2 2 10380 41520

MBA
(RF)

73 2 25000 3650000

ആകെ� 6209120

4
കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് ,

പPന്നക്ക	P�.

UG 255.5 2 7500 3832500

4608030
(+)

1,73,490
(+) 

2,91,000
(+)

464490
PG 29 2 10380 602040

Ph.D -

ആകെ� 4434540

5
കേ�	കേളജി� ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ,
കെവള്ളാ	നക്കര

UG 119 2 7500 1785000

1536080
(-)

10,68,940

(-)

13,87,000
2455940

PG 29 2 10380 602040

Ph.D 10.5 2 10380 217980

ആകെ� 2605020
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6

കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്

എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

UG 186.5 2 7500 2797500

8349580
(-)

6,18,740
(-)

35,97,000
4215740

PG 30.5 2 10380 633180

Ph.D 14 2 10380 290640

B.Tech
(Food
Engg.)

99 2 26500 5247000

ആകെ� 8968320

7
കേ�	കേളജി� ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്,
അമ്പലാവയംല്

UG 30 2 7500 450000
382500

(-)
67,500

- -
ആകെ� 450000

ആകെ�
4,41,05,54

0
3082778

5

(-)
13277755

(-)
16906000

(-)
30116255

ക്ര7.
ന�

കേ�	കേളജികെന്റ്
കേപര�

കേ�	
ഴ്സ്�

കുട്ട്�
ളുകെP

എണ്ണ�

കെസം
7സ്റ്റം
ര്

P¡ഷിന്
2J

നരക്ക� 
2Jസം�

കുPശ്ശി�
ആഭാ+ന്തര
സം�ക്ഷപ്തി�
പ്ര�	ര�
ലാഭാ+7	യം
തീ� 2018-

19-ല്
ലാഭാ+7	ണ്�

2018-19-ല്
P¡ഷിന് 2J
ഇനQ

കെലാ
കുPശ്ശി�

2017-18 വര്
ഷിQകെലാ
P¡ഷിന് 2
കുPശ്ശി�

ആകെ�
കുPശ്ശി�

1

കേ�	കേളജി�
ഓ2� കേഹി	ര്
ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്,

കെവള്ളാ	നക്ക
ര

UG 272 2 7500 40,80,000

8040420 (-)502980 (-) 18,32,000 2334980
PG 150 2 10380 31,14,000

Ph.D 65 2 10380 13,49,400

ആകെ� 85,43,400

2

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

അഗ്രിക്കള്
ച്ച്ര്,

കെവള്ളാ	യംണ്

UG 477 2 7500 7155000

4925775
(-)

7969365
(-) 57,10,000

1367936
5

PG 204.5 2 10380 4245420

Ph.D 72 2 10380 1494720

ആകെ� 1,28,95,140

3

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

കേ�	പ്പ്കേറിഷിന്
ബ	ങ്കി�ഗ� &

7	കേനജ്കെ7ന്റ്�,

UG 154 2 7500 2310000

2985400
(-)

32,23,720
(-) 46,71,000 7894720

PG 10 2 10380 207600

Ph.D 2 2 10380 41520

MBA
(RF)

73 2 25000 3650000

ആകെ� 6209120

4 കേ�	കേളജി� UG 255.5 2 7500 3832500 4608030 (+) (+) (+)

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2018-19



503

ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്
, പPന്നക്ക	P�.

1,73,490 2,91,000 464490

PG 29 2 10380 602040

Ph.D -

ആകെ� 4434540

5

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ,
കെവള്ളാ	നക്ക

ര

UG 119 2 7500 1785000

1536080
(-)

10,68,940
(-) 13,87,000

2455940
PG 29 2 10380 602040

Ph.D 10.5 2 10380 217980

ആകെ� 2605020

6

കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	കേളജി�

ഓ2�
അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്
എഞ്ചിനJയംറി�

ഗ�

UG 186.5 2 7500 2797500

8349580
(-)

6,18,740 (-) 35,97,000 4215740

PG 30.5 2 10380 633180

Ph.D 14 2 10380 290640

B.Tec
h

(Food
Engg.

)

99 2 26500 5247000

ആകെ� 8968320

7

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

അഗ്രിക്കള്
ച്ച്ര്,

അമ്പലാവയംല്

UG 30 2 7500 450000

382500
(-)

67,500 - -
ആകെ� 450000

ആകെ� 4,41,05,540 30827785
(-)

13277755
(-)

16906000
(-)

3011625
5

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 14

7ര	7Q� പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനJയംറിങ്ങ� വഭാ	ഗങ്ങള്ക്ക� കൈ�7	റിയംതു� -
വശാ|	�ശാങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-3-14) 

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥാ	പന�

കെപ്ര	ജിക്ട
കെന്റ്

കേപര�/ശാJ
ര്ഷി��

തു� സംmJ�രച്ച്
എഞ്ചി.വഭാ	ഗ�

കെകെ�7	റി
യം തു�

ബല്
നമ്പര്/
തീJയംതീ

ഉകേÚശാ+�

1
കെഹിഡി�

�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
5200

ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര
2,84,435

260/03-
19/

30.03.20
19

ഓ2Jസം� /ഐ.റ്റ്.
ഉപ�രണ്ങ്ങള് കെജി�

കേപ	ര്ട്ട്ല് വഴി വ	ങ്ങല്

40013
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

10,00,000

259/03-
19/

30.03.20
19

2	ര്കേ7ഴ്സ്�
കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ് അടുക്കള,

കൈഡിനങ്ങ� ഹി	ള്
എന്നവയുകെP അറ്റ്കുറ്റ്

പണ് 

40013
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

4,40,000

376/03-
19/

30.03.20
19

സംയംന്റ്സ്റ്റം�
കേഹി	സ്റ്റംലാല് എയംര്

�ണ്ടJഷിണ്റു�ള് വ	ങ്ങ
സ്ഥാ	പക്കല്

2

കേ�	കേളജി�
ഓ2�
കേ�	-

ഓപ്പ്കേറിഷി
ന്

ബ	ങ്കി�ഗ�
&

7	കേനജ്കെ7
ന്റ്�,

കെവള്ളാ	ന
ക്കര

5200
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1,00,000
68/3-19/
28.03.19

�	യം�
ഉപ�രണ്ങ്ങള്

5200 ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,

3,67,012 97/3-19/
30.03.19

�	ര്ഷി� ലാ	ബ� നര്
മ്മ്യു	ണ്�
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കെവള്ളാ	നക്കര

.
40013

ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര
4,20,000

624036
30.03.20

19

ഇലാകേക്ട്രി	ണ്��
ഉപ�രണ്ങ്ങള്

Gemportal
മുകേഖന വ	ങ്ങല്

40013
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3,01,975
കെചക്ക�
നമ്പര്

624036

വനതീ	കേഹി	സ്റ്റംല്
അടുക്കള നവJ�രണ്�

3

ഏലാ�
ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�,
പ	മ്പ	ടു�

പ	റി

20039
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

15,00,000

ബല്
നമ്പര്

0001/09-
18/56921
00/04-
09-2018
പ്ര�	ര�

�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്� നവJ�രണ്�

4
കെ� എ യു

പ്രസ്സ്�,
7ണ്ണുQ

2151
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

80,000

ബല്
നമ്പര്

0012/10-
2018/459
559/25-
10-18 

സംJലാ�ഗ� റിപ്പ്യംര്,
ഇലാക്ട്രിക്കല് വര്ക്ക�
എന്നJ പ്രവൃQ�ള് 

5

കേ�ളപ്പ്ജി
കേ�	കേളജി�

ഓ2�
അഗ്രി.

എഞ്ചി.&
കെPകേµ	ള

ജി,
തീവനൂര്

40013

എക്സി�¡ട്ട്Jവ� എന്
ജിനJയംര്,

എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�
ഡിവഷി

ന്,തീവനൂര്

5,00,000

0005/03-
2019

31/03/201
9

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

5200
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

72,000

0004/03-
2019

29/03/20
19

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

5200
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

2,00,000

0003/03-
2019

28/03/20
19

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

20032
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

5,00,000

0002/03-
2019

06/03/20
19

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ
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6148
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

4,25,000

0001/03-
2019

01/03/201
9

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

5200
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

1,50,000

0002/02-
2019

26/02/20
19

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

5200
എഞ്ചിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷി
ന്,തീവനൂര്

1,85,000

0001/02-
2019

25/02/20
19

നര്മ്മ്യു	ണ് പ്രവൃQ

6

അഗ്രി.
എഞ്ചി.
വകുപ്പ്�,

കേഹി	ട്ട്�
ള്ച്ച്ര്

കേ�	കേളജി�

20070
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

5,40,000

01/8/18-
19/

01.08.201
8

AERTC വര്ക്ക�കേഷി	പ്പ്�
പുനരുദ്ധ	രണ്�

20070
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

60,000

02/12/18-
19/

10.12.201
8

AERTC വര്ക്ക�കേഷി	പ്പ്�
പുനരുദ്ധ	രണ്�

7

കൃഷി
വജ്ഞാ	ന

കേ�ന്ദ്ര�,
കെ�	ല്ല�

സ്റ്റം	2�
�m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

കെ�ട്ട്P
നര്

മ്മ്യു	ണ്�

എന്ജിനJയംറി�ഗ�
ഡിവഷിന്
കു7ര��

91,50,000

(വ�ച്ച്ര്
BR No.

1019/30.3
.2019-

415000/-
BR No.
1020/30.
3.2019-

500000/-
)കെചക്ക�
ന�പര്

100848/2
8.09.201

9

കെ�വകെ�,കെ�	ല്ല�
സ്റ്റം	2� �m	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�

കെ�ട്ട്P നര്മ്മ്യു	ണ്�

8 സംJഡി�
കെPകേµ	ള

ജി
യൂണ്റ്റ്�,
കേഹി	ര്

ട്ട്�ള്ച്ച്ര്

35008 ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര

7,50,000 ബല്
നമ്പര്

0007/10-
2018/894
1044/10-
10-2018

സംJഡി� കെPകേµ	ളജി
വഭാ	ഗQകെന്റ് മുന്
വശാ� 7തീല് നര്

മ്മ്യു	ണ്�
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കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	ന

ക്കര

35008
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

4,00,000

2017-18
സം	മ്പ
Q�
വര്ഷി�

CBV No.
07/03/17-

18
(കെചക്ക�

ന�.
441823/1
6.03.18)
പ്ര�	ര�

സംJഡി� കെPകേµ	ളജി
വഭാ	ഗQകെന്റ്

വPക്കുവശാ� ചുറ്റു7തീല്
നര്മ്മ്യു	ണ്�

9

കേ�രള
�	ര്ഷി�

സംര്
വ�ലാ	ശാ	

ലാ
യൂണ്കേവ

ഴ്സ്റ്റ്
കൈലാബ്രറി

05153
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

15,00,000

ICAR
LG/07-
3/18-19.
27/03/19

Library Strenghthening in
Agricultural Universities

05153
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3,19,585

ICAR
LG/07-
3/18-19.
27/03/19

Library Strenghthening in
Agricultural Universities

05153 
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

20,000

ICAR
LG/07-
3/18-19.
27/03/19

Library Strenghthening in
Agricultural Universities

10

കെനല്ല�
ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�,
കൈവറ്റ്ലാ

70016
എന്ജിനJയംറി�ഗ�
സംബ� ഡിവഷിന്

കു7ര��
25,00,000

07/10-18/
05.10.18

Diversion of waste
water

70016
എന്ജിനJയംറി�ഗ�
സംബ� ഡിവഷിന്

കു7ര��
4,00,000

67/03-19/
29.03.19

Diversion of waste
water

70016 എന്ജിനJയംറി�ഗ�
സംബ� ഡിവഷിന്

2,73,104 68/03-19/
29.03.19

Diversion of waste
water
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കു7ര�� 

11

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

കേ2	റിസ്ട്രാ,
കെവള്ളാ	ന

ക്കര

70004
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3,55,000

CBV
No.58-
2/19 തീJ.
13.2.19

കെബ	ട്ട്	ണ്ക്കല് ഗ	ര്
ഡിന് Gazebo & Gate

നര്മ്മ്യു	ണ്�

12

കെസംന്
Oല്

കെOയംന�
ഗ� ഇന്
സ്റ്റംറ്റ്¡ട്ട്�,
7ണ്ണുQ

20113
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

48,150
CBV No-
14/3-19

motor pump purchase

20113
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

33,984
CBV No-
15/3-19

for 5 nos fire
extinguishers

13

കേ�	കേളജി�
ഓ2�

അഗ്രി�ള്
ച്ച്ര്,

കെവള്ളാ	യം
ണ്

5200
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1,25,000
CBV NO.

STSB
1/11-18

�	സം� മുറി
കൈവ|ÊതീJ�രണ്�

5200
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
കു7ര�� 

35,000
CBV NO.

1/1-19

�+	മ്പസംകെലാ
വ	ട്ട്ര്

സംകൈപ്ലാസംസ്റ്റംQകെന്റ്
അറ്റ്കുറ്റ് പ്രവൃQ�ള്

14

ആര്
എആര്
എസം�

(എസം�ഇ
സംഡി�)ച
കെവള്ളാ	യം

ണ്

9345
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
കു7ര�� 

32,600
CBV NO.

STSB
14/12-18

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
പുനരുദ്ധ	രണ്�

9345
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
കു7ര�� 

55,400
CBV NO.

STSB
13/12-18

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
പുനരുദ്ധ	രണ്�

35000
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
കു7ര�� 

4,00,000
CBV NO.

STSB
100/3/19

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
നര്മ്മ്യു	ണ്�

35000s
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
4,00,000

CBV NO.
STSB

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
നര്മ്മ്യു	ണ്�
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കു7ര�� 101/3/19

35000 
എന്ജിനJയംറി�ഗ�

ഡിവഷിന്
കു7ര�� 

3,00,000
CBV NO.

STSB
102/3/19

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
നര്മ്മ്യു	ണ്�

35000
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര 

5,00,000
CBV NO.

STSB
1/3/19

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
നര്മ്മ്യു	ണ്�

35000
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര 

5,00,000
CBV NO.

STSB
2/3/19

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P
നര്മ്മ്യു	ണ്�

35000
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

5,00,000
CBV NO.

STSB
3/3/19

ലാ	ബ� കെ�ട്ട്P നര്
മ്മ്യു	ണ്�

15

�	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്

കേ�ന്ദ്ര�,
7ണ്ണുQ 

ചുറ്റു7തീല്
നര്

മ്മ്യു	ണ്�

ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
2സംക്കല് പ്ലാ	ന്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര 
15,00,000 62-7/18 ചുറ്റു7തീല് നര്മ്മ്യു	ണ്�

ആകെ� തു� 2,72,23245

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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