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നമ്പര്. കെ�.എസം�.എ (എ.ജി.യു) എ 1-12 /2022 

കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന ഓഡിറ്റ്� വകുപ്പ്�,

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഓഡിറ്റ്� �	ര)	ലായം�,
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��പ് കേP	ളര് 

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ

കെവള്ളാ	നക്കര

സംര്, 

വഷിയം� :- കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ 2019-20 വര്ഷികെR ഓഡിറ്റ്�       
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ� -സം�ബന്ധിച്ച്�

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

കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  2019-20  വര്ഷികെR  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ഇകേതീ	കെQ	പ്പ്�  അയംക്കുന്നു.  അതീതീ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെQ  ഓഡിറ്റ്�  പര	8ര്ശാങ്ങള്  അQങ്ങുന്ന
ഖണ്ഡി��ളുകെQ പ�ര്പ്പു�ള് ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേ8ധാ	വ�ള്ക്ക� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
കൈ�പ്പ്റ്റ് രണ്ടു 8	സംങ്ങള്ക്ക�� പര	8ര്ശാങ്ങള്ക്ക� 1994 കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്�
നയം8�,  വകുപ്പ്�  15(1),  1996  കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്�  ചട്ട്ങ്ങള്, 23(1)  എന്നവ
പ്ര�	ര� 8റുപQ നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�. 

വശാnസ്തതീകേയം	കെQ, 

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്



പ�ര്പ്പ്� :

1. ഡിയംറിക്ടര്, കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന ഓഡിറ്റ്�  , തീരുവനന്തപുര� (ഉപരപത്രം� സംഹിതീ�)

2. ധാന�	ര) വകുപ്പ്� അഡിKഷിണ്ല് ചK2� കെസംക്രട്ട്റി, ഗവ. കെസംക്രകേട്ട്റികേയംറ്റ്�,

തീരുവനന്തപുര� (ഉപരപത്രം� സംഹിതീ�)

3. അഗ്രി. 2	�സം� വകുപ്പ്� കെസംക്രട്ട്റി, ഗവ. കെസംക്രകേട്ട്റികേയംറ്റ്�, തീരുവനന്തപുര�

(ഉപരപത്രം� സംഹിതീ�)

4. ബഹു. കൈവസം� ച	ന്സംലാര്, കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ, കെവള്ളാ	നക്കര

5. രജിസ്ട്രാ	ര്, കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ, കെവള്ളാ	നക്കര

6. ഓ2Kസം� കേ�	പ്പ്
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നമ്പര്: കെ�.എസം�.എ (എ.ജി.യു) എ 1 - 12/2022 തീKയംതീ : 22-02-2022

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ 2019-20 വര്ഷികെR ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� 

1994-കെലാ കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� നയം8�, വകുപ്പ്� 13, 1994-കെലാ 
കേ�രള കേലാ	ക്കല് 2ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� ചട്ട്ങ്ങള്, 18 എന്നവ പ്ര�	ര� പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ�.

ഓഡിറ്റ്� നQR	ന് ചു8തീലാകെപ്പ്ട്ട്
ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്

സം.കൈവ. സംലാK�, കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
(12-06-2020 മുതീല് തുQരുന്നു)

ഓഡിറ്റ്� നQRയം �	ലായംളവ� 15.09.2020 മുതീല് 30.11.2021

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉകേ|)	ഗസ്ഥാര്

കൈവസം� ച	ന്സംലാര്
കേഡി	. ആര് ചന്ദ്രബ	ബു

01.04.2019 മുതീല്
31.3.2020 വകെര

(21-10-2019 മുതീൽ 10-12-
2019 വകെര

ആർജ്ജിതീ	വധാ)

ശ്രീK .Qക്ക	റി	� 8Kണ് 21-10-2019 മുതീൽ
10-12-2019 വകെര

രജിസ്ട്രാ	ര് കേഡി	.ഡി .ഗരജി
01.04.2019 മുതീല്
31.03.2020 വകെര

��പ് കേP	ളര്
ശ്രീK. ഇ പ ര	ജ്കേ8	ഹിന് 01.04.2019 മുതീല്

19.06.2019 വകെര

കേഡി	.സംക്കKർ ഹുകെകെസംൻ 
വ.എസം�

20.06.2019 മുതീൽ
31.03.2020 വകെര

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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ആമുഖ�

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ 2019-20 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ളു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �Kഴിലുള്ളാ  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  ഓഡിറ്റ്�
പൂര്Rയം	ക്കു�യു� ഓഡിറ്റ്� ഇന്2ര്കേ8ഷിന് 8	കേനജ്കെ8ന്റ്� സംസ്റ്റം�  (AIMS)  എന്ന
ഓണ്കൈലാന്  സം�വധാ	നRലൂകെQ  ഓ ഡിറ്റ്�  കേന	ട്ടു�ള്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യു�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. 

പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് ഓഡിറ്റു കേന	ട്ടു�ളകേ�ല് 55 സ്ഥാ	പനങ്ങള് എയം�സംലൂകെQയു�
12  സ്ഥാ	പനങ്ങള് 8	നnലാ	യു� 8റുപQ നല്�യംട്ടുണ്ട�. 29  സ്ഥാ	പനങ്ങള് 8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ടു8ല്ല.  ഓഡിറ്റു  കേന	ട്ടു�ളകേ�ല്  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQയുകെQ
അQസ്ഥാ	നRല്  തീKര്പ്പ്	ക്കയംവ  �ഴിച്ചുള്ളാ  പ്രസംക്ത8	യം  പര	8ര്ശാങ്ങള	ണ്�
ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഉള്കെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	ക്ക	Rതു�,  8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ടു�  തീKര്പ്പ്	ക്ക	ന	വ	Rതു�,  എന്ന	ല്  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്
ഉള്കെപ്പ്ടുകേRണ്ടവധാ�  ഗ�രവ  സംnഭ്യ	വ8ല്ല	Rതു�  തുQര്നQപQ�ള്
ആവശാ)മുള്ളാതു8	യം  പര	8ര്ശാങ്ങകെള  എയം�സംകെലാ  തീകെന്ന  'റി2ര്  ടു
അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Kവ�  കെസംക്ഷന്'  എന്ന  വഭ്യ	ഗRല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�യു�  ആയംതീ�
കേക്ര	ഡിK�രച്ച്�  തുQര്  നQപQ�ള്  സംnK�രക്കുന്നതീന	യം    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
കൈ�8	റു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുകേവണ്ട കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന ഓഡിറ്റ്�
വകുപ്പ്�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന  42-ാ	8തീ�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്	ണ്തീ�.  വശാ|8	യം
ഓഡിറ്റ്�  നരKക്ഷണ്ങ്ങളQങ്ങയം ഒന്ന	�  ഭ്യ	ഗ8	ണ്� ഈ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ് മുഖ)
ഉള്ളാQക്ക�.  കെപ	തു  അവകേലാ	�ന�,  ധാന�	ര)വും�  വനകേയം	ഗവും�,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ  നQപQ�ള	വശാ)8	കുന്ന  വഷിയംങ്ങള്,  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സം�ബന്ധിച്ച്  സംവകേശാഷിപര	8ര്ശാങ്ങള്  എന്നവയം	ണ്�  ഈ
ഭ്യ	ഗR�  ഉള്കെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.  വരവനങ്ങളലു�  കെചലാവനങ്ങളലു�
നര്വ്വഹിണ്	ധാ�	ര�ളുകെQകേയം	 ഉകേ|)	ഗസ്ഥാരുകെQകേയം	 ഭ്യ	ഗത്തുനന്നുമുണ്ട	യം
വKഴ്ച�ള് മൂലാ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കുണ്ട	യം നഷ്ടം� ഒന്ന�,  മൂന്ന� ഭ്യ	ഗങ്ങളലാ	യം

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഓഡിറ്റ്�  ച	ര്ജ്ജി�,  ഓഡിറ്റ്�  പ്രതീ)വകേലാ	�ന�
എന്നവയം	ണ്� 4-ാ	� ഭ്യ	ഗR�  ഉള്കെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.

കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന  ഓഡിറ്റ്�  വകുപ്പ്കെന്റ്  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ങ്ങനും�  തുQര്
നQപQ�ള്ക്കു8	യം  രൂപ�  കെ�	ടുR  ഓഡിറ്റ്�  ഇന്2ര്കേ8ഷിന്  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�
സംസ്റ്റം�  (AIMS)  എന്ന  ഓണ്കൈലാന്  സം�വധാ	നRലൂകെQയം	ണ്�  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ�. ഇതീനുംള്ളാ 8റുപQ�ള് സംnK�രക്കലു� പുനരഭ്യപ്ര	യം നQപQ�ളു�
ഇകേതീ സം�വധാ	നRലൂകെQRകെന്നയം	ണ്� തുQരു�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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ഉള്ളാQക്ക�

ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

വഷിയം� കേപജി�
നമ്പര്

1-1 കെപ	തു അവകേലാ	�ന� 1-3

1-2 ധാന�	ര)വും� ധാനവനകേയം	ഗവും� 5-32 

1-2-1 ബജിറ്റ്� 6

1-2-2 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 6-11

1-2-3 ബജിറ്റ്�,  2ണ്ടുവനകേയം	ഗ�,  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ പര	8ര്ശാങ്ങള്

12-20

1-2-4 കെപന്ഷിന്2ണ്ട� 20-24

1-2-5 ജിനറില് കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� 24-28

1-2-6 എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� 28

1-2-7 ഡിബ്ല്യു¨.എ2�.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� 28

1-2-8 വര്കേക്കഴ്സ്� കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� 29-31

1-2-9 ഡിബ്ല്യു¨.എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� 31-32

1-2-10 ഡിബ്ല്യു¨.ഡിബ്ല്യു¨.എ2�.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� 32
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ഭ്യ	ഗ� 1
    ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�

1 -1   കെപ	തു അവകേലാ	�ന� 

�	ര്ഷി�ര�ഗകെR  ഗകേവഷിണ്പഠനങ്ങള്ക്കു�  കേ�രളKയം
�	ര്ഷി�കേ8ഖലായുകെQ സംര്വ്വകേതീ	ന്മുഖ8	യം വളര്ച്ച്,  ആധുന�വല്ക്കരണ്� എന്നK
ലാക്ഷ)ങ്ങള്ക്കു8	യം  കെ�.എ.യു  ആക്ട�  1971  പ്ര�	ര�  1972  കെ2ബ്രുവര  ഒന്ന	�
തീKയംതീ കേ�രള �	ര്ഷി�    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നലാവല് വന്നു. തൃശ്ശുര്-പ	ലാക്ക	Q�
കേ|ശാKയംപ	തീയുകെQ  സം8KപR	യം  തൃശ്ശൂര്  പട്ട്ണ്Rല്  നന്ന�  13 �.8K.
അ�കെലായം	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ മുഖ)�	മ്പസു� ഭ്യരണ്�	ര)	ലായംവും� സ്ഥാതീ
കെചയ്യുന്നതീ�.

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നലാവല്  വന്നകേപ്പ്	ള്  വവധാ  സംര്ക്ക	ര്
വകുപ്പു�ളുകേQയു�,  8റ്റു സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളുകേQയു� അധാ�	ര പരധായംല് �	ര്ഷി�
കേ8ഖലായു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നലാവലുണ്ട	യംരുന്ന  കേ�	കേളജു�ള്,
ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്, 2	മു�ള്, 8റ്റു ചലാ അനുംബന്ധിസ്ഥാ	പനങ്ങള് എന്നവ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കൈ�8	റിക്കട്ട്.  അവയു�  വവധാ  �	ലാഘാട്ട്ങ്ങളലാ	യം
ആര�ഭ്യച്ച് പുതീയം കേസ്റ്റംഷിനും�ളു� ഉള്കെപ്പ്കെQ കേ�രളമുQനKള� പQര്ന്നു �Qക്കുന്ന  96
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  �Kഴിലുണ്ട�.  ഇRരRല്
കൈ�8	റിക്കട്ട്യംതു�  പുതുതീ	യം  രൂപ�കെ�	ടുRതു8	യം  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQകെയംല്ല	�
തീകെന്ന  തീനതു  സംവകേശാഷിതീ�ള്  �ഴിയുന്നത്രം  നലാനര്ത്തു�യു�  എന്ന	ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എന്ന  കെപ	തുസംnതീnRകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	ക്കു�യു�  കെചയ്തുകെ�	ണ്ട	ണ്�
ന	ളതുവകെരയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രവര്Rച്ചുവരുന്നതീ�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
നയം8� ചലാ അQസ്ഥാ	നലാക്ഷ)ങ്ങള് മുകേന്ന	ട്ടുവച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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ലാക്ഷ)ങ്ങള്

1

കൃഷി,  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,  മൃഗസം�രക്ഷണ്� (കെവറ്റ്നറി,  ഡിയംറി സംയംന്സം�
ഉള്കെപ്പ്കെQ),  സംഹി�രണ്�,  2ഷിറിKസം�,  കേ2	റിസ്ട്രാ,  �	ര്ഷി�
എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�,  8റ്റു  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ശാ	ഖ�ളകെലാ  പഠനRനും�
കേസ്ക	ളര്ഷിപ്പ്നും� ആവശാ)8	യം സം��ര)ങ്ങള് എര്കെപ്പ്ടുത്തു�.

2
കൃഷിയംകെലായു�  അനുംബന്ധി  ശാ	സ്ത്രശാ	ഖ�ളകെലായു�  പഠനRനും�
ഗകേവഷിണ്Rനും� ആവശാ)8	യം കേപ്ര	ത്സാ	ഹിന� നല്കു�.

3 വജ്ഞാ	ന വ)	പന പരപ	Q�ള് ഏകെറ്റ്ടുR� നQപ്പ്ലാ	ക്കു�.

4 �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീKരു8	നക്കുന്ന 8റ്റ്� ഉകേ×ശാ)ങ്ങള്
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കേ�രള�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഘാQന	നലാ

കേ�	കേളജു�ള് ഗകേവഷിണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള് വജ്ഞാ	ന വ)	പന
വഭ്യ	ഗങ്ങള്

ഭ്യരണ്പര8	യം
സ്ഥാ	പനങ്ങള്

എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� വഭ്യ	ഗങ്ങള് 8റ്റു സ്ഥാ	പനങ്ങള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ അധാ�	രസ്ഥാ	നങ്ങള്

ജിനറില് ��ണ്സംല്

എക്സ്�ºട്ട്Kവ� �മ്മിറ്റ്

അക്ക	|8�� ��ണ്സംല്

2	ക്കല്റ്റ്�ള്

ഓകേര	 2	ക്കല്റ്റ്ക്കുമുള്ളാ കേബ	ര്ഡി� ഓ2� സ്റ്റംഡിKസം�

 സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്� പ്ര�	ര� നശ്ചയംക്കുന്ന 8റ്റു കേബ	ഡി�ള്  
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INTENTIONALLY LEFT BLANK

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  5

1 -2  ധാന�	ര)വും� ധാനവനകേയം	ഗവും�

വകേ�ന്ദ്രKകൃതീ8	യം  സം	മ്പR�ക്ര88	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുള്ളാതീ�.
ലാഭ്യ)8	കുന്ന എല്ല	വധാ 2ണ്ടു�ളു� ��പ് കേP	ളറുകെQ അക്ക�ണ്ടകേലാക്കു വര�യു� അവ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �Kഴിലുള്ളാ 96 കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക� ബജിറ്റ്� അകേലാ	കേക്കഷിന് പ്ര�	ര�
കൈ�8	റു�യു�  കെചയ്യുന്നു.  പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ  കേനരട്ടുള്ളാ  പ്രവര്Rന�,  2ണ്ടു�ളുകെQ
വനകേയം	ഗ�  എന്നവ  നQക്കുന്നതീ�  ഈ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	ണ്�.  ഓകേര	  കേ�ന്ദ്രവും�
2ണ്ടു�ളുകെQ  വനകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ച്  8	സം	ന്ത)   വര്ഷി	ന്ത)  �ണ്ക്കു�ള്–

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	   ��പ് കേP	ളര്ക്ക� അയംച്ചുകെ�	ടുക്കുന്നു.
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1-2-1 ബജിറ്റ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സംnന്ത8	യം  ഒരു  ബജിറ്റ്�  8	നnല്  നലാവലാല്ല.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  നയം8�  1971,  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�,  കേ�രള  ബജിറ്റ്�  8	നnല്  എന്നവകെയം
അQസ്ഥാ	ന8	ക്കയം	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ബജിറ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�.  2019-20
വര്ഷികെR  ബജിറ്റ്�  27-07-2019  തീKയംതീയംകെലാ  135ാ	8തീ�  ജിനറില്  ��ണ്സംല്
തീKരു8	നപ്ര�	രവും�,  പുതുക്കയം ബജിറ്റ്�  31-03-2020 ന�  കേചര്ന്ന പ്രകേതീ)� ജിനറില്
��ണ്സംല്  തീKരു8	നപ്ര�	രവും�  അ�ഗK�രച്ചു.  ബജിറ്റ്�  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�,  പരഷ്ക്കരച്ച്
എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� എന്നവയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ഇന� വരവ� കെചലാവ�
ബജിറ്റ്� എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� 610,03,01,900 620,05,98,100

പരഷ്ക്കരച്ച് എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� 570,56,71,200 705,34,90,615
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� 505,12,92,592.05 482,61,52,286.62

1-2-2 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� സംnന്ത8	യം 2ന	ന്ഷി)ല് ആന്റ്� അക്ക�ണ്ട� റൂള്സം�“ ”

നലാവലാല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  നയം8   സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�–

വ)വസ്ഥാ�ള്  (കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8� കെസംക്ഷന്  47,  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�
എസം�.ആര്.ഒ  – 815/79) ,  സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് അക്ക�ണ്ട�ഗ�  സംമ്പ്ര|	യം�
എന്നവ  അനുംവര്Rച്ച്	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�.  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�
കേഭ്യ|ഗതീ കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന് നമ്പര് ജിഎ/8762/എ 3/83 തീKയംതീ 29-9-1983 പ്ര�	ര�
" the financial and Account Rules followed by Government of Kerala shall mutatis
mutandis  be  followed  by  the  University”എന്ന	ണ്�  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�
സം�ബന്ധിച്ച്�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.  വകേ�ന്ദ്രKകൃതീ8	യം  ഒരു  സം	മ്പR�
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ക്ര8വും�,  സംങ്കിKര്ണ്ണ8	യം പ്രവര്Rന കേ8ഖലാ�ളു� നലാനല്ക്കുന്നതീന	ല് സം�ഗള്
എന്P  (�)	ഷി� കേബസ്ഡി�)  അക്ക�ണ്ടങ്ങ� രKതീ അവലാ�ബച്ചുകെ�	ണ്ട� നലാവല്
തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന വ	ര്ഷി� �ണ്ക്കു�ള് അപൂര്ണ്ണ8	ണ്�. 

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� ഓഡിറ്റ്ന� സം8ര്പ്പ്കേക്കണ്ട
സം8യംപരധാ

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� ഓഡിറ്റ്ന�
സം8ര്പ്പ്ച്ച് തീKയംതീ

31-07-2020 02-11-2020

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8Rകെലാ   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.
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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 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  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  �മ്മിറ്റ്യംല്
സം8ര്പ്പ്ച്ച്തീനുംകേശാഷിമുള്ളാ  നQപQ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	നയം8Rകേലാ	,
സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്കേലാ	  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്
അ�ഗK�രക്കുന്ന അധാ�	രസ്ഥാ	നവും�, അതീകെന്റ് നQപQക്ര8ങ്ങളു� വ)ക്ത8ല്ല.

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ബ	ലാന്സം�  ഷിKറ്റ്�  ഒഴിവ	ക്കകെ�	ണ്ട�  2001  ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8� കെസംക്ഷന്  47(2)  കേഭ്യ|ഗതീ കെചയ്യു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ല്
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സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്കെലാ SRO No.815/79 പ്ര�	രമുള്ളാ Finance, accounts and maintenance and
management  of  all  University  Funds  in  general  എന്ന  ഭ്യ	ഗകെR  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  ” കേഭ്യ|ഗതീ  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	നയം8Rകെലാ  അദ്ധ്യാ)	യം�  VIII,  കെസംക്ഷന്  48  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ടു�ളുകെQ
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� നയം8Rകെലാ വ)വസ്ഥാ�ള	ല് അധാ�	ര�
സംദ്ധ്യാച്ച്  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്ല് കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാ  8(b)  കെലാ വ)വസ്ഥാ നലാനല്ക്കുന്നതീ�
വലാകെയം	രു കൈവരുധാ)വും� നയം8പ്രശ്നവും8	ണ്�.

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

ഇന� വരവ� കെചലാവ�
പദ്ധ്യാതീകേയംതീര ധാനസംഹി	യം�
(സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്റി - കേ�രള സംര്ക്ക	ര്)

374,45,10,000 388,84,32,659.87

പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം�
(സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്റി - കേ�രള സംര്ക്ക	ര്) 30,00,00,000 18,41,65,434.10

ഐ സം എ ആര് കെപ്ര	ജിക്ട� - 100% 13,21,45,805 13,23,72,594.39
ഐ സം എ ആര് - എന് എ ആര് പ 125,000 903,300

ഐ.സം.എ.ആര് കേ�	 - ഓര്
ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ട�

20,86,15,041 18,54,59,432.15

സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്റി ഗ്രി	ന്റ്തീര ധാനസംഹി	യം� 
(ഒ.ഇ.എ.പ) 12,62,84,877

13,06,51,520.85

ഐ.സം.എ.ആര് റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട�

5,22,07,289.47 4,86,05,587.49

കെ� എ യു റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 15,88,07,202.49 13,39,33,216.88
ഒ.ഇ.എ.പ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 7,51,35,486.79 7,57,54,765.61
ജി.ഒ.കെ� കെപ്ര	ജിക്ട� കെúസം2ക്ക�

അസംസ്റ്റംന്സം� (³	ന്) 2,52,03,600 4,58,68,918

ആഭ്യ)ന്തര വരു8	ന� 22,82,58,290.30

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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8റ്റു കെചലാവും�ള് 4,857.28
ആകെ� 505,12,92,592.05 482,61,52,286.62

2ണ്ട� വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 2,3,4,5 ആയം കേചര്ക്കുന്നു.

1-2-2-2 തീനതു വരു8	ന�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �Kഴിലുള്ളാ വവധാ 2	മു�ളല് നന്നു� വസ്തുവ��ളല്
നന്നുമുള്ളാ  വരു8	ന�,  വല്പ്പ്ന  വഴിയുള്ളാ  വരു8	ന�,  2Kസം�,  വ	Q�,
മുതീലാ	യംവയം	ണ്� പ്രധാ	ന വരു8	ന കേü	തീസ്സു�ള്.  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ളല്
നന്നുള്ളാ വരവും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വരവനRകെന്റ് പ്രധാ	ന ഭ്യ	ഗ8	ണ്�.

തീനതീ� വരവന� മുന്വര്ഷി� തീന്വര്ഷി�
മുന്പകെR  അകേപക്ഷച്ച്�
തീന്വര്ഷി  വരവ�
വ)തീ)	സം� (+/-%)

ആഭ്യ)ന്തര വരവ� 23,11,81,292 22,82,58,290 (-)1.26

റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടു�ളല് നന്നുള്ളാ

വരവ�
35,80,32,695 28,61,49,979 (-) 20.07

1-2-2-3 സം	മ്പR� നലാ

മുന്നരപ്പ്� 176,08,66,362.53

വരവ� 505,12,92,592.05

ആകെ� 681,21,58,954.58

കെചലാവ� 482,61,52,286.62

ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീ (+)22,33,71,718.25

നKക്കയംപ്പ്� 220,93,78,386.21

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  വശാ|	�ശാങ്ങള്  അനുംബന്ധി�  1  ആയം  കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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1-2-2-4 കെപ	രുRകെപ്പ്ടുRല് പത്രം�

ഓ2Kസം� നKക്കയംരപ്പ്� 220,93,78,386

(+)അണ് �)	ഷി� കെചക്കു�ള് 76,78,27,089

(-)കേലാറ്റ്� കെക്രഡിറ്റ്� 68,15,07,724

ബ	ങ്കി� നKക്കയംരപ്പ്� 229,56,97,751

1-2-2-5 വനകേയം	ഗ സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്

2019-20 വര്ഷിRല് പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് വനകേയം	ഗ
സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങളുകെQ എണ്ണ� തു�

117 32,30,48,490

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  12

1-2-3 ബജിറ്റ്�, 2ണ്ട� വനകേയം	ഗ�, വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ പര	8ര്ശാങ്ങള്

 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2ണ്ട�  -  മുന്നരപ്പ്�  നKക്കയംരപ്പ്�  തു��ളുകെQ  2ണ്ട�
തീരച്ചുള്ളാ  �ണ്ക്കു�ള്  ലാഭ്യ)8ല്ല,  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ  അപ	�ങ്ങള്,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  എല്ല	  വരവുംകെചലാവും  വവരണ്ങ്ങകെളയു�
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  സം8ഗ്രി8	യം  പ്രതീ2ലാപ്പ്ക്കുന്നല്ല,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�
വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളു�  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ള്ക്ക�  ഐ�രൂപ)8ല്ല
തുQങ്ങK  വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കു�ളകെലാ  വവധാ  അപ	�തീ�ള്  സം�ബന്ധിച്ചു�
അക്ക�ണ്ട�ഗ�  സം�വധാ	നRകെലാ  കേപ	ര	യ്മ�കെളക്കുറിച്ചു�  2018-19  വര്ഷികെR
ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഖണ്ഡി�  1-2-3  പ്ര�	ര�  വശാ|8	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�,  ആയംതീന�  പരഹി	ര  നQപQ�ള്  സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.
ബജിറ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,2ണ്ടുവനകേയം	ഗ�,  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ പര	8ര്ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

1-2-3-1 ബജിറ്റ്� - ആഭ്യ)ന്തരവരവ�, പദ്ധ്യാതീ കെചലാവും�ള് എന്നവയംകെലാ   ബജിറ്റു�,
പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റ്� തു��ളു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ വരവും കെചലാവും തു��ളു� തീമ്മില്

വലായം വ)തീ)	സം� നലാനല്ക്കുന്നു.

എ) ആഭ്യ)ന്തര വരവ�

ബജിറ്റ്�,  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്�  എന്നവയംകെലാ  ആഭ്യ)ന്തര  വരവ�  തു�യു�
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കുപ്ര�	ര�  ലാഭ്യച്ച്  തു�യു�  തീമ്മില്  വലായം  വ)തീ)	സം�  നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

2019-20 ബജിറ്റു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�

ഇന� ബജിറ്റ്�
(കേ�	Qയംല്)

പരഷ്കരച്ച്
ബജിറ്റ്�

(കേ�	Qയംല്)

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു
പ്ര�	ര� ലാഭ്യച്ച് തു�

(കേ�	Qയംല്)

വ)തീ)	സം�
(കേ�	Qയംല്)

2Kസം� 8.83 12.11 6.97 5.14

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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കേ�	കേളജി�
വസ്തുവ��ളല്

നന്നുള്ളാ
വരു8	ന�

2.94 3.07 0 3.07

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
വസ്തുവ��ളല്

നന്നുള്ളാ
വരു8	ന�

46.15 37.82 7.49 30.33

ആകെ� 57.92 53.00 14.46 38.54

ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാങ്ങള്

1)  ബജിറ്റ്ലു�  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്ലു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വസ്തുവ��ളല്  നന്നുള്ളാ
വരു8	ന�  എന്ന  ഇനRല്  വലായം  തു��ള്  �	ണ്ക്കു�യു�
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കുപ്ര�	രമുള്ളാ  യംഥാ	ര്ത്ഥ  വരവ�  ബജിറ്റ്കെന്റ്  16%
8	ത്രംവും8	കുകേമ്പ	ള്  ബജിറ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്കയംതീ�  കൃതീ)8	യം
ആസൂത്രംണ്കേR	കെQയംകെല്ലന്ന� വ)ക്ത8	കുന്നു. 2018-19  വര്ഷി�  16.87  കേ�	Q  രൂപ
ഈ  ഇനRല്  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്ല്  വ�യംരുRയംകേപ്പ്	ള്  9.70  കേ�	Q  രൂപ
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു പ്ര�	ര� വരവും കേരഖകെപ്പ്ടുR. അതീ	യംതീ� പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റ്കെന്റ്
57.50% വരവ� കേരഖകെപ്പ്ടുR. ഈ �ണ്ക്കു�ള് കൂQ പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് 2019-20
വര്ഷിRകെലാ ബജിറ്റ്കെലാ കേപ	ര	യ്മ�ള് വ)ക്ത8	കുന്നതീ	ണ്�. 

2)  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്�എസ്റ്റംകേ8റ്റ്ല്    നന്നു�  38.54  കേ�	Q  രൂപയുകെQ  കുറിവ	ണ്�
ആഭ്യ)ന്തര വരവനRല് സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റു� യംഥാ	ര്ത്ഥ വരവും�
തീമ്മില് വലായം വ)തീ)	സം� സം�ഭ്യവക്ക	നുംണ്ട	യം �	രണ്� വ)ക്ത8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ബ) പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം� - പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റ്കെലാ അപ	�തീ�ള്

2019-20  വര്ഷികെR  പദ്ധ്യാതീ  ധാനസംഹി	യംവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെചലാവും
ശാKര്ഷി�ങ്ങളകെലാ  ആകെ�  തു�യം	യം  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്ല്  125.08  കേ�	Q
രൂപകെയംന്നു�,  പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റു� യംഥാ	ര്ത്ഥകെചലാവും� തീമ്മിലുള്ളാ വ)തീ)	സം�  106.67
കേ�	Q രൂപകെയംന്നു8	ണ്� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീ�. 
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ബജിറ്റ്� വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

2019-20 സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് ബജിറ്റ്ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
പദ്ധ്യാതീ ഇനRല് ആകെ� വ�യംരുRയം തു�

82.50 കേ�	Q

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  2019-20  ബജിറ്റ്ല്  ഈ  ഇനRല്
വ�യംരുRയം തു� 82.50 കേ�	Q

പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റ്ല് ഈ ഇനRല് വ�യംരുRയംരക്കുന്നതീ� 125.08 കേ�	Q
2019-20 വര്ഷിRല് ഈ ഇനRകെലാ ആകെ� കെചലാവ� 18.41 കേ�	Q 

ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാങ്ങള്

 1) 31-03-2020 ന� കേചര്ന്ന പ്രകേതീ)� ജിനറില് ��ണ്സംല് തീKരു8	നപ്ര�	ര8	ണ്�
2019-20  കെന്റ്  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്�  അ�ഗK�രച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  അതീ	യംതീ�  2019-20
സം	മ്പR� വര്ഷികെR സം	മ്പR� ഇQപ	ടു�ള് �ഴിഞ്ഞതീനുംകേശാഷി�.     തീന്
വര്ഷി� സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രല് നന്നു� പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം8	യം ലാഭ്യച്ച്തീ�  30
കേ�	Q  രൂപയം	ണ്�.  ഈ  സം	ഹിചര)Rല്  ഈ  ഇനRകെലാ  പരഷ്കരച്ച്  ബജിറ്റ്�
എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� 125.08 കേ�	Q രൂപ കേരഖകെപ്പ്ടുR	നുംള്ളാ സം	ഹിചര)� വ)ക്ത8ല്ല.

2)  2018-19,  2019-20  വര്ഷിങ്ങളല് ഈ ഇനRല് ലാഭ്യച്ച്  45  കേ�	Q  രൂപയംല്
40.36 കേ�	Q രൂപയ്ക്ക്� 8	ത്രം8	ണ്� ബജിറ്റ്� അകേലാ	കേക്കഷിന് നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�. 

1-2-3-2 ആഭ്യ)ന്തര വരവ� - മുന്വര്ഷിങ്ങകെള അകേപക്ഷച്ച്� തീന്വര്ഷിRല്
2.79 കേ�	Q രൂപയുകെQ കുറിവ�

ഇന�
2017-18
(തു�

കേ�	Qയംല്)

2018-19
(തു�

കേ�	Qയംല്)

2019-20
(തു�

കേ�	Qയംല്)
2Kസം� 6.19 (11.34) 6.35 (*11.34) 6.97 (12.11)

കേ�	കേളജി� വസ്തുവ�ളല് നന്നുള്ളാ
വരു8	ന� 1.54 (1.68) 1.20 (*2.8) 0 (3.07)

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വസ്തുവ�ളല്
നന്നുള്ളാ വരു8	ന�

8.59 (6.00) 9.70 (*16.81) 7.49 (37.82)

ആകെ� 16.32 17.25 14.46
* ബ്രാ	ക്കറ്റ്ല് നല്�യംരക്കുന്നതീ� പരഷ്കരച്ച് ബജിറ്റ്� എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാങ്ങള്

1)  2018-19  വര്ഷികെR  പ്രളയം  സം	ഹിചര)Rല്  കേപ	ലു�  2	�  വരു8	ന�
(സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വസ്തുവ��ളല്  നന്നുള്ളാ  വരു8	ന�)  9.70  കേ�	Q
രൂപയം	യംരുന്നു.  എന്ന	ല് തീന്വര്ഷി�  7.49  കേ�	Q രൂപ 8	ത്രം8	ണ്�. 2.21  കേ�	Q
രൂപയം	ണ്� കുറിവ�.

2)  മുന് വര്ഷിങ്ങളകെലാല്ല	� കേ�	കേളജി�  വസ്തുവ��ളല് നന്നുള്ളാ വരു8	ന� എന്ന
ഇനRല് ശാര	ശാര 1.25 കേ�	Q രൂപ വരവുംവര	റുണ്ട�. എന്ന	ല് തീന് വര്ഷി� ഈ
ഇനRല് വരകെവ	ന്നു� കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നല്ല.

3)  2KസംനRല് പ്രതീKക്ഷതീ വരവും� ലാഭ്യച്ച്രക്കുന്ന വരവും� തീമ്മില്  5.14  കേ�	Q
രൂപയുകെQ കുറിവും�	ണുന്നുണ്ട�.  2Kസം� ഇനRല് പ്രതീവര്ഷി� ലാഭ്യ)8	കേവണ്ട വരവ�
എത്രംയം	കെണ്ന്ന�  �ണ്ക്ക	ക്ക  ആയംതീ�  ലാഭ്യ)8	ക്ക	നും�  അതീ�  ലാഭ്യച്ചുകെവന്ന�
ഉറിപ്പ്ക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ  സം�വധാ	ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്   2ലാപ്ര|8	യം
പ്രവര്Rക്കുന്നല്ല.  അതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  പ്രതീവര്ഷി�  ലാഭ്യകേക്കണ്ട  വരവല്
ഗണ്)8	യം കുറിവ�  ഉണ്ട	യം	ല്കേപ്പ്	ലു� കുറിവകെന്റ് �	രണ്ങ്ങള് �കെണ്ടR അതീ�
പരഹിരക്ക	ന്  സ്ഥാ	പനRന�  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ
വവധാ  കേ�	കേളജു�ളകെലാ  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ  പ്രകേവശാനവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
2Kസു�ള്  സംnK�രക്കുന്നതു�  അതീ�  അക്ക�ണ്ടു  കെചയ്യുന്നതീലുമുള്ളാ  കേപ	ര	യ്മ�ളു�
പരഹി	ര8	ര്ഗ്ഗങ്ങളു�  2017-18,  2018-19  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്
തുQര്ച്ച്യം	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടു�  അപ	�തീ�ള്  പരഹിരക്ക	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  തീന്  വര്ഷിവും�  ഈ
ഇനRല് 5.14 കേ�	Q രൂപയുകെQ കുറിവ� �	ണുന്നുണ്ട�.

1-2-3-3 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ട� - മുന്നരപ്പ്�, നKക്കയംരപ്പ്� തു��ളുകെQ 2ണ്ട�
തീരച്ചുള്ളാ �ണ്ക്കു�ള് ലാഭ്യ)8ല്ല

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  മുന്നരപ്പ്�  തു�  176,08,66,362/-
രൂപയു�  വര്ഷി	ന്ത)  നKക്കയംരപ്പ്�  220,93,78,386/-  രൂപയു8	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ
തു��ളുകെQ 2ണ്ട� തീരച്ചുള്ളാ മുന്നരപ്പ്�, നKക്കയംരപ്പ്� വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭ്യ)8ല്ല. മുന്
വര്ഷിങ്ങളകെലാ ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല് ഇക്ക	ര)�  തുQര്ച്ച്യം	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടു�
അപ	�തീ പരഹിരക്ക	നുംള്ളാ നQപQ�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.
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1-2-3-4 ³	ന് 2ണ്ട� വനകേയം	ഗ� തൃപ്തം�ര8ല്ല

2018-19, 2019-20 സം	മ്പR� വര്ഷിങ്ങളലാ	യം  45 കേ�	Q രൂപ സം�സ്ഥാ	ന
സംര്ക്ക	രല്  നന്നു�  ³	ന്  2ണ്ടനRല്  (പദ്ധ്യാതീ  ധാനസംഹി	യം�)
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  വനകേയം	ഗ�  തൃപ്തം�ര8ല്ല.   
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു. 

എ) 2018-19 വര്ഷികെR പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം� (2018-19, 2019-20 വര്ഷിങ്ങളലാ	യം
ലാഭ്യച്ച്തീ�)

ലാഭ്യച്ച് വര്ഷി�
ലാഭ്യച്ച് തു� 

(കേ�	Q)
കെചലാവഴിച്ച് തു�

(കേ�	Q)
2018-19 15.00 1.97
2019-20 15.00 9.96
ആകെ� 30.00 11.93

വനകേയം	ഗക്ക	R തു� 18.07

ബ) 2019-20 വര്ഷികെR പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം� 

ലാഭ്യച്ച് വര്ഷി�
ലാഭ്യച്ച് തു� 

(കേ�	Q)
കെചലാവഴിച്ച് തു�

(കേ�	Q)

2019-20 15 കേ�	Q 2.70

വനകേയം	ഗക്ക	R നKക്കയംരപ്പ്� 12.30

ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാങ്ങള്

1)  45  കേ�	Q  രൂപയംല് ആകെ� കെചലാവ�  14.63  കേ�	Q  രൂപ 8	ത്രം8	ണ്�.  ലാഭ്യച്ച്
തു�യുകെQ  32.5%  8	ത്രം8	ണ്�  ഇതുവകെര  വനകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്നതീ�.  പദ്ധ്യാതീ
ധാനസംഹി	യം�  പൂര്ണ്ണ8	യം  വനകേയം	ഗക്കകെപ്പ്Q	തീരുന്നതീനുംള്ളാ  �	രണ്ങ്ങള്
വശാ|K�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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2) രണ്ടു വര്ഷിങ്ങളലാ	യം ഈ ഇനRലുള്ളാ നKക്കയംരപ്പ്� 30.37 (എ + ബ) കേ�	Q
രൂപയം	ണ്�.  2019-20  വര്ഷി	ന്ത)Rല്  23,09,56,623/-രൂപ  Pഷിറി  തീരച്ചു
പQച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നുണ്ട�.  അതു�ഴിച്ച്�  ബ	ക്ക  തു�  ഏകെതീല്ല	�  Pഷിറി
അക്ക�ണ്ടലാ	ണ്� അവകേശാഷിച്ച്രക്കുന്നതീ� എന്ന� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

3)  2019-20  വര്ഷി	ന്ത)Rല്  23,09,56,623/-രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നന്നു�
Pഷിറി തീരച്ചു പQച്ച്തീ	യം �	ണുന്നുണ്ട�.  ഇതീല്  21,08,42,643/-രൂപ 8	ത്രം8	ണ്�
തീരച്ച്� �ട്ട്യംട്ടുള്ളാതീ�. കുറിവ� 2,01,13,980/- രൂപ. ഇത്രംയു� തു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
നഷ്ടംകെപ്പ്Q	നുംള്ളാ �	രണ്� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

4)  2019-20  വര്ഷിRല്  ലാഭ്യച്ച്രക്കുന്ന  30  കേ�	Q  രൂപയുകെQ  പദ്ധ്യാതീ
ധാനസംഹി	യംRന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംര്ക്ക	രന�  നല്�യംരക്കുന്ന
യൂട്ട്കൈലാകേസംഷിന് സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്ല് (ബ.ജി/എ 3/15276/18/23-09-2021, 04-01-2022)
30 കേ�	Q രൂപയു� വനകേയം	ഗച്ചു എന്ന	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�. എന്ന	ല്
2019-20  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  12.66  കേ�	Q  രൂപ(പദ്ധ്യാതീ
ധാനസംഹി	യംRന�  നല്�യം  20129  മുതീല്  20382  വകെര  ശാKര്ഷി�ങ്ങളല്
കെചലാവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം  ആകെ�  തു�)  8	ത്രം8	ണ്�  ഈ  ഇനRല്
വനകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�(വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  2019-20 വര്ഷികെR  ആകെ�  പദ്ധ്യാതീ
കെചലാവ�  18,41,65,434.10/-രൂപയം	ണ്�.  മുന്വര്ഷിങ്ങളല്  ലാഭ്യച്ച്  തു�യംല്  ആ
വര്ഷിങ്ങളല്  വനകേയം	ഗക്ക	കെതീ  ബ	ക്കയുള്ളാ  തു��ളല്  നന്നുകൂQയുള്ളാ
കെചലാവ	ണ്� ഇതീ�).

5) Pഷിറി നKക്കയംരപ്പ്ല് കുറിവ�

2019-20  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ആകെ� Pഷിറി
നKക്കയംപ്പ്� (�)	ഷി� ബുക്ക� നKക്കയംരപ്പ്�) 8,01,99,817/- രൂപയം	ണ്�.

Pഷിറി - കെസംന്Pല് (100) 2,66,85,719
Pഷിറി - കേസ്റ്റംഷിന് 5,35,14,098
ആകെ� 8,01,99,817

കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് തു�യംല് തീ	കെഴി കെ�	ടുRരക്കുന്ന ³	ന് 2ണ്ടകേന്റ്തീല്ല	R
Pഷിറി  അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ  നKക്കയംരപ്പ്�  തു�  കുറിച്ചു�ഴിഞ്ഞ	ല്  5,33,72,933/-
രൂപയം	ണ്� നKക്കയംരപ്പ്�. 
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ക്ര8
നമ്പര്

Pഷിറി നKക്കയംരപ്പ്�

1 പ.എ2� 2019-20 കെജി.കെ� 088779/799010500661396 25,00,000
2 പ.എ2�-Q.പ.എ 723 83,15,614
3 പ.എ2�-Q.എസം�.ബ 799010100010291 31,78,221
4 എസം�.Q.എസം�.ബ 713031400000005 73,88,322

5
Pഷിറി അക്ക�ണ്ട� 799011700001056-Renewed PD-

1340 156,366

6 Q.പ.എ - 1327 21,58,259

7
ഡിബ്ല്യു¨.എ2�.ബ.എസം� &ഡിബ്ല്യു¨.ഡിബ്ല്യു¨.എ2�.എസം�-

Q.എസം�.ബ 799010100061374 730,007

8 ഡിബ്ല്യു¨.പ.എ2�-Q.പ.എ 713010200000751 12,58,930
9 പ.ഡി അക്ക�ണ്ട�- Q.പ.എ 722 11,41,165

ആകെ� 2,68,26,884

8,01,99,817 - 2,68,26,884 5,33,72,933

2018-19,  2019-20  വര്ഷിങ്ങളല്  ആകെ�  ലാഭ്യച്ച്  ³	ന്  2ണ്ട�  തു�  45  കേ�	Q
രൂപയം	ണ്�.  ഇതീല് നന്നുള്ളാ ആകെ� കെചലാവ�  14.63  കേ�	Q  രൂപയു8	ണ്�.  ഈ
ഇനRല്  30.37  കേ�	Q  രൂപ നKക്കയംരപ്പ്�  കേവണ്�.  എന്ന	ല് വര്ഷി	ന്ത)Rല്
23,09,56,623/-രൂപ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  നന്നു�  Pഷിറി  തീരച്ചു  പQച്ച്തീന	ല്
7.28  കേ�	Q  രൂപ  നKക്കയംരപ്പ്	യം  അവകേശാഷികേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ
ഇനRല്  നലാവല്  5.33  കേ�	Q  രൂപ  8	ത്രംകേ8  നKക്കയംരപ്പ്	യം
അവകേശാഷിക്കുന്നുള്ളു.  വ)തീ)	സം�  1.95  കേ�	Q  രൂപ.  വ)തീ)	സംRകെന്റ്  �	രണ്�
വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

1-2-3-5 ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീ	 �ണ്ക്കു�ള് 

വ	ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്  (-)22,33,71,718.25/-  രൂപ  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുR,  ഈ  തു�  കെ8	R�  കെചലാവല്  നന്നു�  കുറിവ�  കെചയ്തി	ണ്�
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നKക്കയംരപ്പ്�  തു�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.  ഈ  തു�  വരവനRലു�
കെചലാവനRലു�  (പന്വലാച്ച്  തു��ള്)  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീയം	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം
തു��ള്  തീമ്മിലുള്ളാ  വ)തീ)	സം8	ണ്�.  സം�ഗള്  എന്Pയംല്    �ണ്കെക്കഴുR�
പന്തുQരുന്ന  ഒരു  സം�വധാ	നRല്  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീകെയം  ഈ  രKതീയംല്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ� �ണ്ക്കകെലാ അവ)ക്തതീയ്ക്ക്� �	രണ്8	വുംന്നുണ്ട�. 50,000 കൂടുതീല്
എന്P�ള	ണ്�  ആയംതീകെന്റ്  കെഷിഡിºളലുള്ളാതീ�  എന്നതീന	ല്  ഇതീകെലാ  ഓകേര	
ഇനRകെന്റ്യു�  ആധാ�	ര�തീ  പരകേശാ	ധാക്കുവ	ന്  നയംന്ത്രണ്
സം�വധാ	നRനുംകേപ	ലു� സം	ധാക്കു�യംല്ല .

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ വവധാ കേസ്റ്റംഷിനും�ളല് തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  "Receipts Vs
Payments  Summary”യംല്  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീ  സംnഭ്യ	വമുള്ളാ  വരവും-കെചലാവും�കെള
അതീതീ� ഭ്യ	ഗങ്ങളല്  (Receipts side, Payment side)  തീകെന്ന കേരഖകെപ്പ്ടുRയം	ണ്�
�ണ്ക്കു�ള്  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീ�.  പകെക്ഷ  ഇകേതീ  രKതീയംലാല്ല  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
കേ�ന്ദ്രK� �തീ�ണ്ക്ക�  തീയ്യാ	റി	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.  അRരRലാ	കെണ്ങ്കില്  ഓകേര	
ഇനRകെന്റ്യു� കേസ്റ്റംഷിന് തീരച്ചുള്ളാ കെഷിഡിºള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	യുകെQ �ണ്ക്കന�
ആധാ	ര8	ക്കു�യു�  കേസ്റ്റംഷിന്  �ണ്ക്കു�ളല്  ഇനങ്ങളുകെQ  ഓകേര	  എന്Pയു�
തീരച്ചുള്ളാ  കെഷിഡിºള്  സൂക്ഷച്ച്	ല്  8തീയം	വും�യു�  കെചയ്യു�.  �ണ്ക്കു�ള്  സം8	ന
സംnഭ്യ	വ8ല്ല	കെതീ  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതുകെ�	ണ്ട�  തീകെന്ന  ആകെ�  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീയുകെQ
ആധാ�	ര�തീ  പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീ�  ശ്രീ8�ര8	ണ്�.  ഋണ്ബ	ദ്ധ്യാ)തീ  ഇനRകെലാ
വ)ക്തതീക്കുറിവ� പരഹിരക്ക	ന	വശാ)8	യം നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-3-6 ഡി.സം.ബ പത്രം�യു� വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു� തീമ്മിലുള്ളാ വ)തീ)	സം�

2019-20  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� ആഭ്യ)ന്തര വരവകെലാ യൂനകേവഴ്സ്റ്റ്
കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്  എന്ന  ഇനRല്  ആകെ�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം  വരവ�  7.49  കേ�	Q
രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല് തീന്വര്ഷികെR ഡി.സം.ബ പത്രം�യംല് ഇകേതീ ഇനRല്
വരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്ന തു� 5.87 കേ�	Q രൂപയു8	ണ്�.

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്
പ്ര�	ര� വരവ�
(കേ�	Qയംല്)

ഡി.സം.ബ പത്രം�യംല്
കേരഖകെപ്പ്ടുRയം വരവ� 

(കേ�	Qയംല്)

വ)തീ)	സം�
(കേ�	Qയംല്)

7.49 5.87 1.62
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കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച്  വ)തീ)	സംRകെന്റ്  �	രണ്ങ്ങള്  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കു�Kഴിലുള്ളാ 12 കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ഈ ഇനRലാ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുRയം
തു��ളലാ	ണ്�  വ)തീ)	സം�  �ണ്ടതീ�.  ഉ|	ഹിരണ്8	യം  അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�
�	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു  പ്ര�	ര�  യൂനകേവഴ്സ്റ്റ്
കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്  ഇനRകെലാ  വരവ�  1,79,07,400/-  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഡി.സം.ബ-
യംല്  ഈ  ഇനRകെലാ  വരവ�  34,67,182/-  രൂപയു�  വ)തീ)	സം�  1,44,40,218/-
രൂപയു8	ണ്�.  ഈ  വ)തീ)	സം�  'പൂകെപ്പ്	ലാ'എന്ന  വരവും  ശാKര്ഷി�Rല്(671)
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്ന തു�യു8	ണ്�. വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് യൂനകേവഴ്സ്റ്റ് കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്
എന്ന  ശാKര്ഷി�Rല്  വരവുംവച്ച്രക്കുന്ന  ഈ  തു�  ഡി.സം.ബ  പത്രം�യംല്
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടു8ല്ല.  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  �ണ്ക്കു�ളല്  ഒകേര
ഇനRകെന്റ്  തീകെന്ന  രണ്ട�  പത്രം�യംല്  വ)തീ)സ്ത  തു��ള്
കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നതീ� അQയംന്തര8	യം പരകേശാ	ധാച്ച്� തീരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-4 കെപന്ഷിന് 2ണ്ട�

1971-കെലാ കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�  അദ്ധ്യാ)	യം�  7,  വകുപ്പ്�
44(1)ല്  കെപന്ഷിന്  2ണ്ട�  രൂപK�രണ്കെRക്കുറിച്ച്�  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�
ഇപ്ര�	ര8	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� രൂപK�രണ്�,
നQRപ്പ്�  എന്നവ  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  നQപQക്ര8ങ്ങള്  വശാ|8	യം  പ്രസ്തുതീ
നയം8Rല്  പ്രതീപ	|ക്കു�കേയം	  ആയംതീന	യം  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�  തീയ്യാ	റി	ക്കു�കേയം	
കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  പ്രതീ8	സം�  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രല്  നന്നു�  ലാഭ്യക്കുന്ന
പദ്ധ്യാതീകേയംതീരഗ്രി	ന്റ്ല്  (കേന	ണ്  -³	ന്)നന്നു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ആഭ്യ)ന്തര
വരു8	നRല് നന്നു8	ണ്� കെപന്ഷിന് കെചലാവും�ള് നര്വഹിക്കുന്നതീ�.

1-2-4-1 കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� 

കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� ആയം ഒരു Pഷിറി അക്ക�ണ്ട� (Q.പ.എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -722)
നലാവലുണ്ട�.  8റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങളകേലാക്ക�  കെഡിപºകേട്ട്ഷിനല്  കേപ	യംട്ടുള്ളാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ജിKവനക്ക	രുകെQ  കെപന്ഷിന്  കേ�	ണ്Pബºഷിന്,  സ്ഥാര�
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കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്കു  കേവണ്ട  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അQവ	ക്കുന്ന  കെപന്ഷിന്  വഹിതീ�,
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളല്  നന്നുമുള്ളാ  പലാശാ  എന്നവയം	ണ്�  ഈ  അക്ക�ണ്ടകെലാ
വരവനങ്ങള് .  ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� നശ്ചതീ തു� 8	റ്റ് സ്ഥാരനകേക്ഷപ8	യം
Pഷിറിയംല് തീകെന്ന നകേക്ഷപക്കുന്നുമുണ്ട�.  ഒരു �രുതീല് നകേക്ഷപ8	യം  നലാനര്
Rയംരക്കുന്ന ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� 8റ്റ്� കെചലാവും�ളല്ല. 2019 ജിനുംവര 8	സം�
മുതീല്  പ്രതീ8	സം�  13  ലാക്ഷ�  രൂപ  വKതീ�
��പ് കേP	ളറുകെQ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� ഈ Q.പ അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കൈ�8	റുന്നുണ്ട�.

സം	മ്പR� നലാ (2019-2020)

Q പ എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്-722

മുന്നരപ്പ്� 16,82,905

വരവ� 1,74,58,260

ആകെ� 191,41,165

പന്വലാക്കല് 180,00,000

നKക്കയംരുപ്പ്� 11,41,165

റിK�ണ്സംKലാകേയംഷിന് 

ബ	ങ്കികെലാ നKക്കയംരുപ്പ്� 11,16,322

അക്ക�ണ്ടല് പ്രതീ2ലാക്ക	R വരവ� (+,_) + 24,843

ഓ2Kസം� നKക്കയംരുപ്പ്� 11,41,165
[ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ടല് പ്രതീ2ലാക്ക	R വരവും�ള്  : 9360/-(ഡി.ഡി നമ്പര്. 0941/
25-06-2000), 15483/- (കെചക്ക� നമ്പര് : 37917 / 20-08-2004)]

ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  പ്രതീ2ലാക്ക	R  വരവുംതു��ള്  സം�ബന്ധിച്ച്�
ബ	ങ്കു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� തീKര്പ്പ്	ക്കുവ	നുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-2-4-2 സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്

കെപന്ഷിന്  2ണ്ടല്  നന്നു�  (Q.പ.എ  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്  -722)  നശ്ചതീ
തു��ള്  സ്ഥാരനകേക്ഷപ8	യം  8	റ്റുന്നുണ്ട�.  ഇതീല്  നന്നു�  ലാഭ്യക്കുന്ന  പലാശാ
കെപന്ഷി ന്  2ണ്ടകേലാക്ക�  വരവ�  വയ്ക്കുന്നു.  31.03.2020-ന�  20
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളലാ	യം  5,89,30,600/-  രൂപ  നകേക്ഷപമുണ്ട�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുംബന്ധി� 6 ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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1-2-4-3  കെപന്ഷിന് ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ങ്ങ�  അക്ക�ണ്ട�  (എസം�.ബ  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്
57036602934)

ഈ  അക്ക�ണ്ടല്  നന്ന	ണ്�  കെപന്ഷിന്  ആനുംകൂലാ)ങ്ങള്  വതീരണ്�
കെചയ്യുന്നതീ�.  കെപന്ഷിന്  വഭ്യ	ഗRല്  നന്നു�  ധാന�	ര)  വഭ്യ	ഗRകേലാക്ക�
ലാഭ്യക്കുന്ന  പ്രതീ8	സം  ഡി8	ന്റ്�  അനുംസംരച്ച്�  പദ്ധ്യാതീകേയംതീര  2ണ്ടല്  നന്നു�
കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ)ങ്ങള്ക്കുള്ളാ തു� എസം�.ബ.അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കൈ�8	റു�യു�
ഈ അക്ക�ണ്ടല് നന്നു� കെപന്ഷിന് വതീരണ്� നQത്തു�യു� കെചയ്യുന്നു.

സം	മ്പR� നലാ (2019-2020)

അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്-57036602934)

മുന്നരപ്പ്� 103,37,377.50

വരവ� 159,01,63,732

ആകെ� 160,05,01,109.50

പന്വലാക്കല് 159,10,84,533.50

നKക്കയംരുപ്പ്� 94,16,576

റിK�ണ്സംKലാകേയംഷിന് 

ബ	ങ്കികെലാ നKക്കയംരുപ്പ്� 96,70,286

പണ്8	ക്ക	R കെചക്കു�ള് (-) 2,53,710

ഓ2Kസം� നKക്കയംരുപ്പ്� 94,16,576
കെപന്ഷിന്  ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ങ്ങ�  അക്ക�ണ്ടല്  (എസം�.ബ  അക്ക�ണ്ട�  നമ്പര്

57036602934)  25-08-2015  മുതീലുള്ളാ  പണ്8	ക്ക	R  കെചക്കു�ള്
ഉണ്ട	യംരുന്നതീല്  19-07-2017  വകെരയുള്ളാവ  2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്
മുതീല്ക്കൂട്ട്ക്ക	ണുന്നു. 07-05-2018  മുതീലുള്ളാ പണ്8	ക്ക	R കെചക്കു�ള	ണ്�  31-03-
2020 തീKയംതീയംല് അവകേശാഷിച്ചു �	ണുന്നതീ�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.
പണ്8	ക്ക	R കെചക്കു�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 2ണ്ടകേലാക്ക� മുതീല്കൂട്ടുന്നതീന� കേവണ്ട
നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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ക്ര8 നമ്പര് കെചക്ക� നമ്പര്/ തീKയംതീ തു�

1 826883 / 7-052018 10,458

2 827016 /22-11-2018 2,889

3 827017 /22-11-2018 2,889

4 71619 / 17-10-2019 160,114

5 71654 / 21-11-2019 18,593

6 71725 /12-02-2020 2,430

7 71727 /12-02-2020 24,987

8 71737 / 02-03-2020 31,350

ആകെ� 2,53,710

1-2-4-4 കെപന്ഷിണ്ര്8	രുകെQ എണ്ണ� 

2019 ഏപ്രല് 8	സംRല് 3592 സംര്വKസം� കെപന്ഷിണ്ര്8	രു� 1107 കുടു�ബ
കെപന്ഷിണ്റു8	രു�  ഉള്കെപ്പ്കെQ  4699  കെപന്ഷിണ്ര്8	ര	ണ്�  ഉള്ളാതീ�.
കൃഷിശാ	സ്ത്രജ്ഞാരു� അദ്ധ്യാ)	പ�രു� അQങ്ങുന്ന സംയംന്റ്2�� വഭ്യ	ഗRല് നന്നു�
587 കേപരു�, 2	� കേ8ല്കേന	ട്ട് ജിKവനക്ക	രQങ്ങുന്ന കെQ¿ക്കല് വഭ്യ	ഗRല് നന്നു�
1105 കേപരു�, ഭ്യരണ്നര്വഹിണ്വും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Kവ� വഭ്യ	ഗRല്
നന്നു�  863  കേപരു�,സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള  വഭ്യ	ഗRല് നന്നു�  2144  കേപരു8	ണ്�
വര8ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�. 

1-2-4-5        2019-2020 സം	മ്പR� വര്ഷികെR കെചലാവ� 

കെപന്ഷിന് ആനുംകൂലാ)ങ്ങളു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2019-2020 വര്ഷി� കെചലാവഴിച്ച്
തു�യുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

ഇന� കെചലാവ� 

1 കെപന്ഷിന് 122,32,47,085

2 �മ്മിºകേട്ട്ഷിന് 11,66,75,701

3  ഡി.സം.ആര്.ജി 8,91,09,431
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4
ക്ഷ	8	ശാn	സം കുQശ്ശി�
(ഡി.ആര്.അരകേയംഴ്സ്�) 10,61,92,382

5 റിക്കവറി�ള് 8,40,686

6
മുഖ)8ന്ത്രയുകെQ ദുരതീ	ശാn	സം 2ണ്ടകേലാക്കുള്ളാ

(സം.എ�.ഡി.ആര്.എ2�) സം�ഭ്യ	വന 6,21,033

7 പരഷ്കരച്ച് �മ്മിºകേട്ട്ഷിന് തു� 40,67,538

8
കൈലാ2� കൈQ� അരകേയംഴ്സ്� 

(എല് Q എ) 33,65,385

9 ഇന്�� Q	ക്സ്� 320,43,793

10 ബ	ങ്കി� ച	ര്ജ്ജു�ള് 2,159.50

11 8ണ് ഓര്ഡിര് �മ്മിKഷിന് 558,052

12 കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� 130,00,000

13 സംര്വ്വKസം� ഗ്രി	റ്റുവറ്റ് 13,61,288

ആകെ� 159,10,84,533.50

കെപന്ഷിന്  ഇനRല്  വ	ര്ഷി��ണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  കെചലാവ�  (യൂ2	സ്റ്റം�)
1,58,91,22,902.50  രൂപയം	ണ്�.  ഓഡിറ്റ്ന� ലാഭ്യ)8	ക്കയം �ണ്ക്ക� പ്ര�	ര� കെചലാവ�-
1,59,10,84,533.50  രൂപയു8	ണ്�.  19,61,631  രൂപയുകെQ  വ)തീ)	സംRന�  �	രണ്�
വ)ക്ത8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  മു�ളല്  നല്�യം  പട്ട്�യംകെലാ  ക്ര8നമ്പര്  11  പ്ര�	ര�
5,58,052  8ണ്  ഓര്ഡിര്  �മ്മിKഷിന്  ഇനRല്  കെചലാവ	യം�	ണുന്നുണ്ട�.
പ്രതീവര്ഷി�  ഗണ്)8	യം  തു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ഈ  ഇനRല്
കെചലാവഴികേക്കണ്ടവരുന്നുണ്ട�.  പ്രതീവര്ഷിമുള്ളാ  ഇRര�  കെചലാവും�ള്
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതു� പ�ര� സം�വധാ	നങ്ങള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-2-5 ജിനറില് കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�

1971-കെലാ  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8Rകെലാ  44(1),(2)
വകുപ്പു�ളലാ	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� രൂപK�രണ്കെRപ്പ്റ്റ്
പ്രതീപ	|ക്കുന്നതീ�.  1925  കെലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  നയം8Rകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ടന�  ബ	ധാ�8	കെണ്ന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
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നയം8Rകെലാ  വകുപ്പ്�  44(2)-ല്  വ)ക്ത8	ക്കുന്നുണ്ട�.  05-05-1979-കെലാ  സം.ഉ  (പ)
നമ്പര്.454/79/ധാന  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  കേ�രള	  അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്
2ണ്ടകെന  1925  കെലാ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  ആക്ടകെലാ  പട്ട്�യംല്  ഉള്കെപ്പ്ടുR.
നലാവല്  2011-കെലാ  ജിനറില്  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  (കേ�രള)  ചട്ട്ങ്ങളകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്
പ്ര�	ര8	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� കൈ��	ര)� കെചയ്യുന്നതീ�.
2020 8	ര്ച്ച്ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ടല് 2496 വരക്ക	ര	ണുള്ളാതീ�.

സം	മ്പR�നലാ

2019-2020 വര്ഷികെR ജി. പ. എ2� �ണ്ക്കു�ളുകെQ സം�ക്ഷപ്തം� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

മുന്നരപ്പ്� 8,90,54,646

വരവ� 123,29,65,172

ആകെ� 132,20,19,818

പന്വലാക്കല് 88,68,88,863

നKക്കയംരപ്പ്� 43,51,30,955

കുറിപ്പ്�

2019-2020  വര്ഷി� മുഖ)8ന്ത്രയുകെQ ദുരതീ	ശാn	സംനധായംകേലാക്കുള്ളാ ജിKവനക്ക	രുകെQ
വഹിതീ8	യം  30,84,506/-  രൂപ  ജി.പ.എ2�  �ണ്ക്കല്  വരവലു�  കെചലാവലു�
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�.

1-2-5-1 വവധാ അക്ക�ണ്ടു�ളകെലാ സം	മ്പR�നലാ

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

ധാന�	ര)വഭ്യ	ഗ� കൈ�8	റുന്ന വരസം�ഖ), അധാ� വഹിതീ� എന്നവ വരവും
വയ്ക്കുന്നതു� തീ	ല്ക്ക	ലാ� വ	യ്പ, തീരച്ച്Qകേക്കണ്ടതീല്ല	R വ	യ്പ, പ.എ2� കേ�	ഷിര്
തുQങ്ങയംവയ്ക്കുള്ളാ തു��ള് പന്വലാക്കുന്നതു� ഈ അക്ക�ണ്ടല്നന്ന	ണ്�.

മുന്നരപ്പ്� 37,71,593

വരവ� 56,23,69,904.50

ആകെ� 56,61,41,497.50

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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പന്വലാക്കല് 55,28,28,862.75

നKക്കയംരപ്പ്� 1,33,12,634.75

കുറിപ്പ്�

i)  മുഖ)8ന്ത്രയുകെQ  ദുരതീ	ശാn	സംനധായംകേലാക്കുള്ളാ  ജിKവനക്ക	രുകെQ  വഹിതീ8	യം
30,84,506/-  രൂപ  കേ8ല്�	ണ്ച്ച്രക്കുന്ന  അക്ക�ണ്ടകെലാ  വരവലു�  കെചലാവലു�
ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.

ബ) Q.പ.എ-അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -723

ജി.പ.എ2� ഇQപ	ടു�ള്ക്ക	യം Pഷിറിയംല് നലാനല്ക്കുന്ന അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരപ്പ്� 74,70,576

വരവ� 8,45,038

ആകെ� 83,15,614

പന്വലാക്കല് 0.00

നKക്കയംരപ്പ്� 83,15,614

സം) Q.എസം�.ബ- അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്- 10291

ജി.പ.എ2�  കൂQ	കെതീ  8റ്റ്�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ  (ഡിബ്ള¨.എ2�.എസം�,
എ2�.ബ.എസം�)  പലാശാ  തുQങ്ങയം  തു��ള്  വരവും  കെവക്കുന്നതീനുംളള
അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരപ്പ്� 9,12,477

വരവ� 33,56,90,230

ആകെ� 33,66,02,707

പന്വലാക്കല് 33,40,60,000

നKക്കയംരപ്പ്� 25,42,707
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കുറിപ്പ്� 

ഈ Pഷിറി അക്ക�ണ്ടല് ജി.പ.എ2� കൂQ	കെതീ 8റ്റ്� സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ
(ഡിബ്ള¨.എ2�.എസം�,  എ2�.ബ.എസം�)  പലാശാ  കൂQ  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നതീന	ല്  ഈ
അക്ക�ണ്ടകെലാ  ജി.  പ.  എ2�  �ണ്ക്കകെന്റ്  8	ത്രം�  സം	മ്പR�നലാ,  പ.എ2�
വഭ്യ	ഗRല് എഴുതീ സൂക്ഷക്കുന്ന �)	ഷി� ബുക്കകെന അQസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുRയം	ണ്�
തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.

ഡി) സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്

മുന്നരപ്പ്� 7,69,00,000

വരവ� 33,40,60,000

ആകെ� 41,09,60,000

പന്വലാക്കല് 0.00

നKക്കയംരപ്പ്� 41,09,60,000
വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 7-i ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

1-2-5-2 ജി.പ.എ2� ബ	ധാ)തീ

ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ)തീ  സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുളളതീ�
യൂ2	സ്റ്റംല്  നന്നു�  ലാഭ്യ)8	യം  ‘PF  summary  ’ എന്ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അQസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുRയം	ണ്�.  2019-2020  വര്ഷിRല്  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അQസ്ഥാ	ന8	ക്ക  തീയ്യാ	റി	ക്കയം ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ)തീ സം�ബന്ധിച്ച് വവരങ്ങള്
തീ	കെഴി �	ണു� പ്ര�	ര8	ണ്�.

കെ8	R�
കെക്രഡിറ്റ്�
�	ര്ഡി�

നKക്കയംരപ്പ്�

വരസം�ഖ),വ	യ്പ
തീരച്ച്Qവ�,കുQശ്ശി

�,പലാശാ

പന്വലാക്കല്
(വ	യ്പ

+കേ�	ഷിര്)

നKക്കയംരപ്പ്� ബ	ങ്കി�/Q.പ.എ./
സ്ഥാര-

നകേക്ഷപ�/
നKക്കയംരപ്പ്�

ആകെ� ബ	ധാ)തീ

105,12,09,830 20,91,77,288 21,83,74,029 104,20,13,089 43,51,30,955 60,68,82,134

2019-20  വര്ഷിRല്  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ)തീയം	യം  �ണ്ക്ക	ക്കയംട്ടുളളതീ�
60,68,82,134/-  രൂപയം	ണ്�.  ഓകേര	  വര്ഷിവും�  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ)തീ
�ണ്ക്ക	ക്കുന്നതീ�  പ.എ2�  സംമ്മിറി  എന്ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അQസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുRയം	ണ്�.  എന്ന	ല് പ.എ2� സംമ്മിറി റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� രണ്ട� വ)തീ)സ്ത
തീKയംതീ�ളല്  യു2	സ്റ്റംല്  നന്ന�  ലാഭ്യ)8	ക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്  ഇവ  രണ്ടു�
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വ)തീ)സ്തങ്ങള	കെണ്ന്ന�  �	ണുന്നു.  ഇങ്ങകെനയുളള  ഒരു  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന
അQസ്ഥാ	നകെപ്പ്ടുR  ജി.പ.എ2�  ബ	ധാ)തീ  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതീകെലാ  അപ	�തീ
�ഴിഞ്ഞ  വര്ഷി�  ചൂണ്ടക്ക	ട്ട്യംട്ടു�  ഈ  വര്ഷിവും�  പരഹിരച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നല്ല.
ആയംതീനുംള്ളാ വശാ|K�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

1-2-6 എ2�.ബ.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� (2019-2020)

അക്ക�ണ്ട� മുന്നരപ്പ്�
(₹)

വരവും�
(₹)

പന്വലാക്കല്
(₹)

നKക്കയംര
പ്പ്�
(₹)

ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട�
(67015527080)

30152 1608167 1522957 115362

Pഷിറി അക്ക�ണ്ട�
(799010100010291) 982230 3184670 3880000 286900

സ്ഥാര നകേക്ഷപ� 39250000 3880000 43130000

ആകെ� 40262382 8672837 5402957 43532262
സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി�  7-ii  ആയം  കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

1-2-7 ഡിബ്ള¨.എ2�.എസം� 2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം� (2019-2020)

അക്ക�ണ്ട�
മുന്നരപ്പ്�

(₹)
വരവും�
(₹)

പന്വലാക്കല്
(₹)

നKക്കയംരപ്പ്�
(₹)

ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട�
(57006548153)

370266 1090190 1215925 244531

Pഷിറി അക്ക�ണ്ട�
(799010100010291) 410677 931984 1260000 82661

സ്ഥാര നകേക്ഷപ� 11300000 1260000 12560000

ആകെ� 12080943 3282174 2475925 12887192
സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 7-iii ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.
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1-2-8-വര്കേക്കഴ്സ്� കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ 2	� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക	യുള്ളാ കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�
പദ്ധ്യാതീ  01-04-1979  മുതീല് മുന്�	ലാ പ്ര	ബലാ)കേR	കെQ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  26-
08-1979 കെലാ എല്. ഒ (1)22177/76 ഉRരവും� പ്ര�	ര8	ണ്� നലാവല് വന്നതീ�. ഈ
പദ്ധ്യാതീയംല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  മുഴുവന്  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�,  3
8	സംക്ക	ലാ�  തുQര്ച്ച്യം	യം  കേസംവന�  കെചയ്തികേതീ	,  അകെല്ലങ്കില്  മൂന്ന�
8	സംRനുംള്ളാല് 60 |വസം� കേജി	ലാ കെചയ്തികേതീ	 ആയം �	ഷിnല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�
ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു. 2019  8	ര്ച്ച്ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ടല് 896  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�, 161 �	ഷിnല് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു8	ണ്� വരക്ക	ര	യംട്ടുള്ളാതീ�.

1-2-8-1 സം	മ്പR�നലാ

2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷികെR  ഡിബ്ല്യു¨.പ.എ2�  �ണ്ക്കു�ളുകെQ  സം�ക്ഷപ്തം�
ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

മുന്നരപ്പ്� 745,85,658.8

വരവ� 917,63,756

ആകെ� 16,63,49,415

പന്വലാക്കല് 714,63,487.8

നKക്കയംരുപ്പ്� 948,85,927

1-2-8-2 വവധാ അക്ക�ണ്ടു�ളുകെQ സം	മ്പR�നലാ

എ) എസം�. ബ. ഐ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -57006546393

ധാന�	ര)വഭ്യ	ഗ�  കൈ�8	റുന്ന  വരസം�ഖ),  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  വഹിതീ�
എന്നവ വരവുംവയ്ക്കുന്നതു�, തീ	ല്ക്ക	ലാ� വ	യ്പ,  തീരച്ച്Qകേക്കണ്ടതീല്ല	R വ	യ്പ,  പ.
എ2�  കേ�	ഷിര്  തുQങ്ങയംവക്ക�  പണ്�  പന്വലാക്കുന്നതു�  ഈ  അക്ക�ണ്ടല്
നന്ന	ണ്�.
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ഡിബ്ള¨.  പ.  എ2�  ഇനRല്  �	ഷി�  ബുക്ക�  പ്ര�	രമുള്ളാ  തു�യുകെQ
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു

മുന്നരപ്പ്� 77,87,677.75 **

വരവ� 372,97,807

പന്വലാക്കല് 439,63,487.75

നKക്കയംരുപ്പ്� 11,21,997
**  യൂ2	സ്റ്റംല്  ബ	ങ്കി� കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റ്� പ്ര�	രമുള്ളാ തു�യം	യം 79,32,377/-  രൂപയം	ണ്�
മുന്നരപ്പ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.  യംഥാ	ര്ത്ഥRല്  �	ഷി�  ബുക്ക�
പ്ര�	രമുള്ളാ  തു�യം	യം  77,87,677.75  ആണ്�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടയംരുന്നതീ�.
വ)തീ)	സം�  144,700/-രൂപ  പണ്8	ക്ക	R  കെചക്കകേന്റ്തീ�  (Uncashed  Cheque)
ആയംരുന്നു. ഈ തു� പന്നKQ� ��പ് കേP	ളറുകെQ 29-10-2019 കെലാ ഡിബ്ള¨. പ. എ2�/
എ 2/14887/2019 /Finance Wing നമ്പര് ഉRരവ� പ്ര�	ര8	ണ്� ക്ര8K�രച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.

ബ) Q.പ.എ അക്ക�ണ്ട� നമ്പര് -751

സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ പലാശാ വരവും കെവക്കുന്നതീനുംളള അക്ക�ണ്ട	ണ്തീ�.

മുന്നരപ്പ്� 17,92,981

വരവ� 269,65,949

ആകെ� 287,58,930

പന്വലാക്കല് 275,00,000

നKക്കയംരുപ്പ്� 12,58,930

സം) സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്

മുന്നരപ്പ്� 650,05,000

വരവ� 275,00,000

ആകെ� 925,05,000

പന്വലാക്കല് 0

നKക്കയംരുപ്പ്� 925,05,000
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 7-iv ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.
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1-2-8-3 ഡിബ്ല്യു¨.പ.എ2� കേ�	ഷിര് അര്ഹി8	യംതീലു� അധാ�� പലാശാ നല്കുു�ന്നു

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  എല്.ഒ.(1).55177/76/26-08-1979  ഉRരവ�
പ്ര�	ര8	ണ്� കേ�രള അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് വര്കേക്കഴ്സ്� കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�
പദ്ധ്യാതീ നലാവല് വരുന്നതീ�. ഈ ഉRരവകെലാ കെസംക്ഷന് 21 ( 2) ബ അനുംസംരച്ച്�
WPF  Closure  അനുംവ|ച്ച്�  ഉRരവ	കുന്ന  തീKയംതീയുകെQ  കെതീ	ട്ടു  മുന്8	സംകെR
അവസം	ന  തീKയംതീ  വകെര  8	ത്രംകെ8  2ണ്ടല്  അവകേശാഷിക്കുന്ന  തു�യ്ക്ക്�  പലാശാ
അനുംവ|ക്ക	വും.  എന്ന	ല്  2019-20  വര്ഷി�  അനുംവ|ച്ച്  തീ	കെഴി  സൂചപ്പ്ക്കുന്ന
ജിKവനക്ക	രുകെQ  കേ�	ഷിറു�ളല്  കേ�	ഷിര്  അനുംവ|ച്ച്�  ഉRരവ	കുന്ന  തീKയംതീ
ഉള്കെപ്പ്ട്ട് 8	സംകെR പലാശാ കൂQ അനുംവ|ക്കു�യു� തു� ആ 8	സം� തീകെന്ന പന്
വലാക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  ഇതുമൂലാ�  അര്ഹി8	യംതീലു�  അധാ��  തു�  പലാശാ
ഇനRല് ജിKവനക്ക	ര്ക്ക� അനുംവ|ച്ച്തീ	യു� �	ണുന്നു.  വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

വരക്ക	രകെന്റ്
കേപര�

അക്ക�ണ്ട�
നമ്പര്

ഓതീകൈറികേസംഷിന്
നമ്പരു� തീKയംതീയു�

പണ്�  പന്
വലാച്ച്
തീKയംതീ

അര്ഹി8	യം
സംഞ്ചിതീ
നകേക്ഷപ�
പലാശാ@
7.9%

പലാശാ
അനുംവ|ച്ച്
സംഞ്ചിതീ
നകേക്ഷപ�
പലാശാ@7.9
%

കൂടുതീല്
നല്കിയംതീ�

1
സുകേരന്ദ്രന്.
എ.കെ�

413532
WPF/
A2/20806/19/ 20-
09-2019

24-09-2019

568,688

3744
(31-8-2019)

858,782
5654
(30-9-2019)

1,910

2
കെ�.ബ
.സംതീ)ന്

413885
WPF/
A2/20604/19/  19-
09-19

24-09-2019
581,228
3826
(31-8-2019)

871,842
5740
(30-9-2019)

1,913

3
അമ്മിണ്.
എ�.എല്

413829
WPF/
A2/16863/19/  16-
7-19

23-07-19
686,045
4574
(30-6-2019)

915,760
6105
(31-7-2019 

1,531

1-2-9     ഡിബ്ളº.എ2�.ബ.എസം�.2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം�-2019-2020

അക്ക�ണ്ട� മുന്നരപ്പ്�
(₹)

വരവ�
(₹)

പന്വലാക്കല്
(₹)

നKക്കയംരപ്പ്�
(₹)

ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട�
(57006547603) 217860.44 216284 194100 240044.44
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Pഷിറി അക്ക�ണ്ട�
(61374) 276228 189767 0 465995

സ്ഥാര നകേക്ഷപ� 2200000 0 0 2200000

ആകെ� 2694088.44 406051 194100 2906039.44
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  അനുംബന്ധി�  7-v  ആയം  കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

1-2-10    ഡിബ്ളº.ഡിബ്ളº.എ2�.എസം�.2ണ്ടകെന്റ് സം�ക്ഷപ്തം�-2019-2020

അക്ക�ണ്ട�
മുന്നരപ്പ്�

(₹)
വരവും�
(₹)

പന്വലാക്കല്
(₹)

നKക്കയംരപ്പ്�
(₹)

ബ	ങ്കി� അക്ക�ണ്ട�
(57006549010)

144829.5 105481 199237 51073.5

Pഷിറി അക്ക�ണ്ട�
(61374) 128016 135996 0 264012

സ്ഥാര നകേക്ഷപ� 1600000 0 0 1600000

ആകെ� 1872845.5 241477 199237 1915085.5
സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 7-vi ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

1-2-11 എകേന്റ്	വ്കെ8ന്റു�ള്

2019-20  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  പ്ര�	ര�  37  എകേന്റ്	വ്കെ8ന്റു�ള്  നലാവലുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 8 ആയു� കേചര്Rട്ടുണ്ട�.

1-2-12 2�കേണ്ടഷിന് 2ണ്ട�

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�  1971,  കെസംക്ഷന്  45(2)  പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2�കേണ്ടഷിന്  2ണ്ട�  രൂപK�രച്ച്ട്ടുണ്ട�.  2019-20
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക� പ്ര�	ര� 29 സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളലാ	യം 2,20,00,000/- രൂപ ഈ
ഇനRല്  നKക്കയംരപ്പ്	യം  നലാവലുണ്ട�.  ആയംതീകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അനുംബന്ധി� 9 ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�.
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1-3    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാRല് നQപQ�ള് ആവശാ)8	യം
വഷിയംങ്ങള്

അ2ലാകേയംറ്റ്ഡി�  കേ�	കേളജു�ള്  അQങ്ങയം  പരമ്പര	ഗതീ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�കെള  അകേപക്ഷച്ച്�  കൈവവധാ)	ധാഷ്ഠിതീവും�  വകേ�ന്ദ്രKകൃതീവും�
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  സംങ്കിKര്ണ്ണവും8	ണ്�  കേ�രളമുQനKള�  പQര്ന്നു�Qക്കുന്ന
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കെപ	തുഘാQന.  വവധാ  ജില്ല�ളലാ	യം  7
കേ�	കേളജു�ള്,  തൃശ്ശൂരകെലാ  �	ലാ	വസ്ഥാ	വ)തീയം	ന  പഠനകേ�ന്ദ്ര�,  പട്ട്	മ്പ
പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെലാ  �	ര്ഷി�  ഡികേ³	8  പഠനകേ�ന്ദ്ര�
എന്നവ ഉള്കെപ്പ്കെQ  9 വ|)	ഭ്യ)	സം സ്ഥാ	പനങ്ങള് നലാവല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
�Kഴിലുണ്ട�.  ഇവയംല്  പലാതു�  അക്ക	|8��  പഠനര�ഗR�  കേ|ശാKയംവും�  അന്തര്
കേ|ശാKയംവും8	യം  അ�ഗK�	ര�  സംദ്ധ്യാച്ച്വയം	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  വ)തീ)സ്ത  �	ര്ഷി�
വള�കേളകേയം	  കൃഷിരKതീ�കേളകേയം	  ഭ്യ�8സംവകേശാഷിതീ�കേളകേയം	  കേ�ന്ദ്രK�രച്ചു
രൂപKകൃതീ8	യം  23 ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴില്
പ്രവര്Rച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  ഇവയംല്  പലാതു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  രൂപK�രണ്Rന�
വളകെര  മുമ്പ�  സ്ഥാ	പതീ8	യംവയു�  ചലാതീ�  കെ�	കേള	ണ്യംല്  ഭ്യരണ്�	ലാകേR	ള�
പഴിക്കമുള്ളാവയു8	ണ്�.

കേ8ല്  സ്ഥാ	പനങ്ങകേള	Qനുംബന്ധിച്ചു�  അല്ല	കെതീയു�  നരവധാ  2	മു�ളു�
കേതീ	ട്ട്ങ്ങളു�  നഴ്സ്റി�ളു�  സംnതീന്ത്ര  ഗകേവഷിണ്-വ)	പന  പദ്ധ്യാതീ�ളു�
പ്രവര്Rച്ചുവരുന്നുണ്ട�.  ഇവകെയം  കൂട്ട്യംണ്ക്കുന്ന  കെപ	തുസം�വധാ	നങ്ങള്,
നയം8ങ്ങള്,  നQപQക്ര8ങ്ങള്,  നര്കേ×ശാങ്ങള്,  ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  എന്നവയുകെQ
അQസ്ഥാ	നRലു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഭ്യരണ്പരവും�  സം	മ്പR�വും�
അക്ക	|8�വും8	യം  സം	ധാ)തീ�ള്,  പര8തീ�ള്  എന്നവ  മുന്നല്  �ണ്ടുകെ�	ണ്ടു�
തീയ്യാ	റി	ക്കയം,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ  നQപQ�ള	വശാ)8	യം  നരKക്ഷണ്ങ്ങള	ണ്�
ഈ ഭ്യ	ഗR� ഉള്കെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.
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1-3-1  റിസംപ്റ്റ്�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറികെലാ  (യൂകെസംയം�)  അപ	�തീ�ള്  -
അQയംന്തര പരഹി	രനQപQ�ള് ആവശാ)8	ണ്�

ലാക്ഷ)� റിസംപ്റ്റ്� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെലാ അപ	യം സം	ദ്ധ്യാ)തീ�ളുകെQ പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�
i) കേ�രള 2ന	ന്ഷി)ല് കേ�	ഡികെലാ വ)വസ്ഥാ�ള്
ii)  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  രശാKതീ�ളുകെQ  �മ്പºട്ട്ര്
വത്ക്കരണ്വും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഉRരവും�ള്/          സംര്ക്കുലാറു�ള് 

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  പ്രധാ	ന  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  കെസംയംല്
��ണ്ടറു�ളകെലാല്ല	�  വല്പ്പ്നയു�  അതീകെന്റ്  അനുംബന്ധി  പ്രവര്Rനങ്ങളു�
പൂര്ണ്ണ8	യു�  നQക്കുന്നതീ�  'യൂകെസംയം�'  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറിലൂകെQയം	ണ്�.  2019-20
സം	മ്പR�വര്ഷിRല് 36,10,59,903/-  രൂപയം	ണ്� വല്പ്പ്ന ഇനRകെലാ വരവ�
(ആര്.എ2�  വരവ�,  യൂനകേവഴ്സ്റ്റ്  കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്).  ഇത്രംയു�  വപുലാ8	യം  രKതീയംലുള്ളാ
സം	മ്പR� ഇQപ	ടു�ള് പ്രതീവര്ഷി� യൂകെസംയം8ലൂകെQ നQക്കുന്നതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന
�ര്ശാന8	യം  സുരക്ഷ	8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  പുലാര്കേRണ്ടതുണ്ട�.
എന്ന	ല് പലാ ഘാട്ട്ങ്ങളലു� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് പഴിവും�ള് സം�ഭ്യവക്കു�യു� അവ
ഗുരുതീര8	യം അപ	�തീ�ള്ക്ക� �	രണ്8	വും�യു� കെചയ്യുന്നു.

1)�	ല്ക്കുകേലാഷിന് എറിര്

പ്രതീ|ന�  വലായം  കേതീ	തീല്  വറ്റുവരവും�ള്  അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്ന
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് വല്പ്പ്ന കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് �	ല്
ക്കുകേലാഷിന്  എറിര്  സം�ഭ്യവക്കുന്നതീ�  ഗുരുതീര8	യം  വഷിയം8	ണ്�.  8ണ്ണുR
�	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  2019-20  സം	മ്പR�വര്ഷിRകെലാ ഓഡിറ്റ്ല്
�	ല്ക്കുകേലാഷിന്  എറിറു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അപ	തീ�ള്  �കെണ്ടത്തു�യുണ്ട	യം.
തുQര്ന്ന�  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ��പ�  കേP	ളര്ക്ക�  കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)എ 1/833/20/22-12-2020  നമ്പര്  പ്ര�	ര�  പ്രകേതീ)�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
നല്�കെയംങ്കിലു� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തുQര്നQപQ�ള് സംnK�രച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.
അപ	�തീയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

03-12-2019-കെലാ  യൂകെസംയം�  കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  59  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	
രസംKതു�ളകെലാ  ആകെ�  തു�  55,091/-  രൂപയം	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ  59  എന്
P�ളകെലായു�  തു��ള്  കൂട്ട്കേന	ക്കയംകേപ്പ്	ള്  57,485/-രൂപയം	ണ്�  ലാഭ്യക്കുന്നതീ�.
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വ)തീ)	സം�  2,394/-രൂപ.  03-12-2019 കെലാ  യൂകെസംയം�  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	
(�മ്പºട്ട്കൈറിസ്ഡി� രസംKതീ�)  നമ്പര് 010763 പ്ര�	ര� നല്�യം രസംKതീലാ	ണ്� ഈ
അപ	�തീ  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  �	ല്ക്കുകേലാഷിന്  എറിര്  തീ	കെഴി  സൂചപ്പ്ക്കു�
പ്ര�	ര8	ണ്�.

രസംKതീ�
നമ്പര്

ഉല്പ്പ്ന്നRകെന്റ്
വലാ

എസം�.ജി.എസം�.Q
(2.5%)

സം.ജി.എസം�.Q
(2.5%)

ആകെ�

010763 10,910 254 254 13,812

ആകെ� തു�യം	യം വകേരണ്ടതീ� 11,418/-രൂപയം	ണ്�. വ)തീ)	സം� 2,394/-രൂപ

വ)തീ)	സംRകെന്റ് �	രണ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  കെസംയംല്സം�  ഔട്ട്�  കെലാറ്റു�ളല്  അതീതീ�
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്കു  പുറികേ8  ഇതീര  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  നന്നുള്ളാ
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളു� വല്പ്പ്നക്ക	യം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കെചയ്യുന്നുണ്ട�.  ആയംതീന	ല്  01-04-2019
മുതീല്  യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  എടുക്കുന്ന  എല്ല	  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്ക്കു�  ആ
ഉല്പ്പ്ന്നRകെന്റ്  കേസം	ഴ്സ്�  കേസ്റ്റംഷിന്  കേ�	ഡി�  കൂകെQ  ഉള്കെപ്പ്ടുRണ്കെ8ന്ന�  നഷ്കര്
ഷിക്കു�യുണ്ട	യം.  ആയംതീ�  പ	ലാക്കകെപ്പ്ട്ട്കേതീ	കെQ,  തീകെന്ന  ഈ  കേ�ന്ദ്രRല്
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്നതു�  8റ്റു  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  നന്ന�  വല്പ്പ്നയ്കെക്കത്തുന്നതു8	യം  ഒകേര
ഇന�  ഉല്പ്പ്ന്നമുകെണ്ടങ്കില്  01-04-2019  മുതീല്  ആ  പ്രകേതീ)�  ഉല്പ്പ്ന്നRന�
യൂകെസംയം8ല് രണ്ട� കേ�	ഡു�ള് ഉണ്ട	യംരക്കുകെ8ന്ന നലാ വന്നു.  കേ8ല് തീKയംതീക്കു
മുമ്പ� യൂകെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്കലുണ്ട	യംരുന്ന ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളു� അതീനുംകേശാഷി� കേ�ന്ദ്രRല്
ഉല് പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്വയു�  എ.ആര്.എസം�  8ണ്ണുRയുകെQ  കേസ്റ്റംഷിന്  കേ�	ഡിലാ	ണ്�
കേചര്Rട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്  01-04-2019 നും  കേശാഷി�  8റ്റു  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  നന്ന�
വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം  വ	ങ്ങയം  ഇനങ്ങള്ക്ക�  8കെറ്റ്	രു  കേ�	ഡി�  കേചര്ക്കു�യു�  കെചയ്തു.
അങ്ങകെന ഒകേര ഉല്പ്പ്ന്ന� രണ്ടു കേ�	ഡു�ളല് കേസ്റ്റം	ക്ക� കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്ന സം	ഹിചര)�
സം�ജി	തീ8	യം.  എന്ന	ല് ഒരു പ്രകേതീ)� ഉല്പ്പ്ന്നRകെന്റ് വല്പ്പ്ന പ്രക്രയംയംല്
രണ്ട� കേ�	ഡു�ളല് ഉള്കെപ്പ്ട്ട്വയു� അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യാകെപ്പ്ടു�വധാമുള്ളാ അപ്കേഡിറ്റ്�ഗ�
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില്  നQRയംട്ടുണ്ട	യംരുന്നല്ല.  ഈ  സം	ഹിചര)Rല്  യൂകെസംയം�
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് ബല്ലു ജിനകേറിറ്റു കെചയ്യുകേമ്പ	ള് ഒരു കേ�	ഡില് ഉള്കെപ്പ്ട്ട് ഉല്പ്പ്ന്ന�
8	ത്രംകേ8 അക്ക�ണ്ട� കെചയ്യാ	ന് പറ്റു�യുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥായുണ്ട	യം.  ഉ|	ഹിരണ്�
ചുവകെQ വവരക്കുന്നു.
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03-12-2019 ന�  കെച	വ്വന്നൂര്  അകേഗ്രി	  സംര് വ്വKസം�  കെസംന്റ്ര് എന്ന സ്ഥാ	പന�
010763 നമ്പര് �)	ഷി� കെ8കേമ്മി	 രസംKതു പ്ര�	ര� 4 ഇനങ്ങള് (cowpea seed, salad
cucumbar seed, Humic plus 50, kavaj 1 m.l bottle) വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. ഇതീല് �വജി�“ ”

എന്ന ഇനRകെന്റ്  1  8.ലാ.  യുകെQ  60  കേബ	ട്ട്ലു�ള് വല്പ്പ്ന നQRയംതീല്  4
കേബ	ട്ട്ലു�ള് ഒരു കേസ്റ്റംഷിന് കേസ്റ്റം	ക്കല് നന്നു� ബ	ക്ക 56 എണ്ണ� 8കെറ്റ്	രു കേസ്റ്റംഷിന്
കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു8	ണ്�  കെസംലാക്ട�  കെചയ്തിതീ�.  എന്ന	ല്  യൂകെസംയം�  ബല്ല�
തീയ്യാ	റി	ക്കയം  കേവളയംല്  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  അപ്കേഡിഷിന്  നQക്ക	Rതു�	രണ്�
ഒരു കേസ്റ്റംഷിന് കേസ്റ്റം	ക്കലുള്ളാ എണ്ണ� 8	ത്രംകേ8 ബല്ലല് കേസംവ	യം വന്നുള്ളു. അത്രംയു�
എണ്ണ�  8	ത്രംകേ8  യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  നന്നു�  വല്പ്പ്നയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുമുള്ളു. എന്ന	ല് ബല് സംമ്മിറി തു�യംല് 60 കേബ	ട്ട്ലു�ളുകെQ വലാ
ഉള്കെപ്പ്ടു�യു�  കെചയ്തു.  കേഡി എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലാ	�കെട്ട്  ഇകേതീ തു�  തീകെന്ന  010763
നമ്പര് �)	ഷി� കെ8കേമ്മി	 റിസംKതീകെന്റ് എന്Pയം	യം വരു�യു� കെചയ്തു. പ്രസ്തുതീ �)	ഷി�
കെ8കേമ്മി	 രസംKതീകെന്റ് പ�ര്പ്പ്കെന്റ് ചത്രം� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

010763 നമ്പര് �)	ഷി� കെ8കേമ്മി	 രസംKതീ�(കേ2	കേട്ട്	 1) 
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കേഡി എന്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ എന്P(കേ2	കേട്ട്	 2)

എന്ന	ല് കേഡി എന്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ് ആകെ� തു�യംലാ	�കെട്ട്  4 കേബ	ട്ട്ലു�ളുകെQ
തു� 8	ത്രംകേ8 ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുമുള്ളൂ.  അത്രംയു� തു� 8	ത്രംകേ8  ബ	ങ്കികേലാക്ക� ഒടുക്കയംട്ടുമുള്ളു.
പകേക്ഷ  കെച	വ്വന്നൂര്  അകേഗ്രി	  സംര് വ്വKസം�  കെസംന്റ്റിന�  നല്�യം  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	
രസംKതീല്  60  കേബ	ട്ട്ലു�ളുകെQ തു� വകെന്നങ്കിലു� വ	ങ്ങയം എണ്ണ8	യം വന്നതീ�  4
കേബ	ട്ട്ല്  8	ത്രം8	ണ്�  (രസംKതീകെന്റ്  പ�ര്പ്പ്�  �	ണു�).  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  56
കേബ	ട്ട്ലു�ളുകെQ  രസംKതീ�  010765  നമ്പര്  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	  പ്ര�	ര�  അഡ്ജിസ്റ്റം�
കെചയ്യു�യു�  കെചയ്തു  (രസംKതീ�  തു�  2,394/-രൂപ-  ചത്രം�  രണ്ടകെലാ  ക്ര8നമ്പര്  2
�	ണു�).  എന്ന	ല്  ഈ  ബല്ലന�  പ	ര്ട്ട്യംല്  നന്നു�  തു�  ഈQ	ക്ക	ന്
ആവ	Rതീന	ല് �)	ഷി� കെചസ്റ്റംല് തു� അധാ�രക്കു�യുണ്ട	യംല്ല.

സം�ഭ്യവക്ക	വുംന്ന അപ	�തീ�ള്

�)	ഷി� കെ8കേമ്മി	 രസംKതീയംല് കേരഖകെപ്പ്ടുRയം എണ്ണ� കെതീറ്റ്	കെണ്ങ്കിലു� യംഥാ	ര്ത്ഥ
എണ്ണRകെന്റ് ആകെ� വലാ തീകെന്ന കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീന	ല് Q തു�യുകെQ ബല്ല�
അQച്ച്�  യംഥാ	ര്ത്ഥ  എണ്ണ�  തീകെന്ന  വ	ങ്ങല്  നQRയം  പ	ര്ട്ട്ക്ക�
കെ�	ണ്ടുകേപ	വ	വുംന്നതു8	ണ്�.  എന്ന	ല്  കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ആകെ�  തു�യംല്
ഇത്രംയു�  രൂപ  പ്രതീ2ലാക്കുന്നു8ല്ല.  8	ത്രംവും8ല്ല  ഈ  തു�യം	ണ്�  ബ	ങ്കില്
ഒടുക്കുന്നതു�.  2ലാRല് പ	ര്ട്ട്ക്ക� നല്�യം ഉല്പ്പ്ന്നRകെന്റ് തീത്തുലാ)8	യം വലാ
റിസംപ്റ്റ്� ��ണ്ടറില് സംnK�രക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു� അത്രംയു� തു� കേഡി എന്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ആകെ�ത്തു�യംല്  ഉള്കെപ്പ്Q	Rതീന	ല്  ആയംതീ�  അധാ�  തു�യം	യം  �)	ഷി�
കെചസ്റ്റംല് നല്ക്കു�കേയം ഉള്ളു.  ഇതീ� പണ്പഹിരണ്� കേപ	ലുള്ളാ ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കുള്ളാ
സം	ദ്ധ്യാ)തീ സൃഷ്ടംക്കുന്നുണ്ട�. 
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നര്കേ×ശാങ്ങള്

i) 15-12-2019  ന�  ഈ  കേ�ന്ദ്രRകെലാ  യൂ  കെസംയം�  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്  ജി.എസം�.Q
യു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  അപ്കേഡിറ്റ്�  കെചയ്തികേപ്പ്	ഴി	ണ്�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  സം�ബന്ധിച്ച്  കേ8ല്
അപ	�തീയു�  പരഹിരക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  01-04-2019  മുതീല്  15-12-
2019  വകെരയുള്ളാ  |വസംങ്ങളകെലാ  ഇന്കേവ	യ്സം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  വല്പ്പ്ന�ളQക്ക� 
വശാ|8	യം  പരകേശാ	ധാച്ച്�  അപ	തീ�തീ�ളകെല്ലന്ന�  ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ  എല്ല	  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലു�  സം8	ന  സം	ഹിചര)�
ഉണ്ട	വ	നുംള്ളാ  സം	ദ്ധ്യാ)തീ  നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഐ.Q  വഭ്യ	ഗ�  സം8	ന  സം	ഹിചര)�  ഉണ്ട	വ	നQയുള്ളാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  പരകേശാ	ധാന  നQകേRണ്ടതു�  അപ	�തീ�ള്  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന�
ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു� പരകേശാ	ധാന	 റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ഓ ഡിറ്റ്ന� നല്കേ�ണ്ടതു8	ണ്�.

ii)  യൂകെസംയം8ല്  രസംKതീനും  കേശാഷി�  വരുന്ന  വളകെര  പ്രധാ	നകെപ്പ്ട്ട്  കേരഖയം	ണ്�
അതീതീ�  |വസംങ്ങളകെലാ കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള്.  ഇതീ�  ഒരു|വസം�  നല്�യം
എല്ല	  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	  രസംKതീ�കെളയു�  ക്ര8Rല്  കേരഖകെപ്പ്ടുR  ആയംതീകെന്റ്
പ്രതീ|ന കേQ	ട്ട്ല് ലാഭ്യ)8	ക്കുന്ന റികേപ്പ്	ര്ട്ട്	ണ്�.  ഈ ഷിKറ്റ്കെലാ ഒരു വരയംല്  (row)
വന്ന എല്ല	 തു��ളു� കൂട്ട്യം	ല് ആ വരയംകെലാ (row) ആകെ� തു� �ട്ടു� പ്ര�	ര�
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറില് 8	റ്റ്� വരുകേRണ്ടതീ	ണ്�  (ചത്രം�  2  കെലാ ക്ര8നമ്പര് 1 �	ണു�,
പ്രസ്തുതീ വരയംകെലാ ആകെ� തു�യംല്ല അതീകെലാ row  കേQ	ട്ട്ല്).  കൂQ	കെതീ വര�ളലു�
നര�ളലുമുള്ളാ  (row  &  column)  ആകെ� തു��ളു�  അതീകെന്റ് തുQര്ച്ച്യം	യം  കേഡി
എന്റ്കെലാ ആകെ� തു�യു� കെപ	രുRകെപ്പ്കേQണ്ടതുണ്ട�.  ഇപ്ര�	ര� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര്
കെസംറ്റുകെചയ്തിരുകെന്നങ്കില് കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് രKതീയംല് കെതീറ്റുവരുന്ന സം	ഹിചര)Rല്
സംസ്റ്റം� എറിര് ആവും�യു� കേഡി എന്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ജിനകേറിറ്റ്� കെചയ്യാകെപ്പ്Q	തീരക്കു�യു�
കെചയ്യു�.  അങ്ങകെന  വരുകേമ്പ	ള്  അപ	�തീ�ള്  അതീതീ�  സം8യംത്തുതീകെന്ന
�കെണ്ടR	നും� പരഹിരക്ക	നും� �ഴിയു�.

iii) കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ആവശാ)8	യം  അപ്കേഡിഷിനും�ള്  യംഥാ	സം8യംത്തുതീകെന്ന
കെചയ്യു�.

iv)  യൂകെസംയം�,  �ണ്കെക്കഴുR� എന്നവയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് പ്രതീ|ന-പ്രതീ8	സം-
വ	ര്ഷി�  പരകേശാ	ധാന�ള്  ക്ഷ8തീയുള്ളാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്  യംഥാ	സം8യംR�
പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു�, ആവശാ)8	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളുകെQ പ�ര്പ്പു�ള് സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുR
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.
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2) റിK പ്രന്റ്� രസംKതു�ള് - രസംKതീകെന്റ് ദുരുപകേയം	ഗRന� സം	ധാ)തീ

 ഇഷി¨കെചയ്തി  ഒരു  രസംKതീകെന്റ്  ആവശാ)	നുംസംരണ്മുള്ളാ  റിKപ്രന്റു�ള്
നലാവലുള്ളാ  സം�വധാ	നRല്  ലാഭ്യ)8	ണ്�.  ഒറിജിനലു�  റിK  പ്രന്റു�  തീമ്മില്
പ്രതീ)ക്ഷRല്  വ)തീ)	സംങ്ങകെള	ന്നു8ല്ല.  പ്രന്റ്�  നമ്പറു�  അതീകെന്റ്  സം8യംവും�
രസംKതീകെന്റ്  ഏറ്റ്വും�  തീ	കെഴിയം	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതു8	ത്രം8	ണ്�  തീരച്ച്റിയംലാന�
ആധാ	ര�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�  ഒരു  ഉപകേഭ്യ	ക്ത	വ�  ശ്രീദ്ധ്യാക്കുന്ന  തീരRലാല്ല.  ഏതു
സം8യംത്തു�  ഇപ്ര�	ര�  റിKപ്രന്റു�ള്  ലാഭ്യ)8	വുംന്നതീ�  ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കു�  രസംKതീകെന്റ്
ദുരുപകേയം	ഗRനും�  �	രണ്8	കേയംക്ക	�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  ഇതീ�
സുരക്ഷതീ8	ക്ക	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
ഒറിജിനലാകെന്റ്യു� റിK പ്രന്റ്കെന്റ്യു�      പ�ര്പ്പ്കെന്റ് ചത്രം� ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

കേ2	കേട്ട്	 3

നര്കേ×ശാങ്ങള്

i) റിK  പ്രന്റു�ള്  എടുക്കുകേമ്പ	ള്  അതീന�  ആധാ	ര8	യം  �	രണ്ങ്ങള്,  പ	ലാച്ച്
നQപQക്ര8ങ്ങള് എന്നവ കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതു� അതീനുംള്ളാ സം	കേങ്കിതീ� പന്ബലാ�
യൂകെസംയം8ല് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.
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ii) പ്രതീ|ന�  എടുക്കുന്ന  റിKപ്രന്റു�ളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങളQങ്ങയം  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
യൂകെസംയം8ല് ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതു�  കേഡി എന്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന	പ്പ്� സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.
iii)  ഈ  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ക്ഷ8തീയുള്ളാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്  പരകേശാ	ധാച്ച്�  സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുR
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

iv) രസംKതു�ളുകെQ  റിKപ്രന്റ്�    ഒറ്റ്കേന	ട്ട്Rല്Rകെന്ന  തീരച്ച്റിയുന്ന  വധാRല്
അവയുകെQ  കേ2	ര്8	റ്റ്ലു�  അച്ച്Qസം	കേങ്കിതീ�തീയംലു�  ആവശാ)8	യം  8	റ്റ്ങ്ങള്
വരുകേRണ്ടതീ	ണ്�. 

3) യൂ കെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്ക� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� - കേസ്റ്റം	ക്കല് വ)തീ)	സം�

വ)തീ)സ്ത തീKയംതീ�ളല് എടുR  2019-20  വര്ഷികെR യൂ കെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്ക�
റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  ഓകേര	  ഇനRകെന്റ്യു�  മുന്നരപ്പ്�  വ)തീ)സ്ത8	യം  �	ണുന്നു.
8ണ്ണുR  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെലാ  2019-20  വര്ഷി  ഓഡിറ്റു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  19-11-2020 ന�  യൂകെസംയം8ല്  നന്നു�  പ്രന്റ്�  ഒ�ട്ട്�  എടുR  2019-20
കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംറികെലാ ഓകേര	 ഇനRകെന്റ്യു� മുന്നരപ്പ്� അളവും�ളു� ഇകേതീ കേസ്റ്റം	ക്ക�
രജിസ്റ്റംറില് നന്നു തീകെന്ന  25-11-2020  ന� പ്രന്റ്�  കെചയ്തി കേ�	പ്പ്യംകെലാ ഇനങ്ങളുകെQ
മുന്നരപ്പ്�  അളവും�ളു�  തീമ്മില്  വ)തീ)	സം�  �	ണുന്നുണ്ട�.  ചലാ  ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള്
ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു. 

ക്ര8
നമ്പര്

ഇന�/കേ�	ഡി�
2019-20 കെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക�
മുന്നരപ്പ്�- 19-11-2020

കെലാ പ്രന്റ്ല്

2019-20 കെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക�
മുന്നരപ്പ്�- 25-11-2020

കെലാ പ്രന്റ്ല്
വ)തീ)	സം�

1 8	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�
427.1 3986 1993 1993

2 8	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്�
427.2

192 96 96

3
കുരുമുള��
കൈതീ�ള്

712.10
108 54 54

എല്ല	 ഇനRകെന്റ് കേസ്റ്റം	ക്ക� മുന്നരപ്പ്ലു� ഇRരRല് ഇരട്ട്പ്പ്� വന്നട്ടുണ്ട�.
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  സം�ഭ്യവച്ച്രക്കുന്ന  ഇRര�  അപ	�തീ�ള്  ഗുരുതീര8	യം
ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്ക� �	രണ്8	കേയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.
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നര്കേ×ശാങ്ങള്

i)  യൂകെസംയം�  മുകേഖന  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്ന  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ള്  കൃതീ)8	യം
ഇQകേവള�ളല് പരകേശാ	ധാച്ച്� ആധാ�	ര�തീ ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ii) അതീതീ� വര്ഷിങ്ങളകെലാ ആവശാ)8	യം കേസ്റ്റം	ക്ക� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുRയം 
പ്രന്റ്	കേയം	 കേസം	ഫ്റ്റ്� കേ�	പ്പ്യം	കേയം	 സൂക്ഷച്ചുവയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

4)  കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  മുന്  |വസംകെR  രസംKതുനമ്പരു�  തു�യു�  അടുR
|വസംവും� ആവര്Rച്ചുവരുന്നു

യൂകെസംയം�  കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  മുന്|വസംകെR  രസംKതുനമ്പരു�
തു�യു�  അടുR |വസംവും�  ആവര്Rച്ചുവരുന്ന അപ	�തീ കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്
സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  ആവര്Rച്ചുവന്ന  �)	ഷി�  കെ8കേമ്മി	
രസംKതു�ളകെലാ  തു��ള്  വKണ്ടു�  �ണ്ക്കല്  കേചര്R�  ബ	ങ്കികെലാ	ടുക്കയംട്ടുണ്ട�.
ഉ|	ഹിരണ്8	യം  8ണ്ണുR  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെലാ  യൂ  കെസംയം�
സം�വധാ	നRലുണ്ട	യംട്ടുള്ളാ അപ	�തീ ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

02-12-2019  ന�  ഇഷി¨  കെചയ്തി�  കേഡി  എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്�  �)	ഷി�
കെ8കേമ്മി	  രസംKതീ�  നമ്പര്  010690,  010691,  010692,  010693,  010694,  010695
എന്നവയു�  അവയംകെലാ ആകെ�  തു�യം	യം  865/-  രൂപയു�  03-12-2019  കെലാ  കേഡി
എന്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  ആവര്Rക്കകെപ്പ്ടു�യു�  (ചത്രം�  4)  അവ  വKണ്ടു�  �ണ്ക്കല്
കേചര്R�  ബ	ങ്കികെലാ	ടുക്കു�യു�  കെചയ്തിരക്കുന്നു.    യൂകെസംയം8ല്  സം�ഭ്യവച്ച്  കേ8ല്
അപ	�തീയുകെQ  സം	കേങ്കിതീ�  �	രണ്�  �കെണ്ടകേRണ്ടതു�  അപ	�തീ�ള്
ആവര്Rക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകേണ്ട	  എന്നു  പരകേശാ	ധാച്ച്�  നജിസ്ഥാതീ  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

കേ2	കേട്ട്	 4
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5)  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ  നരക്കു�ള്  �	ലാ�8	യം
പുതുക്ക	Rതീന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� നഷ്ടം� സം�ഭ്യവക്കുന്നു

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന വR�,
നQKല്വസ്തുക്കള്,  ഭ്യ�8ജിKവ�ങ്ങള്  മൂലാ)വര്ദ്ധ്യാതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  എന്നവയുകെQ
വല്പ്പ്ന  നരക്കു�ള്  അതീ	തീ�  വര്ഷിങ്ങളല്  ഡിയംറിക്ടര്  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്�
പരഷ്കരച്ച്�  ഉRരവറിക്ക	റുണ്ട�.  ഈ  പരഷ്കരച്ച്  നരക്ക�ളുകെQ  പ്ര	ബലാ)
തീKയംതീയംല് തീകെന്ന പരഷ്കരച്ച്  വലായു�  ഈQ	ക്ക  തുQകേങ്ങണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ പുതീയം നരക്കു�ള് കേചര്R� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് സം8കേയം	ചതീ8	യം
  പരഷ്കരക്ക	Rതീന	ല് വല്പ്പ്നയംല് നഷ്ടം� സം�ഭ്യവക്കുന്നുണ്ട�. (ഉ|	ഹിരണ്8	യം
പQന്നക്ക	Q�  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജികെലാ  യൂകെസംയം�  കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെലാ
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ നരക്കു�ള് ആനും�	ലാ�8	ക്ക	Rതുമൂലാമുണ്ട	യം അപ	�തീ�ള്
ഖണ്ഡി� 1-4-1-1 ആയം കേചര്Rട്ടുണ്ട�).

കെപ	തുനര്കേ×ശാങ്ങള്

ഗണ്)8	യം  കേതീ	തീല്  വല്പ്പ്ന  നQക്കുന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാല്ല	�  തീകെന്ന  യൂകെസംയം�  നQപ്പ്ലാ	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ബല്ലു�ള്  (�)	ഷി�
കെ8കേമ്മി	 രസംKതീ�) ജിനകേറിറ്റ്� കെചയ്തി� പണ്� സംnK�രക്കുന്നതു തുQങ്ങ ഒരു |വസംകെR
ആകെ� വല്പ്പ്ന വരവ� �ണ്ക്ക	ക്കുന്നതു�  ,  കേസ്റ്റം	ക്ക� എടുപ്പ്�-  വല്പ്പ്ന-  കേസ്റ്റം	ക്ക�
നKക്കയംരപ്പ്�  എന്നവ  തീയ്യാ	റി	ക്കുന്നതു�  ഈ  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറിലൂകെQയം	ണ്�.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  കൃതീ)8	യം  സുരക്ഷ	8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്  കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറിന�
ആവശാ)8	ണ്�.  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  അപ	�തീ�ള്  മുഖ)8	യു�  വരല്ചൂണ്ടുന്നതീ�
കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംറികെലാ പഴിവും�ളകേലാക്ക	ണ്�.  ആയംവ ആവര്Rക്ക	R രKതീയംല്
ആവശാ)8	യം  സം	കേങ്കിതീ�  പരഹി	രങ്ങള്  �കെണ്ടR  സുരക്ഷ	8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്
ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതു� കേസം	ഫ്റ്റ്� കെവയംര് ഉപകേയം	ഗ�, സൂക്ഷകേക്കണ്ട റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ച്�  വ)ക്ത8	യം  നര്കേ×ശാങ്ങള്  നല്കേ�ണ്ടതു�  ഡി	റ്റ്	കേബസം�
സുരക്ഷതീ8	ക്കുന്നതീന� കെസം�ºരറ്റ് ഓഡിറ്റ്� അQക്കമുള്ളാ മുന്�രുതീല് നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

2017-18  വര്ഷികെR  കെ�.എസം�.എ  (എ.ജി.യു)  എ 1/646/19/30-08-2019
പ്ര�	രമുള്ളാ ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ ഖണ്ഡി� 1-3-8 ല്, പ്രKനകേമ്പര്ഡി� രസംKതു 8	തൃ�
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംറില്  ഉപകേയം	ഗക്കു�  തുQങ്ങയം  വവധാ  നര്കേ×ശാങ്ങള്
നല്�യംരുകെന്നങ്കിലു�  ആയംതീന�  യം	കെതീ	രു  നQപQയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
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സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഓഡിറ്റ്�  നര്കേ×ശാങ്ങള്ക്കനുംസൃതീ8	യം  അപ	�തീ�ള്
പരഹിരക്ക	RQകേR	ള�  കേ8ല്  വവരച്ച്  തീര�  അപ	�തീ�ള്
കെ�	ണ്ടുണ്ട	വ	നQയുള്ളാ  സം	മ്പR�8	യം  അരക്ഷതീ	വസ്ഥാ,  ധാന	പഹിരണ്�
എന്നവയ്ക്ക്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീര്  ഉRരവ	|�ള	യംരക്കു�.  ആയംതീന	ല്
2017-18  മുതീല് ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാച്ച് അപ	�തീ�ള് പരഹിരക്ക	ന് ആവശാ)8	യം
നQപQ�ള്  സംnK�രക്കു�യു�,  ആയംവ  ഓഡിറ്റ്കെന  അറിയംക്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.  ഇകേന്റ്ണ്ല്  ഓഡിറ്റ്�  സം�വധാ	ന�  ശാക്തകെപ്പ്ടുR  കൃതീ)8	യം
ഇQകേവള�ളല്  ഓകേര	  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്യു�  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കു�  വഴി
ഇRര� വKഴ്ച�ള് ഒരു പരധാവകെര ഒഴിവ	ക്ക	കെ8ന്നു� ഓഡിറ്റ്� അഭ്യപ്ര	യംകെപ്പ്ടുന്നു. 
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1-3-2    ചരക്കുകേസംവന നകുതീ(ജി.എസം�.Q)- ഇന്പുട്ട്� Q	ക്സ്�
കെക്രഡിറ്റ്നRല് ലാഭ്യ)8	കേവണ്ട തു��ള് ലാഭ്യ)8	വുംന്നല്ല 

ലാക്ഷ)�
ചരക്കുകേസംവന  നകുതീ  -  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്നRല്
ലാഭ്യ)8	കേവണ്ട  തു��ള്  കൃതീ)8	യം  ലാഭ്യ)8	വുംന്നുകേണ്ട	  എന്നുള്ളാ
പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� 2017- കെലാ കെസംന്Pല് ഗുഡ്സം� & സംര്വ്വKസം� ആക്ട� അദ്ധ്യാ)	യം� 5,
കെസംക്ഷന് 16

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  ജി.എസം�.Q  ഉള്കെപ്പ്കെQയുള്ളാ  തു�  നല്�  പരúര�  വ	ങ്ങു�യു�
വKണ്ടു�  ജി.എസം�.Q  ഉള്കെപ്പ്കെQയുള്ളാ  തു�യ്ക്ക്�  കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്കു  വല്പ്പ്ന
നQത്തു�യു� കെചയ്തുകേപ	രുന്നുണ്ട�. ഇRരRല് വല്പ്പ്ന നQത്തുകേമ്പ	ള് 2017- കെലാ
കെസംന്Pല് ഗുഡ്സം� & സംര്വ്വKസം� ആക്ട� അദ്ധ്യാ)	യം� 5, കെസംക്ഷന് 16 പ്ര�	ര� ഇന്
പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനRലുള്ളാ  തു�  സ്ഥാ	പനRനും  തീരകെ�  ലാഭ്യക്ക	ന്
അര്ഹിതീയുണ്ട�.  ഇരു  സ്ഥാ	പനങ്ങളു�  വ	ങ്ങല്  വല്പ്പ്ന  നQപQ�ളകേ�ലുള്ളാ
നകുതീ  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റു�ള്  കൃതീ)8	യം  2യംല്  കെചയ്തി	ല്  8	ത്രംകേ8  ആവര്Rച്ചു
നല്കുന്ന  നകുതീ  തു�  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  വഴി  നകുതീ  വകുപ്പ്ല്  നന്ന�
ലാഭ്യ)8	വും�യുള്ളൂ.  എന്ന	ല് ഇതീല് വKഴ്ച�ള് സം�ഭ്യവക്കുന്നതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന ഇന്
പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനRല്  ലാഭ്യകേക്കണ്ട  തു��ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
തുQര്ച്ച്യം	യം നഷ്ടം8	വുംന്നുണ്ട�.

ഉ|	ഹിരണ്Rന�  100/-  രൂപ വലായുള്ളാ  ഒരു ഉല്പ്പ്ന്ന�  12%  ജി.എസം�.Q
ഉള്കെപ്പ്കെQ  112/-  രൂപ  നല്�  ഒരു  സ്ഥാ	പന�  ഇതീര  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ	ന്നല് നന്നു വ	ങ്ങു�യു�,  വല്ക്കുകേമ്പ	ള് ഉപകേഭ്യ	ക്ത	വല് നന്നു�
ഇകേതീ  തു�  തീകെന്ന  (100+12%  ജി.എസം�.Q  =  112)  വ	ങ്ങ  12/-  രൂപ  നകുതീ
വകുപ്പ്കേലാക്ക� അQവ	ക്കു�യു� കെചയ്യുന്നു.  2ലാRല് നകുതീ ഇനRകെലാ കെചലാവ�
ഇവകെQ  24/-  രൂപയം	ണ്�.  ഈ  ഇരട്ട്  കെചലാവകെലാ  നഷ്ടം�  കേ8ല്  പര	8ര്ശാച്ച്
ജി.എസം�.Q  നയം8�  പ്ര�	ര�  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  വഴി  തീരകെ�
ലാഭ്യകേക്കണ്ടതുണ്ട�.  എന്ന	ല്,  ഇരു സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലായു� നലാവകെലാ ഇന്കേവ	യ്സം�
സൂക്ഷപ്പ്� രKതീയംകെലായു� നകുതീ 2യംലാങ്ങകെലായു� അപ	�തീ മൂലാ� അര്ഹിതീകെപ്പ്ട്ട്
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മുഴുവന് തു� തീരകെ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� ലാഭ്യ)8	വുംന്നല്ല.  2019-20  സം	മ്പR�
വര്ഷിRകെലാ  ഓഡിറ്റ്ല്  8ണ്ണുR  �	ര്ഷി�  സം	കേങ്കിതീ�  വന8യംകേ�ന്ദ്ര�,
അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�,  വയംന	Q�  കൃഷി
വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര� എന്നവQങ്ങളല് ഇRരRല് നകുതീ ഇനRല് ലാഭ്യകേക്കണ്ട
തു��ള്  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തീ	യം  �	ണു�യുണ്ട	യം.  വല്പ്പ്നവന8യംങ്ങളുള്ളാ
സംര്വ്വ�	ലാശാ	ലായുകെQ എല്ല	 കേ�ന്ദ്രങ്ങളലു� സം8	ന8	യം സം	ഹിചര)� നലാവലുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1) 8ണ്ണുR �	ര്ഷി� സം	കേങ്കിതീ� വന8യംകേ�ന്ദ്ര� 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഇതീര കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നന്നു� വവധാ ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്
തുQര്ച്ച്യം	യം  വ	ങ്ങു�യു�  കെപ	തുജിനങ്ങള്ക്ക�  വല്പ്പ്ന  നQത്തു�യു�  കെചയ്യുന്ന
സ്ഥാ	പന8	ണ്തീ�.  തീന്വര്ഷിRകെലാ  ആകെ�  നകുതീ  കെചലാവകെന്റ്യു�  ഇന്പുട്ട്�
Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  വഴി  തീരകെ�  ലാഭ്യച്ച്  തു�യുകെQയു�  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

8	സം� ആകെ�
ജി.എസം�.Q

ഇന്പുട്ട്�Q	ക്സ്�
കെക്രഡിറ്റ്�

ഇന്പുട്ട്�Q	ക്സ്� കെക്രഡിറ്റ്�
�ഴിച്ചുള്ളാ ജി.എസം�.Q 

4/19 29,508 1,142 28,366

5/19 43,970 19,706 24,264

6/19 41,782 19,608 22,174

7/19 46,806 22,828 23,978

8/19 30,042 6,042 24,000

9/19 41,900 15,106 26,794

10/19 57,920 43,654 14,266

11/19 68,778 26,764 42,014

12/19 66,292 31,032 35,260

1/20 62,992 22,314 40,678

2/20 51,014 22,736 28,278

3/20 36,290 4,254 32,036

ആകെ� 5,77,294 2,35,186 3,42,108
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ഈ സ്ഥാ	പനRകെന സം�ബന്ധിച്ച്QകേR	ള� ജി.  എസം�. Q ഈQ	കേക്കണ്ട വരുന്ന
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങകെള	ന്നു�  തീകെന്ന  സംnന്ത8	യം  ഉല്പ്പ്	|ച്ച്വയംല്ല.  അവ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഇതീര കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നന്നു� ജി.  എസം�.  Q ഉള്കെപ്പ്കെQയുള്ളാ
തു�  നല്�  വ	ങ്ങയം  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള	ണ്�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  വല്പ്പ്നയുകെQ
ഭ്യ	ഗ8	യം  സ്ഥാ	പനRന�  ജി.  എസം�.  Q  ഇനRല്  നല്കേ�ണ്ട  അകേതീ  തു�
തീകെന്ന  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്നRല്  വരവും  ലാഭ്യക്കു�യു�  കേവണ്�.  എന്ന	ല്
കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്
ജി.എസം�.Q ഇനRല് ആകെ� അQകേക്കണ്ടയംരുന്ന തു�യുകെQ  40.7%  8	ത്രം8	ണ്�
ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  വഴി  തീരകെ� ലാഭ്യച്ച്തീ�.  2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  എല്ല	  സ്ഥാ	പനങ്ങളലു�  ജി.എസം�.Q  രജികേസ്ട്രാഷിന്
നര്ബന്ധി8	ക്കയം സം	ഹിചര)Rല് ഇത്രംയു� കുറിഞ്ഞ തു� 8	ത്രംകേ8 ഇന്പുട്ട്� Q	ക്സ്�
കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനRല്  വരവുംള്ളു  എന്നതീ�  ഓ ഡിറ്റ്�  ഗ�രവപൂര്വ്വ�  വKക്ഷക്കുന്നു.
നകുതീ  വരവുംകെചലാവും�ളകെലാ  ഈ  അസംന്തുലാതീ	വസ്ഥാ  പരഹിരക്ക	R  പക്ഷ�
വരു�  വര്ഷിങ്ങളലു�  സ്ഥാ	പനRന�  തുQര്ച്ച്യം	യം  ധാനനഷ്ടം�  കേനരകേQണ്ടവരു�.
ഇതീ� പരഹിരക്ക	ന	വശാ)8	യം അQയംന്തര നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

2)കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, വയംന	Q�

ബല്  നമ്പര്  0033/10-19  (30-03-2019  ആണ്�  ഇന്കേവ	യ്സം�  തീKയംതീ)
പ്ര�	ര� അമ്പലാവയംല് �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രRല് നന്നു�  2000  �.ഗ്രി	�
കൈPകേക്ക	കെഡിര്മ്മി  2,10,000/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  സ്ഥാ	പന�  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  ഈ
തു�യംല് 24,000/-  രൂപ ജി.എസം�.Q ആണ്�.  എന്ന	ല് ഈ ബല്ലു�ള് തീന്8	സം�
2യംല് കെചയ്തി ജി.എസം�.Q റികേട്ട്ണു�ളല് ഉള്കെപ്പ്ടുR	Rതീന	ല് ഇത്രംയു� തു�
2019  ഒകേക്ട	ബര് 8	സംRല് ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനRല് ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല.
ഒരു ബല്ലല്  8	ത്രം8	യം 24,000/- രൂപ നഷ്ടം� സം�ഭ്യവച്ചു.

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

2019  ജുലാ	യം�  8	സംRകെലാ  നമ്പര്  0051/07-19,  0052/07-19  ബല്ലു�ള്  പ്ര�	ര�
കെവള്ളാ	നക്കര  ഫ്രൂട്ട്�  കേക്ര	പ്പ്�  റിസംര്ച്ച്�  കേസ്റ്റംഷിനല്  നന്നു�  കൈപന	പ്പ്ള്  ജി	�,
കൈപന	പ്പ്ള്  സ്കn	ഷി�  എന്നവ  44,889/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  സ്ഥാ	പന�
വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  ഈ  തു�യംല്  4,808/-രൂപ  ജി.എസം�.Q  ആണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ
ബല്ലു�ള്  തീന്8	സം�  2യംല്  കെചയ്തി  ജി.എസം�.Q  റികേട്ട്ണു�ളല്
ഉള്കെപ്പ്ടുR	Rതീന	ല് ഇത്രംയു� തു� 2019  ജുലാ	യം� 8	സംRല് ഇന്പുട്ട്� Q	ക്സ്�
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കെക്രഡിറ്റ്�  ഇനRല്  ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല.  രണ്ടു  ബല്ലു�ളല്  8	ത്രം8	യം  4,808/-രൂപ
നഷ്ടം� സം�ഭ്യവച്ചു. 

ഇRരRല് പര്കേച്ച്സം� ബല്ലു�ള് കൃതീ)8	യം  2യംല് കെചയ്യാ	Rതീന	ല്
സം8	ന സം	ഹിചര)Rല് വല്പ്പ്ന�ള് നQത്തുന്ന കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാല്ല	� തീകെന്ന ഈ
ഇനRല് പ്രതീവര്ഷി� ഗണ്)8	യം തു� നഷ്ടം� സം�ഭ്യവക്കുന്നുണ്ട�.  കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച്
നഷ്ടംRന�  �	രണ്കെ8കെന്തന്ന�  പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീകെന്റ് ഭ്യ	ഗ8	യം  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�
കെക്രഡിറ്റ്ന	യം  2യംല്  കെചയ്തി  പര്കേച്ച്സം�  വശാ|	�ശാങ്ങള്
പരകേശാ	ധാക്കു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ല്  പര്കേച്ച്സം�  ഇന്കേവ	യ്സു�ള്   
പ്രതീ8	സം	Qസ്ഥാ	നRല്  കൃതീ)8	യം  ഒന്നച്ചു  സൂക്ഷക്കു�കേയം	  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�
കെക്രഡിറ്റ്�  സം�ബന്ധിച്ച്  സൂക്ഷ്മപരകേശാ	ധാന  നQത്തു�കേയം	  കെചയ്യുന്ന  രKതീ
നലാവലാല്ല	കെയംന്ന� വ)ക്ത8	യം.

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1) പര്കേച്ച്സം�  ഇന്കേവ	യ്സു�ള്    പ്രതീ8	സം	Qസ്ഥാ	നRല്  കൃതീ)8	യം
സൂക്ഷക്കു�യു�, തീന്8	സം� ഇന്പുട്ട്� Q	ക്സ്� കെക്രഡിറ്റ്ന� അര്ഹി8	യം എല്ല	തു��ളു�
ഉള്കെപ്പ്ടുR റികേട്ട്ണു�ള് 2യംല് കെചയ്യു�.

2)  അര്ഹി8	യം  ഇന്പുട്ട്�  Q	ക്സ്�  കെക്രഡിറ്റ്�  തു��ള്  ലാഭ്യ)8	യംട്ടുകേണ്ട	
എന്നുറിപ്പ്	ക്ക	നുംള്ളാ സൂക്ഷ്മപരകേശാ	ധാന നQത്തു�.
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1-3-3 ന	ഷിണ്ല് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് എജുകേക്കഷിന് അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്
പുതുക്കല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സം8യംബന്ധിതീ8	യം കെചയ്തില്ല - 2019-20

വര്ഷികെR ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� നഷ്ടം8	യം

ലാക്ഷ)�
അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് പുതുക്കല് നQപQ�ള് സം8യംബന്ധിതീ8	യം
നQപ്പ്ലാ	ക്കുന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i) �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�
ii) 2012 കെലാ യു. ജി. സം. അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ കെറിഗുകേലാഷിൻ

ഉന്നതീ വ|)	ഭ്യ)	സം സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQ 8�വനുംള്ളാ അ�ഗK�	ര� നൽകുന്നതു
വഴി  വ|)	ഭ്യ)	സംRകെന്റ്  ഗുണ്നലാവ	രമുയംര്ത്തു�യം	ണ്�  വവധാ  ഏജിന്സം�ള്
അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  വഴി  ലാക്ഷ)8ടുന്നതീ�.  2012  കെലാ  യു.  ജി.  സം.  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ
കെറിഗുകേലാഷിൻ  (8	ൻകേഡിറ്റ്റി  അസംകെ0ന്റ്�  ആൻഡി�    അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ  ഓ2�
ഹിയംർ  എജുകേക്കഷിന്  ഇന്സ്റ്റംറ്റ്ºഷിന്)  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�
അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  നര്ബന്ധിതീ8	ക്കകെപ്പ്ട്ടു.  കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ഇന്ത)ന്  ��ണ്സംല്  ഓ2�  അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  �Kഴിലുള്ളാ  ന	ഷിണ്ല്
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് എജുകേക്കഷിന് അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് കേബ	ര്ഡികെന്റ് (എന്.എ.ഇ.എ.ബ)
അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  ഉണ്ട	യംരുന്നതു�  അതുവഴി  പഠനഗകേവഷിണ്  പ്രവര്Rനങ്ങള്
ക്ക	യം വവധാ ധാനസംഹി	യംങ്ങളു� സംകേങ്കിതീ� സംഹി	യംങ്ങളു� ലാഭ്യച്ച്രുന്നതു8	ണ്�.
2014  8	ര് ച്ച്�  10  മുതീല്  2019  8	ര്ച്ച്�  10  വകെരയം	യംരുന്നു  അവസം	ന
അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  �	ലാ	വധാ.  എന്ന	ല്  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്ക�ട്ടുന്നതീന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  യംഥാ	സം8യം�  അകേപക്ഷ  നല്�	തീരുന്നതീന	ല്  ആയംതീ�
നഷ്ടംകെപ്പ്ടു�യു�,  2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  ഐ.സം.ഏ.ആറില്  നന്നു�
ലാഭ്യകേക്കണ്ടയംരുന്ന ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്�ഗ്രി	ന്റ്� ലാഭ്യ)8	�	കെതീ കേപ	വും�യു� കെചയ്തു.

എ) അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് പുതുക്കല് �	ലാതീ	8സം�

2012  കെലാ  8	ൻകേഡിറ്റ്റി  അസംകെ0ന്റ്�  ആൻഡി�    അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ ഓ2�
ഹിയംർ  എജുകേക്കഷിന്  ഇന്സ്റ്റംറ്റ്ºഷിന്  എന്ന  യു.  ജി.  സം.  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ
കെറിഗുകേലാഷിനകെലാ  കെസംക്ഷന്  5.2  പ്ര�	ര�  ഉന്നതീ  വ|)	ഭ്യ)സം  സ്ഥാ	പനങ്ങളു�
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സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളു�  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  �	ലാ	വധാ  അവസം	നക്കുന്നതീന�  6
8	സം�  മുമ്പ	യം  തീകെന്ന  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ  പുതുക്ക	നുംള്ളാ  അകേപക്ഷ
നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  നലാവലുള്ളാ അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് �	ലാ	വധാ  2019  8	ര്ച്ച്�  10  ന�
അവസം	നക്കുന്നതീന	ല് 2018 കെസംപ്തം�ബര് 10 നുംള്ളാകെലാങ്കിലു� പുതുക്കല് അകേപക്ഷ
നല്കേ�ണ്ടയംരുന്നു. എന്ന	ല് �	ലാ	വധാ അവസം	നക്ക	ന് 17 |വസംങ്ങള് 8	ത്രം�
ബ	ക്കയംരകെക്കയം	ണ്�  അകേപക്ഷ  നല്�	നുംള്ളാ  2യംല്  (ബ2/2018/101/40039
അക്ക	|8��) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അ�ഗK�രച്ച്രക്കുന്നതീ� (21-02-2019 ല്).

അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്കുന്നതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഐ.സം.എ.ആര്  09-10-
2018  ന�  (6/1/2018-ഇ.�¨.ആര്/ഇ.ഡി.എന്)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  നല്�യം
�Rനുംകേശാഷി�  8	ത്രം8	ണ്�  ആയംതീനുംള്ളാ  നQപQ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ആര�ഭ്യച്ച്തീ�.  തുQര്ന്ന�  24-10-2018  ന�  ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ബഹു8	നകെപ്പ്ട്ട്�
ബ.കൈവസം�  ച	ന്സംലാര്  ഓ2Kകേസംര്സം�  8Kറ്റ്�ഗ�  വളച്ചു  കേചര്ത്തു.
അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിനും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ കെസംല്2� സ്റ്റംഡിK റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ള് 24-11-2018
നുംള്ളാലാ	യം എല്ല	 കേ�	കേളജു�ളു� അക്ക	|8ക്ക� ഡിയംറിക്ടര്ക്ക� നല്കുവ	നും�  2018
ഡിസം�ബര്  15  നുംള്ളാല് ആയംതീ� കേക്ര	ഡിK�രച്ച്� ഡിസം�ബര്  30 നുംള്ളാല്Rകെന്ന
അതീ�  ഐ.സം.എ.ആറ്  -ന�  സം8ര്പ്പ്ക്കുവ	നും�  കേയം	ഗ�  തീKരു8	നച്ചു.  എന്നട്ടു�
അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  �	ലാ	വധാ  അവസം	നക്ക	ന്  17  |വസംങ്ങള്  8	ത്രം�
ബ	ക്കയംരകെക്കയം	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അകേപക്ഷ  നല്�യംതീ�.  അകേപക്ഷ
നല്കുവ	ന്  കൈവ�യംതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ഐ.സം.എ.ആര്
എന്.എ.ഇ.എ.ബ  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്കക്കട്ടുന്നതീന�  ഒന്നരവര്ഷി�
കൈവകു�യു� കെചയ്തു.

ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (നമ്പര്  4/26-07-
2021)  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQ  ഇപ്ര�	ര8	ണ്�.  "അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  �	ലാ	വധാ
അവസം	നക്കുന്ന  10-03-2019 നും  മുമ്പ	യം  21-02-2019  തീKയംതീയംല്
അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്ക	നുംള്ളാ  അകേപക്ഷ  നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു�,  17-09-2020
തീKയംതീയംല് കൂQയം എന്.എ.ഇ.എ.ബ യുകെQ 26ാ	8തീ� കേയം	ഗതീKരു8	നപ്ര�	ര� 11-
03-2019  തീKയംതീ  മുതീല്  10-03-2024  വകെര  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുന:സ്ഥാ	പച്ച്�
�ട്ടു�യു�  കെചയ്തു.  നലാവലുള്ളാ  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  �	ലാ	വധാ  അവസം	നക്കുന്ന
തീKയംതീക്ക�  മുമ്പ�  ഒരു സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് പുതുക്കുന്നതീനും കേവണ്ട
അകേപക്ഷ സം8ര്പ്പ്ച്ച്	ല് അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് അവസം	നക്കുന്ന തീKയംതീക്ക� അടുR
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|വസം�  മുതീല്  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  നല്കുകെ8ന്ന�  പ്രസ്തുതീ  കേയം	ഗRല്
തീKരു8	നകെ8ടുRതീന	ലു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്
നഷ്ടംകെപ്പ്Q	Rതീന	ലു�  ഈ വഷിയംRല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഭ്യ	ഗത്തുനന്നു�
വKഴ്ചകെയം	ന്നു�  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ട്ല്ല".  എന്ന	ല്  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  നQപQ�ളല്
�	ലാതീ	8സംമുണ്ട	യംതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  10-03-2019  മുതീല്  17-09-2020  വകെര
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  ഇല്ല	തീ	വും�യു�  ഐ.സം.എ.ആര്
ധാനസംഹി	യംങ്ങള് നഷ്ടം8	വും�യു� കെചയ്തു.

ബ) 2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷിRല് ഐ.സം.എ.ആര്  ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്�,
കൈലാബ്രാറി സ്ട്രാ�ഗ്തീന�ഗ� ഗ്രി	ന്റ്� എന്നവ നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ടു.

ഇന്ത)ന്  ��ണ്സംല്  ഓ2�  അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  �	ർഷി�
വ|)	ഭ്യ)	സം  വഭ്യ	ഗ�  “Strengthening  and  Development  of  Higher  Agricultural
Education  in  India”എന്ന പദ്ധ്യാതീയുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  ഇന്ത)യംകെലാ എല്ല	  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്കു�  നല്�വരുന്ന  ധാനസംഹി	യംങ്ങള	ണ്�  ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്�
ഗ്രി	ന്റു�,  കൈലാബ്രാറി  സ്ട്രാ�ഗ്തീന�ഗ�  ഗ്രി	ന്റു�.  ഐ.സം.എ.ആറികെന്റ്  ന	ഷിണ്ല്
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് എജുകേക്കഷിന് അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് കേബ	ര്ഡികെന്റ് (എന്.എ.ഇ.എ.ബ)
അക്രഡികേറ്റ്ഷിന	ണ്� ഈ ധാനഹി	യം� ലാഭ്യക്ക	നുംള്ളാ പ്രധാ	ന കേയം	ഗ)തീ.  എന്ന	ല്
2019-20  ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ക്കു�  അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്ക	Rതീന	ല്  ഈ
വര്ഷികെR ധാനസംഹി	യംങ്ങള് നഷ്ടംകെപ്പ്ടു�യു� കെചയ്തു.

ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (നമ്പര്  4/26-07-
2021)  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQ  ഇപ്ര�	ര8	ണ്�.  2019-20  ” �	ലായംളവല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  അകേപക്ഷ  ഐ.സം.എ.ആറികെന്റ്
പരഗണ്നയംലാ	യംരുന്ന  സം	ഹിചര)Rല്  കെഡിവലാപ്പ്�  കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�
അനുംവ|ക്ക	ന്  സം	കേങ്കിതീ�8	യം  സം	ധാ)8കെല്ലന്നു�  2020-2021  സം	മ്പR�
വര്ഷിRല് 1.36 കേ�	Q രൂപ ഈ ഇനRല് ലാഭ്യച്ച്ട്ടുമുണ്ട�".

ഓ ഡിറ്റ്� നരKക്ഷണ്ങ്ങള്

1)  ഇന്ത)യംകെലാ  ഉന്നതീ  വ|)	ഭ്യ)	സം  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQ  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്
സം�ബന്ധിച്ച്  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാങ്ങള്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീ�  യു.ജി.സം
ആണ്�.  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  നല്കുന്നതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഇന്ത)യംകെലാ  എല്ല	
ഏജിന്സം�ളു�  യു.ജി.സം  റിഗുകേലാഷിനും�ള്  (University  Grants  Commission
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(Recognition  And  Monitoring  of  Assessment  And  Accreditation
Agencies)Regulations  2014, Mandatory Assessment and Accreditation of higher–
Educational  Institutions),  Regulations,  2012)  പ	ലാക്കുവ	ന്  ബ	ധാ)സ്ഥാര	ണ്�.
അതുകെ�	ണ്ടു തീകെന്ന എല്ല	 ഉന്നതീ വ|)	ഭ്യ)	സംസ്ഥാ	പനങ്ങളു� അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്
�	ലാ	വധാ അവസം	നക്കുന്നതീന�  6  8	സം� മുമ്പു  തീകെന്ന പുതുക്ക	നുംള്ളാ അകേപക്ഷ
നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ  നബന്ധിന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കൃതീ)8	യം
പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

2)  11-03-2019  തീKയംതീ  മുതീല്  തീകെന്ന  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുനസ്ഥാ	പച്ചു
�ട്ട്കെയംങ്കിലു�,  പുന:സ്ഥാ	പച്ചു  �ട്ട്യം  തീKയംതീ  17-09-2020  ആണ്�
(എന്.എ.ഇ.എ.ബ  യുകെQ  26ാ	8തീ�  കേയം	ഗതീKരു8	നപ്ര�	ര�).  അതീ	യംതീ�  ഒന്നര
വര്ഷികേR	ള�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിനല്ല	തീരുന്നു.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  2019-20-ല്  കെഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  പൂര്ണ്ണ8	യു�
നഷ്ടംകെപ്പ്ടു�യു�  2020-21  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  ലാഭ്യകേക്കണ്ടയംരുന്നതീലു�
വളകെര കുറിച്ചു 8	ത്രം8	ണ്� ലാഭ്യച്ച്തീ�.

2019-2020 ന�  മുമ്പുള്ളാ  രണ്ടു  വര്ഷിങ്ങളല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭ്യച്ച്
ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്കെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി� ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്� ഗ്രി	ന്റ്� (₹) കൈലാബ്രാറി സ്ട്രാ�ഗ്തീന�ഗ� ഗ്രി	ന്റ്� (₹)

2017-18 6.71 കേ�	Q 39 ലാക്ഷ�

2018-19 6.91 കേ�	Q 50 ലാക്ഷ�

2017-18  ല് ലാഭ്യച്ച് ധാനസംഹി	യംRല് നന്നു�  31  ലാക്ഷ� രൂപ കൂടുതീലാ	യം
2018-19  ല് ലാഭ്യച്ച്ട്ടുണ്ട�.  സം8	ന8	യം വര്ദ്ധ്യാനവും മുകേഖന  2019-20 ല് കുറിഞ്ഞതീ�  7
കേ�	Q  രൂപകെയംങ്കിലു�  ഈ  ഇനRല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭ്യക്കു8	യംരുന്നു.
എന്ന	ല്  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  പുതുക്ക	Rതീന	ല്  Q  തു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ടു. 2020-21 സം	മ്പR� വര്ഷിRകെന്റ് പകുതീകേയം	ള�
�ഴിഞ്ഞ� 8	ത്രംകേ8 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന് പുന:സ്ഥാ	പച്ചു �ട്ട്യുള്ളു.
അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  2020-21  ലു�  കൈലാബ്രാറി  സ്ട്രാ�ഗ്തീന�ഗ�  ഗ്രി	ന്റ്�  ലാഭ്യച്ച്ല്ല.
ഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്	�കെട്ട്  1.36  കേ�	Q  രൂപ 8	ത്രം8	ണ്�  ലാഭ്യച്ച്തീ�.  അതീ	യംതീ�
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അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  യംഥാ	സം8യംR�  പുന:സ്ഥാ	പച്ച്�  �ട്ട്	തീരുന്നതീന	ല്  രണ്ടു
വര്ഷിങ്ങളലാ	യം കുറിഞ്ഞതീ� 13 കേ�	Q രൂപകേയം	ള� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ടു.

നര്കേ×ശാങ്ങള് 

1)  അകെക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  കേപ	ലുള്ളാ  പര8പ്രധാ	ന8	യം  വഷിയംങ്ങളല്  അവ
സം8യംബന്ധിതീ8	യം  പുതുക്കകെപ്പ്ടുന്നുകേണ്ട	  എന്ന�  പരകേശാ	ധാക്ക	നുംള്ളാ
സം�വധാ	നങ്ങള് ഭ്യരണ്തീലാRല് ഉറിപ്പുവരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

2)  തുQര്ച്ച്യം	യം  വര്ഷിങ്ങളല്  �ട്ട്കെക്ക	ണ്ടരുന്ന  ഗ്രി	ന്റു�ള്  ലാഭ്യ)8	�	കെതീ
വന്നതീനും  പന്നലുള്ളാ  ഭ്യരണ്പര8	യം  വKഴ്ച�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഭ്യരണ്സം8തീതീലാRല്  അകേനnഷിക്കു�യു�,  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഓഡിറ്റ്ന�  ലാഭ്യ)8	ക്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-4 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കൈ�വശാഭൂ8യുകെQ
ഉQ8സ്ഥാ	വ�	ശാകേരഖ�ള് �രസ്ഥാ8	ക്കുന്നതീല് �	ലാതീ	8സം�;

കെപ	തുആവശാ)ങ്ങള്ക്ക� ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്ന ഭൂ8ക്ക� അര്ഹി8	യം
നഷ്ടംപരഹി	ര� ലാഭ്യ)8	കുന്നല്ല

ലാക്ഷ)�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കൈ�വശാഭൂ8യുകെQ  ഉQ8സ്ഥാ	വ�	ശാ�,
സം�രക്ഷണ്� എന്നവ 2ലാപ്ര|8	കേണ്	 എന്ന പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i)സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�
ii)ഭൂ8 നല്�യംട്ടുള്ളാ വവധാ ഉRരവും�ള്, അവ	ര്ഡു�ള്

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സംnന്ത8	യം  1260.6142  കെഹിക്ടര് ഭൂ8
കൈ�വശാമുണ്ട�.  കെതീക്ക�  തീരുവനന്തപുര�  ജില്ലയംകെലാ  ബ	ലാര	8പുരത്തുള്ളാ
ന	ളകേ�രഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കെതീ	ട്ട്�  വQക്ക�  �	സംര്കേക്ക	 Q�  ജില്ലയംകെലാ
8കേഞ്ചിശാnരത്തുള്ളാ  വ)	പന  പരശാKലാന  കേ�ന്ദ്ര�  (ലാKസം�  ഭൂ8)  വകെരയുള്ളാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങള് 14 ജില്ല�ളലാ	യം സ്ഥാതീ കെചയ്യുന്നു. 1971
ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രൂപKകൃതീ8	യംകേപ്പ്	ള് കേ�ന്ദ്ര-സം�സ്ഥാ	ന ഗവണ്കെ8ന്റു�ളുകെQ
കൈ�വശാമുണ്ട	യംരുന്ന  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  2	മു�ളു�  സം8	ന
സ്ഥാ	പനങ്ങളു�  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കൈ�8	റി.  സംര്ക്ക	ര്
അവ	ര്ഡു�ള്,  പ്രകേതീ)�  ഉRരവും�ള്  എന്നവ  പ്ര�	ര�  ഇRരRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ഭു8  കൈ�8	റിയംകേപ്പ്	ള്  അRര�  ഭൂ8യംല്  പലാതു�
കേപ	ക്കുവരവുംകെചയ്തി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കേപരലാ	ക്ക  8	റ്റ്യംല്ല.  അതുകെ�	ണ്ടു
തീകെന്ന  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കൈ�വശാ8രക്കുന്ന  പലാ  സ്ഥാലാങ്ങളു�  റിവനº
കേരഖ�ളല്  പുറികേമ്പ	ക്ക	യം	ണ്�  �Qക്കുന്നതീ�.  ആയംതീന	ല്  പല്ക്ക	ലാR�
ഇRര�  ഭൂ8�ള്  കേറി	ഡി�,കെറിയംല്  വ�സംന�  കേപ	ലുള്ളാ  കെപ	തു  ആവശാ)ങ്ങള്
ക്ക	യം  സംര്ക്ക	ര്  ഏകെറ്റ്ടുക്കുകേമ്പ	ള്  അര്ഹി8	യം  നഷ്ടംപരഹി	ര�  ലാഭ്യക്കുന്നതീന�
നയം8പര8	യം തീQസ്സങ്ങളുയംര്ന്നു വരുന്ന സം	ഹിചര)� നലാവലുണ്ട�. 
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1)  കെനല്ലു  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കൈവറ്റ്ലാ  -  ഭൂ8യുകെQ  ഉQ8സ്ഥാ	വ�	ശാ�,
കെറിയംൽകേവയംൽ നന്നുള്ളാ നഷ്ടംപരഹി	ര� എന്നവ ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല

16-03-2005  ന�  പ	തീ  ഇരട്ട്പ്പ്ക്കലാന	യം  |ക്ഷണ്കെറിയംൽകേവ  ഏകെറ്റ്ടുR
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  വ�  ഭൂ8ക്കുകേ8ലുള്ളാ  നയം8പര8	യം  ഉQ8സ്ഥാ	വ�	ശാ�,
നഷ്ടംപരഹി	രത്തു� എന്നവ 16 വർഷിRനും കേശാഷിവും� ലാഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല. 2006-07, 2007-
08,  2008-09  എന്നK  വർഷിങ്ങളകെലാ ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ർട്ടു�ളൽ ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്
പര	8ർശാങ്ങൾ ഇകേപ്പ്	ഴു� നലാനൽക്കുന്നുണ്ട�. ആകെ� ഏകെറ്റ്ടുR 0.338 കെഹിക്ടറിൽ
0.0291  കെഹിക്ടർ  ഒഴികെ�യുള്ളാ  ഭൂ8  പുറികേമ്പ	ക്ക	യം  റിവനº-  സംർകേവ്വ  കേരഖ�ളൽ
കെതീറ്റ്	യം  �	ണ്ച്ച്തീന	ലാ	ണ്�  നഷ്ടംപരഹി	രRനുംള്ളാ നയം8പര8	യം അർഹിതീ
കെതീളയംക്ക	ൻ  |Kർഘാ�	ലാ8	യം  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �ഴിയം	കെതീകേപ	യംതീ�
എന്ന	ണ്� ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് 2യംലു�ളൽ നന്ന� വ)ക്ത8	വുംന്നതീ�. 

മൂന്ന� അവ	ർഡു�ൾ മുകേഖന സംർക്ക	ർ സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു കൈ�8	റു�യു�
1972-73  മുതീൽ ഭൂനകുതീ അQച്ചു വര�യു� കെചയ്യുന്ന  8.7115  കെഹിക്ടർ ഭൂ8, 1981-82
പുറികേമ്പ	ക്ക�  കേന	ട്ടുബുക്ക�  പ്ര�	ര�  പുറികേമ്പ	ക്കൽ  കുറിവും  കെചയ്യാ	കെതീ  തീണ്ടകേപ്പ്ർ
പQക്കു�യു�  പന്നKQ�  ഇതീൽ  4.088  കെഹിക്ടർ  8	ത്രം�  പുറികേമ്പ	ക്കൽ  കുറിവും
കെചയ്യു�യു�  കേശാഷിച്ച്  വസ്തു  കെതീറ്റ്	യം  പുറികേമ്പ	ക്കുഗണ്Rൽ  തീകെന്ന  തുQരു�യു�
കെചയ്തിതീ	യം  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഭൂകേരഖ�ൾ  ന	ളതീK�രക്ക	ൻ  നയം8തീയം	യം
റിട്ട്.  തീഹിസംKൽ|	ർ  �കെണ്ടത്തു�യുണ്ട	യം.  ഈ  �കെണ്ടRലു�ൾ  റിവന¨
അധാകൃതീർ അ�ഗK�രച്ച്ട്ടുള്ളാതു8	ണ്� [പൂണ്ത്തുറി വകേല്ലജി� ഓ2Kസംർ 16/03/19 കെലാ
97/2019-ാ	�  നമ്പർ  �ത്തു  പ്ര�	ര�  �ണ്യംന്നൂർ  തീഹിസംKൽ|	ർക്ക�  (ഭൂകേരഖ)
നൽ�യം റികേപ്പ്	ർട്ട്�.] 

സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 രജിസ്ട്രാ	ർ 8-7-20 ന� ജി.എ/ ഇ 2/18312/17-ാ	� നമ്പറി	യം
എറിണ്	കുള�  ജില്ല	  �ളക്ടർക്ക�  അയംച്ച്  �Rൽ,  വസ്തുവകെന്റ്  വലാ  നർണ്ണയം�,
ഉQ8സ്ഥാ	വ�	ശാ� എന്നവ റിവന¨ അധാ�	ര�ളൽ നന്ന� ലാഭ്യ)8	യം	ൽ 8	ത്രംകേ8
നഷ്ടംപരഹി	ര�  നൽ�	ന	വൂ  എന്ന�  കെറിയംൽകേവ  അധാകൃതീർ  വ	ക്ക	ൽ
അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യു�,  ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് എല്ല	 റിവന¨  കേരഖ�ളു� തീഹിസംKൽ|	ർ
(എൽ.എ.  ജിനറിൽ),  എറിണ്	കുള�,  തീഹിസംKൽ|	ർ  (ഭൂകേരഖ),  �ണ്യംന്നൂർ,  ജില്ല	
സംർകേവ്വ  സൂപ്രണ്ട�  എന്നവർ  മുമ്പ	കെ�  സം8ർപ്പ്ച്ച്�  മൂന്നു  വർഷി8	യംട്ടു�  പ്രശ്ന�
പരഹിരക്കകെപ്പ്Q	കെതീ  തുQരുന്നതീ	യു�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�.  2യംലാൽ  ലാഭ്യ)8	യം
ഒടുവകെലാ  �R�  20-01-2l  ന�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	ർ  �ണ്യംന്നൂർ  തീ	ലൂക്ക�
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തീഹിസംKൽ|	ർക്ക�  അയംച്ച്തീ	ണ്�.  പ്രസ്തുതീ  �ത്തു  പ്ര�	ര�  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്
കൈ�വശാRലുള്ളാ ഭൂ8 വKണ്ടു� സംർകേവ്വ നQത്തുകെ8ന്ന നർകേ×ശാRനും കേ8ൽ അന്ത8
തീKരു8	ന� കൈവകുന്നതീന	ലാ	ണ്� തുQർനQപQ�ളു� കൈവകുന്നകെതീന്ന� �	ണുന്നു. 

2)കേ|ശാKയംപ	തീ വ�സംന� - നഷ്ടംപരഹി	ര� ലാഭ്യ)8	കുന്നതീന� തീQസ്സങ്ങള്

�	സംര്കേഗ	ഡി� ജില്ലയംകെലാ കേ|ശാKയംപ	തീ നമ്പര്  66  കെന്റ് വ�സംനവും8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �Kഴിലുള്ളാ  പQന്നക്ക	Q�  �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�,
പKലാകേക്ക	Q�  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  എന്നവQങ്ങളല്  നന്നു�
സ്ഥാലാ�  ഏകെറ്റ്ടുRട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  റിവനº  കേരഖ�ളല്  ഈ  സ്ഥാലാങ്ങള്
പുറികേമ്പ	ക്ക	യം  �Qക്കുന്നതീന	ല്   സംര്ക്ക	ര്  ഭൂ8യം	യം  പരഗണ്ച്ചുകെ�	ണ്ട	ണ്�
ഏകെറ്റ്ടുക്കല്  നQപQ�ള്  പൂര്Rയം	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.  1990  കെലാ  കേ�രള	  ലാ	ന്റ്�
അ�nസംഷിന്  ചട്ട്ങ്ങള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  നQപQ�കെളല്ല	�  സംnK�രക്കു�യു�
ബഹു8	നകെപ്പ്ട്ട് �	സംര്കേക്ക	Q�  ജില്ല	  �ലാക്ടറുകെQ  10-01-1018  കെലാ ഉRരവും നമ്പര്
സം1/700040/17 പ്ര�	ര� പ്രസ്തുതീ സ്ഥാലാങ്ങള് ന	ഷിണ്ല് കൈഹികേവ അകേതീ	റിറ്റ്ക്ക�
കൈ�8	റുവ	ന്  തീKരു8	നക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കേ8ല്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
നന്നു�  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്  ഭൂ8ക്ക�  നഷ്ടംപരഹി	ര�  ലാഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  ഉRരവും
പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  നഷ്ടം8	കുന്ന  ഭൂ8യുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

വകേല്ലജി� സംര്കേവ്വ
നമ്പര്

ഏകെറ്റ്ടുR ഭൂ8യുകെQ
അളവ�(കെഹിക്ടര്)

ഭൂ8യുകെQ തീര�

1 �	ഞ്ഞങ്ങ	Q� 656/3 0.4293 കേതീ	ട്ട്�

2 നKകേലാശാnര� 371/3 0.6926 പുറികേമ്പ	ക്ക�

3 നKകേലാശാnര� 371/5 0.0689 പുറികേമ്പ	ക്ക�

4 നKകേലാശാnര� 375/2 0.6083 പുറികേമ്പ	ക്ക�

6 നKകേലാശാnര� 376/3 0.0246 പുറികേമ്പ	ക്ക�

7 നKകേലാശാnര� 394/14 0.0237 പുറികേമ്പ	ക്ക�

8 നKകേലാശാnര� 394/15 0.0029 പുറികേമ്പ	ക്ക�

9 നKകേലാശാnര� 394/16 0.0408 പുറികേമ്പ	ക്ക�

10 നKകേലാശാnര� 466/5 0.055 പുറികേമ്പ	ക്ക�
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11 നKകേലാശാnര� 538/5 0.0807 പുറികേമ്പ	ക്ക�

ആകെ� 2.0268

1 പKലാകേക്ക	Q� 67/5 0.21459 പുറികേമ്പ	ക്ക�

2 പKലാകേക്ക	Q� 67/5 0.04921 പുറികേമ്പ	ക്ക�

3 പKലാകേക്ക	Q� 69/6 0.1256 പുറികേമ്പ	ക്ക�

ആകെ� 0.3894

ഒട്ട്	കെ� 2.4162
കേ8ല്  പട്ട്�  പ്ര�	ര�  2.4162  കെഹിക്ടര്  ഭൂ8  പQന്നക്ക	Q�,  പKലാകേക്ക	Q�

കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് നന്ന	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� നഷ്ടംകെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് സംര്ക്ക	ര്
പുറികേമ്പ	കെക്കന്ന�  റിവന¨  കേരഖ�ളല്  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംതീന	ല്  അര്ഹി8	യം
നഷ്ടംപരഹി	രRന� പരഗണ്ക്കുന്നു8ല്ല.  കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് ഭൂ8 ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതീകെന്റ്
ഭ്യ	ഗ8	യം  06-10-2021  കെലാ  �	സംര്കേഗ	ഡി�  കെúഷില്  കെഡിപºട്ട്  �ലാക്ടറുകെQ
(എല്.എ.എന്.എച്ച്�)  എ 2/105/2017  നമ്പര്  �ത്തുപ്ര�	ര�  ഈ  ഭൂ8യംലുള്ളാ
8രങ്ങളുകെQയു�  കെ�ട്ട്Qങ്ങളുകെQയു�  നഷ്ടംപരഹി	രതു�യം	യം  1,30,30,913/-  രൂപ
നല്�	കെ8ന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്  ഭൂ8ക്കുള്ളാ  നഷ്ടംപരഹി	ര�  ഇതീലുള്
കെപ്പ്ടുന്നല്ല.  ഈ എകെറ്റ്ടുക്കലു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� പരസംരപ്രകേ|ശാങ്ങളകെലാ സംn�	ര)
വ)ക്ത�ളുകെQ ഭൂ8ക്ക�  നല്�യം മൂലാ)�  �ണ്ക്ക	ക്കയം	ല് ഈ ഇനRല്  35.80
കേ�	Q  രൂപ ലാഭ്യക്ക	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� അര്ഹിതീയുണ്ട�  (2യംല് നമ്പര് ജി1-
1782/17).  കൂQ	കെതീ  അമൂലാ)8	യം  കെജി�³	സം�  കേശാഖരങ്ങളു�,  വവധാ  കെ�ട്ട്Qങ്ങളു�
നഷ്ടംകെപ്പ്ടുന്നതീകെന്റ്  നഷ്ടംങ്ങള്  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  നഷ്ടംപരഹി	രത്തു�കെ�	ണ്ട�
ന�R	ന് സം	ധാക്കുന്നതു8ല്ല. 

സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വവധാ  വകുപ്പു�ളല്  നന്നു�  കൈ�8	റി�ട്ട്യംതു�  വവധാ
പ്രകേ|ശാങ്ങളല്  സ്ഥാതീകെചയ്യുന്നതു8	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഭൂ8യു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച്തു കേപ	ലുള്ളാ നരവധാ പ്രശ്നങ്ങള് നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.
ഉ|	ഹിരണ്8	യം കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി� കേ�	കേളജികെലാ �ല്ലയൂര് വകേല്ലജി� കേബ്ല്യു	ക്ക�
28 ല്  കെപട്ട്  �	യംല്  നലാ8	യംരുന്ന  വസ്തുക്കള്  റിK  സംര്കേവ്വ  റികേക്ക	ര്ഡു�ളല്
സംര്ക്ക	ര്  പുറികേമ്പ	ക്ക�  എന്ന�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീന	ലു�,  കെവങ്ങ	നൂര്
വകേല്ലജി� കേബ്ല്യു	ക്ക�  30  ല് ഉള്കെപ്പ്ടുന്ന ഭൂ8യുകെQ വസ്തKര്ണ്ണ� റിK  സംര്കേവ്വയ്ക്കു കേശാഷി�
വ)തീ)	സംകെപ്പ്ട്ട്തീന	ലു�  ഭൂനകുതീ  അQക്കുവ	ന്  സം	ധാക്കുന്നല്ല.  കൂQ	കെതീ
ഓ Qക്ക	ലായംല്    സ്ഥാതീ  കെചയ്യുന്ന  അകേര	8	റ്റ്ക്ക�  &  കെ8ഡിസംനല്  റിസംര്ച്ച്�
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കേസ്റ്റംഷിന്,  വ	ഴിക്കുളത്തുള്ളാ  കൈപന	പ്പ്ള്  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�,  ബ	ലാര	8പുരകെR
ന	ളകേ�ര  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�  എന്നK  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  കൈ�വശാഭൂ8  റിവനº
കേരഖ�ളല് പുറികേമ്പ	ക്ക	യംട്ട്	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീ�. 

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കൈ�വശാമുള്ളാതു�  എന്ന	ല്  നലാവല്  പുറികേമ്പ	ക്ക	യം
റിവനºകേരഖ�ളല്  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംതു8	യം  മുഴുവന്  ഭൂ8യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
കേപരലാ	ക്ക	നുംള്ളാ  അQയംന്തര  നQപQ�ള്  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
2) റിവന¨ കേരഖ�ളല് യംഥാ	സം8യം� 8	റ്റ്� വരുR സംnന്ത� കേപരലാ	ക്ക	Rതീന	ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാഭൂ8 കെപ	തു ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക� ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്ന കേവളയംല് അര്ഹി8	യം
നഷ്ടംപരഹി	ര� ലാഭ്യക്കുന്നല്ല. ഇതീ� പരഹിരക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.

3) കൈ�വശാഭൂ8യുകെQ കേരഖ�ള് കൃതീ)8	യം സൂക്ഷക്ക	നും�, അപൂര്ണ്ണ8	യം കേരഖ�ള്
പൂര്ണ്ണവും�  നയം8പരവും8	ക്ക	നും�  കൃതീ)8	യം  ഭൂനകുതീ  അQച്ച്�  അവ
�	ലാ�8	ക്ക	നും�  എല്ല	  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്ക്കു�  നര്കേ×ശാ�  നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാRല്  ഇതീന	യം  പ്രകേതീ)�  വ|ഗ്ദ്ധസം8തീ  രൂപK�രക്കുന്നതീ�
ഉചതീ8	യംരക്കു�.
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1-3-5  വ	ഹിനപരപ	ലാനRകെലാ അപ	�തീ�ള്
 

ലാക്ഷ)� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വ	ഹിനപരപ	ലാന�
�	ര)ക്ഷ88	കേണ്	കെയംന്ന പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�

i) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം8�
ii)  ധാന�	ര)  വകുപ്പ്കെന്റ്  13-11-1970  തീKയംതീയംകെലാ  സം.ഉ.
(പ)നമ്പര്.803/70/2ന്. ഉRരവ�
iii)  ധാന�	ര)വകുപ്പ്കെന്റ്  02-08-2008  കെലാ  41/2008  നമ്പര് സംര്
ക്കുലാര്

യൂ2	സ്റ്റംല്  ലാഭ്യ)8	യം  ഡി	റ്റ്  പ്ര�	ര�  2019-20 ല്  കേ�രള�	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലാ	യം  282  വ	ഹിനങ്ങള്
ഉപകേയം	ഗRലുണ്ട�.  ഇതീല്  യം	ത്രം	വ	ഹിനങ്ങളു�  2	�  ആവശാ)ങ്ങള്ക്കുള്ളാ
വ	ഹിനങ്ങളു�  ഉള്കെപ്പ്ടുന്നു.  ഇത്രംയംധാ��  വ	ഹിനങ്ങള്  കൈ��	ര)�  കെചയ്യുന്ന
സ്ഥാ	പനകെ8ന്ന  നലാക്ക�  2019-20  വര്ഷികെR  ഓഡിറ്റ്ല്  വ	ഹിനപരപ	ലാന�
സം�ബന്ധിച്ച്�  വശാ|8	യം  പരകേശാ	ധാന  നQത്തു�യുണ്ട	യം.  പരകേശാ	ധാച്ച്  എല്ല	
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലു�  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  പരപ	ലാനRലു�,  കേലാ	ഗ്ബുക്ക�  പരപ	ലാRലു�,
ഇന്ധിനRകെന്റ് ഉപകേയം	ഗRലുള്ളാ ക്ര8കേക്കടു�ള്,  ഇന്ധിന ക്ഷ8തീ പരകേശാ	ധാന
യംഥാ	വധാ  നQR	തീരക്കല്  തുQങ്ങയം  നരവധാ  അപ	�തീ�ള്
�കെണ്ടത്തു�യുണ്ട	യം.  അപ	�തീ�ള് അതീതീ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്കു നല്�യം ഓഡിറ്റ്�
കുറിപ്പു�ളല് വശാ|8	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.  വ	ഹിനRകെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്,
ഇന്ധിന� നറിയ്ക്ക്ല് എന്നവയ്ക്ക്	യം 2019-20 വര്ഷിRല് അതീതീ� ശാKര്ഷി�ങ്ങളല്
8	ത്രം8	യം ബുക്ക� കെചയ്തിരക്കുന്ന കെചലാവും തു� 1.34 കേ�	Q രൂപയം	ണ്�. പ്രതീവര്ഷി�
ഇRരRല് ഗണ്)8	യം തു� ഈ ഇനRല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ആവശാ)8	യം
വരുന്നതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  വ	ഹിനപരപ	ലാന�  സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
കൃതീ)8	യം 8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാ� നല്കേ�ണ്ടതുണ്ട�.
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1) വ	ഹിനങ്ങളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള്

2019-20  വര്ഷികെR  യൂ2	സ്റ്റം�  (University  Functional  Accountability  System)
വ	ഹിനവവരങ്ങള്  പ്ര�	ര�  ഉപകേയം	ഗRലുള്ളാതു�,  കൈ�വശാമുള്ളാതു�  എന്ന	ല്
ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8ല്ല	Rതു8	യം വ	ഹിനങ്ങളുകെQ എണ്ണ�   ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

ഇന� എണ്ണ�

നലാവല് ഉപകേയം	ഗRലുള്ളാ വ	ഹിനങ്ങളുകെQ എണ്ണ� 282

നലാവല് കൈ�വശാമുള്ളാതു� ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8ല്ല	Rതു8	യം
വ	ഹിനങ്ങളുകെQ എണ്ണ�

49

കേ8ല്  പട്ട്�  പ്ര�	ര�  49  വ	ഹിനങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8ല്ല	Rവയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നുണ്ട�.  ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച് നജിസ്ഥാതീ പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു�
ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8ല്ല	Rവ  കേലാലാ�  കെചയ്തി�  ഒഴിവ	ക്ക	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ആസ്ഥാ	നR� സൂക്ഷച്ച്രക്കുന്ന ഉപകേയം	ഗക്ക	R
വ	ഹിനങ്ങള്
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നലാവല് ഉപകേയം	ഗRലുള്ളാ 282 വ	ഹിനങ്ങളുകെQ പഴിക്ക� വര്ഷി� തീരച്ച്� ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു.

പഴിക്ക� (വ	ങ്ങയം വര്ഷി�) എണ്ണ�

31 വര്ഷിRല് കൂടുതീല് (1984 - 1989) 07

21 വര്ഷിRല് കൂടുതീല് (1990 - 1999) 30

15 വര്ഷിRല് കൂടുതീല് (2000 - 2005) 22

10 വര്ഷിRല് കൂടുതീല് (2006-2010) 53

10 വര്ഷിRല് കുറിവ� (2010 - 2020) 145

വ	ങ്ങയം വര്ഷി� വ)ക്ത8ല്ല	Rതീ� 25

ആകെ� 282
കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  59  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  പഴിക്ക�  15

വര്ഷിRല്  കൂടുതീലാ	ണ്�.  ഇവയംല്  കൂടുതീല്  പഴിക്ക�  കെചന്ന  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്,  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ  എന്നവ  �ണ്ക്കകെലാടുR�  വ	ഹിന�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�  ഇക്കകേണ്	8ക്കലാ	കേണ്	  എന്ന�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.
കൂQ	കെതീ  15  വര്ഷിങ്ങള്  പഴിക്കമുള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  രജികേസ്ടിഷിന്
നലാനല്പ്പ്�  കേ�ന്ദ്ര  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വ	ഹിന  സ്ക്രാ	കേപ്പ്ജി�  നയം�  മൂലാ�  കേച	|)�
കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നതു8	ണ്�.  8	ത്രം8ല്ല  15  വര്ഷി�  പഴിക്കമുള്ളാ  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  പുനര്
രജിസം� കേPഷിന്,  2റ്റ്� നസം�  നരക്കു�ള്  എന്നവ  കുRകെന  വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.
വ	ഹിനങ്ങള് �കെയ്യാ	ഴിയുന്നതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� കേ�രള	 കെപ	തു8ര	8R� വകുപ്പ്കെന്റ്
16-10-2019  കെലാ സം.ഉ  (കൈ�)45/2019  നമ്പര് ഉRരവല് വ)ക്ത8	യം 8	ര്ഗ്ഗനര്
കേ×ശാങ്ങള്  നലാവലുണ്ട�.  സം	ഹിചര)ങ്ങള്  ഇതീ	യംരകെക്ക  വളകെര  പഴി�യം
വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  ഉപകേയം	ഗ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അനുംകേയം	ജി)8	യം
തീKരു8	നകെ8ടുകേക്കണ്ടതീ	യംട്ടുണ്ട�.

2) ഇന്ധിനകെച്ച്ലാവും�ള്

�ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു വര്ഷിങ്ങളല് വ	ഹിനRകെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്,  ഇന്ധിന�
നറിക്കല്  എന്നK  ഇനRല്  വന്ന  കെചലാവും�ളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

വര്ഷി� വ	ഹിനRകെന്റ് ഇന്ധിന� നറിക്കല് ആകെ�
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അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്
(332)- തു�
ലാക്ഷRല്

(333)- തു�
ലാക്ഷRല്

തു� ലാക്ഷRല്

2017-18 48.39 69.87 118.26

2018-19 56.99 83.65 140.64

2019-20 49.89 84.64 134.53

282  വ	ഹിനങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗRലുള്ളാതീ	യം  �	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാവയംല്  147
എണ്ണ�  P	ക്ടര്  കേപ	ലുള്ളാ  2	�  അനുംബന്ധി  വ	ഹിനങ്ങളു�  14  എണ്ണ�
ഇരുചക്രവ	ഹിനങ്ങളു�  121  എണ്ണ�  യം	ത്രം	  വ	ഹിനങ്ങളു8	ണ്�.  8ക്ക
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലായു�  2	�  അനുംബന്ധിവ	ഹിനങ്ങളുകെQ  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്,  ഇന്ധിന�
എന്നവയ്ക്ക്	യുള്ളാ  കെചലാവും�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  അവയ്ക്ക്	യം  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാ
332, 333  ശാKര്ഷി�ങ്ങള്ക്കു പ�ര� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� ഓപ്പ്കേറിഷിണ്ല് കേ�	സ്റ്റം�
ഇനRല്  കെചലാവ�  ബുക്കുകെചയ്തി�  �	ണുന്നു.  ഉ|	ഹിരണ്8	യം  അമ്പലാവയംല്
�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രRകെന്റ് 2019-20  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� 333
എന്ന ശാKര്ഷി�Rല് ആകെ� ബുക്ക� കെചയ്തിരക്കുന്ന തു�  2,42,481/-  രൂപയം	ണ്�.
എന്ന	ല്  2	�  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  P	ക്ടര്,  ഡിKസംല്  എഞ്ചിന്
പമ്പുകെസംറ്റു�ള്  എന്നവയ്ക്ക്� 8	ത്രം8	യം 5,14,108/-രൂപ ഡിKസംല് വ	ങ്ങയം ഇനRല്
കെചലാവുംണ്ട�.  ഇതീ	�കെട്ട്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  ഓപ്പ്കേറിഷിണ്ല്  കേ�	സ്റ്റം�
ഇനRലാ	ണ്�  ബുക്ക�  കെചയ്തിരക്കുന്നതീ�.  ചുരുക്ക  പറിഞ്ഞ	ല്
യം	ത്രം	വ	ഹിനങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെചലാവും�ള്  8	ത്രം8	ണ്�  കേ8ല്
പട്ട്�യംലുള്ളാതീ�.  ഇതീല്  ഏതീ	ണ്ട�  നൂറി�  വ	ഹിനങ്ങകെളങ്കിലു�  സ്ഥാര8	യം
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നവയം	കെണ്ങ്കില് ഒരു വ	ഹിനRന�  പ്രതീവര്ഷി� ഈ ഇനRല്
8	ത്രം8	യം  കേവണ്ടവരുന്ന  കെചലാവ�  1,34,530/-രൂപയം	ണ്�.  ലാഭ്യ)8	യം  �ണ്ക്കു�ള്
ഇപ്ര�	ര�  സം	8	ന)8	യം  വലായംരുത്തുകേമ്പ	ള്  വ	ഹിനപരപ	ലാന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  വലാകെയം	രു  സം	മ്പR�  ഭ്യ	ര8	യം8	റുന്നുകെവന്ന�
�രുകേതീണ്ടയംരക്കുന്നു. 

3) നയം8ങ്ങള് അനുംശാ	സംക്കുന്നതു പ്ര�	രമുള്ളാ വ	ഹിനപരപ	ലാന�

കേ8	കേട്ട്	ര് വ	ഹിനങ്ങളുകെQ പരപ	ലാന� സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ നര്കേ×ശാങ്ങള് സം.ഉ.
(പ)  നമ്പര്.  803/70/2ന്/13-11-1970  പ്ര�	ര�  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീനുംസംരച്ച്�
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തീ	കെഴി  സൂചപ്പ്ക്കുന്ന  �	ര)ങ്ങള്  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  പരപ	ലാന�  സം�ബന്ധിച്ച്�
നര്വ്വഹികേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1)  കേലാ	ഗ� ബുക്ക� സൂക്ഷക്കു�യു� ആയംതീല് വ	ഹിന� ഓQയംതീകെന്റ്യു� ഇന്ധിന�
നറിച്ച്തീകെന്റ്യു� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള് നQRയംതീകെന്റ്യു� വവരങ്ങള് കേരഖകെപ്പ്ടുR
ക്ഷ8തീയുള്ളാ ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന് സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുR സൂക്ഷക്കു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

2)  ഓകേര	  വകുപ്പ്കെലായു�  മുതീര്ന്ന  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്  ഓകേര	  8	സംവും�  കേലാ	ഗ്ബുക്ക�
പരകേശാ	ധാച്ച്�  വ	ഹിനങ്ങള്  ദുരുപകേയം	ഗ�  കെചയ്യുന്നല്ല  എന്ന�
ഉറിപ്പുവരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

3)  കേ8	കേട്ട്	ര്  വ	ഹിന  വകുപ്പ്കെലാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാകെരകെക്ക	കേണ്ട	  സം	കേങ്കിതീ�
ക്ഷ8തീയുളള  അധാ�	രകെയംകെക്ക	കേണ്ട	  ആറു  8	സംRകെലാ	രക്കല്
വ	ഹിനപരകേശാ	ധാന  നQR,  വ	ഹിന�  ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8	കെണ്ന്ന�
ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഇകേതീ	കെQ	പ്പ്�  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ	പരകേശാ	ധാനയു�
നQകേRണ്ടതീ	ണ്�.

4)  വ	ഹിനRകെന്റ്യു�  അനുംബന്ധി സം	8ഗ്രി�ളുകെQയു�  റിപ്പ്യംറിലൂകെQ  ലാഭ്യ)8	വുംന്ന
പഴിയം സം	ധാനങ്ങളുകെQയു� കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

5)  വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  ഹിസ്റ്റംറി  ബുക്ക�  നശ്ചതീ  8	തൃ�യംല്  എഴുതീ
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

6) വ	ഹിനങ്ങളുകെQ റിപ്പ്യംര് രജിസ്റ്റംര് എഴുതീ സൂക്ഷകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

02-08-2008  കെലാ  41/2008  സംര്ക്കുലാര്  പ്ര�	ര�  സം�സ്ഥാ	ന  ധാന�	ര)വകുപ്പ്�,
വ	ഹിനങ്ങളുകെQ  ദുരുപകേയം	ഗ�  തീQയുന്നതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാങ്ങള്
നല്കു�യുണ്ട	യം. ഇതു പ്ര�	ര�,

1)  യം	ത്രം  തുQങ്ങുന്നതീനും  മുമ്പുതീകെന്ന  യം	ത്രംകെയംക്കുറിച്ചുള്ളാ  അവശാ)വവരങ്ങള്
കേരഖകെപ്പ്ടുRണ്�.  യം	ത്രംകെചയ്തു�ഴിഞ്ഞ  ഉQന്തീകെന്ന  സംഞ്ചിരച്ച്  ദൂരവും�
ഉകേ|)	ഗസ്ഥാകെന്റ് കേപര�, ഒപ്പ്� എന്നവയു� കേരഖകെപ്പ്ടുRണ്�.

2)  വ	ഹിനRകെന്റ്  കേലാ	ഗ�  ബുക്ക�  വ	ഹിനRല്  തീകെന്ന  യം	ത്രം	കേവളയംല്
സൂക്ഷകേക്കണ്ടതു� പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ആവശാ)കെപ്പ്ടുകേമ്പ	ള് നല്കേ�ണ്ടതു8	ണ്�.

3)  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ	  കെQസ്റ്റം�  എല്ല	  വര്ഷിവും�  കൃതീ)  സം8യംR�  നQകേRണ്ടതു�
സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്�  കേലാ	ഗ�  ബുക്കല്  പതീപ്പ്ച്ച്രകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.  ഇന്ധിനകേRയു�
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അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�കെളയു�  സം�ബന്ധിച്ച്  വവരങ്ങള്  കേലാ	ഗ�  ബുക്കല്  യംഥാ	സം8യം�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

4)  തീന്8	സംകെR ഇന്ധിന ഉപകേഭ്യ	ഗകെR സം�ബന്ധിച്ചു� യം	ത്രം കെചയ്തി ദൂരകെR
സം�ബന്ധിച്ചുമുള്ളാ സം�ക്ഷപ്തം കുറിപ്പ്�  കേലാ	ഗ� ബുക്കല് തീന്8	സം� അവസം	നകെR
|വസം� തീകെന്ന കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

5)  ഔകേ|)	ഗ�  വ	ഹിനRകെന്റ്  നയംന്ത്രണ്	ധാ�	രയംല്ല	Rവര്  വ	ഹിന�
ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള് നയംന്ത്ര	ണ്	ധാ�	രയുകെQ അനും8തീ പത്രം� കേലാ	ഗ� ബുക്കല്
സൂക്ഷച്ച്രക്കണ്�.

വ	ഹിനങ്ങളുകെQ പരപ	ലാന�,  ദുരുപകേയം	ഗ� തീQയംല് എന്നവ സം�ബന്ധിച്ച്�
വ)ക്ത8	യം  സംര്ക്ക	ര്  8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്  നലാനല്ക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു�  അവ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  കൃതീ)8	യം  പ	ലാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല.  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ  കെQസ്റ്റം�
നQR	തീരക്കു�,  കേലാ	ഗ�  ബുക്ക�  ക്ര8പ്ര�	ര�  സൂക്ഷക്ക	തീരക്കു�,  വ	ഹിന
Q	ങ്കികെലാ  ഇന്ധിനRകെന്റ്  അളവല്  അ�	രണ്8	യം  വ)തീ)	സംങ്ങള്  ഉണ്ട	വും�
തുQങ്ങയം  അപ	�തീ�ള്  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  നലാനല്ക്കുന്നുമുണ്ട�.  പലാ
വ	ഹിനങ്ങളലു�,  പ്രകേതീ)�ച്ച്�  2	�  അനുംബന്ധി  വ	ഹിനങ്ങളല്  ഇന്ധിന
ഉപകേഭ്യ	ഗക്ഷ8തീയു�  പ്രതീ8	സം  ഇന്ധിന  വനകേയം	ഗവും�  കേലാ	ഗ�  ബുക്കു�ളല്
കൃതീ)8	യം കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല. ഇതീ� പലാ ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കു� �	രണ്8	കേയംക്ക	�.

2019-20 വര്ഷികെR ഓ ഡിറ്റു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഈ വഷിയം� പരകേശാ	ധാച്ച്തു
പ്ര�	ര�  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ  കെQസ്റ്റം�  നQR	Rതു�  അതീ�  �	ലാ�8	യം
പുതുക്ക	Rതു8	യം വ	ഹിനങ്ങളുകെQ ചലാ ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര് സ്ഥാ	പന� വ	ഹിന� വ	ഹിന നമ്പര്

1 ഇലാക്ട്രിക്കല് സംബ�
ഡിവഷിന് കെവള്ളാ	നക്കര

ജിKപ്പ്� കേബ	കേലാകേറി	 കെ�.എല് 9 ഡി
8234 

2
കൃഷി വ ജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�,

തൃശ്ശൂര് ജിKപ്പ്� കെബ	കേലാകേറി	
കെ�.എല്-08-
ബ.എ� 4182

3 കൃഷി വ ജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�,
തൃശ്ശൂര്

P	ക്ടര് - �	�കേ�	
പവര് Qല്ലര്

കെ�.എല്-08-
എ.വ 3085

4 കൃഷി വ ജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, P	ക്ടര് - �	�കേ�	 കെ�.എല്08-
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തൃശ്ശൂര് പവര് Qല്ലര്- എ.വ 3091

5 എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� സംബ�
ഡിവഷിന്, കെവള്ളാ	യംണ്

ജിKപ്പ്� കെ�.എല് 08
എന് 127

6
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ ജിKപ്പ്�
കെ�.എല് 08 AQ

5401

7 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

P	ക്ടര് കെ�.എല് 9T
2624 

8
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ P	ക്ടര്
കെ�.എല് 9E

9097

9 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

P	ക്ടര് കെ�.എല് 9P-
4644-  

10
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ P	ക്ടര്
കെ�.എല് 08 BJ

-4028 

11 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

പവര് Qല്ലര് കെ�.എല് 52B
6010 

12
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�

ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ പവര് Qല്ലര്
കെ�.എല് 52A

896  

13
പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,

അമ്പലാവയംല്
P	ക്ടര്

കെ�.എല് 73-
7393

14
പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,

അമ്പലാവയംല്
P	ക്ടര് കെ�.എല് 12-ഡി-

6546 

15
പ്ര	കേ|ശാ��	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�,

അമ്പലാവയംല്
P	ക്ടര്

കെ�.എല് 12-ഡി-
7105

16
കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്

വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�n	ര്
കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

കേബ	കേലാകേറി	 കെ�.എല് 08 AQ
5412

17 കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�n	ര്

കേബ	കേലാകേറി	 കെ�.എല് 8 AC
9283 
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കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

18
കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്

വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�n	ര്
കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

കെബ	കേലാകേറി	
കെ�.എല് 8 BD

1454

19
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�

2സംക്കല് ³	ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

8	രുതീ സംnഫ്റ്റ്�
ഡിസംയംര്

കെ�.എല് 8 BB
5891

20 കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	നക്കര

8ഹിKന്ദ്ര 8	ര്ഷില് ജിKപ്പ്� KL08 U 5208 

21
കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�,

കെവള്ളാ	നക്കര കേ�	കേളജി� ബസ്സ� KL08 AT 1839 

തീന്  വര്ഷികെR  ചലാ  കേലാ	ഗ�  ബുക്കു�ളല്  ഇന്ധിനQ	ങ്കികെന്റ്
കേശാഷിയംലാധാ�� ഇന്ധിന� നറിച്ച്തീ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നു. ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള്
ചുവകെQ:-

ക്ര8
നമ്പര് സ്ഥാ	പന� വ	ഹിന� വ	ഹിന നമ്പര്

1 കെ8ക്ക	നക്കല് സംബ� ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

ബസ്സ� കെ�.എല്-08-
ബഡി-6386

2
കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
കെഹിഡ്�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര കൈസംകേലാ	

KL-8 AU 6097

കേലാ	ഗ�  ബുക്ക�  എന്P�ള്  പ്ര�	ര�  ഉണ്ട	കേ�ണ്ട  നKക്കയംരപ്പ്കേനക്ക	ള്
കുറിവ�  അളവ�  ഇന്ധിന�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംതീകെന്റ്  തീന്വര്ഷികെR  ചലാ
ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള്.

ക്ര8
നമ്പര് സ്ഥാ	പന� വ	ഹിന� വ	ഹിന നമ്പര്

1 കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര 8ഹിKന്ദ്ര  8	ര്
ഷില് ജിKപ്പ്�

KL08 U 5208 
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2 കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര
കേ�	കേളജി�
ബസ്സ� KL08 AT 1839 

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  വ	ഹിന  പരപ	ലാന�,  വ	ഹിനRകെന്റ്  ദുരുപകേയം	ഗ�  തീQയംല്  എന്നവ
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ സംര്ക്ക	ര് ഉRരവും�ള് കൃതീ)8	യം പ	ലാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2)  ഇന്ധിന  ഉപകേഭ്യ	ഗക്ഷ8തീയു�,  പ്രതീ8	സം  ഇന്ധിന  വനകേയം	ഗവും�  കേലാ	ഗ�
ബുക്കു�ളല്  കൃതീ)8	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുR	Rതീ�  പലാ  ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കു�
�	രണ്8	കേയംക്ക	വുംന്നതു8	ണ്�. ഇതീ� �ര്ശാന8	യു� നയംന്ത്രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3)  �	ലാപ്പ്ഴിക്ക�  കെചന്ന  വ	ഹിനങ്ങള്  ഇക്കകേണ്	8ക്കലാകെല്ലങ്കില്  അവ
ഒഴിവ	ക്ക	നുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

4)ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8ല്ല	Rവയം	യം കേരഖകെപ്പ്ടുRയം വ	ഹിനങ്ങളുകെQ നജിസ്ഥാതീ
പരകേശാ	ധാച്ച്�  ഉപകേയം	ഗകേയം	ഗ)8കെല്ലങ്കില്  അവ  കേലാലാ�  കെചയ്തി�
കൈ�കെയ്യാ	ഴിയം	നുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-6     സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള
എ�കേ³	യംKസം� കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� & 8സംകേലാനയംസം�

കെപ്ര	വഷിന്സം� നയം8Rകെന്റ് പരധായംല് കെ�	ണ്ടുവന്ന� അവരുകെQ
സം	മൂഹി� സുരക്ഷ ഉറിപ്പ്	ക്കയംട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ)�
�ര	ർ  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  സം�ബന്ധിച്ച്�
നലാവലുള്ളാ സംര്ക്ക	ര് നയം8വും� നര്കേ×ശാങ്ങളു� സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
കൃതീ)8	യം പ	ലാക്കുന്നുകേണ്ട	 എന്ന പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�

i) 1952 കെലാ എ�കേ³	യംKസം� കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� & 8സംകേലാനയംസം�
കെപ്ര	വഷിന്സം� നയം8ങ്ങള്
ii)  1970 കെലാ  |  കേ�	ൺP	ക്റ്റ്�  കേലാബർ  (കെറിഗുകേലാഷിൻ  &
അകേബ	ളഷിൻ) ആക്ട� 

1952-കെലാ  എ�കേ³	യംKസം�  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�സം�  &  8സംകേലാനയംസം�
കെപ്ര	വഷിന്സം� ആക്ട� പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു �Kഴിലുള്ളാ സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ
�ര	ർ  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  ആനുംകൂലാ)Rകെന്റ്
പരധായംൽകെപടുത്തുന്നതു സം�ബന്ധിച്ച്� കെപ	തുവ	യു� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്റിൽ കേ�	കേളജി�
കേഹി	സ്റ്റംല് കെ8സ്സകെലാ �ര	ർകെതീ	ഴിലാ	ള�കെള കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ടൽ കേചർക്കുന്നതു
സം�ബന്ധിച്ച്�  സംവകേശാഷി8	യു�  1996  മുതീൽ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  അധാകൃതീരു�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�  തീമ്മിൽ  നലാനൽക്കുന്ന  തീർക്ക�  ഇകേന്ന	ള�  തീKർപ്പ്	�	കെതീ
തുQരു�യം	ണ്�. 26 കെ�	ല്ലകേR	ള� നKണ്ട കേ�	Qതീ/ കൈPബºണ്ൽ വ)വഹി	രRനും
കേശാഷി�  2016 ൽ കൈഹികേക്ക	Qതീ  വധാപ്ര�	ര�  കെവള്ളാ	നക്കര കേഹി	ർട്ട്ക്കൾച്ച്റിൽ
കേ�	കേളജി� കെ8സ്സകെലാ �ര	ർ കെതീ	ഴിലാ	ള�ൾക്ക� 1990 മുതീൽ 2016 വകെര നൽകേ�ണ്ട
മുഴുവൻ  പ.  എ2�.  തു�യു�  |Kർഘാ�	ലാപലാശായു�  കേചർR�  രണ്ടു  കേ�	Qകേയം	ള�
രൂപയുകെQ  ബ	ധാ)തീ  നലാവലുണ്ട�.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  2യംലു�ൾ
പരകേശാ	ധാച്ച്തീകെന്റ് കെവളച്ച്Rലുള്ളാ നരKക്ഷണ്ങ്ങൾ ഭ്യ	ഗ�  1  ആയു� നലാവൽ
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കേ�ന്ദ്രങ്ങളലുള്ളാ  �ര	ർ  കെതീ	ഴിലാ	ള�ൾക്ക�  പ.എ2�
പരരക്ഷയുകേണ്ട	  എന്ന�  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതീന	യം  കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ  ³	ന്റ്�
കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &നഴ്സ്റി  8	കേനജ്കെ8ന്റ്ൽ  2019-  20  വർഷികെR  ഓഡിറ്റ്കെന്റ്
ഭ്യ	ഗ8	യം  നQRയം  പരകേശാ	ധാനയുകെQ  വവരങ്ങൾ  ഭ്യ	ഗ�  2  ആയു�  ചുവകെQ
കേചർക്കുന്നു.
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ഭ്യ	ഗ� -1

റിജിയംണ്ൽ കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� �മ്മിKഷിണ്റുകെQ 05. 01.1996 കെലാ കെ�.ആർ. /
കെ�.സം./ 13801 & 13818/  ഇ. എൻ. എ2�. 11(2) / 95 / 7848ാ	� നമ്പർ ഉRരവ�.
ഉRരവും പ്ര�	ര� 1952 കെലാ എ�കേ³	യംKസം� കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� & 8സംകേലാനയംസം�
കെപ്ര	വഷിന്സം�  നയം8Rകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്  01.12.1990 മുതീല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്റില് കേ�	ളജി� കെ8സ്സകെലാ കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�
ബ	ധാ�8	ക്ക  നQപ്പ്ലാ	ക്കുവ	നും�  അര്ഹിര	യം  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  അര്ഹിതീകെപ്പ്ട്ട്
തീKയംതീ  മുതീല്  പദ്ധ്യാതീയംന്  �Kഴില്  അ�ഗങ്ങള	ക്കുവ	നും�  നര്കേ×ശാച്ചു.  ഈ
നര്കേ×ശാRകെനതീകെര ഒ.പ.  നമ്പര് 10202/96 പ്ര�	ര� കേ�	കേളജി� വ	ര്ഡിന് ബഹു.
കൈഹികേക്ക	Qതീയംല് അപ്പ്Kല് 2യംല് കെചയ്യു�യു� ബഹു. കൈഹികേക്ക	Qതീ 02-12-2003
കെലാ  വധാന)	യംപ്ര�	ര�  ആയംതീ�  തീളളു�യു�  നºഡില്ഹിയംകെലാ  അപ്പ്കേലാറ്റ്�
കൈPബൂണ്ല്  മുന്പ	കെ�  അപ്പ്Kല്  2യംല്  കെചയ്യാ	ന്  ഉRരവ	കു�യു�  കെചയ്തു.
എ.Q.എ.52(7)/2004/07.01.2004  പ്ര�	ര�  കേ�	ളജി�  വ	ര് ഡിന്  കൈPബൂണ്ല്
മുന്പ	കെ�  അപ്പ്Kല്  2യംല്  കെചയ്തുകെവങ്കിലു�  ആയംതീ�  അനുംവ|ക്കകെപ്പ്ട്ട്ല്ല.
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8കേ8	  8കേറ്റ്കെതീങ്കിലു�  നയം8കേ8	  കെ8സ്സ�  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള,
സ്ഥാ	പനRകേലാകേയം	  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകേലാകേയം	  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള	യം
�ണ്ക്ക	ക്കയംകെല്ലങ്കിൽ  കൂQയു�  എ�കേ³	യംKസം�  കെപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  &
8സംകേലാനയംസം�  കെപ്ര	വഷിന്സം�  നയം8Rകെലാ  വകുപ്പ്�  2(f)(1)  പ്ര�	ര�  ഇവര്
"കെതീ	ഴിലാ	ള" എന്ന നര്വ്വചനRല് ഉള്കെപ്പ്ടുകെ8ന്ന úഷ്ടംK�രണ്കേR	കെQയം	ണ്�
കൈPബൂണ്ല്  26-02-2005  ൽ  അപ്പ്Kൽ  നര	�രച്ച്തീ�.  ഡിബ്ല്യുയു.  പ.(സം)
23554/2005  പ്ര�	ര�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഇതീകെനതീകെര  വKണ്ടു�  ബഹു.
കൈഹികേക്ക	Qതീകെയം സം8Kപകെച്ച്ങ്കിലു�  26-05-2016  ൽ കേ�	Qതീ അപ്പ്Kല് തീളളു�യു�
01-12-1990  മുതീൽ പ്ര	ബലാ)Rല് വരു� വധാ� എ�കേ³	യംKസം� കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�
നയം8� നQപ്പ്ലാ	ക്ക	ന് നര്കേ×ശാക്കു�യു� കെചയ്തു.

കേ�	Qതീ നർകേ×ശാ� നQപ്പ്	ക്ക	Rതീനും �	രണ്� �	ണ്ക്ക	ൻ ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�
07/03/2017 കെലാ  കെ�.ആർ./കെ�.സം./13801/കെ�.ആർ./കെ�.സം.  എച്ച്�/0013801000
/504/  കെ�.ആർ./കെ�.സം.  എച്ച്�  18593/17368 ാ	�  നമ്പർ  �ത്തു  പ്ര�	ര�  7  എ
കേന	ട്ട്Kസം�  നൽകു�യു�  എൻ�nയംറിക്ക	യം  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാ�	ര�കെള
കെപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  �മ്മിKഷിണ്കേറിറ്റ്കേലാക്ക�  വളപ്പ്ക്കു�യു�  കെചയ്തു.
02-04-2017 ന	യംരുന്നു  ആ|)  എൻ�nയംറി  കെഷിഡിºൾ  കെചയ്തിരുന്നതീ�.
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സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഭ്യ	ഗത്തു നന്നുള്ളാ തുQർച്ച്യം	യം അന	സ്ഥാ മൂലാ� 27 തീവണ്
പ്രസ്തുതീ  എൻ�nയംറി�ൾ  8	റ്റ്വയ്ക്കു�യു�  മൂന്നു  കെ�	ല്ല�  �ഴിഞ്ഞ�  പ.എ2�
അധാകൃതീർ �ർക്കശാ8	യം നQപQ�ളകേലാക്കു �Qക്കു�യു� കെചയ്തു. 

20-01-2020 കെലാ  അവസം	ന  ഹിയംറി�ഗൽ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  കേവണ്ട
ഹി	ജിര	യം അഡിnകേക്കറ്റ്�, പ. എ2� വഭ്യ	ഗ� നൽ�യം �	ൽക്കുകേലാഷിൻ കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റ്�
സംnK�രക്ക	ന	വകെല്ലന്ന�  അറിയംക്കു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ല്  അതീനുംമുമ്പു  തീകെന്ന
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അഡിnകേക്കറ്റ്�  പ.എ2�.  ഇനRകെലാ  ഭ്യK88	യം  ബ	ധാ)തീയുകെQ
വശാ|വവരങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കു� പ്ര�	ര� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� കെചയ്തിതീ	യം  13-12-2019-കെലാ
583-ാ	8തു  ഭ്യരണ്  സം8തീ  കേയം	ഗRകെന്റ്  8നറ്റ്�സംല്(100/19)
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�. 

(i)  ബഹു:  കേ�രള  കൈഹികേക്ക	QതീയുകെQ  വധാ  പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  12/1990
മുതീല്  10/2016  വകെരയുള്ളാ  ഇ.  പ.എ2�  കുQശ്ശി�യംQക്ക	ന്  ബ	ധാ)സ്ഥാ8	ണ്�.
വശാ|വവര� ചുവകെQ:

ക്ര8
നമ്പര്

ഇന� തു�

1 കെതീ	ഴിലാ	ള വഹിതീ� 15,92,547

2 കെതീ	ഴിൽ|	തീ	വകെന്റ് വഹിതീ� 521,560

3 അഡ്മിനകേസ്ട്രാഷിൻ ച	ർജ്ജി� 149,048

4 കെപൻഷിൻ വഹിതീ� 11,41,435

5
എ�കേ³	യംKസം� കെഡികെപ്പ്	സംറ്റ്� ലാങ്കി�ഡി� ഇൻഷിnറിൻസം�

സ്കK�(EDLI) 79,705

6 എ�കേ³	യംKസം� കെഡികെപ്പ്	സംറ്റ്� ലാങ്കി�ഡി� ഇൻഷിnറിൻസം�
അഡ്മിൻ(EDLI)

5,851

ആകെ� 34,90,146

(ii)  കേ8ൽ തു� തീകെന്ന  100%  പഴിയംനRലു�  (അതീ	യംതീ� ഒരു വര്ഷിRല്  25%
എന്ന �ണ്ക്കല് 4 വര്ഷി� കുQശ്ശി� 100%) 12% വ	ര്ഷി�പ്പ്ലാശായംനRലു8	യം
ഏ�കേ|ശാ� 1.5-2.0 കേ�	Q രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� (തീൽ �	ലായംളവൽ) ബ	ധാ)തീ
വരുന്നതീ	ണ്�.
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(iii) അതീ	തീ� �	ലാകെR വഹിതീ� പQച്ച്� അQയ്ക്ക്	Rതീന	ല്, കെതീ	ഴിലാ	ള വഹിതീ�
അQക്ക�  എല്ല	�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  നയം8പര8	യം  ബ	ധാ)തീ  (Statutory
liability)യം	ണ്�.

(iv)  കെതീ	ഴിലാ	ള  വഹിതീ�  തീ	കെഴി  പട്ട്�യം	യം  കേചര്Rരക്കുന്ന  നരക്കൽ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ബ	ധാ)തീയം	യം വരു�.

കെതീ	ഴിലാ	ള വഹിതീ� 12%

കെതീ	ഴിലുQ8 വഹിതീ� 12%(8.33 %കെപന്ഷിന് വഹിതീ� ഉള്കെപ്പ്കെQ)

അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്Kവ� ച	ര്ജ്ജി� 1%(0.5 % അഡി�.ച	ര്ജ്ജി�+ 0.5% ഇന്ഷുറിന്സം�)

വ	ര്ഷി� പലാശാ 12%

ആകെ� 37%

27  അവസംരങ്ങള്  നല്കിയംട്ടു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആവശാ)8	യം  കേരഖ�ള്
ലാഭ്യ)8	ക്ക	R  സം	ഹിചര)Rൽ  തുQർ  നQപQക്ക�  ഇനയു�  �	ലാതീ	8സം�
കേനരടുന്നതീ�  ആശാ	സം)8ല്ല  എന്ന�  വ)ക്ത8	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  എൻ�nയംറി
അവസം	നപ്പ്ക്കു�യു�  തുQർന്ന�,  1952 കെലാ  എ�കേ³	യംKസം�  കെപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�
നയം8Rകെലാ  വകുപ്പ്�  6,  6 സം  (ഖണ്ഡി�  30,38),1995  കെലാ  എ�കേ³	യംKസം�
കെപന്ഷിന് സ്കK�,  ഖണ്ഡി�  3,4,  1976  കെലാ എ�കേ³	യംKസം� കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  ലാങ്കിഡി�
ഇന്ഷുറിന്സം� സ്കK�,  ഖണ്ഡി�  7,8  എന്നവയംകെലാ വ)വസ്ഥാ�ള് കെതീ	ഴില്|	തീ	വ�
ലാ�ഘാച്ച്തീകെന്റ്  കെവളച്ച്Rല്  സ്ഥാ	പനRകെനതീകെര  നQപQകെയംടുക്ക	ന്
അസം.കെപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട� �മ്മിKഷിണ്ർ 29-06-2020 കെലാ കെ�.ആര്./കെ�.സം./13801/
ഇ.എന്.എ2� IV നമ്പര് ഉRരവ� പ്ര�	ര� തീKരു8	നക്കു�യു� കെചയ്തു. ഇതുപ്ര	�ര�
12/1990 മുതീല്  10/2016  വകെരയുള്ളാ കുQശാ�  34,90,146/-  രൂപ  15  |വസംRന��
അQവ	ക്ക	ന് ഉRരവ	യം. 

23-10-2020  ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എറിണ്	കുള�  കെസംന്Pല്  കൈPബൂണ്ല്
��  കേലാബര്  കേ�	ര്ട്ട്ല്  പുതീയം  അപ്പ്Kല്  2യംല്  കെചയ്യു�യു�  (നമ്പര്  66/2020)
അസ്സസ്സ�  ഡി�   ഡിºസംകെന്റ്  25%  തു�യം	യം  8,72,537/-  രൂപ
(ഡി.ഡി.നമ്പര്:051873/12-03-2021)കെ�	ച്ച്  അസംസ്റ്റംന്റ്�  പ.എ2�.  �മ്മിKഷിണ്റുകെQ
കേപരല് അQവ	ക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. എതീര് �ക്ഷ എതീര് സംതീ)വ	ങ്മൂലാ� 2യംല്
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കെചയ്തുകെവന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  വക്കKല്  09-04-2021  ന�  രജിസ്ട്രാ	കെറി
അറിയംച്ച്തീ	ണ്� 2യംലാൽ നന്ന� ലാഭ്യക്കുന്ന അവസം	ന വവര�.

കേ�സം�  വKണ്ടു�  അനശ്ചതീ8	യം  നKളു�യു�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
നയം8പര8	യം  സം	മ്പR�  ബ	ധാ)തീ  വർദ്ധ്യാച്ചു  കെ�	ണ്ടരക്കു�യു�  കെചയ്യുന്നു
എന്നതീ	ണ്� നലാവകെലാ യം	ഥാ	ർത്ഥ)�.

ഭ്യ	ഗ� 2

�ര	ർ  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നലാവലുള്ളാ
സംര്ക്ക	ര് നയം8വും� നര്കേ×ശാങ്ങളു� സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ബ	ധാ�8	ണ്�. 

1. എ�കേ³	യംKസം� കേപ്ര	വഡിന്റ്� 2ണ്ട�സം� & 8സംകേലാനയംസം� കെപ്ര	വഷിൻസം� ആക്ട�,
വകുപ്പ്� 1(3)(b) പ്ര�	ര� “it applies to any other establishment employing twenty or
more persons or class of such establishments which the Central Government may,
by  notification  in  the  Official  Gazette,  specify  in  this  behalf  ” എന്ന� വ)വസ്ഥാ
കെചയ്യു�യു� വകുപ്പ്�  2( f)  പ്ര�	ര� ‘employee  ’ എന്ന പ|കെR -any person who is
employed for wages in any kind of work, manual or otherwise, in or in connection
with the work of an establishment, and who gets his wages directly or indirectly
from the employer, and includes any person employed by or through a contractor
in  or  in  connection with  the work of  the  establishment  എന്ന� നര്വ്വചക്കു�യു�
കെചയ്യുന്നു.

2.  കേലാബർ ആന്റ്� സ്കൽസം�  (ഇ)വകുപ്പ്� അഡിKഷിണ്ല് ചK2� കെസംക്രട്ട്റി  11-11-2019
കെലാ  ഇ 2/288/2018-എല്.  ബ. ഡി  നമ്പര്  സംര്ക്കുലാറിലൂകെQ  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന
നര്കേ×ശാങ്ങള് നല്കിയംട്ടുണ്ട�. 

(i)  സംര്ക്ക	ര്  വകുപ്പു�ള്,  കെപ	തുകേ8ഖലാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള്/  തീകേ×ശാസംnയം�  ഭ്യരണ്
സ്ഥാ	പനങ്ങള്/കേബ	ര്ഡു�ള്  എന്നവQങ്ങളകെലാ  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള
ഇ.പ.എ2�  ആനുംകൂലാ)ങ്ങളുകെQ  പരധായംല്  ഉള്കെപ്പ്ടുR	Rതീ�  എ�കേ³	യംKസം�
കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�സം�  &  8സംകേലാനയംസം�  കെപ്ര	വഷിൻസം�  ആക്ടകെലാ
വ)വസ്ഥാ�ളുകെQ ലാ�ഘാന8	ണ്�.  പ്രസ്തുതീ നയം8പ്ര�	ര� �ര	റു�	രന് അQകേക്കണ്ട
കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�  കുQശ്ശി�  �ര	റു�	രനും  നല്കേ�ണ്ട  തു�യംല്  നന്ന�
മുഖ)കെതീ	ഴില്|	തീ	വന�  ഈQ	ക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  തീകെന്റ്  പരധായംല്  കേജി	ലാ
കെചയ്യുന്ന  �ര	ര്/ഏജിന്സം�ള്  വഴിയുള്ളാ  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  പ്രസ്തുതീ

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  72

ആനുംകൂലാ)ങ്ങളുകെQ  പരധായംല്  ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടുകെണ്ടന്ന�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വകുപ്പ്�
തീലാവ�	രു�  കേC	യം�ഗ� &   ഡിസ്കേബഴ്സ്�ഗ� ഓ2Kസംര്8	രു� ഉറിപ്പ്	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

(ii)  പ്രസ്തുതീ  നയം8Rകെലാ  ലാക്ഷ)ങ്ങള്  കേനടുന്നതീന	യം  ആക്ടകെന്റ്  പരധായംല്
രജിസ്റ്റംര്  കെചയ്തി  �ര	റു�	ര്ക്കു  8	ത്രം8	ണ്�  �ര	ര്  നല്കിയംട്ടുള്ളാകെതീന്ന�  ഉറിപ്പു
വരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.  അതീനും  കേശാഷി�  8	ത്രംകേ8  അന്ത8  ബല്  നല്കി	വൂ.  തീകെന്റ്
സ്ഥാ	പRനും �Kഴികെലാ �ര	റു�	രുകെQ വവരങ്ങള് ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെവബ്കൈസംറ്റ്ല്
അപ� കേലാ	ഡി� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

�ര	റു�	ര് വഴികേയം	 കേനരകേട്ട്	 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ �Kഴിലുള്ളാ സ്ഥാ	പനങ്ങളല്
കേജി	ലാകെചയ്യുന്ന  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക�  കേ8ല്പ്പ്റിയുന്ന  നയം8�,  സംര്ക്കുലാര്
എന്നവയംകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  പരരക്ഷ  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നുകേണ്ട	കെയംന്ന�
പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീന	യം  2019-20  വര്ഷികെR  ഓ  ഡിറ്റ്ല്  കെവള്ളാ	നക്കരയംകെലാ
³	ന്റ്� കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന് &നഴ്സ്റി 8	കേനജ്കെ8ന്റ്കെലാ �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ 2019-20
വര്ഷികേRയു� 2020 നവ�ബര് 8	സംകേRയു� (ഓഡിറ്റ്� തീKയംതീക്ക� കെതീ	ട്ട്� മുന്പുള്ളാ
8	സം�)  വവരങ്ങള് കേശാഖരക്കു�യുണ്ട	യം.  ആയംതീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു.

1) 2019-20  വര്ഷി� സ്ഥാ	പനRല് 6  �ര	റു�	ര്(കേലാബര് കേ�	ണ്P	ക്ട� പ്ര�	ര�)
വഴി  12128  8നുംഷി)|നങ്ങള്  കേജി	ലാ  കെചയ്തിതീകെന്റ്  കൂലായം	യം  72,76,800 രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  കേപരുവവര�  ലാഭ്യ)8ല്ല	Rതീന	ല്  എണ്ണ�
�ണ്ക്ക	ക്ക	ന്  സം	ധാ)8ല്ല.  എന്നരുന്ന	ലു�  366 അദ്ധ്യാn	ന|നങ്ങള്
�ണ്ക്ക	ക്കയം	ല്  കേപ	ലു�  കുറിഞ്ഞതീ�  34  (12128/366)  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളങ്കിലു�
കേജി	ലാ  കെചയ്തിതീ	യം  അനും8	നക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  പ്രസ്തുതീ  വര്ഷി�  4
ആളു�ള് �ര	ര് അQസ്ഥാ	നRല് സ്ഥാ	പനRല് കേജി	ലാ കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.

2) 2020 നവ�ബര് 8	സം� സ്ഥാ	പനRല് 6 �ര	റു�	ര് വഴി 988 8നുംഷി)|നങ്ങള്
കേജി	ലാ  കെചയ്തിതീകെന്റ്  കൂലായം	യം  5,92,800 രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�  (കുറിഞ്ഞതീ�  33
കേപര്-988/30).  കൂQ	കെതീ പ്രസ്തുതീ 8	സം�  3  ആളു�ള് �ര	ര്  അQസ്ഥാ	നRലു�
സ്ഥാ	പനRല് കേജി	ലാ കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.

3)  സ്ഥാ	പനRകെലാ �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ സ്ഥാതീവവരങ്ങള് കേ8ല് പ്ര�	ര�
ആകെണ്ങ്കിലു�  അവര്  എ�കേ³	യംKസം�  കേപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ട�സം�  &  8സംകേലാനയംസം�
കെപ്ര	വഷിൻസം� ആക്ടകെന്റ് പരധായംല് വന്നട്ടുകേണ്ട	കെയംന്ന� ഉറിപ്പു വരുRയംട്ട്ല്ല.
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കൂQ	കെതീ  പ്രസ്തുതീ  നയം8Rകെന്റ്  പരധായംല്  രജിസ്റ്റംര്  കെചയ്യാ	R  �ര	റു�	ര്
ക്ക	ണ്� �ര	ര് നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ�.

4)  1970  കെലാ  |  കേ�	ണ്P	ക്ട�  കേലാബര്  (കെറിഗുകേലാഷിന്  &അകേബ	ലാഷിന്)  ആക്ട�,
വകുപ്പ്� 12 ല് വ)വസ്ഥാ കെചയ്യു� പ്ര�	ര� കൈലാസംന്സം� ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാ �ര	റു�	ര്ക്കല്ല
�ര	ര് നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ�.

13-07-2016  ന�  ഇ.പ.എ2�  ഓ2Kസംല്  നന്നുള്ളാ  എന്കേ2	ഴ്സ്�കെ8ന്റ്�
ഓ2Kസംര്  വന്ന�  കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  ഈ  വഷിയംRല്  വ)ക്ത8	യം
നര്കേ×ശാങ്ങള്  നല്കിണ്കെ8ന്ന�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട�  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  �R�
നല്കു�യുമുണ്ട	യം.  ആയംതീന�  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്  20  കേപരല്
കുറിവ	കെണ്ങ്കില്  ഇ.പ.എ2�  ബ	ധാ�8കെല്ലന്നു�  ഇതീല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
എ�കേ³	യംര്  അകെല്ലന്നുമുള്ളാ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സ്റ്റം	ന്റ്�ഗ�  ��ണ്സംലാകെന്റ്
അഭ്യപ്ര	യം� രജിസ്ട്രാ	ര് പ.എ2� അധാകൃതീകെര അറിയംക്കു�യം	ണുണ്ട	യംതീ�. കെ8സം�
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  കേവതീന�  കേപ	കെലാ  �ര	ര്  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  പ.എ2�.പ്രശ്ന�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ വ)ക്തവും� നയം8പരവും8	യം തീKരു8	നRകെന്റ് അഭ്യ	വRല്
അനശ്ചതീ8	യം തുQരു�യം	ണ്�. 

നർകേ×ശാങ്ങള്

1.  കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്റില്  കേ�	കേളജു  കെ8സ്സകെലാ  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  വഷിയംRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഭ്യ	ഗ� ന)	യംK�രക്കുന്നതീകേന	 എ�കേ³	യംKസം� കെപ്ര	വ ഡിന്റ്�
2ണ്ട�  ഓ2Kസം�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്  കേരഖ�ള്  ഹി	ജിര	ക്കുന്നതീകേന	  ന	ളതുവകെര
�ഴിഞ്ഞട്ട്ല്ല. 8റിച്ച്�, എന്കേ2	ഴ്സ്�കെ8ന്റ്� ഓ2KസംറുകെQ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ �	ല്ക്കുകേലാഷിന്
കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റ്ല് �ണ്ക്ക	ക്കയംട്ടുള്ളാ  12/1990 മുതീല്  10/2016  വകെരയുള്ളാ കുQശാ�യു�
അതീകെന്റ്  പലാശായു�  പഴിപലാശായു�  അQവ	കേക്കണ്ടതീ	യം  സം	ഹിചര)Rകേലാക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ എRകേച്ച്രു�യം	ണുണ്ട	യംതീ�. 12/1990 മുതീല് 10/2016 വകെരയുളള
കുQശാ�യം	യം  34,90,146/-രൂപയുകെQ  25%  (8,72,537/-രൂപ)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നലാവൽ  അQവ	ക്കക്കഴിഞ്ഞു.  കുQശ്ശി�യു�  പലാശായു�  പഴിപ്പ്ലാശായു�  ഉൾകെപ്പ്കെQ
ഇന  ഗണ്)8	കെയം	രു  തു�  അQവ	ക്ക	നുംമുണ്ട�.  1.5  -  2.00  കേ�	Q  രൂപ  വകെര
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ബ	ദ്ധ്യാ)തീ  വകേന്നക്ക	�.  ന	ളതു  വകെര  ഉചതീ8	യം
തീKരു8	നRകെലാRകേച്ച്ര	ന്  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �ഴിയം	Rതീന	ലു�
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ഭ്യരണ്പര8	യം  അന	സ്ഥാ  മൂലാവും�  സം	മ്പR�  ബ	ദ്ധ്യാ)തീയുകെQ  ആക്ക�  ഇനയു�
കൂQ	നും8Qയുണ്ട�.  ഇത്രംയു�  വലായം  സം	മ്പR�  ബ	ദ്ധ്യാ)തീയംകേലാക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം  എRച്ച്തീകെന്റ്  �	രണ്�  അകേനnഷികേക്കണ്ടതു�  കുറ്റ്ക്ക	ര്
കെക്കതീകെര നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

2.  കെവള്ളാ	നക്കര ³	ന്റ്�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &  നഴ്സ്റി  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�  ഉള്കെപ്പ്കെQയുള്ളാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  �Kഴിലുള്ളാ  വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  �ര	ര്  വഴികേയം	
കേനരകേട്ട്	  കേജി	ലാ  കെചയ്യുന്ന �ര	ര് കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള ഇ.പ.എ2കെന്റ് പരധായംല്
കെ�	ണ്ടുവരുന്നതീ�  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  വഷിയംRല്  കൂടുതീല്  നയം8പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക�
ഇQവര	R  വധാ�  ഉചതീ8	യം  അQയംന്തര  നQപQ�ള്  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
കൂQ	കെതീ 1970 കെലാ | കേ�	ണ്P	ക്ട� കേലാബര് (കെറിഗുകേലാഷിന് &അകേബ	ലാഷിന്) ആക്ട�,
വകുപ്പ്�  12  ല് വ)വസ്ഥാ കെചയ്യു� പ്ര�	ര� കൈലാസംന്സം� ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാ �ര	റു�	ര്ക്ക�
8	ത്രം8	ണ്�  �ര	ര്  നല്കിയംട്ടുള്ളാകെതീന്ന�  ഉറിപ്പു  വരുത്തുന്നതീനുംള്ളാ  നരKക്ഷണ്
സം�വധാ	നങ്ങള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കേ8ല് വഷിയംങ്ങളല് അQയംന്തര8	യം
പരഹി	രനQപQ�ള്  സംnK�രകേക്കണ്ടതു�  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.  വവധാതീര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  കെപ്ര	വഡിന്റ്�  2ണ്ടകെന്റ്
പരധായംല് കെ�	ണ്ടുവരുന്നതു സം�ബന്ധിച്ച്�  ഓഡിറ്റ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	ര്
ക്കു�  ��പ് കേP	ളര്ക്കു�  �R�  നല്കികെയംങ്കിലു�  (�R�  നമ്പര്.  കെ�.എസം�.എ
(എ.ജി.യു)ആര്2/166/2021/  13-09-2021)  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ആയംതീകേ�ല്
തുQര്നQപQ�ള് സംnK�രക്കു�യു� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംക്കു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-7    സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ |വസംകേവതീന/�ര	ര്
നയം8നങ്ങളകെലാ അപ	�തീ�ള്

ലാക്ഷ)�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  |വസംകേവതീന/�ര	ര്നയം8നങ്ങള്
നയം8പര8	കേണ്	 എന്ന പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�

i)  1959  കെലാ  എ�കേ³	യ്കെ8ന്റ്�  എക്സ്കേചഞ്ചിസം�  �മ്പല്സംറി
കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന് ഓ2� കേവക്കന്സംKസം� നയം8�
ii)  1960 കെലാ  എ�കേ³	യ്കെ8ന്റ്�  എക്സ്കേചഞ്ചിസം�  �മ്പല്സംറി
കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന് ഓ2� കേവക്കന്സംKസം� ചട്ട്ങ്ങൾ
iii) ഇതു സം�ബന്ധിച്ച് സംര്ക്ക	ര് ഉRരവും�ള്

1959 കെലാ എ�കേ³	യ്കെ8ന്റ്� എക്സ്കേചഞ്ചിസം� �മ്പല്സംറി കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്
ഓ2� കേവക്കന്സംKസം� നയം8�, 1960 കെലാ എ�കേ³	യ്കെ8ന്റ്� എക്സ്കേചഞ്ചിസം� �മ്പല്
സംറി  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്  ഓ2�  കേവക്കന്സംKസം�  ചട്ട്ങ്ങൾ  എന്നവയംല്  പRൽ
കൂടുതീൽ  ആളു�ൾ  കേജി	ലാ  കെചയ്യുന്ന  എല്ല	  സംർക്ക	ർ,  അർദ്ധ്യാ  സംർക്ക	ർ
കെപ	തുകേ8ഖലാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലായു�  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളകെലായു�  സംn�	ര)
സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലായു�  തീ	ല്ക്കാ	ലാ�/�ര	ർ/|വസം  കേവതീന  ഒഴിവും�ൾ
എ�കേ³	യം� കെ8ന്റ്�  എക്സ്കേചഞ്ചില്  റികേപ്പ്	ർട്ട്�  കെചയ്യാണ്കെ8ന്നു�  എ�കേ³	യം� കെ8ന്റ്�
എക്സ്കേചഞ്ചി� മുകേഖന 8	ത്രംകേ8  പ്രസ്തുതീ ഒഴിവും�ളൽ ജിKവനക്ക	കെര നയം8ക്ക	വൂ
എന്നു�  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  59  |വസംങ്ങളകേലാക്ക	യം  |വസം
കേവതീനക്ക	ര	യം നയം8ക്കു�യു�,  രകേണ്ട	 മൂകേന്ന	 |വസംങ്ങള്ക്ക� കേശാഷി� അവകെര
തീകെന്ന  വKണ്ടു�  നയം8ക്കു�യു�  കെചയ്യുന്ന  രKതീ  നലാവലുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു
�Kഴിലുള്ളാ ചലാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  2019-20  വര്ഷികെR |വസം കേവതീനക്ക	രുകെQ
വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴി വവരക്കുന്ന പ്ര�	ര8	ണ്�.

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാ	പന�
അനുംവ|ച്ച്

സ്ഥാര�
തീസ്ത��ള്

നലാവകെലാ
സ്ഥാര�

ജിKവനക്ക	രു
കെQ എണ്ണ�

നലാവകെലാ
തീ	ല്ക്ക	ലാ�
ജിKവനക്ക	രു
കെQ എണ്ണ�

1
കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�,

കെവള്ളാ	നക്കര 67 36 20
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2
എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� സംബ�

ഡിവഷിന് 8ണ്ണുR 8 4 2

3
ഇലാക്ട്രിക്കല് സംബ�

ഡിവഷിന് ,
കെവള്ളാ	നക്കര

21 9 6

4
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

പKലാകേക്ക	Q�
66 33 14

5 �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�,
പQന്നക്ക	Q�

13

6
കെ8ക്ക	നക്കല് സംബ�

ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

10

7
എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� സംബ�

ഡിവഷിന്,
കെവള്ളാ	നക്കര

5

എ�കേ³	യം� കെ8ന്റ്�  എക്സ്കേചഞ്ചി�  മുകേഖനയംല്ല	കെതീ  നയം8നങ്ങൾ  നQR
2ണ്ട� കെചലാവഴിക്കുന്നതീ� മൂലാമുള്ളാ സം	മ്പR� ബ	ദ്ധ്യാ)തീ നയം8ന	ധാ�	രയുകെQ
വ)ക്തപര8	യം  ബ	ദ്ധ്യാ)തീയം	യം  �ണ്ക്ക	ക്കണ്കെ8ന്ന�  സംർക്ക	ർ  വവധാ
സംർക്കുലാറു�ളല്  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  സംര്ക്ക	ര്,  ഗ്രി	ന്റ്�-  ഇന്  -എയ്ഡി�
സ്ഥാ	പനങ്ങള്  �ഴിയുന്നതു�  |വസംകേവതീന/�	ഷിnല്  ജിKവനക്ക	കെര
നയം8ക്കരുകെതീന്നു�  ഒഴിവും�ള്  പ.എസം�.സം.ക്ക�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�കെചയ്യു�കേയം	  പ്രസ്തുതീ
തീസ്ത��ളകെലാ നയം8ന� സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ കെúഷി)ല് റൂള്സംകെന്റ്/8	ര്ഗ്ഗകേരഖയുകെQ
അQസ്ഥാ	നRല് ന�ത്തു�കേയം	 കെചയ്യാണ്കെ8ന്നു8	ണ്� 26-02-2016 തീKയംതീയംകെലാ
സം.ഉ.(പ)28/2016/ധാന�  നമ്പര്  സംര്ക്ക	ര്  ഉRരവല്  നര്കേ×ശാക്കുന്നതീ�.  ഈ
ഉRരവകെലാ  ഖണ്ഡി�  4(ii)  പ്ര�	ര�,  ഒഴിച്ചുകൂQ	ന	വ	R  സം	ഹിചര)Rല്
സംര്ക്ക	രല്നന്നുള്ളാ  വ)ക്ത8	യം  അനും8തീകേയം	ടുകൂQ  8	ത്രംകേ8
|വസംകേവതീന/�	ഷിnല്/�ര	ര്  ജിKവനക്ക	കെര  നയം8ക്ക	വൂ.  എന്ന	ല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഇതീ� കൃതീ)8	യം പ	ലാക്കുന്നല്ല. 
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നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  തീ	ല്ക്കാ	ലാ�/�ര	ർ/|വസംകേവതീന ഒഴിവും�ൾ എ�കേ³	യം� കെ8ന്റ്� എക്സ്കേചഞ്ചില്
അതീതീ�  സം8യംങ്ങളല്  റികേപ്പ്	ർട്ട്�  കെചയ്യു�യു�,  പ്രസ്തുതീ  ഒഴിവും�ളൽ
എ�കേ³	യം� കെ8ന്റ്� എക്സ്കേചഞ്ചി� മുകേഖന ജിKവനക്ക	കെര നയം8ക്കു�യു� കെചയ്യു�.

2)  തീ	ല്ക്കാ	ലാ�/�ര	ർ/|വസംകേവതീന  ഒഴിവും�ളകേലാക്കുള്ളാ  നയം8നങ്ങളു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  നലാവലുള്ളാ നയം8ങ്ങളു� സംര്ക്ക	ര് ഉRരവും�ളു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
പ	ലാക്കു�.
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1-3-8     പരKക്ഷ നQRപ്പ്� - അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ� നല്കുന്നതീ�
യു.ജി.സം  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ്യാ� - 4,36,868/- രൂപയുകെQ

അധാ�കെച്ച്ലാവ�

ലാക്ഷ)� 
യു.ജി.സം  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	യം
പരKക്ഷ	നQRപ്പ്ന�  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  പ്രതീ2ലാ�  നല്
�യംട്ടുകേണ്ട	 എന്ന തുQര്പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�

i)1998-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 എRക്സ്� (F3-1/2009/ 30.06.2010 ഖണ്ഡി� 17.0-
I(VII))
iii)  കേ�രള സംര്ക്ക	ര് ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന് വകുപ്പ്� ഉRരവ� ജി.
ഒ. പ നമ്പര്.5/2001/എച്ച്�. എജു./03 01-2001–

കെറിഗുലാര് വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ പരKക്ഷ	 നQRപ്പ്�, പരKക്ഷ	കേപപ്പ്ര് പരകേശാ	ധാന
എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള  കെസ്കയംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  ഡിºട്ട്യുകെQ
അവഭ്യ	ജി)  ഘാQ�8	കെണ്ന്നു�  ആയംതീന	യം  പ്രകേതീ)�  പ്രതീ2ലാ�  നല്�	ന്
പ	Qകെല്ലന്നു�  2017-18,  2018-19  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  തുQര്
ച്ച്യം	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടു�  തീന്വര്ഷിRലു�  ഇതീ�  തുQരുന്നുണ്ട�.  കേ�രള
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�	കേളജു�ളകെലാ  കെറിഗുലാര്
വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ  ഉRരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ)നര്ണ്ണയം�,  കേച	|)കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്
എന്നവയു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� 2019-20 വര്ഷിRല് 4,36,868/- രൂപ ഈ ഇനRല്
 അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� നല്�യംട്ടുണ്ട�. ഇതീ� യു.ജി.സം 8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.
ഭ്യരണ്പരവും�  അക്ക	|8�വും8	യം  ഗുണ്നലാവ	ര�  കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	യം
യു.ജി.സം �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് വവധാ 8	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നര്കേ×ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 1998  കെലാ
യു.ജി.സം  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന്  (F3-1/94(Ps)/1998  തീKയംതീ  24-12-1998)
അനുംസംരണ്8	യം പരഷ്കരണ്ങ്ങള് കേ�രളRകെലാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  1996
ജിനുംവര  1  മുതീല്  മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ)കേR	കെQ  ബ	ധാ�8	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  കേ�രള
സംര്ക്ക	ര്  ഉRരവറിക്കു�യുണ്ട	യം  (ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്(സം)  വകുപ്പ്�  ജി  ഒപ
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നമ്പര്.171/99/എച്ച്�. എജു./ 21-12-1999). ഈ ഉRരവും പ്ര�	ര� പരKക്ഷ	കേജി	ലാ�ള്
ഔകേ|)	ഗ�  ചു8തീലായുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	കെണ്ന്ന�  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കൂQ	കെതീ  ഇതീ�
കെപര്കേ2	8ന്സം�  അകൈപ്രസംല്  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ്  ഭ്യ	ഗ�  കൂQയം	ണ്�.  കേ�രള
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2001  കെലാ ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  (ജി.  ഒ.  (പ)  നമ്പര്  -  5/2001/എച്ച്�.
എജു./03 01-2001/  – ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്  വകുപ്പ്� )  കെറിഗുലാര്  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ
പരKക്ഷ	  നQRപ്പ്�,  പരKക്ഷ	കേപപ്പ്ര്  പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള
കെസ്കയംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  ഡിºട്ട്യുകെQ  അവഭ്യ	ജി)  ഘാQ�8	കെണ്ന്നു�
ആയംതീന	യം  പ്രകേതീ)� പ്രതീ2ലാ�  നല്�	ന് പ	Qകെല്ലന്നു� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.
2010 കെലാ യു.ജി.സം കെറിഗുകേലാഷിന്സംകെലാ കേ�	ഡി� ഓ2� കെപ്ര	2ണ്ല് എRക്സ്� (F3-
1/2009 dated 30.06.2010  ഖണ്ഡി�  17.0-I(VII))  പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQയു�
അനുംബന്ധി കേ�	കേളജു�ളുകെQയു� പരKക്ഷ	നQRപ്പ്�, കേ8ല്കേന	ട്ട്�, ഇന്വജികേലാഷിന്,
മൂലാ)നര്ണ്ണയം� എന്നവ അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ ഉRരവ	|R8	ണ്�.  കേ�രള സംര്ക്ക	ര്
ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്(സം) വകുപ്പ്� ജി ഒ (ആര് Q) നമ്പര്.1260/2018/എച്ച്�. എജു/ 26-
6-18 ലു� ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച് പര	8ര്ശാമുണ്ട�.

എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഉRരവ�  നമ്പര്  Acad/E1/10826/2016/9-3-17
പ്ര�	ര�  ഉRരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ)നര്ണ്ണയം�,  കേച	|)കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  കേ�	-ഓര്
ഡികേനഷിന്  എന്നവയ്ക്ക്	യം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്കു�,
അല്ല	Rവര്ക്കു�  നല്കേ�ണ്ട  പ്രതീ2ലാRകെന്റ്  നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
പരKക്ഷനQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വവധാ  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  തീകെന്നയുള്ളാ  യു.ജി.സം  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  പ്രതീ2ലാ�
നല്�	നുംള്ളാ  ഈ  ഉRരവ�  കേ8ല്  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.  2019-20
വര്ഷിRല്  ഇRരRല്  പ്രതീ2ലാ�  നല്�യംതീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

സം.ബ.വ നമ്പര്,
കെചക്ക� നമ്പര്, തീKയംതീ ശാKര്ഷി�� രൂപ റി8	ര്ക്സ്�

1 (102/4/19,
കെചക്ക� ന�.385272 30-

4-2019
616,330/-(അഡിn	ന്സം�)
കെചക്ക� ന�.829289/ 17-

10-2019
3,345/-(റിK

0029
കേന	ണ്
³	ന്

399,730 കേ�ന്ദ്രKകൃതീ മൂലാ)നര്ണ്ണയം�
(02.05.2019 മുതീല് 11.05.2019

വകെര) ബ.എസം�.സം
അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് വ|)	ര്
ത്ഥ�ളുകെQ ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്

മൂലാ)നര്ണ്ണയം�.
ആകെ� 83

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  80

ഇ�കേബഴ്സ്�കെ8ന്റ്�)

അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക	യം 410,440/-
രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�. ഇതീല്

സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
പുറിത്തുനന്നുള്ളാ ഒരു

അദ്ധ്യാ)	പ�യ്ക്ക്� നല്�യം
കേവതീന� കുറിച്ചുള്ളാ തു�

2

926/4/19,
കെചക്ക� ന�.082096/ 22-

02-2020
158,973/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

900

Bass1103, Fdqu1201, Fdqu1201
ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്

മൂലാ)നര്ണ്ണയംRന	യം കേ�രള
�	ര്ഷി� സംര്

വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� നല്�യംതീ�.

(ആകെ� 72 അദ്ധ്യാ)	പ�ര്
ക്ക	യം 127930/-

രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�)

3

163/6/19
കെചക്ക� ന�.735973/ 25-

06-2019
174,646/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

9,188
ബ എസം� സം

(C&B).കേച	|)കേപ്പ്പ്പ്ര്
തീയ്യാ	റി	ക്കല്

4

104/11/19
കെചക്ക� ന�.829348/ 14-

11-2019
147,367/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

300 Bass1103 ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്
മൂലാ)നര്ണ്ണയം�

5

109/8/19,
കെചക്ക� ന�.196731/14-08-

2019
43,938/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

26,750
കേച	|)കേപപ്പ്ര്

തീയ്യാ	റി	ക്കല്, ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്
മൂലാ)നര്ണ്ണയം�

ആകെ� 436,868 

യു.  ജി.  സം  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	യം  ഈ  ഇനRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  നല്�യം  436,868/-  രൂപയുകെQ  കെചലാവ�
ഓഡിറ്റ്ൽ നര	�രക്കുന്നു.
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നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)യു  ജി  സം  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	യം  യു.ജി.സം  സ്കK8ലുള്കെപ്പ്ട്ട്
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  പരKക്ഷ	കേജി	ലാ�ളുകെQ  നര്വ്വഹിണ്Rന�  പ്രതീ2ലാ�  നല്കുന്ന
�Kഴ്വഴിക്ക� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അവസം	നപ്പ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2)ഈ  ഇനRല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  നല്�യം  പ്രതീ2ലാ�
തീരകെ� ഈQ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-9    വ	ണ്ജി)	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|ന� -സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പദ്ധ്യാതീ വജിയംച്ച്ല്ല

ലാക്ഷ)�
വ	ണ്ജി)	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	ര്
പദ്ധ്യാതീയുകെQ പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�

i)�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�
ii)സം�സ്ഥാ	ന  കൃഷി(2	�)  വകുപ്പ്കെന്റ്  18-06-2012  കെലാ
ജി.ഒ(അര്.Q)1283/2012 നമ്പര് ഉRരവ�
iii)സം�സ്ഥാ	ന  കൃഷി(2	�)  വകുപ്പ്കെന്റ്  11-12-2014  കെലാ
ജി.ഒ(അര്.Q)2186/2014 നമ്പര് ഉRരവ�

കൈവറിസം�  വമുക്ത8	യം  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ  വന്കേതീ	തീലുള്ളാ
ഉല്പ്പ്	|നവും�  വതീരണ്വും�  പ്രധാ	ന  ലാക്ഷ)8	ക്ക  ആര�ഭ്യച്ച്  പദ്ധ്യാതീയം	ണ്�
'കെ�	കേ8ഴ്സ്)ല്  കൈ8കേക്ര	  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  ഓ2�  കൈഹി  വ	ലാº  കേക്ര	പ്സ്�  ആസം�
പര്  ന	ഷിണ്ല്  സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന്'.  (9303  ശാKര്ഷി��).  സം�സ്ഥാ	ന  കൃഷി(2	�)
വകുപ്പ്കെന്റ്  ജി.ഒ  (അര്.Q)1283/2012/18-06-2012,    ജി.ഒ  (ആര്.Q)2186/2014/11-12-
2014 എന്നK ഉRരവും�ള് പ്ര�	ര� ഈ പദ്ധ്യാതീക്ക� അ�ഗK�	രവും� ലാഭ്യച്ച്ട്ടുണ്ട�. ഇതു
പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  പ്രതീവര്ഷി�  30  ലാക്ഷ�  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ള	ണ്�
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്കേക്കണ്ടതീ�.  2012-13  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  ആര�ഭ്യച്ച്  കെപ്ര	ജിക്ട�
2017-18  വര്ഷിRല്  പൂര്Rയം	യം.  യൂ2	സ്റ്റം�  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  "Funding
Agency wise Budget, Release & Expenditure  project Level  – ” കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റു പ്ര�	ര�
ഈ ആറു വര്ഷിങ്ങളലാ	യം ആകെ� ലാഭ്യച്ച്തീ�  4.53  കേ�	Q രൂപയു�,  കെചലാവ�  4.52
കേ�	Q രൂപയു8	ണ്�. 

1)  കെപ്ര	ജിക്ട�  നQപ്പ്ലാ	ക്കയം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  -  നലാവലുള്ളാ
അവസ്ഥായു� 

കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  ഉRരവും പ്ര�	ര�  കൃഷി  വകുപ്പ്കെന്റ്യു�  ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  ആര്  8/64597/12  /20-04-13,  ആര്  8/62594/12  /13-01-15  എന്നവ
പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ഗകേവഷിണ്  കേ8ധാ	വയുകെQ  അ�ഗK�	ര�  പദ്ധ്യാതീക്ക�
ലാഭ്യച്ചു.  ഇതീന� ഭ്യരണ്പര8	യം അ�ഗK�	രവും� ലാഭ്യച്ചു.  തുQര്ന്ന� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്കു
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�Kഴിലുള്ളാ  പR�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  ഇതീകെന്റ്  പ്രവര്Rന8	ര�ഭ്യക്കു�യു�  കെചയ്തു.
Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ  വന്കേതീ	തീലുള്ളാ  ഉല്പ്പ്	|നRന	വശാ)8	യം
അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങകെള	രുക്കല്,  ഇതീന	യുള്ളാ  സ്കല്ഡി�  അസംസ്റ്റംന്
ഡു8	രുകെQ  കേവതീന�  എന്നവയം	യംരുന്നു  പ്രധാ	ന  കെചലാവും�ള്.  2ണ്ട�ഗ�
അവസം	നച്ച്കേതീ	ടുകൂQയം	ണ്�  2017-18  വര്ഷിRല്  കെപ്ര	ജിക്ട�  അവസം	നച്ച്തീ�.
കെപ്ര	ജിക്ട�  പൂര്Rയം	യം  രണ്ടു  വര്ഷി�  �ഴിയുന്നകേവളയംല്  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്
കെചQ�ളുകെQ ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് വലായംരുRല് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെപ്ര	ജിക്ട� നQപ്പ്ലാ	ക്കയം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ�ന്ദ്രങ്ങള്

2012-13 മുതീല് 2017-18
വകെരയുള്ളാ കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്

ആകെ� കെചലാവ�
(ലാക്ഷ�)

2019-20 വര്ഷി�
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച്
Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്

വ	ഴികൈതീ�ള്*

�	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പQന്നക്ക	Q� 44.25 44417

�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
8ണ്ണുR 

27.45 ഉല്പ്പ്	|ന�
അവസം	നപ്പ്ച്ചു

വ	ഴി ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി 38.75 62429

�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
ആനക്കയം�

39.96 ഉല്പ്പ്	|ന�
അവസം	നപ്പ്ച്ചു

കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് ³	ന്റ്�
ബകേയം	കെQകേ¿	ളജി &

കേ8	ള�¨ലാ	ര് ബകേയം	ളജി,
കെവള്ളാ	നക്കര

119.57 31597

എന്.എ.അര്.പ(എസം�.ആര്),
കെവള്ളാ	യംണ്

22.58 ഉല്പ്പ്	|ന�
അവസം	നപ്പ്ച്ചു

�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
പട്ട്	മ്പ 32.70 279650

കൈവറ്റ്ലാ കെനല്ലു ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�

64.76 285000

³	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി
8	കേനജ്കെ8ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�,

കെവള്ളാ	നക്കര
37.18 ഉല്പ്പ്	|ന�

അവസം	നപ്പ്ച്ചു
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 കൃഷി വ ജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, തൃശ്ശൂര് 25.43
ഉല്പ്പ്	|ന�

അവസം	നപ്പ്ച്ചു

ആകെ� 452.63 7,03,093

* ഓര്ക്കഡി�,  8റ്റു  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ള്  എന്നവയുകെQ  ഉല്പ്പ്	|ന�  വളകെര
കുറിഞ്ഞ അളവല് 8	ത്രം�. 

കേ8ല്  പട്ട്�  പ്ര�	ര�  2ണ്ട�ഗ�  പൂര്Rയം	യംകേതീ	ടുകൂQ  അഞ്ചി�
കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ  ഉല്പ്പ്	|ന�  നലാക്കു�യു�  വന്  തു�
മുതീല്മുQക്ക  തീയ്യാ	റി	ക്കയം  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്  വ2ലാ8	വും�യു�  കെചയ്തു.
കെപ്ര	ജിക്ടു  പ്ര�	ര�  30  ലാക്ഷ�  കൈതീ�ള്  പ്രതീവര്ഷി�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്കേക്കണ്ടQR�
2019-20 കെലാ �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര�   ആകെ� ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ� കെവറു� 7,03,093
എണ്ണ�  8	ത്രം�.  ആവശാ)8	യം  അQസ്ഥാ	ന  സം��ര)ങ്ങള്  ഒരുക്ക  കെപ്ര	ജിക്ടു
പൂര്Rയം	വുംന്നകേതീ	കെQ Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളുകെQ വലായം കേതീ	തീലുള്ളാ ഉല്പ്പ്	|ന�
നQത്തുവ	ന്  സം	ധാകേക്കണ്ടയംരകെക്ക  പകുതീകേയം	ള�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്
സംകേസം)	ല്പ്പ്	|ന� അവസം	നപ്പ്ക്കു�യു� ലാ	ബു�ള് 8റ്റുപലാ ആവശാ)ങ്ങള്ക്കു8	യം
ഉപകേയം	ഗച്ചു  തുQങ്ങു�യു�  കെചയ്തു.  അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  നലാവലുള്ളാ  അവസ്ഥാ
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഈ  പദ്ധ്യാതീ  ഒരു  പര	ജിയം8	കെണ്ന്നു
വലായംരുകേRണ്ടയംരക്കുന്നു.

പദ്ധ്യാതീ  പ്ര�	ര�  ആര�ഭ്യച്ച്  പR�  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  യൂണ്റ്റു�ളല്  അഞ്ചി�
എണ്ണ�  നലാവലുള്ളാ  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗച്ചുകെ�	ണ്ട�
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� കേ8	ഡില് പ്രവര്Rക്കുന്നുണ്ട�. ഇവയംല് രണ്ടു കേ�ന്ദ്രങ്ങളകെലാ
2019-20  വര്ഷികെR  ഉല്പ്പ്	|നവും�  വരവും  കെചലാവും  �ണ്ക്കു�ളു�
പരകേശാ	ധാച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

എ) വ	ഴി ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് യൂണ്റ്റ്� പ്രവര്Rന� - ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ)കേRക്ക	ള് കെചലാവുംകൂടുതീല്

സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ്യു�,  ഇന്ത)ന് �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് ��ണ്സംല്
(ഐ.സം.എ.ആര്),  ന	ഷിണ്ല്  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  8ഷിന്  (എന്.എച്ച്�.എ�)  എന്നK
ഏജിന്സം�ളുകെQയു� ധാനസംഹി	യംകേR	കെQ വവധാ ഘാട്ട്ങ്ങളലാ	യം	ണ്� Qഷി¨�ള്
ച്ച്ര്  ഉല്പ്പ്	|ന  യൂണ്റ്റ്�  ഇവകെQ  സ്ഥാ	പതീ8	യംതീ�.  കൈവറിസം�  ബ	ധാക്ക	R
Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കൈതീ�ള്  �ര്ഷി�രകേലാക്ക�  എRക്കുന്നതീന	യം  "കൈവറിസം�
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ഇന്ഡിക്സ്ങ്ങ�" യൂണ്റ്റു� ഇകേതീ	കേQ	പ്പ്� പ്രവര്Rക്കുന്നുണ്ട�. കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് ഏജിന്
സം�ളുകെQ  ധാനസംഹി	യംകേR	കെQ  സ്ഥാ	പതീ8	യം  ഈ  യൂണ്റ്റ്�
വ	ണ്ജി)	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ  ഉല്പ്പ്	|ന�  നQത്തുന്നതീ�  റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ടലൂകെQയം	ണ്�  (ശാKര്ഷി��-6352).  ഈ  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  2019-20  വര്ഷികെR
പ്രവര്Rന�  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ)കേRക്ക	ള്  കെചലാവുംകൂടുന്നതീ	യം
�	ണുന്നുണ്ട�. 

എ-1)  2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷിRല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളു�
അതീകെന്റ് മൂലാ)വും�

ക്ര8
നമ്പര് ഇന�

എണ്ണ�
(യൂകെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്ക�

രജിസ്റ്റംര്, കേപജി� നമ്പര്
45-99)

യൂണ്റ്റ്�
വലാ

മൂലാ)�
(₹)

1   ആറ്റുകേനന്ത്രന് 4716 30 141,480

2   ബഗ� എബ	�ഗ 3433 30 102,990

3   കെചങ്ങ	ലാകേക്ക	Qന് 75 35 2,625

4   ഗ്രി	ന്ഡ്കൈനന് 19169 15 287,535

5 Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് �|ള 1165 30 34,950

6   8കേഞ്ചിര കേനന്ത്രന് 954 25 23,850

7 8കേന്റ്	ള 4089 35 143,115

8 കെനടുകേനന്ത്രന് 37 25 925

9 കേനന്ത്രന് 24716 25 617,900

10 ഞാ	ലാപ്പൂവന് 399 30 11,970

11 പൂവന് 2539 30 76,170

12 കേപ	പ്പ്ലു 465 30 13,950

13 കെയംന്ഗ	�ബ 405 20 8,100

14 സം	ന്സംബ	ര് 267 30 8,010

ആകെ� 62,429 14,73,570
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എ-2)  2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെചലാവും�ള്

i) Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� പ്രവര്Rന�- സ്കല്ഡി� അസംസ്റ്റംന്റ്�, സ്കല്ഡി�
കേലാബര്, എന്നവര്ക്ക� നല്�യം കേവതീന� (ഓഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന് 7/22-
10-2020 ന� ലാഭ്യ)8	യം 8റുപQ പ്ര�	രമുള്ളാ തു�)

11,68,600

ii)  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  ലാ	ബ�,  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ  ഉല്പ്പ്	|ന�  എന്നവയ്ക്ക്	യം
വനകേയം	ഗച്ച് സ്ഥാര�കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്, കെചലാവ�

വനകേയം	ഗച്ച് സ്ഥാര�കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ എണ്ണ� (Q.സം
ലാ	ബ� വൃRയം	ക്കല്, റിK കേപ	ട്ട്�ഗ�, ഹി	ര്

ഡിന�ഗ�,തുQങ്ങ വല്പ്പ്നവകെരയുള്ളാ വവധാ ഘാട്ട്ങ്ങള് -
ഡി.എ�.എസം� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�)

3.5 കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്
പ്രതീ |ന� -

(ഡി.എ�.എസം�
രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�)

2019-20 വര്ഷിRല് സ്ഥാര കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� നല്
�യം ആകെ� കേവതീന�

1,41,57,991

സ്ഥാര കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ ആകെ� എണ്ണ� 41

ഒരു കെതീ	ഴിലാ	ളക്ക� ഒരുവര്ഷി� നല്�യം കേവതീന� 1,41,57,991 / 41 =
3,45,317

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ�, Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളുകെQ ഉല്
പ്പ്	|ന� എന്നവയ്ക്ക്	യം വനകേയം	ഗച്ച് സ്ഥാര�കെതീ	ഴിലാ	ള

ഇനRകെലാ കെചലാവ�

3.5 X 3,45,317 =
12,08,609

ഹി	ര്ഡിന�ഗന�  കേശാഷി�  വല്പ്പ്നവകെരയുള്ളാ  ഘാട്ട്ങ്ങളല്
സ്ഥാര�കെതീ	ഴിലാ	ള�കെള  ഉപകേയം	ഗച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  കേജി	ലാ�ള്  കേസ്റ്റംഷിന്
കേജി	ലായു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്തീ	കെണ്ന്നു�,  കൂQ	കെതീ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടല്
(ആര്.എ2�)  നന്നുള്ളാ  വരു8	ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  കൈ�8	റുന്നുകെണ്ടന്നു�,
ആയംതീന	ല്  12,08,609/-  രൂപ  ആര്.  എ2�  പ്രവര്RനRകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം
�ണ്ക്ക	ക്ക	ന് സം	ധാക്കകെല്ലന്ന� ഓഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന് 7/22-10-2020 ന� ലാഭ്യ)8	യം
8റുപQയംല്  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�  യുക്തപര8ല്ല.  ഇവകെQ
ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ  വല്പ്പ്നയംല്  നന്നുള്ളാ
വരവും�ള്  പൂര്ണ്ണ8	യു�  ആര്.എ2ല്  തീകെന്നയം	ണ്�  വരവുംകെവയ്ക്കുന്നതീ�.
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അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  ഇതീകെന്റ്  ഉല്പ്പ്	|ന�  കെതീ	ട്ട്�  വപണ്ന�  വകെരയുള്ളാ  എല്ല	
കെചലാവും�ളു�  ഇതീലുള്കെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ  �ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്
ഇതീന	യം കേന	ണ്³	നല് നന്നു� ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന 8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	നRകെന്റ് മൂലാ)വും�
പ്രവര്Rനകെചലാവകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	ണ്�.  ഇRരRല്  ഇതീകെന്റ്  പ്രവര്Rനവും8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  കെചലാവും�ള്  എല്ല	�  തീകെന്ന  ഉള്കെപ്പ്ടുRയം	ല്  8	ത്രംകേ8  യൂണ്റ്റ്�
സം	മ്പR�  സുസ്ഥാര8	കേണ്	  എന്നു  പരകേശാ	ധാക്ക	ന്  സം	ധാക്കു�യുള്ളു.
�	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട� നQRപ്പു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
പുതുക്കയം  8	ര്ഗ്ഗകേരഖ  പ്ര�	രമുള്ളാ  (ആര്4/64831/17/31-03-2018)
ലാക്ഷ)ങ്ങളകെലാ	ന്ന�  തീന്�	ലാല്  നന്ന�  ലാ	ഭ്യ�ര8	യം  പ്രവര്Rക്ക	ന്  പറ്റ്യം“

വ)	വസം	യം�	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ  പ്രവര്Rനങ്ങള്  നQത്തു�  വഴി  സംര്ക്ക	രല്
നന്നുമുള്ളാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ആശ്രീയംതീn� �ഴിയുന്നത്രം കുറിയ്ക്കു�  എന്നതീ	ണ്�” .
എന്ന	ല്  ഇവകെQ  ആര്.  എ2�  പ്രവര്RനRന�  കേന	ണ്³	നകെനയം	ണ്�
ആശ്രീയംച്ച്രക്കുന്നതീ�.  കേന	ണ്³	ന്  8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	നകെR  ഇRരRല്
ആശ്രീയംക്കുകേമ്പ	ള്  ഈ  ഇനRല്  കേ�ന്ദ്ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  2019-20  ല്
കൈ�8	റിയം  തു�  86,930/-രൂപയം	ണ്�  (റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  വരവ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� P	ന്സ്ഫര് കെചയ്തിതീ�).

iii) Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� ഇലാക്ട്രിസ്റ്റം ച	ര്ജ്ജി�

�ണ്സംº8ര് നമ്പര് ഇലാക്ട്രിസ്റ്റം ച	ര്ജ്ജി�(2019-20)

19717(Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ�) 1,12,576

5261(Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ�, ഓ2Kസം� എന്നവ
ഒന്നച്ച്� 2,26,978)

2,26,978/2 = 1,13,489

ആകെ� 2,26,065

 iv)  കൈവറ്റ്ലാ കെനല്ലുഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല് നന്നു� വ	ങ്ങയം ഹി	ര്ഡിന് കെചയ്യാ	R
Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് വ	ഴികൈതീ�ളുകെQ എണ്ണ�, കെചലാവ�

വ	ഴികൈതീ�ളുകെQ എണ്ണ� കെചലാവ�

27,000 2,16,000
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ഇതീല് നന്നു� ഉല്പ്പ്	|ക്കകെപ്പ്ട്ട് കൈതീ�ള് വല്പ്പ്ന നQR തു� തീരകെ�
ലാഭ്യച്ച്തീ	യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന്  7/22-10-2020  ന�  ലാഭ്യ)8	യം  8റുപQയംല്
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ�ന്ദ്രRല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ)�  മുഴുവന	യു�  വരവുംഭ്യ	ഗR�  ഉള്കെപ്പ്ടുRയംതീന	ല്  ഈ
ഇനRല് വന്ന കെചലാവും� ഈ �ണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	യംട്ടുണ്ട�.

ആകെ� കെചലാവ�

I + ii + iii + iv(11,68,600 + 12,08,609 + 2,26,065 + 2,16,000)
28,19,27
4

എ-3) വ)തീ)	സം�

ഉല്പ്പ്ന്നRകെന്റ് ആകെ� മൂലാ)� ആകെ� കെചലാവ� വ)തീ)	സം�

14,73,570 28,19,274 13,45,704

കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ളല് Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് പ്രവര്RനRന	വശാ)8	യം
ര	സംവസ്തുക്കളുകെQ  കെചലാവും�കേള	  ഹി	ര്ഡിനങ്ങ�  കെതീ	ട്ട്�  വല്പ്പ്ന  വകെരയുള്ളാ
വവധാ ഘാട്ട്ങ്ങളല് ആവശാ)8	യം വരുന്ന കെവള്ളാ�,  വള�,  കൈതീ�ള് നറിയ്ക്ക്	നുംള്ളാ
�വറു�ള് തുQങ്ങയം ഭ്യ�തീ�സം�വധാ	നങ്ങള്ക്ക	വശാ)8	യം വരുന്ന കെചലാവും�കേള	 
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.  ഉല്പ്പ്	|മൂലാ)കേRക്ക	ള്  പ്രവര്Rനകെച്ച്ലാവ�  ഗണ്)8	യം
വര്ദ്ധ്യാക്കുന്നതീ�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.  അല്ല	Rപക്ഷ�  സം8Kപഭ്യ	വയംല്
തീകെന്ന  8റ്റ്�  അഞ്ചി�  യൂണ്റ്റു�കെള  കേപ	കെലാ  ഈ  യൂണ്റ്റു�  സം	മ്പR�
�	രണ്ങ്ങള	ല് നശ്ചലാ8	കേയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.

ബ) കെനല്ലുഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് യൂണ്റ്റ്� പ്രവര്Rന� 8	തൃ�	പര�

സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്യു�  ഐ.സം.എ.ആര്,  എന്.എച്ച്�.എ�  എന്നK
ഏജിന്സം�ളുകെQയു�  ധാനസംഹി	യംകേR	കെQയം	ണ്�  കൈവറിസം�  ഇന്ഡിക്സ്ങ്ങ�
സം�വധാ	ന�  ഉള്കെപ്പ്കെQയുള്ളാ  ഈ  യൂനറ്റു�  സ്ഥാ	പതീ8	യംതീ�.
വ	ണ്ജി)	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ  ഉല്പ്പ്	|ന�  നQത്തുന്നതീ�  ആര്  എ2�  കേ8	ഡില്
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തീകെന്നയം	ണ്�(6156).  ഈ  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  2019-20  വര്ഷികെR  ഉല്പ	|നമൂലാ)വും�
ഉല്പ	|ന കെചലാവും� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

ബ-1)  2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷിRല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ച്ച് Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളു�
അതീകെന്റ് മൂലാ)വും�

ക്ര8
നമ്പര്

ഇന� ഹി	ര്ഡിന്
കെചയ്യാ	Rതീ�

കൈപ്ര8റി
ഹി	ര്ഡിന്
കെചയ്തിതീ�

കെസംക്കന്ഡിറി
ഹി	ര്ഡിന്
കെചയ്തിതീ�

മൂലാ)�

1   കേനന്ത്രന് 1,36,720
@11.5

77,815 @15 49,937@25 39,87,930

2   8കേന്റ്	ള 250@20 2625@25 5423@35 2,60,430

3 കെചങ്ങ	ലാ
കേക്ക	Qന്

4058@35 142,030

5 കേറി	ബസ്റ്റം 252 @12.5 3753@20 78,210

5 8റ്റുള്ളാവ 2273@30 68,190

ആകെ� 1,37,222 80,440 65,444 45,36,790

ബ-2)  2019-20  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കെചQ�ളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കെചലാവും�ള� 

8നുംഷി)	ധാn	ന�(Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  ലാ	ബ�  പ്രവര്Rന�-  സ്കല്ഡി�
അസംസ്റ്റംന്ഡി�,  സ്കല്ഡി�  കേലാബര്,  എന്നവര്ക്ക�  നല്�യം
കേവതീന�,  റിK  കേപ	ട്ട്�ഗ�,  ഹി	ര്ഡിന�ഗ�,തുQങ്ങ വല്പ്പ്നവകെരയുള്ളാ
വവധാ ഘാട്ട്ങ്ങള് ഉള്കെപ്പ്കെQ

25,82,950

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബ� ഇലാക്ട്രിസ്റ്റം ച	ര്ജ്ജി� 3,29,152

ഇതു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഇതീര കെചലാവും�ള് 8,75,571

ആകെ� 37,87,673

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  90

ബ-3) വ)തീ)	സം�

ആകെ� മൂലാ)� ആകെ� കെചലാവ� വ)തീ)	സം�

45,36,790 37,87,673 7,49,117

കേ8ല്�ണ്ക്കു�ള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  ഈ  സ്ഥാ	പനRന�
സംnയം�പര)പ്തം8	യംരKതീയംല്  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
പ്രവര്Rനങ്ങള്  നര്വഹിക്ക	ന്  സം	ധാക്കുന്നുണ്ട�.  ഇതീ�  8	തൃ�	പര8	ണ്�.

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് ലാ	ബു� ഹി	ര്ഡിന�ഗ� യൂനറ്റു�

2) Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് യൂണ്റ്റു�ളുകെQ പ്ര	ധാ	ന)�

വവധാ  നQKല്വസ്തുക്കളുകെQയു�  ഓര്ക്കഡി�  കേപ	ലുള്ളാ
അലാങ്കി	രകെച്ച്Q�ളുകെQയു�  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കൈതീ�ള്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു�
ആയംതീ�  ന	88	ത്രം8	ണ്�.  കൈവറിസം�  വമുക്ത  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈR
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ഉല്പ്പ്	|ന8	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് കൂടുതീലു� നQക്കുന്നതീ�. �	ര്ഷി� കേ8ഖലാക്ക�
കൂടുതീല്  ആവശാ)8	യം  വരുന്നതു�  ഇതുതീകെന്നയം	ണ്�.  കേ�രള  ഇക്കകേണ്	8ക്സ്�  &
സ്റ്റം	റ്റ്റ്റ്ക്സ്� വകുപ്പ്കെന്റ് 2018-19 �ണ്ക്കു�ള് പ്ര�	ര� കേ�രളRല് 1,09,111  കെഹിക്ടര്
ഭൂ8യംല്  വ	ഴിക്കൃഷി  നQത്തുന്നുണ്ട�.  ഒരു  കെഹിക്ടര്  ഭൂ8യംല്  ശാര	ശാര  2500
വ	ഴി�ള	ണ്� കൃഷികെചയ്യാ	ന് സം	ധാക്കുന്നതീ� (ഓഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന് നമ്പര് 4 നുംള്ളാ
8റുപQ).  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  ഈ  ആവശാ)�തീ  നറികേവറ്റുവ	ന്  27 കേ�	Qകേയം	ള�
വ	ഴികൈR�ള്  ആവശാ)വും8	ണ്�.  കൈവറിസം�  വമുക്ത8	യം  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്
വ	ഴികൈR�ള	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്നകെതീന്ന
വസ്തുതീകൂQ  പരഗണ്ക്കുകേമ്പ	ള്  നലാവലുള്ളാ  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  യൂണ്റ്റു�കെളങ്കിലു�
വജിയം�ര8	യം  നലാനര്Rകെ�	ണ്ടുകേപ	കേവണ്ടതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
ഉRരവ	|R8	ണ്�. 

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  4.52  കേ�	Q  രൂപ  കെചലാവഴിച്ചുള്ളാ  ഒരു  പദ്ധ്യാതീ  അതീകെന്റ്  ഭ്യ�തീ�ലാക്ഷ)�
നറികേവറ്റ്	കെതീ  കേപ	യംതീ�  എന്തുകെ�	ണ്ട	കെണ്ന്നു�,  ഇത്രംയു�  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�
Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്കുള്ളാ  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്  ആര്ജ്ജിച്ച്
പകുതീകേയം	ള�  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  ഉല്പ്പ്	|ന�  നര്R  അQച്ചുപൂകേട്ട്ണ്ടവന്നതീ�
എന്തുകെ�	ണ്ട	കെണ്ന്നു�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.

2)  ഇRരRലുള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്ക്ക�  ധാനസംഹി	യം�  ലാഭ്യക്കുകേമ്പ	ള്  അതീ�  കെചറു
തു��ള	ക്ക ഒരുപ	ടു കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക� പകുത്തു നല്കുന്നതീനും പ�ര� ഒകേന്ന	 രകേണ്ട	
കേസ്റ്റംഷിനും�ളല് 8	ത്രം8	ക്ക ഇതീ� ചുരുക്ക അവകെയം വപുലാ8	യം സം	കേങ്കിതീ�വ|)	
കേ�ന്ദ്രങ്ങള	യം വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.

3)  കേ�രളRല്  പ്രതീവര്ഷി�  വലായം  അളവല്  വ	ഴികൈR�ള്  ആവശാ)8	യം
വരുന്നുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  Qഷി¨�ള്ച്ച്ര്  കൈതീ�ളുകെQ  ഉല്പ്പ്	|നവും�
വപണ്നവും�  ഗണ്)8	യം  അളവല് വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്കു�യു�  കൃഷി  വകുപ്പു8	യം  കേചര്ന്ന�
വപണ്ന സം	ദ്ധ്യാ)തീ �കെണ്ടത്തു�യു� കെചയ്തി	ല് നലാവലുള്ളാ യൂണ്റ്റു�ള്ക്ക� 8�ച്ച്
പ്രവര്Rന� �	ഴ്ചകെവയ്ക്ക്	ന് സം	ധാക്കുന്നതീ	ണ്�.

4)  നലാവലുള്ളാ  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങളു�  8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	നവും�  പര8	വധാ
ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുR  ഉല്പ്പ്	|ന�  വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്ക	നുംള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്
ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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5)  ഉല്പ്പ്	|നമൂലാ)�  കെചലാവകേനക്ക	ള്  കൂQയം	ല്  8	ത്രംകേ8  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
പദ്ധ്യാതീയംല്  പ്രവര്Rക്കുന്ന  യൂണ്റ്റു�ള്ക്ക�  സം	മ്പR�  സുസ്ഥാരതീ
കൈ�വരു�യുള്ളു. ആയംതീനുംള്ളാ ശ്രീ8ങ്ങള് അQയംന്തര8	യം നQകേRണ്ടതീ	ണ്�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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1-3-10 �	ര്ഷി�	നുംബന്ധി കെചലാവും�ളു� ആഭ്യ)ന്തര വരു8	നവും�

ലാക്ഷ)�
�	ര്ഷി�	നുംബന്ധി  കെചലാവും�ളു�  ആഭ്യ)ന്തര  വരു8	നവും�
തീമ്മിലുള്ളാ തീ	രതീ8)പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി�
i) �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�
ii)  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ
8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  �	ര്ഷികേ�	ല്പ്പ്	|ന  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വരവുംകെചലാവും�ള്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  വരവല്  അധാ�രച്ചുള്ളാ
കെചലാവകെന്റ്  കേതീ	തീ�  ഗണ്)8	യം  വര്ദ്ധ്യാക്കുന്നുണ്ട�.  8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	ന�  ഉറിപ്പ്	ക്ക	നും�
2ലാപ്ര|8	യം  രKതീയംല്  വനകേയം	ഗക്കുവ	നുംമുള്ളാ  ശാ	സ്ത്രKയം8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്
ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീകെന്റ്  ആവശാ)�തീകെയം  പറ്റ്  2018-19 കെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
ഖണ്ഡി�  1-3-5  ല്  പര	8ര്ശാച്ച്രുന്നുകെവങ്കിലു�  ആയംതീകേ�ല്  2ലാപ്ര|8	യം
നQപQ�ള്  ന	ളതുവകെര  സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  �ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു  വര്ഷിങ്ങളകെലാ
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1) ആഭ്യ)ന്തര വരവ�

വരവ�

വര്ഷി� 2	� വരവും�ള്(യൂനകേവഴ്സ്റ്റ്
കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട്)     (കേ�	Qയംല്)

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട�
വരവും�ള്

(കേ�	Qയംല്)

ആകെ�
(കേ�	Qയംല്)

2017-18 8.59 37.71 46.30
2018-19 9.70 35.80 45.50
2019-20 7.49 28.61 36.10

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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കെചലാവ� 

വര്ഷി�

142/141 ശാKര്ഷി�ങ്ങളല്
(സ്ഥാര- തീ	ല്ക്ക	ലാ�

കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്)     വന്ന കെചലാവ�
(കേ�	Qയംല്)

റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട� കെചലാവും�ള്

(കേ�	Qയംല്)
ആകെ�

2017-18 32.09 23.28 55.37
2018-19 37.65 26.98 64.63
2019-20 36.45 25.82 62.27

വരവുംകെചലാവും�ള് തീമ്മിലുള്ളാ വ)തീ)	സം�

വര്ഷി�
വരവ�     

(കേ�	Qയംല്)
കെചലാവ�

(കേ�	Qയംല്)
വ)തീ)	സം�

(കേ�	Qയംല്)
2017-18 46.30 55.37 09.07
2018-19 45.50 64.63 19.13
2019-20 36.10 62.27 26.17

2017-18 ല്  �	ര്ഷികേ�	ല്പ്പ്	|നപ്രവര്Rനങ്ങളകെലാ  വരവല്
അധാ�രച്ചുള്ളാ  കെചലാവ�  09.06  കേ�	Q  രൂപയം	യംരുകെന്നങ്കില്  2019-20 കെലാ
�ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  ആയംതീ�  26.17  കേ�	Q  രൂപയം	ണ്�.  പ്രതീവര്ഷി�
കൂQകെ�	ണ്ടരക്കുന്ന  ഈ  അന്തര�  കുറിയ്ക്ക്	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാRല് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2) റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളല് നന്നുള്ളാ വരു8	നRകെന്റ് കേതീ	തീ� കുറിയുന്നു.

�	ര്ഷി�സംമൂഹിRന	വശാ)8	യം നQKല് വസ്തുക്കളുകെQ ഉല്പ്പ്	|ന-വതീരണ്
പ്രക്രയംയംല് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള് വളകെര പ്രധാ	നകെപ്പ്ട്ട് പങ്കി� വഹിക്കുന്നുണ്ട�.
എന്ന	ല്  �ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  വരവും  കെചലാവും  �ണ്ക്കു�ള്
പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് അവയംകെലാ വരു8	ന� കുറിഞ്ഞുവരുന്നതീ	യം �	ണുന്നു. 8	ര്
ഗ്ഗകേരഖ പ്ര�	ര� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ള് “commercially viable and sustainable, to
reduce  dependence  on  Govt./Non-Plan  grants  ” എന്നK  ലാക്ഷ)ങ്ങള്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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നര്വ്വഹികേക്കണ്ടതുകൂQയുണ്ട�.  എന്ന	ല്  നലാവകെലാ  സം	മ്പR�  സ്ഥാതീ
ആശാങ്കികെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ	ണ്�.

വര്ഷി�
വരവ�     

(കേ�	Qയംല്)
കെചലാവ�

(കേ�	Qയംല്)
വ)തീ)	സം�

(കേ�	Qയംല്)
2017-18 37.71 23.28 14.43
2018-19 35.80 26.98 08.82
2019-20 28.61 25.82 02.79

2017-18  വര്ഷിRല് റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളുകെQ കെചലാവ� �ഴിച്ചുള്ളാ നKക്കയംരപ്പ്�
14.43 കേ�	Q രൂപയം	യംരുകെന്നങ്കില് 2019-20 വര്ഷി� ഇതീ� കെവറു� 02.79 കേ�	Q രൂപ
8	ത്രം8	ണ്�.  സം	മ്പR�  സുസ്ഥാര8	യംരകേക്കണ്ട  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ളുകെQ
വരു8	നRകെന്റ് കേതീ	തീ� പ്രതീവര്ഷി� കുറിഞ്ഞുവരുന്നതീ� ആകേര	ഗ)�ര8ല്ല.

3)  കൃഷിഓ2Kസു�ളുകെQ  ആവശാ)	നുംസംരണ്�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന/  സം�ഭ്യരക്കുന്ന
വR�-  നQKല്  വസ്തുക്കള്  യംഥാ	സം8യംR�  ഏകെറ്റ്ടുക്ക	Rതു  മൂലാമുണ്ട	വുംന്ന
നഷ്ടംങ്ങള്

കൃഷിഓ2Kസു�ളുകെQ  ആവശാ)	നുംസംരണ്�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന/സം�ഭ്യരക്കുന്ന
വR�-  നQKല്  വസ്തുക്കള്  യംഥാ	സം8യംR�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വര്  ഏകെറ്റ്ടുക്ക	Rതുമൂലാ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  സം	മ്പR�  നഷ്ടം�  സം�ഭ്യവക്കുന്നുണ്ട�.  ഉ|	ഹിരണ്8	യം
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട� മുകേഖന സംKഡി� കെQകേ¿	ളജി  യൂണ്റ്റു നQത്തുന്ന കെനല്വത്തു
സം�ഭ്യരണ്Rല് തീന്വര്ഷിമുണ്ട	യം നഷ്ടം� ചുവകെQ വവരക്കുന്നു.

2018-19  വര്ഷി�  റി	ബ  വളകെവടുപ്പ്ല്  കേശാഖരച്ച്  കെനല്വRല്  54636.5
�കേലാ	 ഗ്രി	� ബKജി	ങ്കുരണ്കേശാഷി നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തീകെന തുQര്ന്ന�  Non- germinated seed
കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക�  8	റ്റു�യുണ്ട	യം.  ഇതീല്  53798  �.ഗ്രി	�  സംn�	ര)  8ല്ലു�ള്ക്ക�
സം	ധാ	രണ് കെനല്ലകെന്റ് വലായ്ക്ക്� വല്പന നQRയംതീ	യു� �	ണുന്നു. കൃഷി വകുപ്പ്ല്
നന്നുള്ളാ  ആവശാ)	ര്ത്ഥ�  മുന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ  വല്പനയുകെQ  അQസ്ഥാ	നRല്
കൂടുതീല്  വലായ്ക്ക്�  (�.ഗ്രി	8ന�  31  രൂപ  നരക്കല്)  സം�ഭ്യരക്കുന്ന  കെനല്വR�,
സം	ധാ	രണ്  കെനല്ലകെന്റ്  വലായ്ക്ക്�  (�.ഗ്രി	8ന�  26.95  രൂപ  നരക്കല്)  വറ്റ്തുമൂലാ�
217,882/-  രൂപ  (53798*4.05)യുകെQ സം	മ്പR� നഷ്ടം� സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�,  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  ധാനസംഹി	യം�
ലാഭ്യക്കുന്ന പദ്ധ്യാതീ�ളല് കേ�രള വത്തു വ�സംന അകേതീ	റിറ്റ്യംല് നന്നു 8	ത്രംകേ8
വത്തു�ള്  വ	ങ്ങ	വൂ  എന്ന  �	ര്ഷി�  വ�സംന,  �ര്ഷി�  കേക്ഷ8  വകുപ്പ്�
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ഡിയംറിക്ടറുകെQ  07-08-2019-കെലാ  Q.എ.(3)20652/19  നമ്പര്  �Rകെലാ  നര്കേ×ശാ
പ്ര�	ര�,  കൃഷിഭ്യവനും�ള്  വത്തുവ�സംന  അകേതീ	റിറ്റ്യംല്  നന്ന�  വR�
വ	ങ്ങയംതീന	ലാ	ണ്�  വത്തുവല്പനയംല്  ഇQവുംണ്ട	യംകെതീന്നു�,  അതുമൂലാ8	ണ്�
വR�  കേസ്റ്റം	ക്കലാവകേശാഷിക്കുവ	നും�  അവയുകെQ  ഗുണ്കേ8�  ന ഷ്ടംകെപ്പ്ടുവ	നും�
ഇQയം	യംകെതീന്നു� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�. ഈ സം	ഹിചര)Rലാ	ണ്� ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  ഉRരവകെന്റ്  അQസ്ഥാ	നRല്  സം�ഭ്യരണ്വലാകേയംക്ക	ള്  കുറിഞ്ഞ
വലായംല്  ഗുണ്കേ8�  ന ഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്  വR�  വല്ക്ക	നQയം	യംതീ�  എന്നു�
വശാ|8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.

കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച്  സം	ഹിചര)ങ്ങള്  ന8Rമുണ്ട	കുന്ന  നഷ്ടംങ്ങള്
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  രKതീയംല്  പ്രവര്Rക്കുന്ന  ഉല്പ്പ്	|ന  സം�ഭ്യരണ്
യൂനറ്റു�ളുകെQ  സുസ്ഥാര  നലാനല്പ്പ്�  അപ�QRലാ	ക്കകേയംക്ക	�.  ആയംതീന	ല്
മുന്കൂട്ട്  സം�ഭ്യരക്കുന്ന  വത്തുകേശാഖര�,  കൃഷിവകുപ്പ്ല്  നന്നുള്ളാ  വ)ക്ത8	യം
ഇന്ഡിന്റ്�  പ്ര�	ര�  കൃഷിഭ്യവനും�ള്ക്കുതീകെന്ന  നല്കുന്നതീന�  പ്രകേതീ)��
ശ്രീദ്ധ്യാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഇന്ഡിന്റ്�  പ്ര�	ര�  മുന്കൂട്ട്  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്  കെനല്വR�
കൃഷിഭ്യവനും�ള്  സംnK�രക്കുന്നകെല്ലങ്കില്  അതുമൂലാമുണ്ട	കുന്ന  നഷ്ടംRന�  അവര്
തീകെന്ന  ഉRരവ	|�ള	യംരക്കു�  എന്ന  വ)വസ്ഥാ  കൂQ  ഇന്ഡിന്റ്�  സംnK�രണ്
സം8യംR� ഉള്കെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	ണ്�.  ഭ്യ	വയംല് ഇRര�  �	ര)ങ്ങളല് പ്രകേതീ)��
ശ്രീദ്ധ്യാകേക്കണ്ടതു�  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  രKതീയംലുള്ളാ  നഷ്ടംങ്ങള്  ഒഴിവ	ക്ക	ന്
ശ്രീ8കേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കെചലാവും�ള്  ഗണ്)8	യം  വര്ദ്ധ്യാക്കുകേമ്പ	ള്
അതീന	നുംപ	തീ�8	യം ആഭ്യ)ന്തര വരവലു� വര്ദ്ധ്യാനവുംണ്ട	വ	നുംള്ളാ പദ്ധ്യാതീ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീലാRല് ആവഷ്കരച്ച്� നQപ്പ്ലാ	ക്കു�.

2)  8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	ന�  ഉറിപ്പ്ക്ക	നും�  അതീ�  2ലാപ്ര|8	യം  രKതീയംല്
വനകേയം	ഗക്കുവ	നും�, ശാ	സ്ത്രKയം8	യം 8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള് ആവഷ്കരക്കു�.

3)  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു�ള്  സം	മ്പR�8	യം  സുസ്ഥാര8	കെണ്ന്ന�  ഉറിപ്പ്ക്കു�.
ആയംതീന	വശാ)8	യം  ഇQകെപQലു�ളു�  കേ8	ണ്റ്റ്റി�ഗു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
ഭ്യ	ഗത്തുനന്നു� ഉണ്ട	കേവണ്ടതു8	ണ്�.
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1-3-11    കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെQ നQRപ്പ്� -  പദ്ധ്യാതീലാക്ഷ)ങ്ങള്
സം8യംബന്ധിതീ8	യം കൈ�വരക്കുന്നല്ല

ലാക്ഷ)�
കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെQ  നQRപ്പ്�  -  കെപ്ര	ജിക്ടു�  ലാക്ഷ)ങ്ങള്
സം8യംബന്ധിതീ8	യം  കൈ�വരക്കുന്നുകേണ്ട	  എന്നുള്ളാ
പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  നയം8�
ii) ധാനസംഹി	യം� നല്കുന്ന ഏജിന്സം�ളുകെQ 8	ര്ഗ്ഗ കേരഖ�ള്

കേ|ശാKയം  തീലാRകേലാ	  സം�സ്ഥാ	ന  തീലാRകേലാ	  ബ �ഹിR	യം  പ്രഖ)	പതീ
ലാക്ഷ)കേR	കെQ സംര്ക്ക	രു�ളു� വവധാ സംര്ക്ക	ര് ഏജിന്സം�ളു�  ആവഷ്ക്കരക്കുന്ന
പലാ  പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQയു�  നര്വഹിണ്വും�  അതീന	യുള്ളാ  ധാനസംഹി	യംവും�
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ലാഭ്യക്ക	റുണ്ട�. ഇRരRല് ബ	ഹി) ഏജിന്സംയുകെQ
2ണ്ട�  ഉപകേയം	ഗച്ചു  നQത്തുന്ന  കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല്,  വശാഷി)	  ഗകേവഷികേണ്തീര
കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല്,  പലാതു�  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  ലാക്ഷ)�  �	ണ്	റില്ല.  ഇതീ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  തീലാRല്  എന്നതീലുപര  2ണ്ട�ഗ�  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്
പ്രഖ)	പതീ  പദ്ധ്യാതീലാക്ഷ)കെRRകെന്നയം	ണ്�  പ്രതീകൂലാ8	യം  ബ	ധാക്കുന്നതീ�.
�	ര്ഷി�സ്ഥാ	പന� എന്ന നലായംല് കേ�ന്ദ്ര-സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രു�ളുകെQ ബൃഹി|�
ലാക്ഷ)ങ്ങകേള	കെQയുള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്  വജിയംRകെലാRകേക്കണ്ട  ബ	ദ്ധ്യാ)തീ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കുണ്ട�.  ആയംതീന	ല്  ഇRര�  ഗകേവഷികേണ്തീര  പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ
പര	ജിയം�  കെപ	തുസംമൂഹിRകെന്റ് തീകെന്ന നഷ്ടം8	യം  8	ത്രംകെ8  വലായംരുR	ന	കൂ.
വവധാ  ഏജിന്സം�ളല്  നന്ന�  ധാനസംഹി	യം�  ലാഭ്യക്കു�യു�  എന്ന	ല്
പദ്ധ്യാതീലാക്ഷ)ങ്ങള്  നKണ്ടുകേപ	കുന്നതു8	യം  ഏതീ	നും�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളുകെQ
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

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

നQKല് വസ്തു�ളുകെQ ഇറിക്കു8തീ  ആസൂത്രംണ്Rകെന്റ് അഭ്യ	വ� �	രണ്� പദ്ധ്യാതീ–

പ്രവര്Rനങ്ങള് ഇഴിഞ്ഞു നKങ്ങുന്നു

കെപ്ര	ജിക്ട� Import of Planting Materials RARS Ambalavayal 

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം സം�സ്ഥാ	ന കേഹി	ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് 8ഷിന്
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പദ്ധ്യാതീയുകെQ വശാ|8	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� (DPR) പ്ര�	ര� വവധാ നQKല് വസ്തുക്കള്
അകേ8രക്ക,  ഇü	കേയംല്,  തീ	യംലാന്റ്�,  ബ്രാസംKല്,  ഫ്രാ	ന്സം�,  കെനതീര്ലാന്റ്�  എന്നK
ര	ജി)ങ്ങളല് നന്ന� ഇറിക്കു8തീ കെചയ്യു�യു� നരKക്ഷണ് പരKക്ഷണ്ങ്ങള്ക്ക� കേശാഷി�
ആവശാ)8	യം  ഇനങ്ങള്  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRല് തീകെന്ന  ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്�  വതീരണ്�
കെചയ്യു�യു�,  ആയംതുവഴി  |Kര്ഘാ�	ലാ	Qസ്ഥാ	നRല്  ഗ്രി	8Kണ്  സ്ത്രK�ളുകെQയു�
യുവ	ക്കളുകെQയു�  ജിKവകേതീ	പ	ധാ  വര്ദ്ധ്യാനവും�  പദ്ധ്യാതീയംല്  ലാക്ഷ)8ടുന്നു.  കേസ്റ്റംറ്റ്�
കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് 8ഷിന് ഡിയംറിക്ടറുകെQ 31-01-2018-കെലാ 95/SHM/17 നമ്പര് ഉRരവ�
പ്ര�	ര�  ഒരു  കേ�	Q  രൂപയുകെQ  പദ്ധ്യാതീയ്ക്ക്�  സം	കേങ്കിതീ�  ഭ്യരണ്	നും8തീ�ള്
ലാഭ്യക്കു�യു�  ധാനസംഹി	യംRകെന്റ്  ആ|)  ഗ ഡുവ	യം  50  ലാക്ഷ�  രൂപ  2ണ്ട�ഗ�
ഏജിന്സം സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� കൈ�8	റു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. പദ്ധ്യാതീയുകെQ ഭ്യ	ഗ8	യം
വവധാ ഉപ�രണ്ങ്ങള് (ലാ	8ന	ര്,  എയംര്കേP	,  കേഹി	ട്ട്� എയംര് ഓവന്, കേസം	ള	ര്
പ	നല്,  കേസം	ള	ര്  പവര്  ബ	ക്ക�  അപ്പ്�,  എയംര്  �ണ്ടKഷിണ്റു�ല്  തുQങ്ങയംവ)
വ	ങ്ങയംതുള്കെപ്പ്കെQ  2018-19  വര്ഷി�  24,27,606/-  രൂപയു�  2019-20  വര്ഷിRല്
156,703/-രൂപയു�  കേചര്R�  ആകെ�  25,84,309/-രൂപയം	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവ�
വകെരയം	യം കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുളളതീ�.  പദ്ധ്യാതീക്ക	യം  2018-19  സം	മ്പR� വര്ഷിRല്
വ	ങ്ങയം  കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച്  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  നലാവല്  സ്ഥാ	പനRകെലാ  8റ്റ്�
ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം	ണ്�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നകെതീന്നു�  പദ്ധ്യാതീക്ക	യം  പ്ര	ഥാ8�
സം��ര)ങ്ങള്  8	ത്രം8	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  �	ലായംളവ�  വകെരയു�  സ്ഥാ	പനRല്
ഒരുക്കയംട്ടുകെള്ളാന്നു� ഭ്യ�തീ�പരകേശാ	ധാനയംല് കേബ	ധാ)കെപ്പ്ട്ടു.

പദ്ധ്യാതീ  ആര�ഭ്യച്ച്�  3  വര്ഷി8	യംട്ടു�  അനുംവ|ച്ച്  ഒരു  കേ�	Q  രൂപയംല്
25,84,309/-രൂപ  8	ത്രം8	ണ്�  2019-20  വകെരയു�  കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  2ണ്ട�ഗ�
ഏജിന്സം അനും8തീ നല്�യംട്ടുള്ളാ �	ലായംളവ�  ഒരു വര്ഷി8	കെണ്ങ്കിലു� പദ്ധ്യാതീ
ആര�ഭ്യച്ച്�  3  8	സംRനുംള്ളാല്  ഇറിക്കു8തീ  കൈലാസംന്സം�  ലാഭ്യക്കുന്നതീനുംള്ളാ
പ്ര	ഥാ8�  നQപQ�ളു�  അടുR  3  8	സംRനുംള്ളാല്  കെചQ�ള്  ഇറിക്കു8തീ
കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ  നQപQ�ളു�  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്ന�  കെപ്ര	ജിക്ട�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്
വ)വസ്ഥാകെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�.  ഗകേവഷിണ്വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെQ  18-11-2019-കെലാ
R2/60570/18  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  31-7-2020  വകെര  8	ത്രം8	ണ്�  പദ്ധ്യാതീക്ക�  തുQര്
ച്ച്	നും8തീ  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയുകെQ  തുQര്ച്ച്	നും8തീ
ന	ളതുവകെരയം	യംട്ടു�  ലാഭ്യച്ച്ട്ടു8ല്ല.  പദ്ധ്യാതീയുകെQ പുകേര	ഗതീ  സം�ബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ്�
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അകേനnഷിണ്Rന�  (നമ്പര്1/17-11-21)  ലാഭ്യച്ച്  8റുപQയംല്  നലാവല്  ഇ�കേപ	ര്ട്ട്�
കൈലാസംന്സം�  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�,  കെചQ�ള്ക്ക	യം  കേQ	ബല്  കെQണ്ടര്
ക്ഷണ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  പ്ര	ര�ഭ്യനQപQ�ള്  കൈ�കെ�	ള്ളുന്നതീകെന്റ്  നയം8വശാങ്ങള്
ആര	ഞ്ഞുകെ�	ണ്ട�  ലാKഗല്  കെസംല്ലകേലാക്ക�  �R�  നല്കിയംട്ടുകെണ്ടന്നു�  ആയംതീ�
ലാഭ്യക്കുന്ന മുറിയ്ക്ക്� പദ്ധ്യാതീ ആര�ഭ്യക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  പദ്ധ്യാതീ പ്രവര്
Rന�  തീnരതീകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീനും�  സം8യംപരധാക്കുള്ളാല്  പദ്ധ്യാതീ
പൂര്RK�രക്കുന്നതീനും� കേവണ്ട അQയംന്തര നQപQ�ള് കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതീ	ണ്�.

2)�	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം� 

ഡി.Q.പ.സം  ധാനസംഹി	യംകേR	കെQയുള്ളാ  അകേഗ്രി	  ടൂറിസം�  പദ്ധ്യാതീ  -  അനുംവ|ച്ച്
2ണ്ട� പൂർണ്ണ8	യു� ലാഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല- ലാക്ഷ)� കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല

കെപ്ര	ജിക്ട� Agro tourism project for ARS Anakkayam“ ”

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം സം�സ്ഥാ	ന ടൂറിസം� കെപ്ര	കേ8	ഷിന് ��ണ്സംല്

2യംൽ നമ്പര്. എ- 1 - 941/2011

സം�സ്ഥാ	ന ടൂറിസം� വകുപ്പ്� ഡിയംറിക്ടറുകെQ 16-01-2016 കെലാ പ 2 -327/16 നമ്പർ
ഭ്യരണ്	നും8തീ പ്ര�	ര� ജില്ല	 ടൂറിസം� പ്രകേ8	ഷിൻ ��ൺസംലാകെന്റ്  (ഡി.Q.പ.സം)
40  ലാക്ഷ�  രൂപ  ധാനസംഹി	യംകേR	കെQ  ആര�ഭ്യച്ച്  പദ്ധ്യാതീയം	ണ്�  ആനക്കയം�
അകേഗ്രി	 ടൂറിസം� കേപ്ര	ജിക്ട�. 04-02-2016 ന� ഔപച	ര�8	യം ആര�ഭ്യച്ച്� 27-10-2018
ന� പൂർRയം	യം പദ്ധ്യാതീ പ്ര�	ര� �	ഴ്ചകേഗ	പുര (view point) നർമ്മി	ണ്�, നQപ്പ്	തീ
നർമ്മി	ണ്�,  8ഴികെവള്ളാ സം�ഭ്യരണ് കൈലാനങ്ങ�,  കുട്ട്�ളുകെQ �ളസ്ഥാലാകെ8	രുക്കൽ,
�ളയുപ�രണ്ങ്ങൾ  വ	ങ്ങലു�  സം�സ്ഥാ	പനവും�,  കേസം	ള	ർ  വളക്കു�ൾ
സ്ഥാ	പക്കൽ,  കേQ	യം�  ലാറ്റ്�  നർമ്മി	ണ്�,  പ	ർക്കൽ  പുൽR�Q  വരക്കൽ
എന്നവയ്ക്ക്	യം  ആകെ�  39,88,661/-രൂപ  കെചലാവഴിച്ചു.  ജിലാസം�ഭ്യരണ്  കൈലാനങ്ങ�
(കെചലാവ�:4,32,000/-രൂപ),  പുൽR�Q  വരക്കൽ  (കെചലാവ�:1,05,000/-രൂപ)
എന്നവകെയം	ഴികെ�യുള്ളാ  ഇനങ്ങൾ  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  (ഡി.പ.പ)
�Kഴിലുള്ളാ തീവനൂർ എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� ഡിവഷിൻ മുകേഖനയം	ണ്� നർവ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
വവധാ  ഘാQ�ങ്ങള	ക്ക  �ര	ർ  മുകേഖന  നQപ്പ്	ക്കയം  എല്ല	  പ്രവൃR/
വ	ങ്ങലു�ളുകെQയു�  പൂർRK�രണ്/വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങൾ  ഡി.പ.പ
നൽ�യംതീ�  2യംലാലുണ്ട�.  എന്ന	ൽ  2ണ്ടങ്ങ�  ഏജിൻസംയം	യം  ഡി.Q.പ.സം.
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പദ്ധ്യാതീക്ക	യം വ�യംരുRയം മുഴുവൻ തു�യു� ഇകേന്ന	ള� കൈ�8	റി നൽ�യംട്ട്ല്ല.
ആകെ�  29,97,000/-  രൂപയം	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  നQക്കുന്ന �	ലായംളവും വകെരയു�  (17-02-
2021) കൈ�8	റിയംതീ�. ധാനസംഹി	യംRകെന്റ് വശാ|വവര� ചുവകെQ കേചർക്കുന്നു.

അ�ഗK�രച്ച് അQങ്കിൽ തു� : 40,00,000/-

ഡി.Q.പ.സം നൽ�യംതീ� /കെചലാവഴിച്ച്തീ�

തീKയംതീ തു�(₹ )

27-09-16 16,10,884

05-12-16 386,116

28-09-17 10,00,000

ആകെ� 29,97,000/

ആകെ� കെചലാവ� 39,88,661/-

തീര	ൻ കേശാഷിക്കുന്ന തു� 9,91,661/-

കേ8ൽ പദ്ധ്യാതീ സം�ബന്ധിച്ച് 2യംൽ പരകേശാ	ധാന, കേനരട്ടു നQRയം ഭ്യ�തീ�
പരകേശാ	ധാന എന്നവയുകെQ കെവളച്ച്Rലുള്ളാ നരKക്ഷണ്ങ്ങൾ ചുവകെQ കേചർക്കുന്നു.

(i)  വവധാ  ഘാQ�ങ്ങള	യം  തീരച്ച്  പ്രവൃR/വ	ങ്ങലു�ളുകെQ  പൂർRK�രണ്/
വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങൾ  ഡി.പ.പ  മുകേഖന  ഡി.Q.പ.സം  മുമ്പ	കെ�
ഹി	ജിര	ക്കകെയംങ്കിലു�,  പൂർRK�രച്ച്  പ്രവൃR�ൾ  സം�ബന്ധിച്ച്�  കെപ	തു8ര	8ത്തു
വകുപ്പ്കെന്റ്  8	തൃ�യംലുള്ളാ  സം8ഗ്രി8	യം  കേരഖ�ൾ  ടൂറിസം�  വകുപ്പ്കേലാക്ക�
സം8ർപ്പ്ച്ച്	ൽ  8	ത്രംകേ8  ധാനസംഹി	യംക്കുQശ്ശി�  നൽ�	ന	വൂ  എന്ന�  ഏജിൻസം
തുQർ�ത്തു�ളലൂകെQ  അറിയംക്കു�യം	ണുണ്ട	യംതീ�  (ന�.ഡി.198/12/  ഡി.Q.പ.സം-
തീKയംതീ  09-06-20&09-07-20).  തുQർന്ന� എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  ഡിവഷിൻ മുകേഖനയുള്ളാ
പ്രവൃR�ളുകെQയു�  കേനരട്ടു  കെചയ്തി  പ്രവൃR�ളുകെQയു�  നർ×ഷ്ടം  8	തൃ�യംലുള്ളാ
ബല്ലു�ൾ യംഥാ	ക്ര8� 30-07-20 നും� 20-10-20 നും� ഏജിൻസംക്കു ലാഭ്യ)8	ക്ക. എന്ന	ൽ
ഓഡിറ്റു  �	ലായംളവലു�  കുQശ്ശി�  തു�യം	യം  10  ലാക്ഷ�  രൂപ  ഡി.Q.പ.സം
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കൈ�8	റിയംട്ട്ല്ല.  ഇക്ക	ര)Rല്  സംnK�രച്ച്  നQപQ�ളുകെQ
പുകേര	ഗതീ ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 
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(ii)  ഒകേട്ട്കെറി  അപൂർവ്വതീ�കേള	കെQയു�,  സം	ധാ)തീ�ൾ  മുന്നൽ  �ണ്ടു�
ആവഷ്ക്കരക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ	ണ്�  ആനക്കയം�  അകേഗ്രി	  ടൂറിസം�  പദ്ധ്യാതീ.  എന്ന	ൽ
നർമ്മി	ണ്  പ്രവർRനങ്ങൾ  �ഷ്ടംച്ച്�  പൂർRK�രച്ച്തീല്ല	കെതീ  സംജിKവ8	യം
തുQർപ്രവർRനങ്ങൾ  നലാച്ച്  അവസ്ഥായം	ണ്കേപ്പ്	ൾ.  അവശാ)�  പരപ	ലാന�
കേപ	ലു8ല്ല	കെതീ  ന	കേശാ	ന്മുഖ8	യംകെക്ക	ണ്ടരക്കുന്ന  കുട്ട്�ളുകെQ  പ	ർക്കു�  കെപ	ന്ത
വളർന്നു  തുQങ്ങയം  നQവഴി�ളു8	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  കേവളയംകെലാ  കേനരട്ടുള്ളാ
പരകേശാ	ധാനയംൽ  �	ണ്	ൻ  �ഴിഞ്ഞതീ�.  03-9-2019  ന�  ഔപച	ര�8	യം
ഉദ്ഘാ	Qന�  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്  പദ്ധ്യാതീ  ഒരുവർഷി�  കെ�	ണ്ട�  ജിKർകേണ്ണ	ന്മുഖ8	യം
�	ണ്കെപ്പ്ടുന്നതീ�  ഗുരുതീര8	യം  പ്രതീസംന്ധിയുകെQ  സൂചനയം	യം  ഓഡിറ്റ്�
പരഗണ്ക്കുന്നു. ഇതീകെന്റ് �	രണ്� വശാ|K�രക്കു�യു� അQയംന്തര8	യം പരഹി	ര
നQപQ�ൾ സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാRൽ സംnK�രക്കു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�. 

(iii)  07-02-2017  ൽ  പണ്  പൂർRK�രച്ച്  �	ഴ്ചകേഗ	പുരRകെന്റ്  പല്ലർച്ചുവടു�ളല്
സം8ൻറുകെ�	ണ്ട�  നQRയം  ³	സ്റ്റംറിങ്ങ�  കെച	ര8ണ്ലുകേപ	കെലാ
അQർന്നള�ക്കQക്കു�യം	ണ്�.  നർമ്മി	ണ്Rന്റ്  ഗുണ്നലാവ	ര8ല്ല	യ്മയുകെQ
ഉRകേ8	|	ഹിരണ്8	ണ്�,  ഭ്യ�തീ�  പരകേശാ	ധാനയംൽ കേനരട്ടു  �ണ്ടു കേബ	ധാ)കെപ്പ്ട്ട്
ഈ  ദൃശാ)�.  �	ഴ്ചകേഗ	പുരRകെന്റ്യു�  8റ്റു  നർമ്മി	ണ്  പ്രവർRനങ്ങളുകെQയു�
�ർശാന8	യം  ഗുണ്നലാവ	രപരകേശാ	ധാന  നQത്തു�യു�,  ആയംതു  നർമ്മിച്ച്
�ര	റു�	രകെനകെക്ക	ണ്ട�  പുനർനർമ്മി	ണ്�  നQത്തുന്നതുൾകെപ്പ്കെQയുള്ളാ  �	ര)ങ്ങൾ
പരഗണ്ച്ചുകെ�	ണ്ട�  നയം8പര8	യം  തുQർനQപQ�ൾ  സംnK�രക്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.  ഭ്യ�തീ�പരകേശാ	ധാനയംൽ  �ണ്ട കേ�ടുപ	ടു�ൾക്ക�  അQയംന്തര
വശാ|K�രണ്� നൽകേ�ണ്ടതീ	ണ്�.

3)ജിന്റ്ര് പഠന കേ�ന്ദ്ര�, കെവളള	നക്കര

കേസ്റ്റംറ്റ്�  ³	ന്  കെപ്ര	ജിക്ട�-  2ണ്ട�  ലാഭ്യച്ച്ട്ടു�  ഭ്യരണ്-സം	മ്പR�  അ�ഗK�	ര�  നല്
�	ന് കൈവ�; ഒരു വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞട്ടു� പദ്ധ്യാതീ പ്രവര്Rന� പ്ര	ര�ഭ്യ |ശായംല്

കെപ്ര	ജിക്ട�
"Establishment of Farmer Innovation Registry, Verification,
Ratification and Certification”

2ണ്ട�ഗ�ഏജി ന്സം കേ�രള സംര്ക്ക	ര് കൃഷി(2	�) വകുപ്പ്� 
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2018-19  വര്ഷികെR ³	ന് 2ണ്ടല് കെസംന്റ്ര് കേ2	ര്  കെജിന്റ്ര് സ്റ്റംഡിKസംനും
�Kഴില് ഉള്കെപ്പ്ട്ട് ഒരു കെപ്ര	ജിക്ട	ണ്� "Establishment of Farmer Innovation Registry,
Verification, Ratification and Certification  ” കേ�രളRകെലാ �	ര്ഷി� കേ8ഖലായു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പ്ര	കേ|ശാ� �ര്ഷി�ര്ക്കQയംലുള്ളാ നൂതീന	ശായംങ്ങളു� കൃഷിരKതീ�ളു�
�ണ്ടുപടുRങ്ങളു�  കേക്ര	ഡിK�രക്കുവ	നും�  ശാ	സ്ത്രKയം  പന്ബലാ�  നല്�  അRര�
അറിവും�ള്  �	ര്ഷി�  സംമൂഹിRന�  ഉപകേയം	ഗപ്ര|8	ക്കുവ	നും8	ണ്�  പദ്ധ്യാതീ
ലാക്ഷ)8ടുന്നതീ�.  2018  ഏപ്രല്  8	സംRല്  ആര�ഭ്യച്ച്�  2019  8	ര്ച്ച്ല്
അവസം	നക്കുന്ന  രKതീയംല്  ന	ലാ�  ഘാട്ട്ങ്ങള	യം	ണ്�  ഇതീകെന്റ്  പ്രവര്Rന�
വഭ്യ	വന� കെചയ്തിരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  2019  ജിനുംവര,  കെ2ബ്രുവര  8	സംങ്ങളലാ	യം
2ണ്ട�  ലാഭ്യച്ച്ട്ടു�  പദ്ധ്യാതീക്കുള്ളാ  ഭ്യരണ്-സം	മ്പR�  അ�ഗK�	ര�  നല്�	ന്  7-8
8	സം� കൈവ�യംതു�	രണ്� പ്രവര്Rന� ഓഡിറ്റ്� �	ലായംളവലു� പ്ര	ര�ഭ്യ|ശായംല്
8	ത്രം8	ണ്�.  ഭ്യരണ്പര8	യം  �	ലാതീ	8സം�  �	രണ്�  പദ്ധ്യാതീ  പ്രവര്Rന�
കൈവകുന്നതീ�  പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാ�	ര�ളുകേQയു�
ഗകേവഷിണ് വഭ്യ	ഗRകേന്റ്യു� ശ്രീദ്ധ്യാ ഈ വഷിയംRകേലാക്ക� ക്ഷണ്ക്കുന്നു.

4) �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

ഗ്രി�ണ്ട� നവK�രണ്� - സംര്ക്ക	ര് പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം�  പ	ഴ്കെച്ച്ലാവ	യം

കെപ്ര	ജിക്ട� ഡി. എസം�  .ഡിബ്ള¨ - വ|)	ര്ത്ഥ കേക്ഷ8�

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം കേ�രള സംര്ക്ക	ര് കൃഷി(2	�) വകുപ്പ്� 

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കെഹിഡ്�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്നും മുമ്പലുള്ളാ കേസ്റ്റംഡിയംRകെലാ
ഗ്രി�ണ്ടകെന്റ് അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക	യം 2017-18 വര്ഷികെR ³	ന് 2ണ്ടല് നന്നു� 7
ലാക്ഷ� രൂപ അനുംവ|ച്ച്രുന്നു (ഡി.  എസം�  .ഡിബ്ള¨ -  വ|)	ര്ത്ഥ കേക്ഷ8� - 20017-
എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടല്  റിപ്പ്യംര്  &  കെ8യംന്റ്നന്സം�  -  410).  2018-19,  2019-20
വര്ഷിങ്ങളലാ	യം  6,42,815/-  രൂപയുകെQ  പ്രവൃR  പൂര്RK�രക്കു�യു�  കെചയ്തു.
ഗ്രി�ണ്ട�  ലാവലാ�ഗ�,  8ണ്ണട്ട്�  ഉയംര്Rല്,  P	ക്ക�  നര്മ്മി	ണ്�  എന്നവയം	യംരുന്നു
ഇതു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കെചയ്യാ	നുംകേ×ശാച്ച്രുന്ന പ്രധാ	ന കേജി	ലാ�ള്. ഈ പ്രവൃRക്ക�
ആവശാ)8	യം 8ണ്ണ� 8	Qക്കRറിയംകെലാ കെ�.എസം�.ഇ.ബ പവ്വര് കേസ്റ്റംഷിന് നര്മ്മി	ണ്
പ്രവൃRയംല് നന്നു� സം�ജിന)8	യം ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാതീന	ല് ഗ്രി�ണ്ട� ലാവലാ�ഗ�, 8ണ്ണട്ട്�
ഉയംര്Rല്  തുQങ്ങയം  കേജി	ലാ�ള്ക്ക	യം    കെജി.സം.ബ,  Qപ്പ്ര്  എന്നവ
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ഉപകേയം	ഗച്ച്തീനുംള്ളാ  കെചലാവും8	ത്രം8	ണ്�  കേ8ല്ക്ക	ണ്ച്ച്രക്കുന്ന  തു�.  P	ക്ക�
നര്മ്മി	ണ്8	�കെട്ട്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ടു8ല്ല.  കെചലാവകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

ബല് നമ്പര് കെചക്ക� നമ്പര് തു�
(₹)

1 0013/01-2019 8256561/10-01-19 3,91,985/-

2 0008/07-2019 0366085/03-07-19 2,50,830/-

ആകെ� 6,42,815/-

പ്രവൃRയു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് ഓഡിറ്റ്� പര	8ര്ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1)  കെജി.സം.ബ,  Qപ്പ്ര്  എന്നവയുകെQ  വ	Q�  ഇനRല്  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്ല്
അനുംവ|ച്ച്തീകേനക്ക	ള്  3,30,815/-രൂപ  അധാ��  കെചലാവുംകെചയ്തിതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
വശാ|K�രണ്� ലാഭ്യ)8	ക്കുവ	നും� �	ടു മൂQക്കQക്കുന്ന കേസ്റ്റംഡിയം� എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന�
ഉപകേയം	ഗപ്ര|8	ക്കുന്നതീന	വശാ)8	യം  നQപQ�ള്  സംnK�രക്ക	നും�  2018-19  കെലാ
ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ല്  (നമ്പര്.  കെ�.എസം�.എ  (എ.ജി.യു)  എ 1-  557/2020/  22-02-
2021)  ഖണ്ഡി� 1-4-50-3  ല് ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു. എന്ന	ല് ഇതു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ യം	കെതീ	രു നQപQയു� സംnK�രച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.

2)  2019  ജൂലാ	യം�  8	സംRല്  ഈ  പ്രവൃR�ള്  പൂര്Rയം	ക്കയംതീനും  കേശാഷി�
ഗ്രി�ണ്ട�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാ  �	യം�  8ത്സാരങ്ങള്കേക്ക	  8റ്റു  �	യം�
പ്രവര്Rനങ്ങള്കേക്ക	  ഉപകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല.  മൂന്നു  വര്ഷി8	യം  ഉപകേയം	ഗക്ക	കെതീ
�Qക്കുന്നതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  ഗ്രി�ണ്ട�  �	ടുപQച്ച്�  ഉപകേയം	ഗപ്ര|8ല്ല	R
അവസ്ഥായംകെലാRയംരക്കുന്നു.  ഇതീ�  വKണ്ടു�  വൃRയം	ക്കകെയംടുക്കണ്കെ8ങ്കില്
ഗണ്)8	യം  തു�  ആവശാ)8	യം  വകേന്നക്ക	�.  സംര്ക്ക	ര്  പദ്ധ്യാതീ  ധാനസംഹി	യം� 
പ	ഴ്കെചലാവ	യംതീകെന്റ് ഉ|	ഹിരണ്8	ണ്� ഗ്രി�ണ്ടകെന്റ് നലാവലുള്ളാ സ്ഥാതീ.
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5)കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	Q�

കൈജിവ  വള�ള്ക്ക�  പ.ജി.എസം�  (Participatory  Guarantee  System)
സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന്   നല്കു�  എന്ന  ലാക്ഷ)കേR	കെQ  ആര�ഭ്യച്ച്  പദ്ധ്യാതീ  ലാക്ഷ)�
കൈ�വരച്ച്ട്ട്ല്ല

കെപ്ര	ജിക്ട� പര�പര	ഗതീ� കൃഷി വ�	സം� കേയം	ജിന

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം ഐ.സം.ഏ.ആര്

കെചലാവുംകുറി  ഞ്ഞതു�  പരസ്ഥാതീസം�ഹി	ര്×പരവും8	യം  പരമ്പര	ഗതീ
സം	കേങ്കിതീ�വ|)യുകെQയു� കൈജിവവളങ്ങളുകെQയു� ഉപകേയം	ഗRലൂകെQ പരസ്ഥാതീക്കു�
8നുംഷി)നും� ഒരുകേപ	കെലാ ഗുണ്�ര8	യം രKതീയംലുള്ളാ കൃഷിരKതീ  അവലാ�ബക്കു�യു�
�ര്ഷി�സം�ഘാങ്ങള്  രൂപK�രച്ച്�  കൈജിവവള�ള്  വപണ്യംകേലാകെക്കRക്കു�യു�
ഇRരRലുള്ളാ  വള�ള്ക്ക�  പ.ജി.എസം�  (Participatory  Guarantee  System)
സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന് നല്കു�യു� കെചയ്യു� എന്ന ലാക്ഷ)കേR	കെQ ആര�ഭ്യച്ച് കേ�ന്ദ്രസംര്
ക്ക	ര് പദ്ധ്യാതീയം	ണ്� പര�പര	ഗതീ� കൃഷി വ�	സം� കേയം	ജിന (PKVY).

പദ്ധ്യാതീയുകെQ ലാക്ഷ)ങ്ങള്

1)വ	ണ്ജി)	Qസ്ഥാ	നRല്,  സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുRയം  കൈജിവ  കൃഷി
കേപ്ര	ത്സാ	ഹിപ്പ്ക്കു�.

2)ര	സം�KQന	ശാനKരഹിതീ8	യം  കൃഷി  ഉത്പന്നങ്ങള്  ഉപകേഭ്യ	ക്ത	ക്കള്ക്കു
ലാഭ്യ)8	ക്കു�.

3)�ര്ഷി�രുകെQ  വരു8	ന�  വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്കു�യു�  വല്പന  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
ശാക്തകെപ്പ്ടുത്തു�യു� കെചയ്യു�

4)പ്രകൃതീജിന)വഭ്യവങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുR  കൈജിവവളങ്ങളു�  8റ്റു�
ഉത്പ	|പ്പ്ക്കു�.

2019-2020  സം	മ്പR�  വര്ഷിRല്  ഇന്ത)ന്  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്
��ണ്സംല്  (ഐ.സം.എ.ആര്)  അനുംവ|ച്ച്  3,80,000/-രൂപയംല്  1,66,621/-രൂപ
കെചലാവഴിച്ചു.  ബ	ക്ക  2,13,379/-രൂപ  2020-2021  വര്ഷിRല് കെചലാവഴിക്കുന്നതീന�
വജ്ഞാ	നവ)	പന വഭ്യ	ഗ� ഡിയംറിക്ടറുകെQ തുQര് അനും8തീ (Extn(3)87320/18 തീKയംതീ
30-09-2019)  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  2020-2021  വര്ഷി� ഓഡിറ്റ്�  തീKയംതീ വകെരയു�
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(23-01-2021)  പ.ജി.എസം�  (Participatory  Guarantee  System)  സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന്
ലാഭ്യ)8	ക്കുന്നതീന	വശാ)8	യം തുQര്നQപQ�കെള	ന്നു� സംnK�രച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നല്ല.
ആയംതീന� വശാ|K�രണ്� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന് നമ്പര്
8/21-01-2021  ന�  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ടു8ല്ല.  2019-2020  വര്ഷിRലു�  വളകെവടുപ്പു
നQRയം  വള�ള്ക്ക�  പ.ജി.എസം�.  സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന്  ലാഭ്യക്കുന്നതീന	വശാ)8	യം
നQപQ�ള് സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  8	ത്രംവും8ല്ല,  �ര്ഷി�ര്ക്ക� ഈ �	ലായംളവല് ബകേയം	
�ണ്കേP	ള്  ഏജിന്റു�കെള	ന്നു�  തീകെന്ന  വതീരണ്�  കെചയ്തിട്ട്ല്ല	Rതീന	ല്
ഏ�വര്ഷി�ളല്ല	R  പച്ച്ക്കറികെച്ച്Q�ളല്  ര	സം�KQന	ശാനകേയം	  ര	സംവളകേ8	
പ്രകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല  എന്നുറിപ്പ്ക്ക	നും�  �ഴിയംല്ല.  അRര�  കെചQ�ളല്  നന്നുള്ളാ
വള�ള്ക്ക�  പ.ജി.എസം�  സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന്  നല്�	നും�  �ഴിയു�യംല്ല.
ഇക്ക	രണ്ങ്ങള	ല്,  കൈജിവകൃഷി  കേപ്ര	ത്സാ	ഹിപ്പ്ക്കുന്നതീലൂകെQ
ര	സം�KQന	ശാനKരഹിതീ8	യം  �	ര്ഷികേ�	ല്പന്നങ്ങള്  ഉപകേഭ്യ	ക്ത	ക്കള്ക്കു
ലാഭ്യ)8	ക്കു�,  ഇRര� വള�ള്ക്ക� പ.ജി.എസം�  (Participatory Guarantee System)
സംര്ട്ട്2കേക്കഷിന് നല്കുുന്നതീലൂകെQ �ര്ഷി�രുകെQ വരു8	ന� വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്കു�,  വല്പന
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  ശാക്തകെപ്പ്ടുത്തു�  എന്നങ്ങകെന  ഈ  കേപ്ര	ജിക്ടലൂകെQ  പ്രതീKക്ഷച്ച്രുന്ന
ലാക്ഷ)ങ്ങള്  കൈ�വരക്ക	ന്  �ഴി   ഞ്ഞട്ട്ല്ല.  കെചലാവഴിച്ച്  പണ്�
2ലാശുന)8	�	തീരക്കുവ	നും�  2020-21  വര്ഷിRല്  ലാകേക്ഷ)	ന്മുഖ8	യം  പണ്�
കെചലാവഴിക്കുന്നതീല് സൂക്ഷ്മതീ പുലാര്ത്തുവ	നും� ഓഡിറ്റ്� നര്കേ×ശാക്കുന്നു.

6) കേ2	റിസ്ട്രാ കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയംല് നന്ന� �ര	ര് പ്ര�	രമുള്ളാ തു� ലാഭ്യക്ക	തീരുന്നതീന	ല്
പദ്ധ്യാതീ പൂര്RK�രക്കുവ	ന	യംല്ല 

കെപ്ര	ജിക്ട�

കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�
ഇന്2ര്കേ8ഷിന് സംസ്റ്റം� കേ2	ര് 8	കേനജ്കെ8ന്റ്� ഓ2� കേ�രള
കേ2	റിസ്റ്റം�  കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  2ണ്ഡിഡി�
കെപ്ര	ജിക്ട�സം�(35019)

2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം കേ�രള വന�വകുപ്പ്�

�ഴിഞ്ഞ  ഇരുപതീ�  വര്ഷി�  വന�-  വന)ജിKവ  സം�രക്ഷണ്കേ8ഖലായംല്
വന�വകുപ്പ്�  നQRയം  ഗകേവഷിണ്പ്രവര്Rനങ്ങളുകെQ  ഡി	റ്റ്	കേശാഖരണ്�  നQR
ഒരു"  കേ�	�പന്ഡിയം�  "  തീയ്യാ	റി	ക്ക  സം�സ്ഥാ	ന  വന�വകുപ്പ്ന�
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സം8ര്പ്പ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ പദ്ധ്യാതീയം	ണ്തീ�.  ഒരു വര്ഷിക്ക	ലാകേRയ്ക്ക്� 14.5 ലാക്ഷ� രൂപ
അQങ്കിലാല് പദ്ധ്യാതീ അ�ഗK�രച്ച്� 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയം	യം കേ�രള വന�വകുപ്പ്�,
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	റു8	യം  �ര	റില്  ഏര്കെപ്പ്ടു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  �ര	ര്
പ്ര�	ര�  അനുംവ|ച്ച്  സം8യംRനുംള്ളാല് പദ്ധ്യാതീ  അവസം	നപ്പ്ച്ച്�  വന�വകുപ്പ്ന�
"കേ�	�പന്ഡിയം�" സം8ര്പ്പ്ക്കണ്കെ8ന്നു�, പദ്ധ്യാതീഗ്രി	ന്റ്കെന്റ് ആ|)ഗഡു കൈ�8	റുന്ന
|വസം�  പദ്ധ്യാതീ  ആര�ഭ്യച്ച്തീ	യം  �ണ്ക്ക	ക്കുകെ8ന്നു8	ണ്�  അഡിKഷിണ്ല്  ചK2�
�ണ്സംര്കേവറ്റ്ര് ഓ2� കേ2	റിസ്ടി�സം� & 2ണ്ട� അഡ്മിനകേസ്ട്രാറ്റ്ര് 6-4-2018 കെലാ പ 4

 51662/2017  – നമ്പര്  ഉRരവല്  അറിയംച്ച്രുന്നതീ�.  11-2-2019  കെലാ  പ  4  –
51662/2017  നമ്പര്  ഉRരവുംപ്ര�	ര�  ആ|)വഹിതീ8	യം  5.8  ലാക്ഷ�  രൂപ
��പ് കേP	ളര്ക്ക�  അനുംവ|ക്കു�യു�,  29-3-2019  ന�  ഈ  തു�  പ്രന്സംപ്പ്ല്  ഇന്
കെവസ്റ്റംകേഗറ്റ്ര്ക്ക� കൈ�8	റു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�. 07-06-2019 തീKയംതീയംകെലാ ഡിയംറിക്ടര്
ഓ2� റിസംര്ച്ച്കെന്റ് ആര്1 /61505/18 നമ്പര് പ്ര�	ര� പദ്ധ്യാതീക്ക� ഭ്യരണ്	നും8തീയു�
ലാഭ്യച്ചു.  പദ്ധ്യാതീക്ക	യം  2018-19  ല് 25,500/-രൂപയു�  2019-20  ല് 4,44,813/-  രൂപയു�
കെചലാവുംകെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  കേ�	വ ഡി�  സം	ഹിചര)Rല്  മുഴുവന്  ഡി	റ്റ്യു�
സം8	ഹിരക്ക	ന് സം	ധാക്ക	തീരുന്നതീന	ലു�, 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സംയംല്നന്ന� തുQര്
ച്ച്	നും8തീകേയം	 ബ	ക്കതു�കേയം	 ലാഭ്യ)8	�	തീരുന്നതീന	ലു� ന	ളതുവകെരയു� പദ്ധ്യാതീ
പൂര്RK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംയംല്നന്ന�  അനും8തീ  ലാഭ്യ)8	ക്ക,  പദ്ധ്യാതീ
പൂര്RK�രക്കുന്നതീനുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-12 8ര	8R� പണ്�ള്ക്ക	യം എഞ്ചിനKയംറിങ്ങ� വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക�
കൈ�8	റിയം പദ്ധ്യാതീപ്പ്ണ്Rകെന്റ് വനകേയം	ഗവും�

�ണ്ക്കുക്ര8K�രണ്വും� തൃപ്തം�ര8ല്ല; 2019-20 ല് കൈ�8	റിയം 7.73
കേ�	Q രൂപയുകെQ പ്രവൃR�ള് പൂര്RK�രച്ച്ട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ)�
8ര	8R�  പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം  എഞ്ചിനKയംറിങ്ങ�  വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക�
കൈ�8	റിയം  പദ്ധ്യാതീപ്പ്ണ്Rകെന്റ്  വനകേയം	ഗവും�
�ണ്ക്കുക്ര8K�രണ്വും� സം�ബന്ധിച്ച് തുQര്പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i)  പദ്ധ്യാതീ  ലാക്ഷ)�,  പദ്ധ്യാതീ  8	ര്ഗ്ഗ  കേരഖ�ള്
ii) 8ര	8R� ചട്ട്ങ്ങള്

വവധാ  പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭ്യക്കുന്ന
ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ആസ്ഥാ	നത്തുനന്നു�  പദ്ധ്യാതീനQRപ്പു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക� കൈ�8	റു�യു�, ഇതീല്  നര്മ്മി	ണ്പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം
ലാഭ്യച്ച്  തു��ള്  തീങ്ങളുകെQ  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  കെചലാവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം
കേശാഷി�  ഈ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക�  കൈ�8	റു�യു�
കെചയ്യുന്നു.  എന്ന	ല്  തു��ളുകെQ  വനകേയം	ഗവും�  �ണ്ക്കു�ളുകെQ  ക്ര8K�രണ്വും�
തൃപ്തം�ര8ല്ല.                             

 

i)തു��ളുകെQ വനകേയം	ഗ� തൃപ്തം�ര8ല്ല. 

2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷിRല് 8,14,37,450/-രൂപ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
നന്ന	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� വഭ്യ	ഗRന�  (യൂ2	സ്റ്റം�  -  ഡി.പ.പ
കേപയ്കെ8ന്റ്�  വ�ച്ച്ര്)  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  7,73,15,000/-  രൂപയുകെQ
പ്രവൃR�ള്  പൂര്Rയം	ക്കു�കേയം	  വനകേയം	ഗസം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�
കൈ�8	റു�കേയം	  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  പ്രവൃR�ള്  അQയംന്തര8	യം  പൂര്Rയം	ക്ക
�ണ്ക്കു�ള്  ക്ര8K�രച്ച്�  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്  ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
8ര	8R�  പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം  എഞ്ചിനKയംറിങ്ങ�  വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക�  കൈ�8	റിയം
തു��ളല്  പൂര്RK�രക്ക	R  പ്രവൃR�ളുകെQ  കേസ്റ്റംഷിന്  തീരച്ചുള്ളാ
വശാ|	�ശാങ്ങള് അനുംബന്ധി� 10 ആയം കെ�	ടുRട്ടുണ്ട�.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  108

ii) �ണ്ക്കു�ളുകെQ ക്ര8K�രണ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ
ധാനവന8യംങ്ങള്ക്ക�  കൃതീ)8	യം  ഒരു  അക്ക�ണ്ട�ഗ�  രKതീ  നലാവലാല്ല.
നര്മ്മി	ണ്പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം  കേസ്റ്റംഷിനും�ള്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക�
ലാഭ്യ)8	കുന്ന  തു��ള്,  ഈ  പ്രവൃR�ളുകെQ  പുകേര	ഗതീ  വലായംരുR	നുംള്ളാ
വവരങ്ങള്  തുQങ്ങയംവ  കൃതീ)8	യം  ലാഭ്യ)8	കുന്നല്ല.  എഞ്ചിനKയംറിങ്ങ�  വഭ്യ	ഗ�
തീകെന്ന ഇലാക്ട്രിക്കല് പ്രവര്R�ള്ക്ക	യം അതീകെന്റ് ഉപവഭ്യ	ഗRന� കൈ�8	റുന്ന
തു��ളുകെQ  �ണ്ക്കു�ളു�  അവ)ക്ത8	ണ്�.  എത്രം  തു�  കൈ�8	റി,  ഏകെതീ	കെക്ക
പൂര്RK�രച്ചു,  എത്രം രൂപയ്ക്ക്�  ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ)പത്രം�  നല്�  എന്നങ്ങകെന
അQസ്ഥാ	നവവരങ്ങള്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗങ്ങളല്  കൃതീ)8	യംല്ല.  ബ	ഹി)
ഏജിന്സം�ള്  (ഇ.എ.പ.)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെയം  ഏല്പ്പ്ക്കുന്ന  കേപ്ര	ജിക്ടു�ളല്
നന്നു�  അതീതീ�  ഗകേവഷി�ര്  8ര	8R�  വഭ്യ	ഗRന�  കൈ�8	റിയം  തു�യംല്
നര്മ്മി	ണ്കെച്ച്ലാവ�  �ഴിച്ച്�  തീരകെ�  നല്�	ന്  തു�  ബ	ക്കനല്ക്കുന്ന
അവസംരങ്ങളുണ്ട�.  അതുകേപ	കെലാ  ഇ.എ.പ.�ളല്  പണ്  പൂര്Rയം	യംവയ്ക്ക്�
കൈ�8	റിക്കട്ട്യം തു� കേപ	ര	കെതീ വരുന്ന സം	ഹിചര)വും� ഉണ്ട�. സം8യംബന്ധിതീവും�
കൃതീ)വും8	യം  ധാനവനകേയം	ഗസം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്  അQസ്ഥാ	ന8	ക്ക  �ണ്ക്കു�ള്
ക്ര8K�രക്കുന്ന  അക്ക�ണ്ടങ്ങ�  നQപQ�ളുകെQ  അഭ്യ	വRല്  പദ്ധ്യാതീപ്പ്ണ്�
പൂര്ണ്ണ8	യം  വനകേയം	ഗകേച്ച്	  ഇല്ലകേയം	  എന്ന�  ഉറിപ്പുവരുR	ന്  �ഴിയം	R
സം	ഹിചര)8	ണുള്ളാതീ�. 

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  പദ്ധ്യാതീയംല്  നഷ്കര്ഷിച്ച്രക്കുന്ന  സം8യംപരധാക്കുള്ളാല്  തീകെന്ന  8ര	8R�
പണ്�ള് പൂര്Rയം	ക്ക,  �ണ്ക്കു�ള് ക്ര8K�രച്ച്� വനകേയം	ഗ) സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്
ലാഭ്യ)8	ക്കു�.

2)  വവധാ  പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  കെചയ്യുന്ന  പ്രവൃR�ളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്,
പൂര്RK�രണ് സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള് മുതീലാ	യംവ പദ്ധ്യാതീ  നQപ്പ്	ക്കയം കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്
സൂക്ഷക്കു�.

3)  പൂര്RK�രണ്  സം	ക്ഷ)പത്രംങ്ങള്  നല്കുന്ന  മുറിയ്ക്കുതീകെന്ന  കൈ�8	റിയം
തു��ളുകെQ �ണ്ക്കു�ളു� തീKര്പ്പ്	ക്കു�.
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1-3-13    ഓള് ഇന്ത)	 കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� റിസംര്ച്ച്� കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
കൈPബൽ സംബ� ³	ൻ, കെഷിഡിºള്ഡി� �	സ്റ്റം� സംബ� ³	ന്

എന്നവയുകെQ വനകേയം	ഗRലുള്ളാ അപ	�തീ�ള്

ലാക്ഷ)�

ഓള് ഇന്ത)	 കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� റിസംര്ച്ച്� കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭ്യ	ഗ8	യം
കൈPബൽ സംബ� ³	ൻ, കെഷിഡിºള്ഡി� �	സ്റ്റം� സംബ� ³	ന് എന്നK
ഇനങ്ങളല്  ലാഭ്യ)8	കുന്ന  ധാനസംഹി	യംങ്ങള്  കൃതീ)8	യം
വനകേയം	ഗക്കകെപ്പ്ടുന്നുകേണ്ട	 എന്നുള്ളാ പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ട� 8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ളു� നര്കേ×ശാങ്ങളു�

ഓള്  ഇന്ത)	  കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി�  റിസംര്ച്ച്�  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക�  ലാഭ്യക്കുന്ന
ധാനസംഹി	യംങ്ങളല് കൈPബല് സംബ� ³	ന്  (Q.എസം�.പ),  കെഷിഡിºള്ഡി� �	സ്റ്റം�
സംബ� ³	ന്(എസം�.സം.പ)  എന്നK ഇനങ്ങളു� ഉള്കെപ്പ്ടുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  2019-20
വര്ഷിRല്  ഈ  ഇനRല്  ലാഭ്യച്ച്  തു��ള്  8ക്കകേ�ന്ദ്രങ്ങളു�
വനകേയം	ഗച്ചു�	ണുന്നല്ല.  കൂQ	കെതീ വനകേയം	ഗRലു�  അപ	�തീ�ള് നലാനല്
ക്കുന്നുണ്ട�.  പട്ട്�വർഗ  വഭ്യ	ഗRകെന്റ്  വ�സംനRന�  പ്രകേതീ)�  ശ്രീദ്ധ്യാ
നൽകു�കെയംന്ന  ലാക്ഷ)കേR	കെQയം	ണ്�  1975-ൽ  കൈPബൽ  സംബ�  ³	ൻ
രൂപK�രക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ�.  1979-80 ൽ പട്ട്�ജി	തീ  വഭ്യ	ഗങ്ങളുകെQ  പ്രകേതീ)� വ�സംന�
ലാക്ഷ)8ട്ട്� പ്രകേതീ)� ഘാQ� പദ്ധ്യാതീയു� രൂപK�രക്കകെപ്പ്ട്ടു (SCP). കേ|ശാKയം ആസൂത്രംണ്
�മ്മിKഷികെന്റ്  �	ലാ	�	ലാങ്ങളലുള്ളാ  8	ർഗ്ഗനർകേ×ശാങ്ങൾ  അനുംസംരച്ച്	ണ്�
പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ  പ്രവര്Rന�  നശ്ചയംക്കകെപ്പ്ടുന്നതീ�.  ഇതുപ്ര�	ര�  പട്ട്�ജി	തീ
അകെല്ലങ്കിൽ  പട്ട്�വർഗRൽകെപ്പ്ട്ട്  വ)ക്ത�ൾകേക്ക	  കുടു�ബങ്ങൾകേക്ക	  കേനരട്ട്�
ആനുംകൂലാ)ങ്ങൾ  ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീരRലുള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള	ണ്�  നQപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ�.
കൂQ	കെതീ ഇRരRല് വ�യംരുRയംരക്കുന്ന തു��ള് ലാ	പ്സ്	വ	Rതു� വ�8	റ്റ്
കെചലാവഴിക്ക	ന് സം	ധാക്ക	Rതു8	ണ്�.  വവധാ വരു8	ന പദ്ധ്യാതീ�ൾ,  കൈനപുണ്)
വ�സംന�, അQസ്ഥാ	ന സം��ര) വ�സംന� എന്നവയംലൂകെQ ഈ വഭ്യ	ഗRകെന്റ്
ജിKവതീനലാവ	ര�  കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തു�  എന്നതീ	ണ്�  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  പ്രധാ	ന  ലാക്ഷ)�.
ഇതീകെന്റ് അQസ്ഥാ	നRലാ	യംരക്കണ്� ഈ ഇനRല് വ�യംരുRയംരക്കുന്ന
തു��ളുകെQ  വനകേയം	ഗ�  നQകേക്കണ്ടതീ�.  എന്ന	ല്  കേ8ല്  നര്കേ×ശാങ്ങള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പലാകേപ്പ്	ഴു� പ	ലാക്കുന്നല്ല.
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1) ലാഭ്യ)8	യം 2ണ്ടു�ള് വനകേയം	ഗച്ച്ല്ല

ഓള് ഇന്ത)	 കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� റിസംര്ച്ച്� കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭ്യ	ഗ8	യം കൈPബൽ സംബ�
³	ൻ, കെഷിഡിºള്ഡി� �	സ്റ്റം� സംബ� ³	ന് എന്നK ഇനങ്ങളല് 2019-20 വര്ഷിRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ 22 എ.ഐ.സം.ആര് പ കെപ്ര	ജിക്ട� യൂണ്റ്റു�ള്ക്ക� ലാഭ്യ)8	യം
ധാനസംഹി	യംങ്ങളല്  9  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  തു�  വനകേയം	ഗച്ച്ട്ട്ല്ല.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

എ) കെഷിഡിºള്ഡി� �	സ്റ്റം� സംബ� ³	ന് 

ക്ര8
നമ്പര്

കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കേപര� 2ണ്ട� ലാഭ്യച്ച്തീ�

1 AICRP on Acarology, Vellanikkara 150,000

2 AICRP on Spices, Ambalavayal 100,000

3 AICRP on Floriculture, Vellanikkara 83,333

4 AICRP on micro and secondary nutrients and
pollutant elements ,Vellanikkara

100,000

5 AICRP on Agrometeorology ,Vellanikkara 116,700

6 AICRP on National Initiative on Climate Resilient
Agriculture, Vellanikkara

250,000

ബ) കൈPബൽ സംബ� ³	ൻ

ക്ര8
നമ്പര്

കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് കേപര� 2ണ്ട� ലാഭ്യച്ച്തീ�

1
AICRP on micro and secondary nutrients and

pollutant elements ,Vellanikkara 64,000

2 AICRP on Rice Research Station, Mancompu 800,000

3 AICRP on Aromatic and Medicinal plants, Vellanikkara 100,000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  111

അവശാവഭ്യ	ഗങ്ങളുകെQ ഉന്ന8ന� ലാക്ഷ)� വച്ച്� നQത്തുന്ന ഇRര� പദ്ധ്യാതീ�ള്
ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതീനും� സം8യംബന്ധിതീ8	യം പൂര്Rയം	ക്കുന്നതീനും� ഭ്യ	വയംല് അതീKവ
ശ്രീദ്ധ്യാ പുലാര്കേRണ്ടതീ	ണ്�.

2) ധാനവനകേയം	ഗRകെലാ അപ	�തീ�ള്

പദ്ധ്യാതീ  8	ര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്  പ്ര�	ര�  പട്ട്�ജി	തീ  അകെല്ലങ്കിൽ
പട്ട്�വർഗRൽകെപ്പ്ട്ട് വ)ക്ത�ൾകേക്ക	 കുടു�ബങ്ങൾകേക്ക	 കേനരട്ട്� ആനുംകൂലാ)ങ്ങൾ
ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീരRലുള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള	ണ്�  നQപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ�.  കൂQ	കെതീ
ഇRരRല്  വ�യംരുRയംരക്കുന്ന  തു�  വ�8	റ്റ്  കെചലാവഴിക്ക	ന്
പ	Qല്ല	Rതു8	ണ്�.  എന്ന	ല്  പലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�  ഇതീ�  കൃതീ)8	യം  പ	ലാക്കുന്നല്ല.
ഉ|	ഹിരണ്8	യം  �ണ്ണ	റി  വ	ഴി  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല്  പ്രവര്Rക്കുന്ന
എ.ഐ.സം.ആര്.പ  ഓണ്  ഫ്രൂട്ട്�സം�  എന്ന  കെപ്ര	ജിക്ടകെലാ  അപ	�തീ�ള്
ചുവകെQകെ�	ടുക്കുന്നു.

ഐ.സം.എ.ആര്  എ– .ഐ.സം.ആര്.പ ഓണ് ഫ്രൂട്ട്�സം� പദ്ധ്യാതീയുകെQ �Kഴില്
വ�സംപ്പ്ച്ച്  വവധാങ്ങള	യം  സം	കേങ്കിതീ�  സംകേങ്കിതീങ്ങളുപകേയം	ഗച്ച്�
�	ര്ഷികേ�	ല്പ	|ന� വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്കുന്നതീനും� അതുവഴി പട്ട്� ജി	തീ വഭ്യ	ഗRലുള്ളാ
�ര്ഷി�രുകെQ വരു8	നവും� ഉപജിKവനവും� വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്ക	ന	ണ്� പ്രകേതീ)�ഘാQ�പദ്ധ്യാതീ
ലാക്ഷ)8ടുന്നതീ�.  ഇതീന	യം  അവരുകെQ  കൃഷിരKതീ�ളകെലാ  സം8Kപന�,
�	ര്ഷികേ�	പ�രണ്ങ്ങള്,  �	ര്ഷി�വള  സം�ഭ്യരണ്�  എന്നവയംല്  അവര്
ക്ക	വശാ)8	യം  സംഹി	യം�  ലാഭ്യ)8	ക്കുന്നതീന	ണ്�  ഈ  പദ്ധ്യാതീ.  പുതുക്കയം  ബജിറ്റ്�
വഹിതീ8നുംസംരച്ച്�  2019-20  സം	മ്പR�വര്ഷി�  മൂന്നു  ലാക്ഷ�  രൂപയം	ണ്�
ഇതീന	യം  വ�യംരുRയംതീ�.  തീന്വര്ഷി�  കുറിഞ്ഞതീ�  80  പട്ട്�ജി	തീ
കുടു�ബങ്ങകേളയു�, 4 കെഹിക്ടര് സ്ഥാലാത്തുള്ളാ കൃഷിയു� ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	യം	ണ്� ഈ
പദ്ധ്യാതീ  ഉകേ×ശാക്കുന്നതീ�.  വസ്തുതീ�ള്  ഇതീ	യംരകെക്ക  2019-20  വര്ഷിRല്
പ്രകേതീ)�ഘാQ�പദ്ധ്യാതീയംല്  നന്നു�  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  8റ്റു  ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം
തീ	കെഴി വവരക്കുന്ന പ്ര�	ര� തു� കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ക്ര8
നമ്പര്

സം.ബ.വ.
നമ്പര്/
തീKയംതീ

തു�
₹

കെചലാവ� 
ശാKര്ഷി��

കെചലാവ�
വവര�

കേസ്റ്റം	ക്ക� വവര�

1 37/3-20
10/03/2020

32,650 40012 ര	സംവള�
വ	ങ്ങയംതീ�

FPPC- വ	ള)� 2-
രജിസ്റ്റം ര് - കേപജി�
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257,275,273 

2 43/2-20
17/02/2020

14,550 40012 വ	ഴിക്കന്നു�
ള്

വ	ങ്ങയംതീ�

ബന	ന സംക്കര്
രജിസ്റ്റംര് - കേപജി�
223,229,237,245

ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നല്�യം  ഓ ഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�  നല്�യം
8റുപQയംല്  (ഓ ഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്�  നമ്പര്.10),  സ്ഥാ	പന�  സംന്ദര്ശാക്കുന്ന
പട്ട്�ജി	തീ  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  �ണ്ട�  പഠക്കുന്നതീനും�,  പരശാKലാനRകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം
വവധാ സം	കേങ്കിതീ� വ|)�ള് �	ണ്ച്ചുകെ�	ടുക്കുന്നതീന	യം, പരപ	ലാക്കുന്ന വവധാ
കേബ്ല്യു	ക്കു�ളകെലാ  വ	ഴിക്കൃഷിക്ക	യം	ണ്�  ര	സംവളങ്ങള്  ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ�  എന്ന	ണ്�
വ)ക്ത8	ക്കയംതീ�. കൂQ	കെതീ വ	ഴിക്കന്നു�ള്, പട്ട്�ജി	തീ �ര്ഷി�ര്ക്ക� Qഷി¨ �ള്ച്ച്ര്
സം	കേങ്കിതീ�  വ|)  പറിഞ്ഞുകെ�	ടുക്കുന്നതീന	യം  ഉപകേയം	ഗച്ചുകെവന്ന	ണ്�
സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.

സ്ഥാ	പനRകെലാ  വ	ഴിക്കൃഷിക്കുപകേയം	ഗച്ച്  ര	സംവളങ്ങള്,
പ്രകേതീ)�ഘാQ�പദ്ധ്യാതീയുകെQ  യംഥാ	ര്ത്ഥ  ഗുണ്കേഭ്യ	ക്ത	ക്കള	കേ�ണ്ട  പട്ട്�ജി	തീ
�ര്ഷി�ര്ക്ക� പകേര	ക്ഷ8	യം ഉപ�രച്ച്ട്ടുണ്ട	�	കെ8ങ്കിലു� അതീകെന്റ് അന്ത8ഗുണ്�
ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�  സ്ഥാ	പനRന�  തീകെന്നയം	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  ഒരു  വര്ഷികേR	ള�
സം8യംകെ8ടുR�  പൂര്Rയം	ക്കുന്ന  Qഷി¨  �ള്ച്ച്ര്  പ്രവര്Rനങ്ങള്  ഒരു|വസം�
ആയംരകേR	ള�  വ	ഴിക്കന്നു�ള്  ഒരു8ച്ച്�  വ	ങ്ങ,  പട്ട്�ജി	തീ  �ര്ഷി�ര്ക്ക�
പഠപ്പ്ച്ചുകെ�	ടുക്കുവ	നുംപകേയം	ഗച്ചു എന്നതീ� വശാn	സംകേയം	ഗ)8	യം �രുതീ	ന	�ല്ല.
എന്ന	ല് സ്ഥാ	പനRല് നന്ന� ഈ പദ്ധ്യാതീയുകെQ ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം നല്�യം
Qഷി¨  �ള്ച്ച്ര്  വ	ഴികൈR�ള്ക്ക�  പദ്ധ്യാതീയംല്  നന്ന�  പണ്�  അനുംവ|ച്ച്തീ	യു�
�	ണുന്നു  (ഉ|	:  സം.ബ.വ.  നമ്പര്.56,57,58/3-20/12-03-2020).  കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
സം	മ്പR�  സംഹി	യം�  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  വവധാ  ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം
ഉപകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ഴു�, അതീല് നന്നുണ്ട	കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക� വKണ്ടു� കേപ്ര	ജിക്ടല്
നന്ന�  പണ്�  ഈQ	ക്കുന്നതീ�,  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  ലാക്ഷ)ങ്ങളല്  നന്ന�
വ)തീചലാക്കുന്നതീന� �	രണ്8	കുന്നു.

പട്ട്�ജി	തീ  �ര്ഷി�രുകെQ  ഉപജിKവനവും�  സം	മ്പR�ഭ്യദ്രതീയു�
വര്ദ്ധ്യാപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം  നQപ്പ്ലാ	ക്കുന്ന  ഇRര�  പ്രകേതീ)�ഘാQ�പദ്ധ്യാതീ�ളുകെQ
യംഥാ	ര്ത്ഥ  ഗുണ്2ലാ�,  അന്ത8  ഗുണ്കേഭ്യ	ക്ത	ക്കള	യം  പട്ട്�ജി	തീ  �ര്ഷി�ര്ക്ക�
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തീകെന്ന  ലാഭ്യക്കുകെ8ന്ന�  ഉറിപ്പുവരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.  ഭ്യ	വയംല്  ഇRര�
പ്രവര്Rനങ്ങള് ആസൂത്രംണ്� കെചയ്യുകേമ്പ	ള് കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് രKതീയംലുള്ളാ കെതീറ്റ്	യം
പ്രവണ്തീ�ള് ഒഴിവ	ക്കുവ	ന് പ്രകേതീ)�� ശ്രീദ്ധ്യാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  അവശാവഭ്യ	ഗങ്ങളുകെQ ഉന്ന8ന� ലാക്ഷ)�  വച്ച്�  നQത്തുന്ന ഇRര� പദ്ധ്യാതീ�ള്
ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നതീനും�  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  പൂര്Rയം	ക്കുന്നതീനും�  പ്രകേതീ)�  ശ്രീദ്ധ്യാ
പുലാര്കേRണ്ടതീ	ണ്�.

2)  പട്ട്�ജി	തീ  അകെല്ലങ്കിൽ  പട്ട്�വർഗRൽകെപ്പ്ട്ട്  വ)ക്ത�ൾകേക്ക	
കുടു�ബങ്ങൾകേക്ക	  കേനരട്ട്�  ആനുംകൂലാ)ങ്ങൾ  ഉറിപ്പ്	ക്കുന്നതീരRലുള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്
ആവഷ്കരച്ച്� നQപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3) പദ്ധ്യാതീയുകെQ നQRപ്പു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കൈPബൽ സംബ� ³	ൻ, കെഷിഡിºള്ഡി�
�	സ്റ്റം� സംബ� ³	ന് പദ്ധ്യാതീ നര്കേ×ശാങ്ങള് കൃതീ)8	യം പ	ലാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-14   പവർ ഗ്രിഡിന� സ്ഥാലാ� നൽ�യംതീകെന്റ് പ്രതീ)	ഘാ	തീങ്ങൾ -
തുQർനQപQ�ൾ അപൂർണ്ണവും� അവ)ക്തവും�

ലാക്ഷ)�
8	Qക്കRറി  �ശു8	വ�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRല്  നന്നു�
ന	ഷിണ്ല് പവ്വര്ഗ്രിഡി� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന് ഭൂ8 ഏകെറ്റ്ടുRതു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് തുQര് നQപQ�ളുകെQ പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i) �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�

മൂന്നു പതീറ്റ്	ണ്ടകേലാകെറിയം	യം ഐ.സം.എ.ആര്-കെന്റ് സംമ്പൂർണ്ണ സം	മ്പR�
പന്തുണ്കേയം	കെQ  �ശു8	വും  ഗകേവഷിണ്ര�ഗR�  പ്രവർRച്ചു  വരുന്ന  8	Qക്കRറി
�ശു8	വ�  ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�  ,  എ.ഐ.സം.ആർ.പ.  ഓൺ  �	ഷി¨  എന്ന കെനറ്റ്�
വർക്ക� റിസംർച്ച്� കേപ്ര	കെജിക്ടകെന്റ് ഇന്ത)യംകെലാ തീകെന്ന പര8പ്രധാ	ന8	യം കേ�ന്ദ്ര8	ണ്�.
�ശു8	വുംകൃഷി,  വR�-വളപരപ	ലാനങ്ങൾ,  �	ർഷി�	നുംബന്ധി  ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങൾ
എന്നവയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  12  നർണ്ണ	യം�  കേപ്ര	ജിക്ടു�ൾ  ഇവകെQ
നQന്നുവരുന്നുണ്ട�.  ലാഭ്യ)8	യം  കേരഖ�ൾ  പ്ര�	ര�  ഗകേവഷിണ്	വശാ)ങ്ങള്ക്ക	യുള്ളാ
�ശു8	വ� കേതീ	ട്ട്�,സംകേയം	ണ് ബ	ങ്കി�, നഴ്സ്റി, കെതീങ്ങന് കേതീ	പ്പ്�, കെ�ട്ട്Qങ്ങള്, കേറി	ഡി�
എന്നവയംQക്ക�  ആകെ�  120  ഏക്കർ  ഭൂ8യം	ണ്�  2015  വകെര  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്
കൈ�വശാമുണ്ട	യംരുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഇതീല്  നന്ന�  31.11  ഏക്കര്  ഭൂ8  2016  ല്
ന	ഷിണ്ല്  പവ്വര്ഗ്രിഡി�  കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന്  ഏകെറ്റ്ടുക്കു�യു�  ഭൂ8വലായം	യം
31,10,98,900/-  രൂപയു� 8രങ്ങളുകെQ വലായം	യം  1,07,06,500/-  രൂപയു� വ	ട്ട്ര് Q	ങ്കി�
പുനര്നര്മ്മി	ണ്Rന	യം  25,00,000/-  രൂപയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭ്യച്ചു
(2യംല് നമ്പര് സം.ആര്.എ� 755/2015).

ഈ ഏകെറ്റ്ടുക്കലാകെന്റ് 2ലാ8	യം  680  �ശു8	വും�  623  കെതീങ്ങു� 117  കേതീക്കു� 18
�	റ്റ്	Q8രങ്ങളു� 8റ്റ്�  61  വ)തീ)സ്ത 8രങ്ങളു8Qങ്ങയം വലാകെയം	രു സംസം) കേശാഖരവും�
കൂQയം	ണ്�  അപ്രതീ)ക്ഷ8	യംതീ�.  �ശു8	വും  കേശാഖരRകെലാ  200  ഓള�  8രങ്ങൾ
വവധാ  ഉഷ്ണകേ8ഖലാ	  ര	ജി)ങ്ങളൽ  നന്ന�  കെ�	ണ്ടുവന്നവയു�  അതീ	തീനങ്ങളുകെQ
അപൂർവ്വജിനതീ�  കേശാഖരRൽ  ഉൾകെപ്പ്ട്ട്വയു8	യംരുന്നു.  ബ്രാസംKലാൽ  നന്നു
കേശാഖരച്ച്  85  അപൂർവ്വയംന�  8രങ്ങൾ നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തീ	യു�  ഇRര�  തീKര	നഷ്ടംങ്ങൾ
മൂലാ�  |Kർഘാ�	ലാവളയം	യം  �ശു8	വകെന  കുറിച്ചുള്ളാ  ഗകേവഷിണ്പഠനങ്ങൾ
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8ന്ദKഭ്യവച്ച്തീ	യു�  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rനും  ലാഭ്യ)8	ക്കയം
8റുപQയംൽ  [സം.  ആർ.  എ�.  (അക്ക�) 1629/2020 (ii)  തീ.  06/01/2021]  കേസ്റ്റംഷിൻ
കേ8ധാ	വ  അറിയംക്കു�യുണ്ട	യം.  കേ8ൽ  സൂചതീ  8റുപQയംൽ,  സ്ഥാലാനഷ്ടംകെR   
തുQർന്ന�  8ന്ദKഭ്യവച്ച്  പ്രവർRനങ്ങൾ  ഊർജ്ജിതീകെപ്പ്ടുR	ൻ  നQRയം
പരശ്രീ8ങ്ങളു�  വശാ|8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ജിനതീ�  കേശാഖരRകെലാ  തീണ്ടു�ളൽ  നന്ന�
പുതീയം  കെജി�³	സം�  സൃഷ്ടംക്ക	ൻ  ശ്രീ8�  നQRയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�  സ്ഥാ	യംയം	യം
വളവകെലാR	ൻ ഇനയു� �	Rരകേക്കണ്ട വരുകെ8ന്നു�,  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട് ഭൂ8ക്കു പ�ര�
സം8Kപസ്ഥാ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	കേ�ന്ദ്രങ്ങളൽ  നന്ന�  32  ഏക്കർ  ഭൂ8  വട്ടു
കെ�	ടുക്ക	ൻ  അകേപക്ഷച്ചുകെവങ്കിലു�  ആയംതീ�  നൽ�യംകെല്ലന്നു�
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നു.

ലാഭ്യ)8	യം  2യംൽ  വവരങ്ങളുകെQയു�  തീന്വര്ഷികെRയു�  തുQര്വര്ഷികെRയു�
ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്ങ്ങള്ക്ക�  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQ�ളുകെQയു�  കെവളച്ച്Rലുള്ളാ
നരKക്ഷണ്ങ്ങൾ ചുവകെQ കേചർക്കുന്നു .

(i)  ഭൂ8നഷ്ടംRന�  ഭ്യ	ഗ�  പരഹി	രകെ8ന്ന  നലായംൽ  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്
�	ര)	ലായംRന�  ഒന്നര  �കേലാ	  8Kറ്റ്ർ  അ�കെലാ  കുന്നൻപുറിത്തുള്ളാ  പള്ളാക്കുന്ന�
കേബ്ല്യു	ക്ക�  �	ർഷി�കേയം	ഗ)8	ക്ക  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുക്കു�യുണ്ട	യം.  എന്ന	ൽ
പള്ളാക്കുന്നൽ അതീർR പങ്കിടുന്ന സംn�	ര) വ)ക്ത�ൾ ഇവകെQ �ളവും� 8	ലാന)
നകേക്ഷപവും� നQR വരുന്നുണ്ട�.  നല്ല ഉയംരRൽ ��തീൽ കെ�ട്ട്യം	ൽ 8	ത്രംകേ8
ഇതു പരഹിരക്ക	ന	വൂ.  ആവർRച്ച്� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു�,  പലാതീവണ് കെപ്ര	കേപ്പ്	സംൽ
നൽ�യംട്ടു�, സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തീലാRൽ തുQർനQപQ�ളുണ്ട	യംട്ട്ല്ല. 2020 -2021
വർഷിRൽ  പവർഗ്രിഡി�  അകേ2	റികേസ്റ്റംഷിൻ  പദ്ധ്യാതീയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
പളളക്കുന്നൽ  സ്ഥാ	പതീ8	യം  രണ്ട�  ഏക്കർ  പ്ര|ർശാനകേR	ട്ട്Rകെലാ  കൈതീ�ൾ
2023  ഓകെQ �	യ്2ലാ� നൽ�ത്തുQങ്ങുകെ8ന്നതീന	ൽ �ൻ8തീൽ എത്രംയു� കേവഗ�
കെ�ട്ട്യുയംർകേRണ്ടതീ�  കേ8	ഷിണ്�  തീQയം	ൻ  അനവ	ര)8	കെണ്ന്ന�  കേസ്റ്റംഷിൻ
അധാകൃതീർ  പലാ  തീവണ്  രജിസ്ട്രാ	കെറി  അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	ണ്�.  എന്ന	ൽ  2020-21
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ളുകെQ  ഓ ഡിറ്റു  നQന്ന  11/2021  വകെരയു�
തുQർനQപQ�കെള	ന്നുമുണ്ട	യംട്ട്ല്ല. 

(ii)  കെ�.വ.കൈലാനും�ളുകെQ Qവർ നർമ്മി	ണ്Rന	യം കേ�ന്ദ്രRകെന്റ് കൈ�വശാമുള്ളാ
ഭൂ8യംൽ നന്ന�  2019  ൽ  45  സംങ്കിരയംന� പറിങ്കി8	വും�ൾ മുറിക്കു�യു� അതീകെന്റ്
നഷ്ടംപരഹി	ര8	യം  34.65  ലാക്ഷ�  രൂപ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  പവർ  ഗ്രിഡി�
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നൽകു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  Qവർ  നർമ്മി	ണ്�  നQത്തുന്നതീകെന്റ്കേയം	  അതീന	യം
കേതീ	ട്ട്�  കെവട്ട്കെRളക്കുന്നതീകെന്റ്കേയം	  8	ന|ണ്ഡി�  നശ്ചയംച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഉQമ്പQ
നലാവലാല്ല.

(iii)  വ	ട്ട്ർ  Q	ങ്കികെന്റ്  പുനർനർമ്മി	ണ്�  2020-21  �	ലായംളവല്  പൂര്RK�രച്ച്�
പ്രവര്Rനക്ഷ88	യംതീ	യം അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1) പള്ളാക്കുന്ന�  കേബ്ല്യു	ക്കല്  8തീല്  കെ�ട്ടുന്നതീനുംള്ളാ  അQയംന്തര  നQപQ�ള്
സംnK�രക്കു�.

2)  കെ�.വ.കൈലാനും�ളുകെQ  Qവർ  നർമ്മി	ണ്�  നQത്തുന്നതീകെന്റ്കേയം	  അതീന	യം
കേതീ	ട്ട്�  കെവട്ട്കെRളക്കുന്നതീകെന്റ്കേയം	  8	ന|ണ്ഡി�  നശ്ചയംച്ചുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  ഉQമ്പQ
നലാവലാല്ല.  ആയംതീ� പരകേശാ	ധാച്ച്� അനുംകേയം	ജി)8	യം വ)വസ്ഥാ�ള് ഉള്കെപ്പ്ടുR
ഉQമ്പQ തീയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3)  പവർ  ഗ്രിഡി�  വളപ്പ്ൽ  നന്ന�  കെവള്ളാ�  കുRകെയം	ലാച്ച്�  പള്ളാക്കുന്നു
കേബ്ല്യു	ക്കകേലാക്കുള്ളാ  വഴി  ഗതീ	ഗതീ  കേയം	ഗ)8ല്ല	തീ	യം  സം	ഹിചര)Rൽ  ആയംതു
പരഹിരക്ക	ന	യം  പവർ  ഗ്രിഡി�  നർമ്മിക്ക	ൻ  തീKരു8	നച്ച്  കേചമ്പർ,  �ന	ൽ
എന്നവയുകെQ പ്രവൃR�ള് അQയംന്തര8	യം പൂർRK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

4) സ്ഥാലാ� കൈ�8	റു� വഴി സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� മുപ്പ്Rമൂന്നരകേക്ക	Qയംകേലാകെറി രൂപ
ലാഭ്യച്ച്തീൽ  ന	ൽപ്പ്Rന	ലാര  ലാക്ഷ�  രൂപ  8	ത്രം8	ണ്�,  അതീ	യംതീ�  ലാഭ്യച്ച്
തു�യുകെQ ഒന്നര ശാതീ8	നRൽ തീ	കെഴി 8	ത്രം8	ണ്�,  ജിനതീ� കേശാഖരമുൾകെപ്പ്കെQ
നർണ്ണ	യം�8	യം  കേതീ	ട്ട്  ഭൂ8യുകെQ  25  ശാതീ8	നകേR	ള�  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്  �ശു8	വും
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRന�  ലാഭ്യച്ച്തീ�.  അതീൽ  44  ലാക്ഷവും�  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ൾക്കു�
നർമ്മി	ണ് പ്രവൃRക്കു8	ണ്� അനുംവ|ച്ച്തീ�; ബ	ക്ക കൈ8നർ ഇൻഫ്രാ	സ്ട്രാക്ചറിനും�.
കേ�ന്ദ്രRന�  ഗകേവഷിണ്ര�ഗത്തുണ്ട	യം ഗുരുതീര8	യം വഭ്യവ നഷ്ടം� പരഹിരക്ക	ൻ
കേവണ്ട  ധാനസംഹി	യം�  നൽ�യംട്ട്ല്ല.  8	ത്രം8ല്ല,  സം8Kപസ്ഥാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളൽ  നന്ന�
നശ്ചതീ  ഭൂ8  അനുംവ|ക്ക	നുംള്ളാ  അകേപക്ഷ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീർ
കെചവകെക്ക	ണ്ടട്ടു8ല്ല.  ഈ സം	ഹിചര)Rൽ സ്ഥാലാവൽപ്പ്നയംലൂകെQ ലാഭ്യച്ച്  33 1/2
കേ�	Qയംലാധാ��  രൂപയുകെQ  വനകേയം	ഗ  വവരങ്ങൾ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീർ
ഓഡിറ്റ്ന� ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-3-15   കെക്രഡിറ്റ്� കെസംയംല് - 1,54,15,407/- രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�
ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല

ലാക്ഷ)�
ഇന്കേവ	യ്സു�ള്  (കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്)  വഴിയുള്ളാ
വല്പ്പ്ന�ള്-  ലാഭ്യക്ക	നുംള്ളാ തു��ള് ലാഭ്യ)8	വുംന്നുകേണ്ട	 എന്ന
പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i)  കേ�രള  2ന	ന്ഷി)ല്  കേ�	ഡി�
ii) സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉRരവും�ള്

കേ�രള  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കുന്ന  കെചQ�ള്,
വത്തു�ള്,  8റ്റ്�  നQKല്  വസ്തുക്കള്  എന്നവയുകെQ  വപണ്നRകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വവധാ  വകുപ്പു�ള്ക്ക	യു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  പരúരവും�  ഇന്കേവ	യ്സു�ള്  (കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്)  പ്ര�	രമുള്ളാ
വല്പ്പ്ന�ള്  �	ലാങ്ങള	യം  നQക്കുന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീന�  നയംതീ8	യം
നQപQക്ര8ങ്ങകേള	 ചട്ട്ങ്ങകേള	 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല് നലാവല്ല. ഈ നQപQ�ളകെലാ
ക്ര8ര	ഹിതീ)കെRക്കുറിച്ച്�  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  തുQര്ച്ച്യം	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ന	ളതുവകെര നQപQ�ള് സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല. 

2019-20 വര്ഷികെR വല്പ്പ്നയംല് 1,54,15,407/- രൂപയം	ണ്� ഈ ഇനRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭ്യക്കുവ	നുംള്ളാതീ�.  മുന്വര്ഷിങ്ങളലു�  ഗണ്)8	യം  തു��ള്
ഇRരRല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  ലാഭ്യക്കുവ	നുംണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീ�  വ	ര്ഷി�
�ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	  ലാഭ്യക്കുവ	നുംള്ളാ  തു��ളുകെQ  വര്ഷി�  തീരച്ചുള്ളാ
സം�ക്ഷപ്തം�  സൂക്ഷക്കു�കേയം	  കെചയ്യുന്നല്ല.  വവധാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളല്  2019-20
വര്ഷിRല് തീKര്പ്പ്	ക്ക	കെതീ അവകേശാഷിക്കുന്ന തു��ളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു  (ഇന്കേവ	യ്സം�  നമ്പര്,  തീKയംതീ,  തു�  തുQങ്ങയം  വശാ|	�ശാങ്ങള്
അതീതീ� സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQ ഓഡിറ്റ്� കേന	ട്സു�ളല് ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�).

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാ	പനRകെന്റ് കേപര�
2019-20- ല് 
തീKര്പ്പ്	ക്ക	ന്

അവകേശാഷിക്കുന്ന തു�

1 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
കു8ര��

25,730

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  118

2
പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,

പKലാകേക്ക	Q� 2,94,595

3 കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, വയംന	Q� 68,53,170

4 ന	ളകേ�ര ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ബ	ലാര	8പുര� 1,611

5 പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�,
പട്ട്	മ്പ

7,34,375

6 കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, കൈവറ്റ്ലാ 7,49,772

7 2	8�ഗ� സംസ്റ്റം� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,
സം|	നന്ദപുര�

4,43,984

8 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, തീരുവല്ല 1,38,082

9
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ8ന്റ്� ഓ2� ³	കേന്റ്ഷിന് കേക്ര	പ്സ്� &

കൈúസംസം� കേ�	കേളജി� ഓ2� കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്,
കെവള്ളാ	നക്കര

46,056

10
ഫ്രൂട്ട്�സം� കേക്ര	പ്സ്� റിസംര്ച്ച്� കേസ്റ്റംഷിന്,

കെവള്ളാ	നക്കര 28,501

11 ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ8ന്റ്� ഓ2� കൈ8കേക്ര	ബകേയം	ളജി,
കെവള്ളാ	നക്കര

8,138

12 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം� 3,85,558

13 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, 8ലാപ്പുറി� 14,60,092

14
കെസംന്റ്ര് കേ2	ര് ³	ന്റ്� ബകേയം	കെQകേ¿	ളജി &
കേ8	ളക്കുലാ	ര് ബകേയം	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര 2,01,936

15 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണൂര് 10,90,947

16
ബകേയം	ളജിക്കല് �ണ്കേP	ള് ഓ2� കേക്ര	പ്പ്�

കെപസ്റ്റം� & വKഡ്സം� കെവളള	നക്കര 49,199

17 സുഗന്ധികൈതീലാ ഔഷിധാസംസം) ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, ഓQക്ക	ലാ 

36,600

18 കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, പ	ലാക്ക	Q� 93,706

19 കെ� എ യു പ്രസ്സ�, 8ണ്ണുR 2,44,250

20 ³	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 8	കേനജ്കെ8ന്റ്� 46,945
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യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

21 �മ്മിºണ്കേക്കഷിന് കെസംന്റ്ര്, 8ണ്ണുR 1,17,447

22 �ശു8	വ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 8	Qക്കRറി 39,555

23 സംKഡി� കെQകേ¿	ളജി യൂണ്റ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര 4,23,818

24 �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�, 8ണ്ണുR 11,98,280

25 എ.ഐ.എന്.പ. ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്
ണ്കേR	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര

1,14,300

26
ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ8ന്റ്� ഓ2� അകേഗ്രി	ണ്8,

കെവള്ളാ	നക്കര 8,872

27 ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ8ന്റ്� ഓ2� കെപ്ര	സംസംങ്ങ�
കെQകേ¿	ളജി, കെവള്ളാ	നക്കര

5,79,888

ആകെ� 1,54,15,407

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  കെക്രഡിറ്റ്�  കെസംയംല്  വല്പ്പ്ന  സം�ബന്ധിച്ച്�  നയംതീ8	യം  ചട്ട്ങ്ങളു�
നQപQക്ര8ങ്ങളു� ആവഷ്കരക്കു�.

2)ലാഭ്യക്ക	നുംള്ളാ  തു��ള്  കൂQ  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്ന  രKതീയംല്
�ണ്കെക്കഴുR� രKതീ പരഷ്കരക്കു�.

3)ലാഭ്യക്ക	നുംള്ളാ തു��ള് ലാഭ്യ)8	ക്കുവ	നുംള്ളാ അQയംന്തര നQപQ�ള് സംnK�രക്കു�.
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1-3-16       പ്രകേതീ)� ശ്രീദ്ധ്യാ ആവശാ)8	യംതു�
അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ട്ടുകേപ	വുംന്നതു8	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�

വഭ്യ	ഗങ്ങളു�

ലാക്ഷ)�
പ്രകേതീ)�  ശ്രീദ്ധ്യാ  ആവശാ)8	യംതു�  അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ട്ടു
കേപ	വുംന്നതു8	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെQ/
വഭ്യ	ഗങ്ങളുകെQ പുനരുജ്ജിKവന� 

8	ന|ണ്ഡി�
i) സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആക്ട�, സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്� എന്നവ
ii)  പ്ര	കേ|ശാ�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�,  വഭ്യ	ഗങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉRരവും�ളു� റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളു�

വ)തീ)സ്ത  കേ8ഖലാ�ളു�  ധാര്മ്മിങ്ങളുമുള്ളാ  നരവധാ  �	ര്ഷി�-
�	ര്ഷി�	നുംബന്ധി  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQ  ശൃം�ഖലായം	ണ്�  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ. കെതീക്ക� ബ	ലാ8	8പുരR� സ്ഥാതീകെചയ്യുന്ന ന	ളകേ�ര ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര� മുതീല് വQക്ക� 8കേഞ്ചിശാnരത്തുള്ളാ വജ്ഞാ	ന വ)	പന പരശാKലാനകേ�ന്ദ്ര� വകെര
നKളുന്ന കെചറുതു� വലുതു8	യം  93  സ്ഥാ	പനങ്ങള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ �Kഴിലുണ്ട�.
അQയംന്തര  പരഗണ്നയു�  പരഹി	രവും�  ആവശാ)8	യം  പലാ  വഷിയംങ്ങളു�  ഈ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളലുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  അQയംന്തര  ശ്രീദ്ധ്യാ  പതീകേയംണ്ട  ചലാ
വഷിയംങ്ങള്   ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1) കുരുമുളകുഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പന്നയൂര്

കൈവ|¨തീ വതീരണ്Rകെലാ കേവ	ള്കേട്ട്ജി� വ)തീയം	ന� - വലാകേയംറിയം ഇലാകേക്ട്രി	ണ്ക്ക�
ഉപ�രണ്ങ്ങൾ  തുQര്ച്ച്യം	യം  തീ�ര	റിലാ	വുംന്നു-  പരഹി	ര  നQപQ�ള്
ആവശാ)8	ണ്�

കൈവ|¨തീയംലുണ്ട	വുംന്ന  തുQര്ച്ച്യം	യം  കേവ	ള്കേട്ട്ജി�  വ)തീയം	ന�  �	രണ്�
കേ�ന്ദ്രRകെലാ  വലാകേയംറിയം  ഇലാകേക്ട്രി	ണ്ക്ക�  ഉപ�രണ്ങ്ങൾ  (�മ്പºട്ട്ര്,  പ്രന്റ്ര്,
യു.പ.എസം�)  നരന്തര�  തീ�ര	റിലാ	വുംന്നുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീകെന്റ്  പരഹി	ര
നQപQ�ള്  കൈവകുന്നതീ	യം  �	ണുന്നു.  കേ�ന്ദ്രRകെലാ  കൈവ|¨തീ  കൈലാനും�ളുകെQ
തീ�ര	റുമൂലാ� കൈവ|¨തീതീQസ്സമുണ്ട	വുംന്നതു� തുQര്ച്ച്യം	യം കേവ	ള്കേട്ട്ജി�  വ)തീയം	ന�
മൂലാ�  വലാകേയംറിയം  ഗകേവഷിണ്  ഉപ�രണ്ങ്ങൾ  തീ�ര	റിലാ	വുംന്നതു�
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�ണ്ക്കകെലാടുR� പ്രശ്നപരഹി	രRന	യം സ്ഥാ	പന�,  കേ�രള	 കേസ്റ്റംറ്റ്� ഇലാക്ട്രിസംറ്റ്
കേബ	ര്ഡി�  �രമ്പ�  കെസംക്ഷന്  അസംസ്റ്റംന്റ്�  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  എൻജിനKയംകെറി
സം8Kപക്കു�യുണ്ട	യം.  �രമ്പ� കെ�.എസം�.ഇ.ബ-യംകെലാ അസംസ്റ്റംന്റ്� എക്സ്�ºട്ട്Kവ�
എൻജിനKയംർ  ഇക്ക	ര)�  വശാ|8	യം  പരകേശാ	ധാക്കു�യു�  8രങ്ങളുകെQ
ഇQയംലൂകെQയുള്ളാ  ഓവർ  കെഹിഡി�  കൈലാൻ  അപ�Q�രവും�  കൈവ|¨തീ  തീQസ്സ�
സൃഷ്ടംക്കുവ	ൻ  സം	ധാ)തീയുള്ളാതു8	യംതീന	ല്  ഓവർ  കെഹിഡി�  കൈലാനകെന്റ്  റൂട്ട്�
പുന:ക്ര8K�രച്ച്�  ഏരയംല്  ബണ്ടല്  കേ�ബൾ  (എബസം)  വലാകേക്കണ്ടതുകെണ്ടന്നു�
ആയംതീന�  1,93,572/-  രൂപ  ഓ2Kസംൽ  ഒടുകേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  ഡിബ  2018-
19/എഇ/കെ�.ബ.എ�/28-03-2019 �R� പ്ര�	ര� അറിയംക്കു�യുണ്ട	യം.

തുQർന്ന�  കെ�.എസം�.ഇ.ബ.യുകെQ  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  കെവള്ളാ	നക്കര  ഇലാക്ട്രിക്കൽ
സംബ� ഡിവഷിൻ അസംസ്റ്റംന്റ്� എക്സ്�ºട്ട്Kവ� എൻജിനKയംർ പരകേശാ	ധാച്ച്� നൽ�യം
റികേപ്പ്	ർട്ട്� അനുംസംരച്ച്� സംn�	ര)വ)ക്തയുകെQ കൃഷിയംQങ്ങളലുള്ളാ കൈലാനും� കേപ	സ്റ്റും�
ഒഴിവ	ക്കകെ�	ണ്ട�  റൂട്ട്�  8	റ്റ്  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീനുംള്ളാ  തു�  കെ�.എസം�.ഇ.ബ-ക്ക�
നൽ�	ന്  ഡിയംറിക്ടർ  ഓ2�  2സംക്കൽ  ³	ന്റ്�  അനുംവ	|�  നല്�.  എന്ന	ല്
കൈലാന് 8	റ്റ്സ്ഥാ	പക്കല് നQപ്പ്	യംട്ട്ല്ല.

ഈ പ്രവൃR പൂർRK�രക്കുന്നതീന�  കേവണ്ട നQപQ�ൾ അQയംന്തര8	യം
സംnK�രക്കണ്കെ8ന്നു�  ആയംതീന	യുള്ളാ  ഭ്യരണ്	നും8തീയു�,  ബജിറ്റ്�  കെപ്ര	വഷിനും�,
2ണ്ടു� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട� പ3/484/18/ 022-11-2019  പ്ര�	ര� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക� കേസ്റ്റംഷിന് അധാകൃതീര് �ത്തു നല്�യംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു� തുQര് നQപQ�ള്
സംnK�രച്ചു�	ണുന്നല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഈ വഷിയംRല് പരകേശാ	ധാന നQR
എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന� പരഹി	രനQപQ�ള് കൈ�കെക്ക	കേള്ളാണ്ടതീ	ണ്�.

2) കൃഷി വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്ര�, വയംന	Q�

കൃഷി  വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ള്  -  സ്ഥാ	പന  കേ8ധാ	വയുകെQ
നയംന്ത്രണ്Rലാല്ല

ഇന്ത)ന്  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  ��ണ്സംലാകെന്റ്  (ഐ.സം.ഏ.ആര്)
ധാനസംഹി	യംകേR	കെQ  2010-11  വര്ഷിങ്ങളല് നര്മ്മിച്ച് ആറി� �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ള് കൃഷി
വജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  നയംന്ത്രണ്Rലുള്ളാതീ	യം  സ്ഥാ	പന�
ഐ.സം.ഏ.ആറിന�  സം8ര്പ്പ്ച്ച്  പ്രതീവര്ഷി  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്  കേരഖകെപ്പ്ടുR
�	ണുന്നുണ്ട�. എന്ന	ല് സ്ഥാ	പനRകെലാ ജിKവനക്ക	ര് ആരു� തീകെന്ന �n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്
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തീ	8സംക്കു�കേയം	 വKട്ടുവ	Q� ബR ഇനRലുള്ളാ തു� ശാമ്പളRല് നന്നു�  കുറിവും
വരുത്തു�കേയം	 കെചയ്യുന്നല്ല.  കൂQ	കെതീ വ	Q� ഇനRകേലാ	  8റ്റ്നങ്ങളകേലാ	  ആയം
�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്ല്  നന്നുള്ളാ  വരവും�ളു�  കെ�.വ.കെ�-  യുകെQ  �ണ്ക്കു�ളല്
കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നല്ല. ഇതു സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ ഓഡിറ്റ്� അകേനnഷിണ്Rന� (3/21-
04-2020)  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQയംല്  അമ്പലാവയംല്  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  നയംന്ത്രണ്Rലാ	ണ്�  ഈ  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�കെളന്നു�  ഈ  ഇനRല്
വ	Q�  കേപ	ലുള്ളാ  വരവും�ള്  കേ�ന്ദ്രRന�  ലാഭ്യ)8	യംട്ട്കെല്ലന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
�	ര്ഷി�വജ്ഞാ	നപ്രവര്Rനങ്ങള്  വഴി  ഇന്ത)ന്  �ര്ഷി�സംമൂഹിRകെന്റ്
ഉന്ന8നRന	യം  നലാകെ�	ള്ളുന്ന  കേ|ശാKയംതീലാ  സം�വധാ	നങ്ങള	ണ്�
കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രങ്ങള്.  അവയുകെQ  സംവകേശാഷി8	യം വ�സംന  ആവശാ)ങ്ങള്
ക്ക	യം ഐ.സം.ഏ.ആര് അനുംവ|ച്ച് 2ണ്ടുമുകേഖന നര്8ച്ച് �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ള് 8കെറ്റ്	രു
കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  നയംന്ത്രണ്Rലാ	കെണ്ന്നതീ�,  കെ�.വ.കെ�-കേയം	ടുള്ളാ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ അവഗണ്ന കൂQയം	ണ്�.  ആയംതീന	ല് ഐ.സം.ഏ.ആര്-
കെന്റ് ധാനസംഹി	യംകേR	കെQ നര്മ്മിച്ച് �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ള് കൃഷിവജ്ഞാ	നകേ�ന്ദ്രRകെന്റ്
നയംന്ത്രണ്Rല്  കെ�	ണ്ടുവര	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീലാRല്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

3)  കേ�ളപ്പ്ജി  കേ�	കേളജി�  ഓ2�  അഗ്രി�ള്ച്ച്റില്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  കെQകേ¿	ളജി,
തീവനൂര്

ബ.കെQ��  (ഫുഡി�  കെQകേ¿	ളജി)  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ്  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു  നലാനല്
ക്കുന്ന പ്രതീസംന്ധി�ള് അQയംന്തര8	യം പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

ഭ്യക്ഷ)സം�സ്ക്കരണ്വും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക� 2ലാപ്ര|8	യം പരഹി	ര�
�	ണ്	ന്  �	ര)ക്ഷ8വും�  �ഴിവുംമുള്ളാ  വ|ഗ്ധാകെര  വ	ര്കെRടുക്കു�  എന്ന
ലാക്ഷ)കേR	കെQയം	ണ്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  2011 ല്  തീവനൂര്  കേ�ളപ്പ്ജി  കേ�	ളജില്
ബ.കെQ��  (ഫുഡി�  കെQകേ¿	ളജി)  എന്ന  കേ�	ഴ്സ്�  ആര�ഭ്യച്ച്തീ�.  നലാവകെലാ
ഭ്യക്ഷ)സം�സ്ക്കരണ് കേ8ഖലായ്ക്ക്� അനുംകേയം	ജി)8	യം പ	ഠ)വഷിയംങ്ങള് 4 വര്ഷി� കെ�	ണ്ടു
പഠപ്പ്ക്കുന്നതീനും�  പ്രവ �R  പരചയം�  നല്കുുന്നതീനും�  പുറികേ8  ഭ്യക്ഷ)സം�സ്ക്കരണ്
വഷിയംങ്ങളല്  കെസം8ന	റു�ളു�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ളു�  ഭ്യക്ഷ)കേ8ഖലായ്ക്ക്�  പ്ര	ധാ	ന)�
നല്കുു��വധാ� അന്തര്സം�സ്ഥാ	ന പരശാKലാനങ്ങളു� ഈ കേ�	ഴ്സ്ലൂകെQ ലാക്ഷ)8ടുന്നു. 
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�ഴിഞ്ഞ  4  ബ	ച്ചു�ളല്  പ്രകേവശാന�  ലാഭ്യച്ച്  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ  എണ്ണ�  ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു.

ബ	ച്ച്�
അനുംവ|ച്ച് വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ

എണ്ണ� പ്രകേവശാന� ലാഭ്യച്ച്വരുകെQ എണ്ണ�

2016 30 29

2017 30 21

2018 30 29

2019 30 25

പ്രസ്തുതീ  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ്  നQRപ്പ്ലു�  അനുംബന്ധി8	യു�  ഉള്ളാ പ്രതീസംന്ധി�ള്
ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1)  2019  8	ര്ച്ചു  വകെര  ഈ  കേ�	ഴ്സ്ന�  ഐ.സം.എ.ആര്  അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്
ഉണ്ട	യംരുന്നു. അതീനും കേശാഷി� അക്രഡികേറ്റ്ഷിൻ പുതുക്ക ലാഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല. ആയംതീന	ല്
നലാവല്  അക്രഡികേറ്റ്ഷിന്  ഇല്ല	Rതീ�  പഠച്ച്റിങ്ങുന്ന  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ   കേജി	ലാ
സം	ധാ)തീയ്ക്കു� ഉപരപഠനRനും� 8ങ്ങകേലാല്പ്പ്ക്കുന്നുണ്ട�. 

2) 2011  ല് ആര�ഭ്യച്ച് ഈ കേ�	ഴ്സു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഇകേന്ന വകെര പ്രകേതീ)� ഫുഡി�
കെQകേ¿	ളജി  ഡിപ്പ്	ര്ട്ട്�കെ8ന്റ്�  കേ�	കേളജില്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഭൂരഭ്യ	ഗ�  �	സ്സു�ളു�
വഷിയംങ്ങളു� തീ	ല്ക്ക	ലാ� അദ്ധ്യാ)	പ�ര	ണ്� കൈ��	ര)� കെചയ്യുന്നതീ�. 

3)  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ്  (കേ�	സ്റ്റം� കെഷിയംറി�ഗ� കേ8	ഡി�)  ഒരു കെസം8സ്റ്റംറികെന്റ് 2Kസം�  26,500/-
രൂപയം	ണ്�.  കൂQ	കെതീ 9,000/-  രൂപ കെúഷി)ല് 2Kസുമുണ്ട�.  ഇകേതീ കേ�	ഴ്സ്� നQത്തുന്ന
കേ�രളRകെലാ  കെവറ്റ്റിനറി,  2ഷിറിKസം�,  സം	കേങ്കിതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളകെലാ
2Kസു8	യം  തീ	രതീ8)�  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകേലാതീ�
ഉയംര്ന്നതീ	കെണ്ന്നു� ഇക്ക	രണ്R	ല്,  കെപ	തു പ്രകേവശാന പരKക്ഷയംല് ഉയംര്ന്ന
റി	ങ്കി�  ലാഭ്യക്കുന്ന  കുട്ട്�ള്  �	ര് ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  കേ�	ഴ്സ്ല്  കേചര	ന്
വമുഖതീ  �	ണ്ക്കുന്നുകെവന്നു�  കേ�	ളജി�  അധാ�	ര�ള്ക്ക�  അഭ്യപ്ര	യംമുണ്ട�.
എന്ന	ല് ഇRര�  കേ�	സ്റ്റം�  കെഷിയംറി�ഗ�  കേ8	ഡിലുള്ളാ  കേ�	ഴ്സു�ളുകെQ  �	ര)Rല്
ഭ്യ	വന	പൂര്ണ്ണവും�  നവKനവും8	യം  പഠന  കേ8	ഡിºളു�ള്  ഉള്കെപ്പ്ടുR  കുട്ട്�കെള
ആ�ര്ഷിക്കുന്നതീനുംള്ളാ പദ്ധ്യാതീ�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ആസൂത്രംണ്� കെചയ്യു�യം	ണ്�
കേവണ്ടതീ�. 
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കേ�	ളജികെലാ ബ.കെQ��(ഫുഡി� കെQകേ¿	ളജി)  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ് നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു
നലാനല്ക്കുന്ന പ്രതീസംന്ധി�ള് അQയംന്തര8	യം പരഹിരകേക്കണ്ടതുണ്ട�.  ആയംതീ�
കേ�	കേളജികെനയു�  പഠച്ച്റിങ്ങുന്ന  വ|)	ര്ഥാ�കെളയു�  സം�ബന്ധിച്ച്�
അനവ	ര)വും8	ണ്�. ഈ വഷിയം� അQയംന്തര നQപQ�ള്ക്ക	യം സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അധാ�	ര�ളുകെQ ശ്രീദ്ധ്യായംല്കെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  

4) കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ�	- ഓപകേറിഷിന്, ബ	ങ്കിങ്ങ� & 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

കേ�	  -ഓപ്പ്കേറിറ്റ്Kവ�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�,  റൂറില്  ബ	ങ്കി�ഗ�,2ന	ന്സം�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�  &
റൂറില്  8	ര്ക്കറ്റ്ങ്�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�  ബരു|	നന്തര  കേ�	ഴ്സു�ളല്  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ
എണ്ണ� ന	88	ത്രം�

2010  മുതീല്  2019  വകെര  ബരു|	നന്തര  കേ�	ഴ്സു�ളല്  (കേ�	  -ഓപ്പ്കേറിറ്റ്Kവ�
8	കേനജ്കെ8ന്റ്�,  റൂറില് ബ	ങ്കി�ഗ�,  2ന	ന്സം�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�  &  റൂറില് 8	ര്ക്കറ്റ്ങ്�
8	കേനജ്കെ8ന്റ്�)  പ്രകേവശാന�  കേന Qയം  ആകെ�  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ  എണ്ണ�  ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര8 നമ്പര് വര് ഷി� ആകെ� സംKറ്റ്� വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ എണ്ണ�

1 2010 12 1

2 2011 12 -

3 2012 12 7

4 2013 12 -

5 2014 12 4 (ഡിസ്കണ്Qനºഡി�)

6 2015 12 1

7 2016 12 2

8 2017 12 3

9 2018 12 5

10 2019 12 1

ആകെ� 24

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  125

കേ�	-ഒ	പ്പ്കേറിറ്റ്Kവ� 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�, റൂറില് ബ	ങ്കി�ഗ� , 2ന	ന്സം� 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�
&  റൂറില് 8	ര്ക്കറ്റ്ങ്�  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�  എന്നK  3  കേ�	ഴ്സു�ളലാ	യം  4  സംKറ്റ്�  വKതീ�  12
സംKറ്റു�ള് ഉണ്ട	യംട്ടു�  2010  മുതീല്  2019  വകെര പ്രകേവശാന� കേന Qയംതീ�  ആകെ�  24
വ|)	ര്ത്ഥ�ള്  8	ത്രം8	ണ്�.  പ്രതീവര്ഷി�  12  സംKറ്റു�ളകേലാക്ക	യം  ശാര	ശാര  2
വ|)	ര്ത്ഥ�ള് 8	ത്രം8	ണ്� പ്രകേവശാന� കേനടുന്നതീ�. 

ഈ  കേ�	ഴ്സ്കെന്റ്  അQസ്ഥാ	നകേയം	ഗ)തീ,  കേ�രള  �	ര് ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ബ.എസം�.സം  (സം  &  ബ  .ഒ	കേണ്ഴ്സ്�)  കേ�	കേഴ്സ്	,  കേ�രള
�	ര് ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അ�ഗK�രച്ച് തീത്തുലാ) കേയം	ഗ)തീയുള്ളാ 8റ്റു കേ�	ഴ്സു�കേള	
ആണ്�.  ധാ	ര്വ	ഡി� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  ഓ2�  അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര് സംയംന്സംകെലാ കേ�	ഴ്സ്ന�
8	ത്രംകേ8  ഇRരRല്  ഇതുവകെരയം	യം  അ�ഗK�	ര�  നല്�യംട്ടുള്ളു.
ഇക്ക	രണ്R	ല്  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  ബ.എസം�.സം.  (സം  &  ബ
.ഒ	കേണ്ഴ്സ്�)  കേ�	ഴ്സ്� പൂര്Rയം	ക്കയം വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്കു8	ത്രം8	ണ്� 2ലാRല് ഈ
ബരു|	നന്തരബരു|Rനും കേചര	നുംള്ളാ അവസംര� ലാഭ്യക്ക	റി�. അതുകെ�	ണ്ടു തീകെന്ന
  ഈ  കേ�	ഴ്സ്കേലാക്ക�  ഒരു  വ|)	ര്ത്ഥകേപ	ലു�  പ്രകേവശാന�  കേനQ	R  അക്ക	|8�
വര്ഷിങ്ങളുമുണ്ട	യംട്ടുണ്ട�.  ഇന്ത)യംകെലാ  തീകെന്ന  8�ച്ച്  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ളകെലാ	ന്ന	യം  ഈ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉന്നതീ
വ|)	ഭ്യ)	സംര�ഗR�  നല്�യംരക്കുന്ന  പഠനസം��ര)�  2ലാപ്ര|8	യം
വനകേയം	ഗക്കുവ	ന്  വ|)	ര്ത്ഥസംമൂഹിRന�  സം	ധാക്ക	കെതീ  വരുന്നുണ്ട�.  ഇതീ�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  അക്ക	|8��  ഭ്യരണ്തീലാങ്ങളല് 
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.

5) ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല്  2	�, കെവള്ളാ	നക്കര

2	8കെന്റ് കേശാ	ചനKയം	വസ്ഥാ പരഹിരക്ക	ന് നQപQ�ള് ആവശാ)8	ണ്�

2	8കെന്റ്  കേശാ	ചനKയം	വസ്ഥാ  പരഹിരച്ച്�  പ്രവര്Rന�  കൂടുതീല്
8�ച്ച്തീ	ക്കുന്നതീനും�,  അQയംന്തര	വശാ)ങ്ങള്ക്ക�  പരഹി	ര�  �കെണ്ടR	നും�
നQപQ�ള്  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�  2	�  തീലാവൻ  വവധാ  തീKയംതീ�ളൽ  (11.06.2019,
18.11.2019,  26.12.2019,  06.01.2020)  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	ർക്ക�  �R�
നല്കിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�  ക്രയം	ത്മ�8	യം  ഇQകെപQല്  ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല.
2	�  തീലാവൻ  സൂചപ്പ്ച്ച്  തീ	കെഴി  വവരക്കുന്ന  വഷിയംങ്ങളല്  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഇQകെപQല് ആവശാ)8	കെണ്ന്ന� ഓഡിറ്റ്� അഭ്യപ്ര	യംകെപ്പ്ടുന്നു. 
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1)  2	8ൽ കൂQ പവർ ഗ്രിഡി� കേ�	ൺക്രKറ്റ്� കേറി	ഡി� നര്മ്മിച്ച്തു�	രണ്� അവരുകെQ
കേജി	ലാക്ക	ർക്കു�,  കെപ	തുജിനങ്ങൾക്കു�  ഏതു  സം8യംവും�  2	8ൽ  കൂQ  �Qന്നു
കേപ	�	ൻ �ഴിയു�.  ഇതു�,  ചുറ്റു8തീൽ ഇല്ല	Rതു�  2	8കെന്റ് സുരക്ഷതീതീnRന�
കെവല്ലുവളയം	കുന്നുണ്ട�.

2)  വളങ്ങളു�  8റ്റു�  സൂക്ഷക്കുന്നതീന	യം  നര്മ്മിച്ച്തു�  �	ലാപ്പ്ഴിക്കമുള്ളാതു8	യം
ആസ്ബകേറ്റ്	സം�  കേ8ഞ്ഞ  കെ�ട്ട്QRലാ	ണ്�  2	�  ഓ2Kസം�  പ്രവർRക്കുന്നതീ�.
കെ�ട്ട്QRന�  ആവശാ)Rന�  ഉയംര8ല്ല	Rതീന	ൽ  കേവനൽക്ക	ലാR�
മുറിക്കുള്ളാൽ  അസംഹിനKയം8	യം  ചൂQ	ണ്�.  1999-2000  മുതീൽ  പുതീയം  ഓ2Kസം�
കെ�ട്ട്QRന	യം  ആവശാ)മുയംര്ന്നട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�  ന	ളതുവകെര  നQപQ  ഉണ്ട	യംല്ല.
3)  2	8ൽ  19  സ്ത്രK  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�  4  പുരുഷി  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുമുണ്ട�.  ഇവര്ക്ക�
പ്രകേതീ)�  വശ്രീ8മുറി�കേള	  ശുചമുറി�കേള	  ഇല്ല.  നലാവലുള്ളാ  കെപ	തുമുറി�ളുകെQ
അവസ്ഥാ കേശാ	ചനKയംവും8	ണ്�.

4)  കൈവ|¨തീതീQസ്സ�  �	രണ്�  2	8കെന്റ്  പ്രവർRന�  തീQസ്സകെപ്പ്Q	തീരക്ക	ൻ
യു.പ.എസം� സം�വധാ	ന� ആവശാ)8	ണ്�.

5)  2	8കെലാ  ഉല്പ	|ന  പ്രവർRനങ്ങൾ  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  കെചയ്തു
തീKർക്കണ്കെ8ങ്കിൽ കേറി	ട്ട്കേവറ്റ്ർ ആവശാ)8	ണ്�.

6) ³	ന്റ്� കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

�	ര്ഷി�  ഉ|)	ന  പരപ	ലാനRനുംള്ളാ  ജിലാകേസംചന  പ്രവര്Rനങ്ങള് ഡി.പ.പ
വഭ്യ	ഗRന� കൈ�8	കേറിണ്ടതീ	ണ്�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കെവള്ളാ	നക്കര  �)	മ്പസംലുള്ളാ  കേ�	കേളജു�ള്,
അനുംബന്ധി വകുപ്പു�ള്,  ഗകേവഷിണ് സ്ഥാ	പനങ്ങള്,  2	മു�ള് എന്നവQങ്ങളകെലാ
വള�ള്ക്ക�  ജിലാകേസംചനRന�  ആവശാ)8	യം  കെവള്ളാ�  പമ്പ�  കെചയ്തി�  വതീരണ്�
നQRവരുന്നതീ�  ഒരു കേ�ന്ദ്രKകൃതീ ജിലാവതീരണ് സം�വധാ	നRലാ	ണ്�.  ഇതീകെന്റ്
നQRപ്പു� കേ8ല്കേന	ട്ട്വും� കെസംന്Pല് നഴ്സ്റിയുകെQ കേനതൃതീnRലാ	ണ്�. കുളവും� കുഴില്
ക്കണ്റു�ളു8Qങ്ങുന്ന  ജിലാകേü	തീസ്സു�ളല്  നന്ന�  വവധാ  സം�ഭ്യരണ്�ളകേലാക്ക�
കെവള്ളാ�  പമ്പുകെചയ്യുന്നതീന�  രണ്ടു  സ്ഥാര�കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു�  രണ്ടു  |വസംക്കൂലാ
കെതീ	ഴിലാ	ള�കെളയു8	ണ്�  നകേയം	ഗച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ജിലാകേസംചനRന	യം  തീന്വര്ഷി�
കേവതീന  ഇനRല്  7,68,011/-  രൂപയു�  കെ8യംന്റ്നന്സം�  ഇനRല്  2,28,741/-
രൂപയു� ഉള്കെപ്പ്കെQ ആകെ� 9,96,752/- രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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നലാവല്  �)	�പസംകെലാ  കുQകെവള്ളാ  പമ്പങ്ങ�  കേജി	ലാ�ള്  നര്വഹിച്ചു
വരുന്നതീ� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വ|ഗ്ദ്ധര	യം എഞ്ചിനKയംര്8	ര്, പമ്പ� ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ര്
8	ര്  എന്നവര്  ഉള്കെപ്പ്ടുന്ന  വഭ്യ	ഗ8	ണ്�.  എന്ന	ല്  കേവണ്ടത്രം  സം	കേങ്കിതീ�
പരജ്ഞാ	ന8ല്ല	R കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു� 2	� സ്റ്റം	ഫു8	ണ്� കേ8ല് വവരച്ച് പ്ര�	ര�
�	ര്ഷി� ജിലാകേസംചന പ്രവര്Rനങ്ങള് നQRവരുന്നതീ�.  ആയംതീന	ല് തീകെന്ന
കേ8	കേട്ട്	ര്, ³ബ�ഗ� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്ക്ക� വലായം തു� കെചലാവഴികേക്കണ്ട വരുന്നുണ്ട�.
കെചലാവ�  ചുരുക്കയു�  �	ര)ക്ഷ88	യു�  ജിലാവതീരണ്�  നQത്തുന്നതീന�  സം	കേങ്കിതീ�
പരജ്ഞാ	നമുള്ളാ എഞ്ചിനKയംര്8	ര്,  കെതീ	ഴിലാ	ള�ള് എന്നവരQങ്ങുന്ന ഡിയംറിക്ടര്
ഓ2�  2സംക്കല്  ³	ന്റ്കെന്റ്  കെ8ക്ക	നക്കല്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗ�
നലാവലുണ്ട	യംരകെക്കയം	ണ്�  ജിലാകേസംചന�  2	�  ജിKവനക്ക	രുകെQ
ഉRരവ	|R8	യം  തുQരുന്നതീ�.  �	ര്ഷി�  ജിലാകേസംചന  പ്രവര്Rനങ്ങളു�,
തുQര്നQRപ്പു�  ഡി.പ.പക്ക�  കൈ�8	റിണ്കെ8ന്ന�  അകേപക്ഷച്ചുകെ�	ണ്ട� 
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  കേ�ന്ദ്ര�  കേ8ധാ	വ  25/2/2020,  24/11/2020  എന്നK
തീKയംതീ�ളല്  (സം.ഡി-38/2008  നമ്പര്)  �R�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് തുQര്
നQപQ�ള്  ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല.  ജിലാകേസംചന�  �	ര)ക്ഷ88	ക്കുന്നതീന�  2	8കെന്റ്
അധാ�ച്ചു8തീലായു�  അധാ�കെച്ച്ലാവും�  ലാഘൂ�രക്കുന്നതീനും�  ഡി.പ.പയംകെലാ
കെ8ക്ക	നക്കല്  വഭ്യ	ഗRകെന്റ്  കേസംവന�  ഉപയുക്ത8	ക്ക	ന്  കേവണ്ട  നQപQ�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 തീലാRല് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

7) എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� സംബ� ഡിവഷിന്, 8ണ്ണുR

സ്ഥാ	പന� ഡി.പ.പ ഓ2Kസു8	യം ലായംപ്പ്ക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�. 

8ണ്ണുR  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  സംബ�  ഡിവഷികെന്റ്  കേ8ല്കേന	ട്ട്  പരധായംല്
ഉള്പ്പ്ടുന്ന  കേസ്റ്റംഷിനും�ളകെലാ  സംവല്  പ്രവൃR�ളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  കേസ്റ്റംഷിന്
കേ8ധാ	വ�ളു8	യം  ചര്ച്ച്  കെചയ്തി�  പ്രവൃR�ളുകെQ  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്ക
പ്രവൃR�ള്  കെQണ്ടര്  കെചയ്തി�  �ര	റു�	ര്  മുകേഖന  കേജി	ലാ�ള്  പൂര്Rയം	ക്ക,
ബല്ലു�ള്  തീയ്യാ	റി	ക്ക  ഡി.  പ.  പ  ഓ2Kസംനും  �Kഴില്  വരുന്ന  പ്രവൃR�ളുകെQ
ബല്ലു�ള് ആ ഓ2Kസംലു�, തീവനൂര് എക്സ്�ºട്ട്Kവ� എഞ്ചിനKയംര്ക്ക� �Kഴില് വരുന്ന
പ്രവൃR�ളുകെQ  ബല്ലു�ള്  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  എഞ്ചിനKയംര്ക്കു�  സം8ര്പ്പ്ക്കുന്ന
കേജി	ലായം	ണ്� ഈ ഓ2Kസംല് നന്നു കെചയ്തു വരുന്നതീ�. 2010  വര്ഷിRല് കേ�രള
കെവറ്റ്റിനറി & ആന8ല് സംയംന്സംസം� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ് രൂപ�കെ�	ള്ളു�യു� കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജു�  അനുംബന്ധിസ്ഥാ	പനങ്ങളു�  ആയംതീകെന്റ്  �Kഴില്  ആകു�യു�
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കെചയ്തികേതീ	ടുകൂQ  ഈ  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  കേജി	ലാഭ്യ	ര�  ഗണ്)8	യം  കുറിഞ്ഞതീ	യം
�	ണുന്നു.  ഓ2Kസം� പ്രവര്Rക്കുന്നതീന� ആവശാ)8	യം ശാമ്പള� ഒഴികെ�യുള്ളാ 8റ്റു
കെചലാവും�ള് കൂQ �ണ്ക്കകെലാടുക്കുകേമ്പ	ള് ഈ ഓ2Kസംകെന ഡി.പ.പ ഓ2Kസു8	യം
ലായംപ്പ്ക്കു�കെയംന്ന  വഷിയം�  പരഗണ്ക്ക	വുംന്നതീ	കെണ്ന്ന�  ഓഡിറ്റ്�
അഭ്യപ്ര	യംകെപ്പ്ടുന്നു.
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1-3-17 ജിKവനക്ക	ര)� - വര8ക്കല് തീKയംതീക്കു കേശാഷിവും� കേസംവനRല്
തുQര്ന്ന� അധാ� ആനുംകൂലാ)ങ്ങള് കൈ�പ്പ്റ്റുന്നു

ലാക്ഷ)�
അദ്ധ്യാ)പ�രുകെQ വര8ക്കല് തീKയംതീ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ നയം8�
അനുംശാ	സംക്കുന്ന വധാRലാ	കേണ്	 എന്ന പരകേശാ	ധാന

8	ന|ണ്ഡി� i) കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 നയം8� 1971  കെസംക്ഷന്
42 (4)

1971  കെലാ  കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8�  കെസംക്ഷന്  42  (4)
പ്ര�	ര� അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ വര8ക്കല് തീKയ്യാതീ 60 വയംസ്സ� തീ�യുന്ന |വസം8	ണ്�.
24-11-2015  വകെര  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്  60  വയംസ്സ�  തീ�യുന്ന
|വസം8	ണ്� കേസംവനRല് നന്നു� വര8ച്ച്രുന്നതീ�.  കൃഷി വകുപ്പ്കെന്റ്  25-11-2015
കെലാ സം.ഉ. (എ�.എസം�) 225/2015 നമ്പര് ഉRരവ� പ്ര�	ര� യു.ജി.സം അദ്ധ്യാ)	പ�ര്
ക്ക�  60  വയംസ്സ�  പൂര്Rയം	യം	ലു�  അക്ക	|8��  വര്ഷിRകെലാ  അവസം	ന
|വസം8	യം  8	ര്ച്ച്�  31  വകെര  തുQര	ന്  അനും8തീ  നല്�.  ഈ
ഉRരവകേന	Qനുംബന്ധിച്ച്�  11-07-2016  ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ജിഎ/സം2/9309/2015
നമ്പര് ഉRരവ� പുറികെപ്പ്ടുവക്കു�യു� ഇതീലൂകെQ 60 വയംസ്സ� തീ�യുന്ന 8	സംRകെന്റ്
അവസം	ന |വസം� വകെര അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� കേസംവനRല് തുQര	നുംള്ളാ അനും8തീ
നല്കു�യു� കെചയ്തു.  തുQര്ന്ന�  30-09-2016  കെലാ സം.ഉ. (എ�.എസം�) 134/2016  നമ്പര്
ഉRരവ� പ്ര�	ര� 25-11-2015 കെലാ ഉRരവ� കൃഷി വകുപ്പ്� റി×� കെചയ്തു. എന്ന	ല് 30-
09-2016  കെലാ ഉRരവകെലാ നര്കേ×ശാങ്ങള് പരഗണ്ക്ക	കെതീ ഇകേപ്പ്	ഴു�  60  വയംസ്സ�
തീ�യുന്ന 8	സംRകെന്റ് അവസം	ന |വസം� വകെര സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അദ്ധ്യാ)	പ�ര്
കേസംവനRല്  തുQര്ന്ന�  ആ  |വസംങ്ങളകെലാ  ശാമ്പള�  കൈ�പ്പ്റ്റുന്ന  സ്ഥാതീ
വകേശാഷി8	ണുള്ളാതീ�.  വര8ക്കല്  തീKയംതീയം	യം  60  വയംസ്സ�  തീ�യുന്ന  |വസം�
�ണ്ക്ക	ക്കയം	ണ്� കേ�രള സം�സ്ഥാ	ന ഓഡിറ്റ്ല് നന്നു� കെപന്ഷിന് അ�ഗK�രച്ചു
നല്കുന്നതീ�.  കൂQ	കെതീ  ഓഡിറ്റ്�  അഭ്യപ്ര	യം  കുറിപ്പു�ളലു�  ഇക്ക	ര)�  പര	8ര്
ശാക്കുന്നുണ്ട�.  23-06-2017  കെലാ  കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)പ3-85/17  നമ്പര്
�ത്തുപ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	കെറി  ഈ  വഷിയം�  അറിയംച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.
നലാവല് 60 വയംസ്സനും കേശാഷി� കേസംവനRല് തുQര	ന് അനുംവ|ക്കുന്ന സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവും�ള് പ്ര	ബലാ)Rല് ഇല്ല.  കേ�രള  സം�സ്ഥാ	ന നയം8സംഭ്യ പ	സം	ക്കയം
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8Rകെലാകേയം	,  സംര്ക്ക	ര്  ഉRരവും�ളകെലാകേയം	
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വ)വസ്ഥാ�കേള	,  നര്കേ×ശാങ്ങകേള	  8റി�Qക്കുവ	കേന	  റി×	ക്ക	കേന	
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഒരു ഉRരവുംകെ�	ണ്ട� സം	ധാ)8ല്ല. ഇRരRല് വര8ക്കല്
തീKയംതീ  �ഴിഞ്ഞു�  കേസംവനRല്  തുQര്ന്ന�  ആ  |വസംങ്ങളലുള്ളാ  ശാമ്പള�
കൈ�പ്പ്റ്റുന്നതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  വലായംകേതീ	തീല്  സം	മ്പR�  നഷ്ടം�
വരുത്തുന്നുണ്ട�. 

നര്കേ×ശാങ്ങള്

1)  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  വര8ക്കല്  തീKയംതീ  1971 കെലാ  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8�  കെസംക്ഷന്  42  (4)  അനുംശാ	സംക്കു�  പ്ര�	ര�
നQപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4 വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സം�ബന്ധിച്ച് സംവകേശാഷി
പര	8ര്ശാങ്ങള്

96 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള (2019-20 സം	മ്പR�വര്ഷികെR ബജിറ്റു
പ്ര�	ര�) കേ�	കേളജു�ള്, ഗകേവഷിണ്സ്ഥാ	പനങ്ങള്, ഭ്യരണ്പര8	യം സ്ഥാ	പനങ്ങള്,
എക്സ്റ്റംന്ഷിന്  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗങ്ങള്,  8റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്
എന്നങ്ങകെന  തീര�  തീരക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  ഇവകെയംല്ല	�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ
കുQക്കKഴിലാ	കെണ്ങ്കിലു�  ഓകേര	  കേ�ന്ദ്രRനും�  വ)തീ)സ്ത8	യം  പ്രവര്Rനകേ8ഖലായു�
രKതീയുമുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  വ)	പ�8	യം  സം	മ്പR�  വകേ�ന്ദ്രK�രണ്�
കേവണ്ട വരുന്നു. ഈ സം	ഹിചര)Rല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� �Kഴില് വരുന്ന വവധാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സം�ബന്ധിച്ച്  സംവകേശാഷി  പര	8ര്ശാങ്ങള്  സ്ഥാ	പന�  തീരച്ച്�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതുണ്ട�. അRര� നരKക്ഷണ്ങ്ങള	ണ്� ഈ ഭ്യ	ഗRല് (ഭ്യ	ഗ� 1-4)
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീ�.
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1-4-1  �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, പQന്നക്ക	Q�

1-4-1-1 ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ വലാ-സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പരഷ്കരക്കുന്നതീന� അനുംസൃതീ8	യം
കേസ്റ്റംഷിനല് പരഷ്കരച്ച്ട്ട്ല്ല

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളല് ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന വR�,
നQKല്വസ്തുക്കള്,  ഭ്യ�8ജിKവ�ങ്ങള്  മൂലാ)വര്ദ്ധ്യാതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  എന്നവയുകെQ
വല്പ്പ്ന നരക്കു�ള് അതീതീ� വര്ഷിങ്ങളല് ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്� പരഷ്കരച്ച്�
ഉRരവറിക്ക	റുണ്ട�.  ഈ പരഷ്കരച്ച് നരക്കു�ളുകെQ പ്ര	ബലാ)തീKയംതീയംല് തീകെന്ന
പരഷ്കരച്ച്  വലായു�  ഈQ	ക്കത്തുQകേങ്ങണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഈ  കേ�ന്ദ്രRല്
പരഷ്കരച്ച്  നരക്കു�ളുകെQ  പ്ര	ബലാ)തീKയംതീയംലു�  പഴിയം നരക്കല്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്
വല്പ്പ്ന നQRയംതീ	യം �	ണുന്നു.

1) ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്കെന്റ് ആര്1 /68289/2002 തീKയംതീ 20-03-2019 ഉRരവും
പ്ര�	ര�  വR�,  നQKല്വസ്തുക്കള്,  ഭ്യ�8ജിKവ�ങ്ങള്  എന്നവയുകെQ  നരക്കു�ള്
01-04-2019  തീKയംതീ  പ്ര	ബലാ)�  വരുന്ന  രKതീയംല്  പരഷ്കരച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്
പരഷ്കരച്ച്  നരക്കലാല്ല	കെതീ  പഴിയം  നരക്കലാ	ണ്�  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  വല്പ്പ്ന
നQRയംട്ടുള്ളാതീ�.  ഉ|	ഹിരണ്8	യം  204/കെ�/000248/2019-20  എന്ന  �)	ഷി�
കെ8കേമ്മി	  രസംKതീ�  പ്ര�	ര�  10-04-2019 ല്  വല്പ്പ്ന  നQRയം  കൈPകേക്ക	കെഡിര്
മ്മിയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

പരഷ്കരച്ച്  ഉRരവും  പ്ര�	ര�  1 �കേലാ	ഗ്രി	�  കൈPകേക്ക	
കെഡിര്മ്മിയുകെQ വലാ (ജി.എസം�.Q സംഹിതീ�)

118/-രൂപ

1 �കേലാ	ഗ്രി	�  കൈPകേക്ക	കെഡിര്മ്മിയ്ക്ക്�  കേ8ല്  രസംKതുപ്ര�	ര�
ഈQ	ക്കയംരക്കുന്ന തു� (ജി.എസം�.Q സംഹിതീ�) 110/-രൂപ 

വല്പ്പ്ന നQRയം അളവ� 10 �കേലാ	ഗ്രി	�

ആകെ� ഈQ	ക്കയം തു� 1100/- രൂപ

യംഥാ	ര്ത്ഥRല് ഈQ	കേക്കണ്ടയംരുന്ന തു� 1180/-രൂപ 

വ)തീ)	സം� 80/- രൂപ
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2)  ഭ്യ�8ജിKവ�ങ്ങള്  മൂലാ)വര്ദ്ധ്യാതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്  എന്നവയുകെQ  വല്പ്പ്നയംല്
പ്രളയം കെസംസ്സ� കൂQ  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീകെന്റ് ഭ്യ	ഗ8	യം  ഈ ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ വലാ
ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്കെന്റ് ആര്1 /68289/2002  തീKയംതീ  30-07-2019  ഉRരവും
പ്ര�	ര�    01-08-2019  തീKയംതീ  പ്ര	ബലാ)�  വരുന്ന  രKതീയംല്  വKണ്ടു�  പരഷ്കരച്ചു.
അകേപ്പ്	ഴു�  പരഷ്കരച്ച് നരക്കലാല്ല	കെതീ പഴിയം നരക്കലാ	ണ്� ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള് വല്
പ്പ്ന നQRയംട്ടുള്ളാതീ�.  ഉ|	ഹിരണ്8	യം  204/കെ�/004437/2019-20  എന്ന �)	ഷി�
കെ8കേമ്മി	  രസംKതീ�  പ്ര�	ര�  19-08-2019 ല്  വല്പ്പ്ന  നQRയം  കൈPകേക്ക	
കെഡിര്മ്മിയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

പരഷ്കരച്ച്  ഉRരവും  പ്ര�	ര�  500 ഗ്രി	�  കൈPകേക്ക	
കെഡിര്മ്മിയുകെQ വലാ (ജി.എസം�.Q സംഹിതീ�)

65/-രൂപ

500 ഗ്രി	�  കൈPകേക്ക	കെഡിര്മ്മിയ്ക്ക്�  കേ8ല്  രസംKതുപ്ര�	ര�
ഈQ	ക്കയംരക്കുന്ന തു� (ജി.എസം�.Q സംഹിതീ�) 60/-രൂപ 

വല്പ്പ് നQRയം അളവ� 30 �കേലാ	ഗ്രി	�

ആകെ� ഈQ	ക്കയം തു� 1800/- രൂപ

യംഥാ	ര്ത്ഥRല് ഈQ	കേക്കണ്ടയംരുന്ന തു� 1950/-രൂപ 

വ)തീ)	സം� 150/- രൂപ

ഓഡിറ്റ്� നരKക്ഷണ്ങ്ങള് 

13-12-2021 ല് ഈ ഓ2Kസംല് നന്നു� പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് കെ�.എസം�.എ (എ.ജി.യു)
എ 1- 777 /2021 നമ്പര് ഓ ഡിറ്റ്� കുറിപ്പ്കെലാ ഇതു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ ഖണ്ഡി� 2-1
ന�  ലാഭ്യ)8	ക്കയം 8റുപQയംല് ഇപ്ര�	ര�  പറിയുന്നു.  20.03.2019   “ – മുതീലുള്ളാ ഇ-
കെ8യംൽ  സംകേന്ദശാങ്ങൾ  പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ൾ  ഓ2Kസംകെന്റ്  ഇ-കെ8യംൽ
വലാ	സംRൽ  (coapad@kau.in)  പ്രസ്തുതീ  ഉRരവകെന്റ്  പ�ർപ്പ്�  ലാഭ്യച്ച്തീ	യം
�	ണുന്നകെല്ലന്നു�,  എന്ന	ൽ  23-03-2019-ാ	�  തീKയംതീ  ഡിKനകെന്റ്  ഇ-കെ8യംൽ
വലാ	സംRലാ	ണ്�  (adpad@kau.in)  ഇതീ�  ലാഭ്യച്ച്കെതീന്നു� ഇതീ� ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വരുകെQ
ശ്രീദ്ധ്യായംൽവര	Rതീന	ലാ	ണ്�  യൂകെസംയം8ൽ  വൽപ്പ്ന  നരക്കു�ൾ
പരഷ്ക്കരക്കുന്നതീൽ �	ലാതീ	8സം� ഉണ്ട	യംതീ�. ക്ര8നമ്പർ 1- ൽ സൂചപ്പ്ച്ച് ഉRരവ�
17-05-2019  മുതീലു�  2-  ൽ  സൂചപ്പ്ച്ച്  ഉRരവ�  04-09-2019  മുതീലു8	ണ്�
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നQപ്പ്	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�”.  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ  പുതീയം  നരക്കു�ള്  ഒന്നര  8	സം�
കൈവ�യു�,  കെസംസം�  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്  നരക്ക�  ഒരു  8	സംകേR	ള�  കൈവ�യു8	ണ്�
ഈQ	ക്ക തുQങ്ങയംതീ�. സം8യംബന്ധിതീ8	യം പുതുക്കയം നരക്കു�ള് പ്ര	ബലാ)Rല്
വരുR	തീരക്കുന്നതീന	ല്  വല്പ്പ്നയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ഗണ്)8	യം
നഷ്ടംമുണ്ട	വുംന്നുണ്ട�. മു�ളല് ഉ|	ഹിരണ്8	യം സൂചപ്പ്ച്ച് രണ്ടു രസംKതു�ളല് നന്ന�
8	ത്രം8	യം 230/- രൂപയം	ണ്� നഷ്ടം�. ഇRരRല് ഒന്നര 8	സംകെR �ണ്ക്കു�ള്
പരകേശാ	ധാച്ച്	ല്  ഈ  ഇനRല്  വലായം  നഷ്ടം�  സം�ഭ്യവച്ച്തീ	യം  �	ണ്	�.
ഇRരRലുള്ളാ  അപ	�തീ�ള്  ഭ്യ	വയംല്  ആവര്Rക്ക	തീരക്ക	നുംള്ളാ
�ര്ശാന8	യം നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-2   �	ര്ഷി�കേ�	കേളജി�, അമ്പലാവയംല്

1-4-2-1  കെപ്ര	കേ8	ഷിന്  -  ഉRരവ� തീKയംതീയ്ക്ക്� ഒരു വര്ഷി� മുമ്പുള്ളാ ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�
അനുംവ  |ച്ചു- 3,945/-രൂപയുകെQ കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു

കെ�.എസം�.ആര് (പ	ര്ട്ട്� 1) റൂള് 23 സം, 23 ഡി എന്നവ പ്ര�	ര� (സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�.(പ)നമ്പര്.629/2010/2ന്  /25-11-2010  പ്ര�	ര�  കൂട്ട്കേച്ച്ര്Rതീ�)
ഡിºട്ട്യംല് 8	റ്റ്� വര	R തീസ്ത��ളകേലാക്കുള്ളാ സ്ഥാ	നക്കയംറ്റ്ങ്ങള്ക്ക� ഉRരവ�
തീKയംതീ  മുതീല്  പുറി�കേലായ്ക്ക്�  ഒരു  വര്ഷി�  വകെര  8	ത്രംകെ8  ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�
അനുംവ|യ്ക്ക്	വൂ.  എന്ന	ല്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  ഉRരവ�  നമ്പര്.  ജിഎ/ബ2/11574/2013
/28-06-2019 പ്ര�	ര� ക്ള	സ്സ� IV കേഗ്രി ഡി�-II തീസ്ത�യംല് നന്നു� ക്ള	സ്സ� IV കേഗ്രി ഡി�-
I  തീസ്ത�യംകേലായ്ക്ക്�  കെപ്ര	കേ8	ഷിന്  ലാഭ്യച്ച്  ശ്രീK.അബ്രാഹി	�  കെ�.എ  എന്നവര്ക്ക�
കെപ്ര	കേ8	ഷിന്  തീKയംതീ  മുതീല്  (01-04-2018)  ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�  അനുംവ|ച്ചു
നല്�യംട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

സം.ബ.വ.
നമ്പര്,
തീKയംതീ

കെചക്ക�
നമ്പര്/
തീKയംതീ

അനുംവ|ച്ച്
കുQശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

അര്ഹി8	യം
കുQശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

കൂടുതീല്
നല്�യംതീ�

1
1/8-19,

2-08-2019
590122/
2-8-2019

22,335
(01-04-2018

മുതീല്
30-06-2019

വകെര)

18,390
(29/06/18

മുതീല്
30/06/2019

വകെര)

3,945
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കൂടുതീല് നല്�യം 3,945/-രൂപയുകെQ കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു. തു� തീരകെ�
ഈQ	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-2-2  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  യൂണ്യംന്  2ണ്ട�-  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  കേനരട്ട്�  തു�
കൈ�8	റുന്നു

അമ്പലാവയംല്  �	ര്ഷി�കേ�	കേളജികെലാ  യൂണ്യംന്  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം
വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� കേനരട്ട്� തു� കൈ�8	റുന്നുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

ബല്
നമ്പര്/തീK

യംതീ
തു� വ|)	ര്ത്ഥയുകെQ

കേപര�
ഉകേ×ശാ)� റി8	ര്ക്സ്�

1
09/5-
20/20-
05-2019

10,000 കേതീജിസം� വശാn�
യൂണ്യംന്
ഉദ്ഘാ	Qന�

കെചലാവും
വശാ|	�ശാങ്ങള്
ലാഭ്യ)8	ക്കയംല്ല

2
15/10-

19/17-10-
2019

2,000 കേതീജിസം� വശാn� ഫ്രാകേഷിഴ്സ്� കേഡി 

3
20/02-
20/24-

02-2020
4,000

സംക്കKര്
ഹുകൈസംന്

സ്റ്റുംഡിന്റ്�സം�
�ബ�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  അക്ക	|8ക്ക�  ഹി	ന്ഡി�  ബുക്ക�  പ്ര�	ര�  Pഷിറിര്
ക്ക	ണ്�  (അകേസം	സംകേയംറ്റ്�  പ	Pണ്)  വശാ|8	യം  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  അQസ്ഥാ	ന8	ക്ക
അഡിn	ന്സം�  തു�  അനുംവ|ക്ക	വുംന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഇവകെQ  ഈ  നര്കേ×ശാ�
പ	ലാക്ക	കെതീ  തു�  കേനരട്ട്�  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  നല്കു�യം	ണ്�  കെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ�.
ഇതീന�  വശാ|K�രണ്�  നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�.  ഭ്യ	വയംല്  അക്ക	|8ക്ക�  ഹി	ന്ഡി�
ബുക്കകെലാ  നര്കേ×ശാങ്ങള്ക്കനുംസൃതീ8	യം  8	ത്രം�  പണ്�  വനകേയം	ഗക്കുന്നതീന�
പ്രകേതീ)�� ശ്രീദ്ധ്യാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. കെചലാവും വശാ|	�ശാങ്ങള് ലാഭ്യ)8	ക്ക	R ക്ര8 നമ്പര്
1 പ്ര�	രമുള്ളാ 10,000/ രൂപയുകെQ കെചലാവ� തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.
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1-4-3  കേ�ളപ്പ്ജി കേ�	കേളജി� ഓ2� അഗ്രി�ള്ച്ച്റില് എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�
കെQകേ¿	ളജി, തീവനൂര് 

1-4-3-1  കേ�രകേ�രള�  സംമൃദ്ധ്യാകേ�രള�  -  പദ്ധ്യാതീ  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
അപ	�തീ�ള്

സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് "കേ�രകേ�രള� സംമൃദ്ധ്യാകേ�രള�" എന്ന പദ്ധ്യാതീയുകെQ
ഭ്യ	 ഗ8	യം 2019-20 വര്ഷി� ആ|)ഘാട്ട്8	യം സം�സ്ഥാ	നകെR കെതീരകെഞ്ഞടുR 500
പഞ്ചി	യംത്തു�ളകെലാ എല്ല	 വ	ര്ഡു�ളലു� 75 കെതീങ്ങന് കൈതീ�ള് വKതീ� �ര്ഷി�ര്
ക്ക�  വതീരണ്�  കെചയ്യാ	ന്  തീKരു8	നച്ച്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  തുQര്ന്ന�  വവധാ  ഏജിന്സം�ള്
തീയ്യാ	റി	ക്ക  സൂക്ഷച്ച്ട്ടുള്ളാ  കെതീങ്ങന്കൈതീ�ള്  വതീരണ്�  കെചയ്യുന്നതീനുംള്ളാ
8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാങ്ങള്  �	ര്ഷി�  വ�സംന,  �ര്ഷി�  കേക്ഷ8  വകുപ്പ്�   ഡിയംറിക്ടര്
പുറികെപ്പ്ടുവച്ചു.  ഇതീകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  4,01,900  കെതീങ്ങന്കൈതീ�ള്  ഉല്പ	|പ്പ്ച്ചു
നല്കുുവ	ന് ഭ്യ�തീ� ലാക്ഷ)� നശ്ചയംച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ �Kഴികെലാ 20 കേസ്റ്റംഷിന്
തീലാവ�	ര്ക്ക� അകേസം	സംകേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� റിസംര്ച്ച്�  (സംKഡ്സം�) 1-7-2019
ന� ഈ-കെ8യംല് അയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ�	കേളജികെന്റ് �Kഴിലുള്ളാ 2	8ൽ നന്നു�  2019-20,
2020-21  വര്ഷി�  ഉല്പ	|ച്ചു  നൽകേ�ണ്ട  കെതീങ്ങൻ  കൈതീ�ള്  പ്രതീവർഷി�  15,000
എണ്ണ�  വKതീ�  ആണ്�.  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  2	8ൽ  നന്നു�  2019-20,  2020-21
വർഷിങ്ങളൽ ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്ട്ടുളള കൈതീ�ളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങൾ ചുവകെQ കേചർക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പർ 

വര്ഷി�

കെ8	R�
ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്

വയുകെQ
എണ്ണ�

പദ്ധ്യാതീക്ക�
കേവണ്ട

ഉൽപ	|ച്ച്
വയുകെQ
എണ്ണ�

വൽപ്പ്ന
കേയം	ഗ)
8	യംവ

പദ്ധ്യാതീ
പ്ര�	ര�
കൈ�8	
റിയംവ
യുകെQ

എണ്ണ� 

കൈ�8	റി	ൻ
കേശാഷിക്കുന്ന

വയുകെQ
എണ്ണ� 

1 2019-20 5537 4000 3875 2265 1610

2 2020-21 10588 8500 7411 5308 2103

കേ8ല് പട്ട്�യംല് നന്നു� ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്തീകെന്റ് നകെല്ല	രു ഭ്യ	ഗ� കൈതീ�ളു� വല്പന
നQRയംട്ട്ല്ല  എന്നു  �	ണുന്നു.  ഉല്പ	|ന  ലാക്ഷ)  പ്ര�	ര�  കൈതീ�ൾ

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  137

ഉല്പ	|പ്പ്ക്കു�യു�  എന്ന	ൽ  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വകുപ്പു�ളൽ  നന്നു�  8തീയം	യം
എണ്ണRനുംള്ളാ സംകൈ³ ഓർഡിർ ലാഭ്യക്ക	Rതുകെ�	ണ്ട� കൈതീ�ൾ കൈ�8	റി	ൻ
സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല  എന്നു8	ണ്�  ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�  (ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന്
08/18-11-2021)  8റുപQ  നല്കിയംട്ടുള്ളാതീ�.  18-11-2021  തീKയംതീയംല്  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  2	�
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് പകുതീകേയം	ള�  കെതീങ്ങന്കൈതീ�ള് വളര്ന്നു വലുതീ	യം  വലായം
ഓലാ�കേള	കെQ  വല്പന  കേയം	ഗ)8ല്ല	R  അവസ്ഥായംലാ	ണ്�.  കേപ	ളബ	ഗകെലാ
കെതീങ്ങന്കൈതീ�ള് പരധാ  വട്ട്�  വളര്ന്ന	ല് അവയുകെQ ഗുണ്നലാവ	ര�  കുറിയു�.
ആഴ്ചയംല് 3 8ണ്ക്കൂര് എന്ന �ണ്ക്കല് ഏ�കേ|ശാ� 2 കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ കേസംവന�
ഈ  കൈതീ�ളുകെQ  പരപ	ലാനRന�  ആവശാ)8	കെണ്ന്ന	ണ്�  ഈ  വഷിയംവും8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് (ഓഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന് 08/18-11-2021)  8റുപQയം	യം അറിയംച്ച്ട്ടുളളതീ�.
കൂQ	കെതീ  വന)മൃഗങ്ങളുകെQ  ആക്ര8ണ്�  മൂലാ�  കൈതീ�ള്  നശാച്ചുകേപ	കുന്ന
സം	ഹിചര)വും�  നലാനല്ക്കുന്നു.  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വകുപ്പു�ള്  കൈതീ�ള്  യംഥാ	സം8യം�
കെ�	ണ്ടു  കേപ	യംരുന്നുകെവങ്കില്  ഈ  കൈതീ�ള്  നല്ക്കുന്ന  സ്ഥാലാ�  8റ്റ്�  ഉല്പ	|ന
പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക� ഉപകേയം	ഗക്കുവ	നും� �ഴിയു8	യംരുന്നു. സംn�	ര) വ)ക്ത�ളല്
നന്നു� വത്തുകേതീങ്ങ സം�ഭ്യരച്ച്� ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച് കൈതീ�ള	ണ്� കേ8ല്പ്ര�	ര� ഉളളതീല്
ഭൂരഭ്യ	ഗവും�.  ശാരയം	യം  ആസൂത്രംണ്Rന്റ്  അഭ്യ	വRല്  നQപ്പ്	ക്കയം  കേ8ല്
പദ്ധ്യാതീ  പര	ജിയം8	കെണ്ന്നു  ഓഡിറ്റ്�  വലായംരുത്തുന്നു.  ഈ  വഷിയംRല്
അQയംന്തര  പരഹി	ര  നQപQ�ള്  സംnK�രച്ച്�  വവര�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-3-2 കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംര് പരപ	ലാക്കുന്നതീകെലാ അപ	�തീ�ള്

(എ) കെസംന്Pല്  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംര്  എഴുതീ  സൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു�  കൃതീ)8	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRലു�ള് നര്വ്വഹിക്കുന്നല്ല

മുന്വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ഓ ഡിറ്റ്�നര്കേ×ശാങ്ങള്ക്കനുംസൃതീ�  ഒരു  കെസംന്Pല്
കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംര്  എഴുതീ  സൂക്ഷക്കുവ	ന്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�,  കൃതീ)8	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRലു�ള്  വരുത്തുന്നല്ല. വവധാ  സ്കKമു�ളകെലാ  2ണ്ടുപകേയം	ഗച്ചു�
ഉപ�രണ്ങ്ങളു�  8റ്റു�  വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള്  കെപ	തുവ	യം  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  (Central
Stock  Register)  കേചര്Rകേശാഷി�  8	ത്രം�  അതീതീ�  കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറികേലാക്കു  കേചര്ക്കുവ	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഒരു
സ്കK8കെന്റ്  നര്വ്വഹിണ്�  പൂര്Rയം	കുകേമ്പ	ള്  പ്രസ്തുതീ  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  8റ്റു
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സ്കKമു�ളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക�  ഉപകേയം	ഗക്കുവ	ന്
പരശ്രീ8ക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്  തീ|n	ര  ആ  സ്കK8ല്  ലാഭ്യക്കുന്ന  പണ്�  കൂടുതീല്
ഗകേവഷിണ് പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക� വനകേയം	ഗക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.

(ബ) കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറില്  നര്ബ്ബന്ധി8	യു�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	യം  വവരങ്ങള്
അവഗണ്ക്കകെപ്പ്ടുന്നു

ഒരു  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറില്  പ്രധാ	ന8	യു�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	യം  വവരങ്ങള്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീല്  വKഴ്ച  സം�ഭ്യവച്ചു�	ണുന്നു.  കൈ�പ്പ്റ്റുതീKയംതീ,  ഇന്കേവ	യ്സം�
നമ്പര്,  ഇന്കേവ	യ്സം�  തീKയംതീ  ,  തു�,  നകുതീ  എന്നങ്ങകെനയുള്ളാ  വവരങ്ങള്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�യു�  വ	ങ്ങയം  സം	8ഗ്രിയുകെQ  എണ്ണ�  /  അളവ�  /  തൂക്ക�  എന്നവ
കേരഖകെപ്പ്ടുR	തീരക്കു�യു�  കെചയ്യുന്ന  രKതീ  �	ണു�യുണ്ട	യം.  ഒരു
കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറില്  പ്രധാ	ന8	യു�  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	യം  ഈ  വവരങ്ങള്
അവഗണ്ക്കകെപ്പ്Q	തീരക്കുവ	ന് സംവകേശാഷിശ്രീദ്ധ്യാ പുലാര്കേRണ്ടതീ	ണ്�.

(സം)കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറു�ളകെലാ  കേരഖകെപ്പ്ടുRലു�ള്  നര്വ്വഹിക്കുകേമ്പ	ള്  കെതീറ്റ്	യം
രKതീ അവലാ�ബക്കുന്നു

ഒരു  വസ്തു  ആ|)8	യം  കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുകേമ്പ	ള്  പുലാര്ത്തുന്ന  ജി	ഗ്രിതീയു�
ശ്രീദ്ധ്യായു�  തുQര്ഘാട്ട്ങ്ങളല്  പുലാര്Rക്ക	ണുന്നല്ല.  കെപ	തുപണ്�  (public/
government  fund)  കെചലാവഴിച്ചുവ	ങ്ങുന്ന  സം	ധാനസം	8ഗ്രി�ള്
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുക്കുന്നതുകേപ	കെലാRകെന്ന  സുപ്രധാ	ന8	ണ്�,  അവയുകെQ  പരപ	ലാനവും�
വനകേയം	ഗവും�. എന്ന	ല്,

(i)കേസ്റ്റം	ക്കകെലാടുR  (Receipt)  സം	ധാനസം	8ഗ്രി�ള്,  അകേപ്പ്	ള്Rകെന്ന
വനകേയം	ഗച്ച്തീ	യം	ണ്�(Issue),  അപ്ര�	ര8കെല്ലന്നുറിപ്പുള്ളാ  സം	ഹിചര)ങ്ങളല്
കേപ്പ്	ലു�,  പലാ  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറു�ളലു�  കേരഖകെപ്പ്ടുRക്ക	ണുന്നതീ�.  ഒരു  വസ്തു
വനകേയം	ഗക്കുകേമ്പ	ള്8	ത്രം8	ണ്� വനകേയം	ഗ (Issue) കേ�	ളRല് കേരഖകെപ്പ്ടുRല്
നര്വ്വഹികേക്കണ്ടതീ�.
(ii)വനകേയം	ഗക്കുന്ന സം8യംR� വനകേയം	ഗ  (Issue)  കേ�	ളRല് കേരഖകെപ്പ്ടുRല്
നര്വ്വഹിക്ക	R  രKതീയു�  ഓഡിറ്റുസം8യംR�  ശ്രീദ്ധ്യാക്കകെപ്പ്ട്ടു.  ഇതു�  ശാരയംല്ല.
ചുരുക്കപ്പ്റിഞ്ഞ	ല്,  കേസ്റ്റം	ക്കലാവകേശാഷിക്കുന്ന  സം	ധാനസം	8ഗ്രി�ള്,
കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറികെലാ  നKക്കയംരപ്പു(Balance)  കേ�	ളRല്  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാ
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അളവകേനക്ക	ളു�/തൂക്കകേRക്ക	ളു�/എണ്ണകേRക്ക	ളു�  കുറിയുവ	കേന	  കൂടുവ	കേന	
പ	Qല്ല.

(ഡി)  വവധാ  കേപ്ര	ജിക്റ്റു�ള്ക്കു  പ്രകേതീ)�  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറു�ള്
എഴുതീസൂക്ഷക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു�,  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംര്  കെ�	ണ്ടുകേ×ശാക്കുന്ന
പ്രകേയം	ജിനങ്ങള് ലാഭ്യ)8	കു�വധാRല് പരപ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഒരു വ	ങ്ങല്പ്രക്രയം നര്വ്വഹിക്കകെപ്പ്ട്ടു�ഴിയുകേമ്പ	ള്, പ്രസ്തുതീ ബല്ലലുള്കെപ്പ്ട്ട്
എല്ല	യംനങ്ങളു� ഒരു8ച്ച്� ഒരു കേപജില് കേചര്ക്കു�യം	ണ്� കെചയ്തുവരുന്നതീ�. ഈ രKതീ
ശാരയംല്ല. തുQര്കെച്ച്ലാവും�ള	വശാ)8	യം ഒരു ഉപ�രണ്� വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള് (ഉ|	ഹിരണ്� -
കെഡിസ്ക്ക�  കേQ	പ്പ്�/ലാ	പ്പ്�  കേQ	പ്പ്�  �മ്പºട്ട്റു�ള്,  പ്രന്റ്റു�ള്,  യു.പ.എസം�,
പരKക്ഷണ്ശാ	ലായംലു�  കേപ്ര	സംസം�ഗ�  യൂണ്റ്റ്ലു�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്ന  വലാകേയംറിയം
ഉപ�രണ്ങ്ങള്)  ഒരു  കേപജില്  കേചര്R�,  അനുംബന്ധികെച്ച്ലാവും�ള്
ആവശാ)8	യംവരുകേമ്പ	ള്  (ഉ|	ഹിരണ്�-8�സം�,  �Kകേബ	ര്ഡി�,  ആന്റ്  കൈവറിസം�
കേസം	ഫ്റ്റ്�  കെവയംര്,  കേQ	ണ്ര്  2ല്ല�ഗ�,  �	Pഡ്ജി�,  ബ	റ്റ്റി,  കെúയംര്  പ	ര്ട്ടു�ള്,
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്�ള്)  പ്രസ്തുതീ  കേപജില്Rകെന്ന  കേചര്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഒരു
ഉപ�രണ്Rന�  ആവശാ)8	യംവരുന്ന  തുQര്കെച്ച്ലാവും�ളുകേQയു�
അനുംബന്ധികെച്ച്ലാവും�ളുകെQയു�  അളവും�  (quantity)  ഇQകേവളയു�  (frequency)
8നസ്സലാ	ക്കുവ	ന് ഈ രKതീ പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടു�. ഇRരRല് കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംറു�ള്
ക്ര8K�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-4  കേ2	റിസ്ടി കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-4-1  വ	ഹിനപരപ	ലാനRകെലാ  അപ	�തീ�ള്   -  9,257/-രൂപയുകെQ  കെചലാവും
നര	�രക്കുന്നു 

എ) KL08 U 5208 8ഹിKന്ദ്ര 8	ര്ഷില് ജിKപ്പ്�

1)  12-04-2019  ന�  34.83  ലാറ്റ്ര്  ഡിKസംല്  (ബല്  10691/  12-04- 19)  ഈ
വ	ഹിനRനുംകേവണ്ട  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  വവര�  കേലാ	ഗ�  ബുക്കല്
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	,  2019  ഏപ്രല്  8	സംകെR  �ണ്ക്കല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	
കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  ആയംതീന	ല്  ഡിKസംല്  ഇത്രംയു�  കുറിവ�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  �	ണുന്നു.
ഇന്ധിനRകെന്റ്  വലായം	യം  2,881/-  രൂപ  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാനല്  നന്നു�
ഈQ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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2)  ഈ  വ	ഹിന�  2019-20  വര്ഷി�  3259  �.8K.  8	ത്രം8	ണ്�  ഓQയംട്ടുളളതീ�.
അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്ക്ക	യം  ഈ വര്ഷി�  69,315/-  രൂപ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുമുണ്ട�.  തുQര്വര്
ഷിങ്ങളലു�  ഇപ്ര�	ര�  വ	ഹിനRകെന്റ്  അറ്റ്കുറ്റ്പണ്�ള്ക്ക	യം  കെചലാവും  വര്
ദ്ധ്യാച്ച്	ല്  ആയംതീ�  കേ�	കേളജിന�  ബ	ധാ)തീയം	യം  വരുകെ8ന്ന�  ഓഡിറ്റ്�
വലായംരുത്തുന്നു.

ബ) KL08 AT 1839 കേ�	കേളജി� ബസ്സ�

കേലാ	ഗ്ബുക്കല്  പലായംQത്തു�  8Kറ്റ്ര്  റിKഡി�ഗ�  കെതീറ്റ്	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നു.
ഉ|	ഹിരണ്�  15-5-2019  ല്  കെവള്ളാ	നക്കര-മൂന്ന	ര്  168  �.8K  ഓQയംട്ടുണ്ട�.  മുന്
റിKഡി�ഗ	യം  126148  �.8K.കെന	പ്പ്�  168  �.8K  കൂട്ട്  126316  �.8K  എന്ന	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ�.  എന്ന	ല്  കേലാ	ഗ്ബുക്കല്  126322  �.8K  എന്ന	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ� (6 �.8K അധാ��). ഇRരRല് 2019-20 വര്ഷിRല്
380  �.8K.  ആണ്�  40  |വസംങ്ങളലാ	യം  അധാ��  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�.
അവസം	ന  ഇന്ധിനക്ഷ8തീ	  പരകേശാ	ധാന	സം	ക്ഷ)പത്രംപ്ര�	ര�  ബസ്സകെന്റ്
കൈ8കേലാജി�-4.5 �.8K/ലാറ്റ്ര് ആയംതീന	ല് (380/4.5) 84.44 ലാറ്റ്ര് ഡിKസംല് അധാ��
ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നു.  84.44*75.51=6,376/-  രൂപയുകെQ  നഷ്ടം�
ന�കേRണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-5 എഞ്ചിനKയംറി�ഗ� സംബ� ഡിവഷിന്, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-5-1  കുQകെവളള  വതീരണ്�  -  കേ8	കേട്ട്	ര്  പമ്പു�ള്  പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുന്നതീന�
ആധുന� സം	കേങ്കിതീ� വ|) പ്രകേയം	ജിനകെപ്പ്ടുത്തുന്നല്ല

കെവളള	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജി�  �)	മ്പസംനുംളളകെലാ  കുQകെവളള
വതീരണ്വും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� കേ8	കേട്ട്	ര് പമ്പു�ള് പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുന്നതീനും� പമ്പു�ളു 
കെQയു�  കൈപപ്പ്�  കൈലാനും�ളുകെQയു�  അറ്റ്കുറ്റ്  പണ്�ള്  നQത്തുന്നതീനുംമുള്ളാ
ഉRരവ	|R�  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  സംബ്ഡിവഷിന	ണ്�.  കുQകെവളള
വതീരണ്Rന	യം  രണ്ട�  �ണ്റു�ളല്  നന്നു�  8  കേ8	കേട്ട്	ര്  പമ്പു�ള്  പ്രവര്
Rക്കുന്നുണ്ട� വശാ| വവരങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര8
നമ്പര്

�ണ്റു�ളുകെQ
വവര�

ഉപകേയം	ഗRലുളള
കേ8	കേട്ട്	ര്  പമ്പു�ളുകെQ
വവര�/കേഹി	ഴ്സ്� പവര്

എണ്ണ� ഉപകേയം	ഗക്ക	Rതു�
കേ�Q	യംതു8	യം
കേ8	കേട്ട്	ര്  പമ്പു�ളുകെQ
വവര�

1
കേ�	കേളജിന�
സം8Kപമുളള

�ണ്ര്

�ര്കേലാ	സ്കര് ഇലാക്ട്രി��
കേ8	കേട്ട്	ര് പമ്പ� - 15 എച്ച്�.പ 2

ഇലാക്ട്രി�� കേ8	കേട്ട്	ര്
പമ്പ� കെസംറ്റു�ള് - 4

എണ്ണ�
20 എച്ച്�.പ 1

�ര്കേലാ	സ്കര് ഡിKസംല് കേ8	കേട്ട്	ര്
പമ്പ� കെസംറ്റ്� 1 ഡിKസംല് കേ8	കേട്ട്	ര്

പമ്പ� കെസംറ്റ്� - 1
എണ്ണ�സംബ്കേ8ഴ്സ്ബള് പമ്പ� കെസംറ്റ്� 1

2 പ	ലാപ്പൂരല്
ഉളള �ണ്ര്

�ര്കേലാ	സ്കര് ഇലാക്ട്രി��
കേ8	കേട്ട്	ര് പമ്പ� - 20 എച്ച്�.പ 1

15 എച്ച്�.പ 1

10 എച്ച്�.പ 1

പ്രവര്Rന ക്ഷ8തീയുളളതീ� ആകെ� 8 എണ്ണ�

കേ8ല്പ്പ്റിഞ്ഞ  8  കേ8	കേട്ട്	ര്  പമ്പു�ള് പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുന്നതീനും�  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്
കെചയ്യുന്നതീനും�,  കേ8ല്കേന	ട്ട്�  വഹിക്കുന്നതീകേലാക്കു8	യം  7  ജിKവനക്ക	രുകെQ
തീസ്ത��ള് സ്ഥാ	പനRലുണ്ട�.  നലാവല്  4  തീസ്ത��ള് ഒഴിഞ്ഞു  �Qക്കുന്നു. 2
തീസ്ത��ളല്  |വസംകേവതീന	Qസ്ഥാ	നRല്  നയം8ന�  നQRയംട്ടുണ്ട�.
പമ്പു�ളുകെQ അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ് സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ കേജി	ലാ�ള് സംn�	ര) സ്ഥാ	പനങ്ങളല്
നന്നു8	ണ്�  കെചയ്തു  വരുന്നതീ�.  ജിKവനക്ക	രുകെQ  കേജി	ലാ  വഭ്യജിന�  സം�ബന്ധിച്ച്
ഓ2Kസം�  ഉRരവ�  ലാഭ്യ)8ല്ല.  പമ്പ�  പ്രവര്Rപ്പ്ക്ക	ന്  കെചയ്യാ	ന്  ചു8തീലായുളള
ജിKവനക്ക	കെര സം�ബന്ധിച്ച് വവര� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര8
നമ്പര് ഉകേ|)ഗകേപ്പ്ര�

തീസ്ത�യുകെQ
വവര�

നലാവല്
ഒഴിവുംകെണ്ടങ്കില്

ആയംതീകെന്റ്
വവര�

ശാമ്പള
കെസ്കയംല്

2019-20 വര്ഷി�
ജിKവനക്ക	ര്ക്ക�

നല്�യം ആകെ�
ശാമ്പള�.
(രൂപ)

1 പമ്പ�
ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ര്

4 1 18000-
41500

18,18,553
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കേഗ്രി  ഡി� 2

2

സംKനയംര്
കെQ¿ക്കല്
സൂപ്പ്ര്

കെകെവസംര്

1 1 39500-
83000

3 കെQ¿Kഷി)ന്
കേഗ്രിഡി� 2

2 2* 17500-
39500

389,970

ആകെ� 22,08,523

*രണ്ട�  ജിKവനക്ക	കെര  |വസം  കേവതീന	Qസ്ഥാ	നRല്  പ്രതീ|ന�  715  രൂപ  നരക്കല്
നയം8ച്ച്ട്ടുണ്ട�

2019-2020  വര്ഷി�  22,08,523/-  രൂപ  പമ്പ�  ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ര്,കെQ¿Kഷി)ന്
തീസ്ത��ളകെലാ ജിKവനക്ക	ര്ക്ക� ശാമ്പള� നല്കുന്നതീന	യം കെചലാവ	യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�
സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര് 3/22.12.2020 നുംള്ളാ 28.12.2020
കെലാ 8റുപQയംല് പമ്പു�ള് പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുന്നതീന	യം കെചയ്യുന്നതീന	യം കെസംന്സംര്
സം�വധാ	ന� ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീനുംള്ളാ പദ്ധ്യാതീ�ള് ഒന്നു� തീകെന്ന ന	ളതുവകെര
ആവഷ്കരച്ച്ട്ട്ല്ല എന്ന� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�. പമ്പു�ള് ഓപ്പ്കേറിറ്റ്� കെചയ്യുന്നതീന	യം
കെസംന്സംര്  സം�വധാ	ന�  ഏര്കെപ്പ്ടുRയം	ല്  കേജി	ലാഭ്യ	ര�  വKണ്ടു�  കുറിയ്ക്ക്	ന്
സം	ധാക്കുന്നതീ	ണ്�.  വര്ക്ക�  സ്റ്റംഡി  നQR  കേജി	ലാഭ്യ	ര�  കൃതീ)8	യം  നര്ണ്ണയംച്ച്�
പമ്പ�  ഓപ്പ്കേറിറ്റ്ര്  /സംKനയംര് കെQ¿ക്കല് സൂപ്പ്ര്കെകെവസംര്/കെQ¿Kഷി)ന് തീസ്ത��ള്
അധാ�മുകെണ്ടങ്കില്  ആയംതീ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  8റ്റ്�  കേസ്റ്റംഷിനും�ളകേലാക്ക�
8	റ്റ്	വുംന്നതീ	ണ്�.  ഇക്ക	ര)Rല്  ആവശാ)8	യം  കേ8ല്നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-6 കേ�	കേളജി� ഓ2� കേ�	- ഓപ്പ്കേറിഷിന്, ബ	ങ്കിങ്ങ� & 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-6-1  എ�.ബ.എ  കേ�	ഴ്സ്�  -  ഗസ്റ്റം�  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  കേവതീന�  നല്�യംതീകെലാ
അപ	�തീ�ള്

 എ�.ബ.എ.  കേ�	ഴ്സ്കെലാ  2018  ബ	ച്ച്�  2സ്റ്റം�  കെസം8സ്റ്റംര്  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�
വവധാ  വഷിയംങ്ങള്ക്ക�  �	സ്സ�  എടുR  ഇനRല്  2,46,000/-രൂപ  6  ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക	യം  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഗസ്റ്റം�  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  ഹി	ജിര്
വവരങ്ങള്   പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് ഒരു |വസം� ഒകേര സം8യംR� രണ്ട� അദ്ധ്യാ)	പ�ര്
രണ്ട�  വഷിയംങ്ങളല്  കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച്  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  �	കെസ്സടുRതീ	യം
�	ണ്ച്ചുകെ�	ണ്ട�  കേവതീന�  കൈ�പ്പ്റ്റ്യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  എ�.ബ.എ.  2സ്റ്റം�
കെസം8സ്റ്റംര് വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� ഓപ്ഷിണ്ല് വഷിയംങ്ങള് ഇല്ല	Rതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന
ഈ  ബ	ച്ച്ന�  ഒരുസം8യം�  ഒരു  �	സ്സു8	ത്രംകേ8  ആവശാ)8	യംവരു�യുള്ളു.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

�	സ്സ�
എടുR
തീKയംതീ

സം8യം� വഷിയം� �	സ്സ� എടുR
അദ്ധ്യാ)	പ�ന്

നല്�യം
തു�
(₹)

1 20-09-
2018

2 പ.എ�- 6
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേ2	ര്

8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

കേഡി	. കേതീ	8സം�
 വ.കെജി. 3,000

2 പ.എ�- 6
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

�n	ണ്ടകേറ്റ്റ്റ്Kവ�
കെ8കേRഡി�

കേ2	ര്
8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

 കേഡി	. പ
 ര	കേജിഷി�.

3,000

2 24-11-2018

9 എ.എ� - 1
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേ2	ര്

8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

കേഡി	. കേതീ	8സം�
 വ.കെജി. 3,000

9 എ.എ� - 12
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

8	കേനജിരയംല്
ഇക്കകേണ്	8ക്സ്�

കേഡി	. 0തീ
 പ.വ. 2,000

3 8-12-18 2 പ.എ�- 6
പ.എ� (തീയംറി

അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേ2	ര്

കേഡി	. കേതീ	8സം�
 വ.കെജി.

3,000
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& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്) 8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

2 പ.എ�- 5
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

കേസം	ഫ്റ്റ്� സ്കല്
കേ2	ര് അഗ്രി
ബസംനസം�
8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

ശ്രീK8തീ |Kപ
 ര	ജിKവ� 2,000

4 11-1-19

2 പ.എ�- 6
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

അക്ക�ണ്ട�ഗ�
കേ2	ര്

8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

കേഡി	. കേതീ	8സം�
 വ.കെജി. 3,000

2 പ.എ�- 5
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

കേസം	ഫ്റ്റ്� സ്കല്
കേ2	ര് അഗ്രി
ബസംനസം�
8	കേനജ്കെ8ന്റ്�

ശ്രീK8തീ |Kപ
 ര	ജിKവ�.

2,000

5 25-1-19

9 എ.എ� - 12
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

8	കേനജിരയംല്
ഇക്കകേണ്	8ക്സ്�

കേഡി	. 0തീ
 പ.വ. 2,000

9 എ.എ� - 12
പ.എ� (തീയംറി
& പ്ര	ക്റ്റ്ക്കല്)

8	കേനജ്കെ8ന്റ്�
ഇന്2ര്കേ8ഷിന്

സംസ്റ്റം�

ശ്രീK
വശാnന	ഥാന്

 ന	യംര്.
2,000

കേ8ല് കെചലാവും�ളു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ ബല്ലു�ളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് 

ക്ര8 നമ്പര് ബല് നമ്പര്/ കെചക്ക� നമ്പര് കേപര� തു�
(₹)

1 0001/08-2019/285895 കേഡി	. കേതീ	8സം� വ.കെജി 54,000

2 0002/08-2019/285896 കേഡി	. 0തീ പ.വ 36,000

3 0004/08-2019/285898  കേഡി	. പ ര	കേജിഷി� 54,000

4 0005/08-2019/285899 ശ്രീK8തീ |Kപ ര	ജിKവ� 36,000

5 0006/08-2019/285900 ശ്രീK വശാnന	ഥാന് ന	യംര് 36,000

ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന�  (4/22-09-2021)  8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഇRരRല്  കേവതീന�  നല്�യംതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  വശാ|8	യം
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പരകേശാ	ധാന  നQകേRണ്ടതു�  അധാ�8	യം  കേവതീന�  നല്�യംട്ടുകെണ്ടങ്കില്
തീരച്ചുപQകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-6-2 റിഗുലാര് പ.എച്ച്�.ഡി. വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക� ഗസ്റ്റം� അദ്ധ്യാ)	പ�ര	യം നയം8ന�

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീKയംതീ 31/5-19 മുതീല് 36/5-19 വകെര /23-05-2019

കെചക്ക� നമ്പര് 624073/23-05-2019

തു� 174,000/-രൂപ

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� 203-22-0001-110

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീKയംതീ 22/3-20 /11-03-2020

കെചക്ക� നമ്പര് 146646/11-03-2020

തു� 36,000/-രൂപ

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� 203-22-0001-110

കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് വ�ച്ച്റു�ള് പ്ര�	ര� ശ്രീK.ഉണ്ണകൃഷ്ണന്. ആര്, ശ്രീK.8കേന	ഹിര്
ലാ	ല്  കേ8ഘാn	ള്  എന്നവര്ക്ക�  2സ്റ്റം�  കെസം8സ്റ്റംര്  ബ.  എസം�.  സം  (ഒ	കേണ്ഴ്സ്�)
വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  �	കെസ്സടുRതീനും�  പ്രതീ2ലാ�  നല്�യംതീ	യം  �	ണുന്നു.
ബല്ലകേന	കെQ	പ്പ്�  സം8ര്പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഹി	ജിര്  പത്രം�യംല്  ഈ  രണ്ടുകേപരു�
കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജികെലാ  പ.എച്ച്�.ഡി  വ|)	ര്ത്ഥ�ള	കെണ്ന്ന	ണ്�
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീ�.  റിഗുലാര്  പ.എച്ച്�.ഡി  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  ഗസ്റ്റം�
അദ്ധ്യാ)	പ�ര	യം  നയം8ന�  നല്കുന്നതീനുംണ്ട	യം  സം	ഹിചര)കെ8കെന്തന്ന�
വ)ക്ത8	ക്കണ്കെ8ന്ന�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�  25-08-2020  ന�  നല്�യം  ഒ	ഡിറ്റ്�
അകേനnഷിണ്Rന�  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  തീകെന്നയുള്ളാ
റിഗുലാര്  പ.എച്ച്�.ഡി  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്ക�  അകേതീ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്കു  �Kഴികെലാ
8കെറ്റ്	രു  സ്ഥാ	പനRല്  കേജി	ലാ  കെചയ്യുന്നതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാങ്ങള്  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കില്  ആയംതീ�  പരകേശാ	ധാനക്ക�
ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-7  �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി�, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-7-1  ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ  സുരക്ഷതീതീn�  ഉറിപ്പുവരുR	ന്  നQപQ�ള്
സംnK�രക്കുന്നല്ല

 �	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നQത്തുന്ന  ബരു|   ബരു|	നന്തര–

പരKക്ഷ�ളുകെQ  സുതീ	ര)തീ  നലാനര്ത്തുന്നതീനും�  ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ
സുരക്ഷതീതീn�  ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതീനും� ,  ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ  അച്ച്Qയംലു�
വതീരണ്Rലു� ജി	ഗ്രിതീ ആവശാ)8	ണ്�. 

കെ2യംസം�ഗ� ഷിKറ്റ്കെലാ ആ|) കേപജിലു� അഡിKഷിണ്ല് ഷിKറ്റു�ളലു� സംKരയംല്
നമ്പര്  അച്ച്Qക്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലു�,  വ	ട്ട്ര്8	ര്കേക്ക	  8റ്റ്�  സുരക്ഷ	8	ര്ഗ്ഗങ്ങകേള	
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.  കൂQ	കെതീ  കെവളള	നക്കരയംല്  നന്നു�  �ണ്കേP	ളര്  ഓ2�
എക്സ്	8കേനഷിന്  വതീരണ്�  കെചയ്യുന്ന  അഡിKഷിണ്ല്/കെ2യംസം�ഗ്ഷിKറ്റു�ള്
രജിസ്റ്റംറില്  ഒപ്പ്ട്ട്�  കേനരട്ട്�  (�ണ്കേP	ളര്  ഓ2�  എക്സ്	8കേനഷിന്  ഓ2Kസംല്
നന്നു�)  കെകെ�പ്പ്റ്റു�യം	ണ്� കെചയ്തു വരുന്നതീ�.  ആയംതീന	ല് വരവ	യം കേസ്റ്റം	ക്കല്
സംnK�രച്ച് ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ എണ്ണ�, സംKരയംല് നമ്പരു8	യം ഒത്തുകേന	ക്ക	ന്
സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഉ|	.  അക്ക	|8ക്ക�  കെസംല്/2018/യു.ജി/35/9-02-2021  നമ്പര്
അകേപക്ഷ പ്ര�	ര�  500  അഡിKഷിണ്ല് ഷിKറ്റു�ള	ണ്� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുളളകെതീങ്കിലു�,
കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറില്  1000  അഡിKഷിണ്ല്  ഷിKറ്റു�ള്  വരവ	യം  എടുRട്ടുണ്ട�.
�ണ്കേP	ളര് ഓ2� എക്സ്	8കേനഷിന് വതീരണ്� കെചയ്യുന്ന ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ
സംKരയംല്  നമ്പര്  ഉള്കെപ്പ്ടുR  വതീരണ്�  കെചയ്തി  ഓ2Kസംല്  നന്നു�  ഇതു
സം�ബന്ധിച്ച്  ഉRരവ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നല്ല.  പരKക്ഷ	  നQRപ്പ്കെന്റ്  സുതീ	ര)തീ
ഉറിപ്പു  വരുR	ന്  ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ  എല്ല	  കേപജു�ളലു�  സുരക്ഷ	
8	ര്ക്ക�ഗു�ള്  ഏര്കെപ്പ്ടുത്തുവ	നും�,  ഉRരക്കQലാ	സു�ളുകെQ  കേസ്റ്റം	ക്ക�
�മ്പºട്ട്കെകെറിസം�  കെചയ്യുന്നതുള്കെപ്പ്കെQയുളള  നQപQ�ള്  അQയംന്തര8	യം
കെകെ�കെക്ക	ളളുവ	നും� ഓഡിറ്റ്� ശുപ	ര്ശാ കെചയ്യുന്നു.
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1-4-8   പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പKലാകേക്ക	Q�

1-4-8-1  സ്ഥാ	പനRല്  നന്നുതീകെന്ന  പച്ച്ലാവള�  ഉല്പ	|പ്പ്ക്കുവ	നുംള്ളാ  സം	ധാ)തീ
പരകേശാ	ധാക്കു�കേയം	  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�  ചട്ട്ങ്ങള്  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട�  പച്ച്ലാവള�
വ	ങ്ങു�കേയം	 കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�

ചKകേ8ന  എകേസ്റ്റംറ്റ്ല്  നന്നു�  പച്ച്ലാ  വള�  കേശാഖരക്ക	ന്  1,07,370/-  രൂപ
സ്ഥാര� കെതീ	ഴിലാ	ള�ള്ക്ക� കേന	ണ് ³	നല്  (കെചലാവ� ശാKര്ഷി��  -0033)  നന്നു�
യം	ത്രം	ബR ഇനRല് നല്�യംട്ടുണ്ട�. വളRകെന്റ് വലായുകെQ ഇരട്ട്കേയം	ള8	ണ്�
യം	ത്രംക്ക�  ബRയം	യം  നല്�യം  കെചലാവ�.  കെചലാവകെന്റ്  വശാ|	�ശാങ്ങള്  ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര8 
നമ്പര്

വ�ച്ച്ര്
നമ്പര്/തീKയംതീ തു�(₹)

യം	ത്രം കെചയ്തി
8	സം�

1 66/11-19/30-11-2019 18,342 ആഗസ്റ്റം� 2018

2 70/11-19/30-11-2019 29,062 കെസംപ്റ്റ്�ബര് 2018

3 135/03-20/31-03-2020 26,780 ആഗസ്റ്റം� 2019

4 136/03-20/31-03-2020 33,186 കെസംപ്റ്റ്�ബര് 2019

ആകെ� 107,370

2018  വര്ഷി�  25,000/-  രൂപയു�  2019 ല് 30,105/-  രൂപയു� പച്ച്ലാവളRകെന്റ്
കെചലാവ	യം ചKകേ8ന എകേസ്റ്റംറ്റ്ന� നല്കിയം   ട്ടുണ്ട�. സ്ഥാ	പനRകെന്റ് P	ക്ടറിലാ	ണ്� കേ8ല്
�	ലായംളവല്  24  |വസംങ്ങളലാ	യം  വള�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  2	8ല്
എRച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRന�  57.87  കെഹിക്ടര്  ഭൂ8യുണ്ട�.  ഇതീകെലാ
കെതീങ്ങന്  കേതീ	ട്ട്ങ്ങള്  ഒകെക്കയു�  പച്ച്ലാകെചQ�ള	ല്  �	ടു  പQച്ചു  �Qക്കുന്ന
അവസ്ഥായംലാ	ണ്�  എന്ന	ണ്�  2019-20  വര്ഷികെR  ഓഡിറ്റ്�  കേവളയംല്
(കെസംപ്റ്റ്�ബര് 2021) �	ണ്	ന് �ഴി  ഞ്ഞതീ�. ഈ സം	ഹിചര)Rല് സ്ഥാ	പനRല്
നന്നുതീകെന്ന  ആവശാ)8	യം  പച്ച്ലാവള�  ഉല്പ	|പ്പ്ക്കുവ	നുംള്ളാ  സം	ധാ)തീ
പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതീ	ണ്�  അപ്ര�	ര�  സം	ധാക്കുന്നകെല്ലങ്കില്  കേസ്റ്റം	ര്  പര്കേച്ച്സം�
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ചട്ട്ങ്ങള്  പ	ലാച്ചുകെ�	ണ്ട�  പച്ച്ലാവള�  വ	ങ്ങ	നുംള്ളാ  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-9   കുരുമുളകു ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പന്നയൂര്

1-4-9-1  സ്ഥാര�  2	�  ജിKവനക്ക	രുകെQ  അഭ്യ	വ�  2	�  പ്രവര്Rനങ്ങകെള
പ്രതീകൂലാ8	യം ബ	ധാക്കുന്നു

ന	ലാ�  2	�  ഓ2Kസംര്  തീസ്ത��ള്  കേ�ന്ദ്രRല്  നലാവലുകെണ്ടങ്കിലു�
വര്ഷിങ്ങള	യം  ഒരു  സ്ഥാര�  ജിKവനക്ക	രന്  8	ത്രംകേ8  കേജി	ലാ  കെചയ്യുന്നുള്ളു.  കേ8ല്
സൂചപ്പ്ച്ച്  തീസ്ത�ളകെലാ	കെരണ്ണ�  ഓള്  ഇന്ത)  കേ�	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി�  റിസംര്ച്ച്�
കെപ്ര	ജിക്ടല്  (എ.ഐ.സം.ആര്.പ)  അനുംവ|ക്കകെപ്പ്ട്ട്തു8	ണ്�.  ഈ  കെപ്ര	ജിക്ടല്
അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാ ജിKവനക്ക	രുകെQ കേവതീന കെചലാവും�ള് 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം തീകെന്ന
നല്കുകെ8ന്നരകെക്ക തീസ്ത�യംല് സ്ഥാരജിKവനക്ക	രകെന നയം8ച്ച്ട്ട്ല്ല.

2	8ല്  നലാവല്  26  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളു�,  4  �	ഷിnല്
കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുമുണ്ട�.  ഇവരുകെQ കേജി	ലാ�ളു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് നര്കേ×ശാങ്ങളു� കേ8ല്
കേന	ട്ട്വും�  2	�  ഓ2KസംറുകെQ  ചു8തീലായം	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെലാ
2	മു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് 8റ്റു ചു8തീലാ�ളു� 2	� ഓ2Kസംറി	ണ്� നര്വഹികേക്കണ്ടതീ�.
എന്ന	ല്  സ്ഥാര  2	�  ജിKവനക്ക	രുകെQ  അഭ്യ	വ�  ഈ  പ്രവര്Rനങ്ങകെള
ബ	ധാക്കുന്നുണ്ട�.  ഈ  പര8തീ  പരഹിരക്ക	ന	വശാ)8	യം  നQപQ�ള്  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-10  �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, അമ്പലാവയംല്

1-4-10-1  നQKല്  വസ്തുക്കളുകെQ  വല്പ്പ്നയംല്  നന്നുള്ളാ  വരവ�  ഇരട്ട്യം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുR

2019-20  വര്ഷികെR  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� തീ	കെഴി കേരഖകെപ്പ്ടുRയം നQKല് വസ്തുക്കള് ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഇന� അളവ�

കുരുമുള�� കൈതീ�ള് 2,28,584 എണ്ണ�

ഇഞ്ചിവR� 5000 �കേലാ	 ഗ്രി	�
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8ഞ്ഞള് വR� 2540 �കേലാ	 ഗ്രി	�

ഗ്രി	മ്പു /8റ്റ്� സുഗന്ധിവ)ഞ്ജന കൈതീ�ള് 5000 എണ്ണ�

�റികേവപ്പ്ലാ / �റുവപട്ട് കൈതീ�ള് 3385 എണ്ണ�
എന്ന	ല് ഓ2Kസം� ഉRരവ� നമ്പര് ഡി/121/13/31-03-2020  പ്ര�	ര� കേ8ല്

സൂചപ്പ്ച്ച് ഉല്പന്നങ്ങള് ന	ഷിണ്ല് കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര് 8ഷിന് കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ് ഭ്യ	ഗ8	യം
ഉല്പ	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ	കെണ്ന്ന�  �	ണ്ക്കു�യു�   ഉല്പന്നങ്ങളുകെQ  മൂലാ)8	യം  22,90,513/-
രൂപ ബല് നമ്പര്  0161/03-20  (കെചക്ക�  നമ്പര്  433469/31-03-20)  പ്ര�	ര�  ഈ
കെപ്ര	ജിക്ടല്  നന്നു�  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  (67010436276)
P	ന്സ്ഫര്  കെചയ്യു�യു�  കെചയ്തു.  ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  അപ	�തീ�ള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

1)ന	ഷിണ്ല്  കേഹി	ട്ട്�ള്ട്ട്ര്  8ഷിന്  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം
ഉല്പ	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്തീ	കെണ്ന്ന�  അവ�	ശാകെപ്പ്ട്ട്രക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങകെളല്ല	�  തീകെന്ന
റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ് കേസ്റ്റം	ക്കല് ഉള്കെപ്പ്ടുR വല്പ്പ്ന കെചയ്യു�യു� വല്പ്പ്ന
വലാ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടല്  (RF-Planting  material  sale)
ബുക്കുകെചയ്യു�യു�  കെചയ്തു.  8കെറ്റ്	രു  കെപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  ഉല്പ	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്
ഉല്പന്നങ്ങള്  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടകെന്റ്  വറ്റുവരവനRല്  ഉള്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�
റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  വരു8	ന�  ഉയംര്Rക്ക	ണ്ക്ക	നുംള്ളാ  കെതീറ്റ്	യം
�ണ്കെക്കഴുR� രKതീയം	ണ്�.

2)  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  22,90,513/-  രൂപ  25-08-2020 ന�  (2020-21 വര്ഷി�)
റികേവ	ള്വ�ഗ�  അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്	വും�യു�  ആയംതീ�  ‘Planting  material  sale’
എന്ന  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�  അക്ക�ണ്ടല്  വരവും  കെവയ്ക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
അതീ	യംതീ� ഒകേര തു� തീകെന്ന രണ്ടു തീവണ് വരവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുR �	ണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.
കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  അപ	�തീ�ള്ക്ക�  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�  (ഓ ഡിറ്റ്�
റി�nസംഷിന് നമ്പര് 1/18-11-2020).

1-4-10-2  പൂകെപ്പ്	ലാ  -  ജിനകേറിറ്റ്ര്  വ	Q�യംനRല്  അധാ�  നരക്ക�  നല്�-
3,76,656/-രൂപയുകെQ കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു

2020  ജിനുംവര  8	സംകെR  പൂകെപ്പ്	ലാ  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
ശാബ്ദം�/കെവളച്ച്�/  ജിനകേറിറ്റ്ര് എന്നവ വ	Q�ക്ക� നല്കുന്നതീന	യം ഡി  3810/19(17)/
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01-11-19 നമ്പര് കേന	ട്ട്Kസം� പ്ര�	ര� കെQന്ഡിര് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�. അഞ്ചി� സ്ഥാ	പനങ്ങള്
കെQന്ഡിറില്  പകെങ്കിടുക്കു�യു�  ശാബ്ദം�,  കെവളച്ച്�,  ജിനകേറിറ്റ്ര്  എന്നവയ്ക്ക്�  ഏറ്റ്വും�
കുറിഞ്ഞ  നരക്ക�  �n	ട്ട്�  കെചയ്തി  പ.ജി.എസം�  സം�ണ്ട�സം�  കേ�	ഴികേക്ക	Qന�  �ര	ര്
നല്കു�യു� കെചയ്തു.  ഇതീല് ജിനകേറിറ്റ്ര് വ	Q� ഉറിപ്പ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�  125  കെ�.വ.എ
ജിനകേറിറ്റ്ര് രണ്ട� എണ്ണRന�  1  8ണ്ക്കൂര് വ	Q� 1,400/-രൂപ എന്ന നരക്കലാ	ണ്�.
ഡി  3810/19(17)/  21-12-19  നമ്പര്  പ്ര�	ര�  ഇകേതീ  നരക്കല്  കേ8ല്പ്പ്റിഞ്ഞ
കേസംവനങ്ങള്  നല്കുന്നതീന	യം  സംകേ³  ഓര്ഡിര്  നല്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് ബല് നമ്പര് 0055/03-20 (കെചക്ക� നമ്പര് 433443/13-03-2020)  പ്ര�	ര�
ഈ സ്ഥാ	പനRന� ജിനകേറിറ്റ്ര് ഒന്നന� 8ണ്ക്കൂര് വ	Q�  1,400/-രൂപ വKതീ� രണ്ടു
ജിനകേറിറ്റ്റു�ള്ക്ക	യം  12  |വസംകെR വ	Q�യം	യം  7,53,312/-  രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�.
സ്ഥാ	പന� സം8ര്പ്പ്ച്ച് ബല്ലകെന്റ് ചത്രം� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

അ�ഗK�രച്ച്  കെQന്ഡിര്  പ്ര�	ര�  �ര	റു�	രന�  നല്
കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു�
(14 8ണ്ക്കൂര് x 1 ജിനകേറിറ്റ്ര് x 700@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം� + 24
8ണ്ക്കൂര് x 1 ജിനകേറിറ്റ്ര് x 700@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം� + 18%
ജി.എസം�.Q)

3,76,656/-രൂപ

�ര	റു�	രന� നല്�യം തു� 7,53,312/-രൂപ
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(14 8ണ്ക്കൂര് x 1 ജിനകേറിറ്റ്ര് x 1400@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം� +
24 8ണ്ക്കൂര് x 1  ജിനകേറിറ്റ്ര് x 1400@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം� +
18% ജി.എസം�.Q)

അധാ�� നല്�യം തു� 3,76,656/-രൂപ

അ�ഗK�രച്ച്  നരക്കലു�  അധാ�രച്ച്�  നQRയംട്ടുള്ളാ  3,76,656/-രൂപയുകെQ
കെചലാവ�  നര	�രക്കുന്നു.  അധാ��  നല്�യം  തു�  �ര	റു�	രനല്  നന്നു�
ഈQ	ക്ക ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-10-3 ഇന്ധിന കേസ്റ്റം	ക്ക� - അപ	�തീ�ള്

കേ�ന്ദ്രRകെലാ  2	�  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  P	ക്ടര്,  ഡിKസംല്
എഞ്ചിന്  പമ്പുകെസംറ്റു�ള്  എന്നവയ്ക്ക്	യം  കെപകേP	ള്,  ഡിKസംല്  ഇന്ധിനങ്ങള്
പ്രതീ8	സം� ഗണ്)8	യം അളവല് വ	ങ്ങു�യു� അതീ� ഇന്ധിന  രജിസ്റ്റംറില് കേചര്R�
കേസ്റ്റം	കെക്കടുക്കു�യു�  ഇവയുകെQ  ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം  ഉപകേയം	ഗക്കു�യു8	ണ്�
കെചയ്യുന്നതീ�.  എന്ന	ല് ഉപകേയം	ഗച്ച്രക്കുന്ന ഇന്ധിനRകെന്റ് അളവ� എത്രംകെയംന്ന�
കേരഖകെപ്പ്ടുR  കേസ്റ്റം	ക്കല് കുറിവും കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  ഇന്ധിന� വ	ങ്ങയം ആകെ� അളവ�
ലാഭ്യക്കുകെ8ന്നല്ല	കെതീ  ഉപകേയം	ഗച്ച്തീ�  ,  കേസ്റ്റം	ക്കല്  ബ	ക്കയുള്ളാ  ഇന്ധിനRകെന്റ്
അളവ� എന്നവ വ)ക്ത8ല്ല. ഒരു വര്ഷി� ഈ ഇനRല് വ	ങ്ങയം ആകെ� അളവും�,
അതീകെന്റ്  കെചലാവും�  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറികെലാ  അപ	�തീ�ള്
ഗ�രവകേ8റിയംതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  P	ക്ടഠു�ളുകെQയു�,  ഡിKസംല്  എഞ്ചിന്
പമ്പുകെസംറ്റു�ളുകെQയു�  ഇന്ധിന  ഉപകേഭ്യ	ഗക്ഷ8തീയു�,  പ്രതീ8	സം  ഇന്ധിന
വനകേയം	ഗവും�  കേലാ	ഗ�  ബുക്കു�ളല്  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടു8ല്ല  എന്നതീ�  പലാ
ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കു� �	രണ്8	കേയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.

2019-20 വര്ഷിRല് ആകെ� വ	ങ്ങയം ഡിKസംലാകെന്റ് അളവ� 7320 ലാറ്റ്ര്

ഈ ഇനRല് ആകെ� കെചലാവ� 5,14,108/-

2	8ല്  3  P	ക്ടറു�ളു�,  12  കേബ്ല്യു	ക്കു�ളലാ	യം  11  ഡിKസംല്  എഞ്ചിന്
പമ്പുകെസംറ്റു�ളു�  നലാവലുണ്ട�.  ഇവയുകെQ  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്	ണ്�
കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  ഇന്ധിന�  ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീ�.  എന്ന	ല്  ഇന്ധിന  രജിസ്റ്റംറില്
കേസ്റ്റം	ക്ക� എഴുതീയംതീന� തീ	കെഴിയുള്ളാ കേ�	ളങ്ങളല് പമ്പ�ഗ�,  P	ക്ടര് എന്നങ്ങകെന
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എഴുതീയംരക്കുന്നതീല്ല	കെതീ അവയ്ക്ക്� എത്രം അളവ� ഇന്ധിന8	ണ്� നല്�യംകെതീന്നു�,
നല്�യം  ഇന്ധിന�  കേസ്റ്റം	ക്കല്  കുറിച്ച്�  നKക്കയംരപ്പു�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.
അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച് 7320 ലാറ്റ്ര് ഡിKസംല് എപ്ര�	ര� ഉപകേയം	ഗച്ചു
എന്നതീന� കേരഖ�ളല്ല.  കൂQ	കെതീ 2	8ല് ജിലാകേസംചനവും�,  കുQകെവള്ളാ വതീരണ്വും�
ആയം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പമ്പ�ഗ�  പ്രവര്Rനങ്ങള്  കൂടുതീല്  ആവശാ)മുള്ളാ  ഏപ്രല്
8	സംവും� �	ര്ഷി� ജിലാകേസംചന� ആവശാ)8ല്ല	R ജൂണ്,  ജൂലാ	യം�  8	സംങ്ങളലു�
ഒകേര അളവല് ഡിKസംല് വ	ങ്ങു�യു� ഉപകേയം	ഗക്കു�യു� കെചയ്തിതീ	യം  �	ണുന്നു.
ഇതീ�  യുക്തസംഹി8ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  വഭ്യ	ഗRകെലാ
ജിKവനക്ക	കെര  കെ�	ണ്ട�  ഇതീ�  പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു�,  അപ	�തീ�ള്
സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കില്  ഉRരവ	|യം	യം  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാര്കെക്കതീകെര  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-10-4 വത്തുകേതീങ്ങ സം�ഭ്യരണ്�- സംn�	ര) 2	മു�ളല് നന്നുള്ളാ വ	ങ്ങലു�ള്

 കെതീങ്ങന്കൈതീ�ളുകെQ ഉല്പ്പ്	|നവും� വപണ്നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2019-20
സം	മ്പR� വര്ഷിRല്  കെപ	ള്ളാ	ച്ച്യംകെലാ ശ്രീK.  വക്ര8 പ്രഭു എന്ന വ)ക്തയംല്
നന്നു� 19,600  വത്തുകേതീങ്ങ�ള് ഈ കേ�ന്ദ്രRല് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ബല് നമ്പര് കെചക്ക� നമ്പര്/തീKയംതീ
വത്തുകേതീങ്ങ

 എണ്ണ�/നരക്ക� തു�

0063/07-2019 192368/24-07-2019 19,600@ 22 4,31,200
വ	ങ്ങലു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് പര	8ര്ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1)  സംn�	ര)  വ)ക്തയംല് നന്നു�  വത്തുകേതീങ്ങ�ള് വ	ങ്ങുന്നതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
കെQന്ഡിര് നQപQ�ള് സംnK�രച്ച്തീ	യം �	ണുന്നല്ല.

2)  വ	ങ്ങലു�ളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ഉRരവും�ളുകെQ  പ�ര്പ്പു�ള്
പരകേശാ	ധാനക്ക�  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കൂQ	കെതീ  ഇത്രംയു�  വത്തുകേതീങ്ങ�ളല്  നന്ന�
ലാഭ്യ)8	യം  കൈതീ�ളുകെQയു�,  അവ  വല്പ്പ്ന  നQRയംതീകെന്റ്യു�  വശാ|	�ശാങ്ങളു�
ലാഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാനക്ക	യം  ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
ഇതു  സം�ബന്ധിച്ച്  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (നമ്പര്  19/20-11-2021)
8റുപQയു� ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.
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1-4-10-5 റി�ബൂട്ട്	ന്   കൈതീ�ളുകെQ ഉല്പ്പ്	|ന� - ശാര	ശാരയംലു� കുറിവ�

2019-20 വര്ഷിRല് റി�ബൂട്ട്	ന് കൈതീ�ളുകെQ ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
1,46,000/-  രൂപ  കെചലാവഴിച്ച്�  വവധാ  സംn�	ര)  നഴ്സ്റി�ളല്  നന്നു�  36,500
വത്തു�ള് വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് ഇതീല് നന്നു�  6018  കൈതീ�ള് 8	ത്രം8	ണ്�
ലാഭ്യ)8	യം തീ�.

റി�ബൂട്ട്	ന് വത്തു�ളുകെQയു� അതീ� മുളപ്പ്ക്ക	ന് നല്�യംതീകെന്റ്യു� വശാ|	�ശാങ്ങള്:

ബല്
നമ്പര്

കെചക്ക� നമ്പര് തു�
(₹)

എണ്ണ� വത്തു�ള് മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം
നല്�യം തീKയംതീ

0012/09-19 192412/05-09-
19 26,000 6500@4/- 11-07-19

0013/09-19 192412/05-09-
19

80,000 20000@4/- 26-08-19

0020/10-19 192246/07-10-
19 40,000 10000@4/- 18-09-19

ആകെ� 1,46,000/- 36,500

മുളപ്പ്ക്ക	ന	യം നല്�യം ആ|) കേലാ	ട്ട്ല് നന്നു� മുളപ്പ്കെച്ച്ടുR കൈതീ�ള്
09/2019  മുതീല്  യൂകെസംയം8ല്  കേചര്R�  വല്പ്പ്ന  നQRത്തുQങ്ങ.  യൂകെസംയം�
കേസ്റ്റം	ക്കല്  09/2019  മുതീല്  31-03-2020  വകെര  ഈ  ഇനRല്  കേസ്റ്റം	ക്ക�
എടുRരക്കുന്ന കൈതീ�ള് 6018 എണ്ണ� 8	ത്രം8	ണ്�.

മുളപ്പ്ക്ക	ന് നല്�യം
എണ്ണ� 36,500

ലാഭ്യ)8	യം കൈതീ�ളുകെQ
എണ്ണ�

6018

ശാതീ8	ന� 16.49%

വത്തു വ	ങ്ങയം വലാ(₹) 1,46,000

കേസ്റ്റം	ക്ക� മൂലാ)�
1,20,360 (കേപ	ള ബ	ഗ� കൈതീ 6018 എണ്ണ� X കൈതീ

ഒന്നന� 20/-രൂപ നരക്കല്)

വ)തീ)	സം�(₹) 25,640
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ഇതു  സം�ബന്ധിച്ചു  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (5/18-11-2021)
ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQയംല്  ജൂകൈലാ,  ആഗസ്ത�,  സംപ്തം�ബര്  8	സംങ്ങളലാ	ണ്�  ഇവ
വ	ങ്ങയംകെതീന്നു�  ഈ  8	സംങ്ങളല്  8ഴി  അധാ�8	യംതീന	ല്  വത്തു�ളല്
പലാതീലു�  കു8ള്  കേര	ഗ�  ബ	ധാകെച്ച്ന്നു�  ആയംതീന	ലാ	ണ്�  ഇത്രംയു�  കുറിവും
സം�ഭ്യവച്ച്കെതീന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

വത്തു�ള്  വ	ങ്ങയം  വലായു�  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്  കൈതീ�ളുകെQ  മൂലാ)വും�
തീമ്മില്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  25,640/-  രൂപ  നഷ്ടം�  സം�ഭ്യവച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നു.
വR�  പ	�  മുളപ്പ്ക്കല്,  കേപ	ട്ട്�ഗ�  8ക്സ്ച്ച്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  കേപ	ട്ട്�ഗ�  8ക്സ്ച്ച്ര്
കേപ	ള  ബ	ഗകേലാക്ക�  നറിച്ച്�  കൈതീ  നQല്,  കെവള്ളാ�,  വള�  എന്നK  അQസ്ഥാ	ന
സം��ര)ങ്ങകെള	രുക്കുന്നതീനുംള്ളാ  കെചലാവും�ളു�  ഇതീന	വശാ)8	യം  വരുന്ന
8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	നRകെന്റ് മൂലാ)വും� ഇകേതീ	കെQ	പ്പ്� കേചര്ക്കുകേമ്പ	ള് നഷ്ടംRകെന്റ് കേതീ	തീ�
വളകെര  അധാ��  കൂടുന്നതീ	ണ്�.  കെചQ�ളുകെQ  ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ
നഴ്സ്റി  പ്രവര്Rനങ്ങള്  തീ�ഞ്ഞ  ജി	ഗ്രിതീകേയം	കെQ  ഏകെറ്റ്ടുR�
നQപ്പ്ലാ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-10-6  നര്മ്മി	ണ്  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  ഡിവഷിന�  തു�
കൈ�8	റിയംതീ�-ന	ളതുവകെര പ്രവൃR ആര�ഭ്യച്ച്ല്ല

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� 20121

കേപ്ര	ജിക്ട�
Construction  of  second  floor  for  Research  Academic
management building including furnishing sheet roofing of
balance portion development of approach road

സം.ബ.വ.നമ്പര് 1397/19-20 തീKയംതീ 26-2-20

കെചലാവ� 4,06,000/-രൂപ

കെചക്ക� നമ്പര് 0640952/26-02-20

2യംല് നമ്പര് ഇ-5476/2020

പദ്ധ്യാതീ  നQRപ്പ്കേലാക്ക�  കേ8ല്  ബല്  പ്ര�	ര�  പന്വലാച്ച്  406,000/-രൂപ
തീവന്നൂര് എഞ്ചിനയംറി�ഗ� ഡിവഷിന് എക്സ്�ºട്ട്Kവ� എഞ്ചിനKയംര്ക്ക� നല്കിയംട്ടുണ്ട�.
സം�സ്ഥാ	ന  സംര്ക്ക	രകെന്റ്  പദ്ധ്യാതീപ്പ്ണ്Rല്  നന്നു8	ണ്�  പ്രവര്R
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തുQങ്ങുന്നതീകേലാക്ക�  അ�ഗK�	ര�  ലാഭ്യ)8	യംട്ടുളളതീ�.  2യംല്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്
എ.ഡി.ആര്  അമ്പലാവയംലാകെന്റ്  25-02-20  കെലാ  ഇ-5476/20  നമ്പര്  ഉRരവ�
പ്ര�	ര�  വ|)	ര്ത്ഥ�ള്ക്കുള്ളാ  വ	യംന	മുറിയുകെQ  നര്മ്മി	ണ്Rന	യം  തു�
കൈ�8	റുന്നു  എന്ന�  സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  23-09-2019  തീKയംതീയംകെലാ  ��പ് കേP	ളറുകെQ
ഇ.പ./ബ2/9759/20018  നമ്പര്  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  പ്രസ്തുതീ  പ്രവൃRക്ക�
സം	മ്പR� അനും8തീ  നല്കുു�യു�,  എന്.എ.ആര്.പ  കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ് മു�ള് ഭ്യ	ഗ�
പണ്യുന്നതീന	യം  340-50-20121  എന്ന ശാKര്ഷി�Rല് സം	മ്പR� അനും8തീ
നല്കുു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  അമ്പലാവയംല് �	ര്ഷി� കേ�	കേളജി� പ്രവര്Rന� തുQങ്ങയം
സം	ഹിചര)Rല്  എന്.എ.ആര്.പ  കേഹി	സ്റ്റംല്  കേലാഡിKസം�  കേഹി	സ്റ്റംല്  ആയം
8	റ്റ്യംരുന്നു.  ഇവകെQ  കുട്ട്�ള്ക്ക	യം  ഒരു  വ	യംന	മുറി  അതീ)	വശാ)8	കെണ്ന്ന�
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  5-12-2019  കെലാ  ആര്.എ.അര്.എസം�/2019  നമ്പര്  �R�
പ്ര�	ര�  കെവള്ളാ	നക്കര  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടകെറി  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  എഞ്ചിനKയംര്,  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  ഡിവഷിന്,തീവനൂരകെന്റ്  30-12-2019
തീKയംതീയംകെലാ  ഇ.ഇ/676/2019  നമ്പര്  �R�  പ്ര�	ര�  എന്.എ.ആര്.പ
കേഹി	സ്റ്റംലാല് വ	യംന	 മുറി പണ്യുന്നതീന	യം അനുംവ|ച്ച് 406,000/-  രൂപ 25-02-
2020  തീKയംതീയംകെലാ  ഇ-5476/2020  നമ്പര്  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  20-04-2020  ന�
തീവനൂര്  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  ഡിവഷിന്  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  എഞ്ചിനKയംര്ക്ക�  കേ8ല്
സം.ബ.വ.നമ്പര് പ്ര�	ര�  കൈ�8	റു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  നലാവല് കെപണ്കുട്ട്�ള്
ക്കുള്ളാ  കേഹി	സ്റ്റംല്  പൂര്Rയം	�	ന്  കേപ	കുന്ന  സം	ഹിചര)Rല്  ഇRര�  ഒരു
വ	യംന	  മുറി  എന്.എ.ആര്.പ  കേഹി	സ്റ്റംലാകേന	Q�  കേചര്ന്ന�  നര്മ്മിക്കുന്നതീ�
അന	വശാ)8	കെണ്ന്നതീന	ല്  പൂകെപ്പ്	ലാ  ഗ്രി�ണ്ടല്  നലാവല്  കുട്ട്�ള്ക്ക	യുള്ളാ
ഒരു  �ള  സ്ഥാലാRകെന്റ്  നര്മ്മി	ണ്�  നQക്കുന്നതീന	ല്  ഇകേപ്പ്	ള്  നലാവലുള്ളാ
കേസ്റ്റംജി�  പ്രസ്തുതീ  സ്ഥാലാത്തു  നന്നു�  ഗ്രി�ണ്ടകെന്റ്  8കെറ്റ്	രു  ഭ്യ	ഗകേRക്ക�  8	റ്റ്
സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന	യം ഒരു വശാ|8	യം ³	ന്,  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� തീയ്യാ	റി	ക്ക കേസ്റ്റംജി� 8	റ്റ്
സ്ഥാ	പക്കുവ	ന്  കേവണ്ട  നQപQ�ള്  സംnK�രക്കുന്നതീന�  24-12-2020  കെലാ
ഇ-5470/20  നമ്പര്  �R�  മുകേഖന  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്തീ	യു�  �	ണുന്നു.  പ്രസ്തുതീ
�Rകേ�ല് ന	ളതുവകെരയം	യം യം	കെതീ	രു നQപQയു� സംnK�രച്ചു�	ണുന്നല്ല. തു�
2019-20  വര്ഷിRല്  പന്വലാച്ച്�  പദ്ധ്യാതീ  നQRപ്പ്ന	യം  നല്കിയംട്ടു�
ന	ളതുവകെരയം	യം  പദ്ധ്യാതീപ്പ്ണ്�  ഉപകേയം	ഗച്ച്�  യം	കെതീ	രു  പ്രവൃRയു�
സ്ഥാ	പനRല്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  പ്രസ്തുതീ  വഷിയം�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്കിയം  ഓഡിറ്റ്�
അകേനnഷിണ്Rന�  (നമ്പര്-2/17-11-21)  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല.  പദ്ധ്യാതീ
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പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം  2ണ്ട�  അനുംവ|ച്ചു  കെ�	ണ്ട�  �	ലാ	�	ലാങ്ങള	യം
സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്ന ഉRരവും�ളല് അനുംവ|ച്ച്രക്കുന്ന 2ണ്ട�
നശ്ചതീ  ആവശാ)Rനും  കേവണ്ട  8	ത്രംകെ8  ഉപകേയം	ഗക്ക	ന്  പ	ടുള്ളു  എന്നു�,
യം	കെതീ	രു  �	 രണ്വശാ	ലു�  വ�8	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കുവ	ന്  പ	Qല്ല  എന്നു�  നഷ്കര്
ഷിച്ച്ട്ടുണ്ട�. സംര്ക്ക	ര് ഉRരവും�ളകെലാ നര്കേ×ശാങ്ങള് പ	ലാക്കുവ	നും� പ്രസ്തുതീ തു�
കെചലാവഴിക്ക	Rപക്ഷ� തീരച്ച്Qയ്ക്ക്	നും� നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-10-7  പൂകെപ്പ്	ലാ  2018 -ചരക്കു കേസംവന നകുതീ അQവ	ക്ക	Rതീ�  -  ജി.  എസം�.Q
വകുപ്പു8	യം നലാനല്ക്കുന്ന നയം8പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക� പരഹി	ര� �	കേണ്ണ്ടതീ	ണ്�

അമ്പലാവയംല് �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല്  01-01-2018  മുതീല്  18-01-
2018  വകെര  നQന്ന  പൂകെപ്പ്	ലായു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  സ്ഥാ	പനRന�  ലാഭ്യച്ച്
വരു8	നRല്  നന്നു�  ചരക്കു  കേസംവന  നകുതീ  അQവ	ക്ക	Rതീന	ല്
ആയംതീകെന്റ്  നകുതീ,  പലാശാ,  പഴി  എന്നവ  കേചര്R�  68,79,652/-രൂപ
അQവ	ക്കുവ	ന്  Q.സം.ആര്/എസം�.എസം�/02/കെ�.ജി.എസം�.Q/2017-18/20-10-2018
നമ്പര്  അസംകെ0ന്റ്�  ഉRരവും  പ്ര�	ര�  ചരക്കു  കേസംവന  നകുതീ  വകുപ്പ്�
ഉRരവട്ട്രുന്നു. ഇതീകെന തുQര്ന്ന� സ്ഥാ	പന� ബഹു8	നകെപ്പ്ട്ട് കൈഹികേക്ക	Qതീയംല്
ഡിബ്ല്യു¨.പ(സം)  നമ്പര്  34729/2019  പ്ര�	ര�  കേ�സുനല്കു�യു�,  18-12-2019  ന�
ബഹു8	നകെപ്പ്ട്ട് കേ�	Qതീ പുറികെപ്പ്ടുവച്ച് വധാ പ്ര�	ര� സ്ഥാ	പന�   എ/5483/18/02-12-
2019  നമ്പര്  പ്ര�	ര�  സം8ര്പ്പ്ച്ച്  കെറിക്ട2കേക്കഷിന്  അകേപക്ഷ  പരകേശാ	ധാച്ച്�
തീKരു8	നകെ8ടുക്കുവ	ന്  എതീര്�ക്ഷയം	യം  വയംന	Q�  കേസ്റ്റംറ്റ്�  Q	ക്സ്�  ഓ2Kസംകേറി	Q�
ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്രുന്നു.  എന്ന	ല്  ചരക്കു  കേസംവന  നകുതീ  നയം8�  കെസംക്ഷന്  161
പ്ര�	ര�  കൈവ�ക്കട്ട്യം  അകേപക്ഷകെയംന്ന നലായംല് കെറിക്ട2കേക്കഷിന് അകേപക്ഷ
തീള്ളു�യു�  68,79,652/-രൂപ  ഈ  ഇനRല്  ഒടുക്കുവ	ന്
Q.സം.ആര്/എസം�.എസം�/02/കെ�.ജി.എസം�.Q/2017-18  /27-01-2020  നമ്പര് പ്ര�	ര�
സുല്R	ന്  ബകേRരയംകെലാ  കേസ്റ്റംറ്റ്�  Q	ക്സ്�  ഓ2Kസംര്  (ഇന്റ്ലാജിന്സം�)
ഉRരവടു�യു� കെചയ്തു.

ചരക്കു  കേസംവന  നകുതീ  പ്ര	ബലാ)Rല്  വന്ന  വര്ഷി8	യംതീന	ലു�  മുന്
വര്ഷിങ്ങളല് നകുതീ  ഇളവും ലാഭ്യച്ച്തീന	ലു�  2018  വര്ഷി� നQന്ന പൂകെപ്പ്	ലായംല്
ജി.എസം�.Q  യു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നQപQക്ര8ങ്ങള്  സ്ഥാ	പന�  കൃതീ)8	യം
പ	ലാച്ച്ട്ട്ല്ല.  എന്ന	ല്  തീകെന്നയു�  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  തു�യംല്  5,68,044/-രൂപ
പലാശായു�  31,55,804/-  രൂപ  പഴിയു�  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്തീന	ല്  തു�യംല്  ഇളവും�ള്
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കേതീടുന്നതീനും�, റിവന¨ റിക്കവറി നQപQ�ള് ഒഴിവ	ക്കുന്നതീനും8	യം കേ8ല് തു�യുകെQ
10%  തു�  അQവ	ക്ക  ബഹു8	നകെപ്പ്ട്ട്  കൈഹികേക്ക	Qതീയംല്  അപ്പ്Kല്  2യംല്
കെചയ്യാ	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRന� അ�ഗK�	ര� നല്�. എന്ന	ല്
ജി.എസം�.Q  വകുപ്പ്�  കേ8ല്  തു�  ഡി8	ന്റ്	യം  നല്�യംരുന്ന  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്
32AAAGR0087B1ZT  നമ്പറിലുള്ളാ  ജി.  എസം�.Q  രജികേസ്ടിഷിന്  നലാവല്
റി×	യംരക്കുന്നതീന	ല്  തു�  അQച്ച്�  അപ്പ്Kല്    നല്കുവ	ന്  സ്ഥാ	പനRന�
സം	ധാക്കുന്നല്ല. നലാവലുള്ളാ ജി. എസം�.Q അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� (32AAAGR0087B2ZS)
ഡി8	ന്റ്�  വന്ന	ല്  8	ത്രംകേ8  തു�  അQവ	ക്കുവ	ന്  സം	ധാക്കു�യുള്ളു.  ഇതു8	യം
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  ജി.  എസം�.Q  വകുപ്പു8	യം  �RQപ	ടു�ള്  നQRകെയംങ്കിലു�
ഇതുവകെരയു�  ഈ  വഷിയംRല്  പരഹി	ര�  �	ണുവ	ന്   സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രവും� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു�, ജി. എസം�.Q വകുപ്പു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� ഈ
വഷിയംRല്  നKതീപൂര്വ്വവും�  സ്ഥാ	പനRന�  അനുംകൂലാവും8	യം  തീKരു8	നങ്ങള്
ഉണ്ട	ക്കുവ	ന് അQയംന്തര നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-11   �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ആനക്കയം�

1-4-11-1  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  അതീര്Rയംകെലാ  സംn�	ര)ഭൂ8യംല്  നന്നു�
അനധാകൃതീ8	യം  8ണ്ണു8	റ്റ്;  അപ�Q	വസ്ഥായംലാ	യം  8രങ്ങള്  മുറിച്ചു8	റ്റ്	ന്
8ണ്ണു8	റ്റ്യംവര് തീകെന്ന പര	തീ നല്കി

2യംല് നമ്പര്- സം.എ/1109/2014

�	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  പQഞ്ഞ	കെറി  അതീര്Rയംല്
സംn�	ര)ഭൂ8യംല് നന്നു�  അനധാകൃതീ 8കെണ്ണടുപ്പു മൂലാ�  സ്ഥാ	പനRകെന്റ് ഭൂ8യു�
8രങ്ങളു�  അപ�Qഭ്യKഷിണ്യംലാ	കെണ്ന്നു�,  അപ�QകെRക്കുറിച്ച്�  മുന്നറിയംപ്പു
നല്കിയംട്ടു�,  അതീര്Rയംല് നന്നു� അല്പ�  കേപ	ലു�  അ�ലാ� പ	ലാക്ക	കെതീ അഞ്ചു
8Kറ്റ്കേറി	ള�  തീ	ഴ്ചയംല്  8ണ്ണ�  നKക്ക�  കെചയ്തിവര്  തീകെന്നയം	ണ്�  8രങ്ങളുകെQ
അപ�Q	വസ്ഥായ്ക്ക്�  �	രണ്ക്ക	കെരന്നു�,  8കെണ്ണടുRവര്  പ്രസ്തുതീ  സ്ഥാലാR�  ഭൂ8
ബലാകെപ്പ്ടുR	ന്  8തീല്  നര്മ്മിക്കു�യം	കെണ്ങ്കില്  8	നുംഷി�  പരഗണ്ന
�ണ്ക്കകെലാടുR� അപ�Q	വസ്ഥായംലാ	യം 8രങ്ങള് മുറിച്ചുനKക്ക	കെ8ന്നു� 18.04.2015
ല്  2	�  ഓ2Kസംര്,  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കേ8ധാ	വകെയം  അറിയംച്ച്തീ	യം  �	ണുന്നു.
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8ണ്ണQച്ച്  സംn�	ര)  വ)ക്ത�ള്  (കുരക്ക	Qന്  അബുബക്കര്  8ക്കള്  കൈ2സംല്,
സം	|ഖലാ)  അവരുകെQ  കെചലാവല്  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRന�  സം�രക്ഷണ്ഭ്യR
നര്മ്മിച്ചു  നല്കുുവ	നും�,  ഇവര്കെക്കതീകെര  ആവശാ)കെ8ങ്കില്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്
നയം8നQപQ�ള് സംnK�രക്കുവ	നും� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�  03.09.2015  -ല് 8ങ്കിരകെR	Q
സംഹിKര്  അലാ  എന്നയം	ള്  യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  നല്കിയം  പര	തീയംകേ�ല്
വശാ|K�രണ്�  കേതീQയംതീല്  (രജിസ്ട്രാ	റുകെQ  ജി.എ/എല്  3/2015/5950/08.10.2015),
18.04.2015 –ല് 2	� ഓ2Kസംര് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� കെചയ്തി �	ര)ങ്ങള് സ്ഥാ	പന കേ8ധാ	വ
രജിസ്ട്രാ	കെറി  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�  (�R�  നമ്പര്  സം.എ.  1109/2014/21.10.2015).
അതീര്Rയംല്  സുരക്ഷ	ഭ്യR  നര്മ്മിക്കുവ	ന്  20.04.2015  ല്  കുരക്ക	Qന്
കൈ2സംല്  എന്നയം	കേള	Q�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കേ8ധാ	വ  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�
തുQര്നQപQ�ള് ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല. 

അപ�Q	വസ്ഥായംലാ	യംരുന്ന 8രങ്ങള് മുറിച്ചു 8	റ്റ്	ന് രജിസ്ട്രാ	ര് അനും8തീ
നല്കുു�യു�  (ജി.എ/എല്  3 2015/101/5992/19.09.2015)  8രങ്ങള് കേലാലാ� കെചയ്തി� മുറിച്ചു
8	റ്റു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  8രങ്ങളുകെQ  അപ�Q	വസ്ഥായ്ക്ക്�
�	രണ്ക്ക	ര	യംവര്,  അവകേര	Q�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്  പ്ര�	ര�  അതീര്Rയംല്
സം�രക്ഷണ്ഭ്യR  നര്മ്മിച്ച്ട്ട്ല്ല.  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  8രങ്ങള്  അപ�Q
ഭ്യKഷിണ്യുണ്ട	ക്കുന്നതീ	യം  ഇവര്  വKണ്ടു�  പര	തീ  നല്കിയംതീ	യു�  �	ണുന്നു.  ഇതു
സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ ഓഡിറ്റ്� അകേനnഷിണ്Rന� (നമ്പര് 08/തീKയംതീ 16.02.2021) 8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഈ  വഷിയംRല്  സംnK�രച്ച്  തുQര്നQപQ�ള്  ഓഡിറ്റ്കെന
അQയംന്തര8	യം അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-11-2  കേസ്റ്റംഷിന് അതീര്Rയംകെലാ അപ�Qഭ്യKഷിണ്യുള്ളാ 8രങ്ങള് മുറിച്ചു8	റ്റ്ല്  -
വKട്ട്8രRന�  കേസം	ഷി)ല്  കേ2	റിസ്ട്രാ  ഡിവഷിന്  ഓ2Kസം�  വലാനര്ണ്ണയം�
നQRയംതീ� യുക്തസംഹി8ല്ല

2യംല് നമ്പര് എ 1/893/2017

ആനക്കയം�  �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  അതീര്Rയംലുള്ളാ  ചലാ
8രങ്ങള്  പരസംരവ	സം�ളുകെQ  ജിKവനും� സംnRനും�  അപ�Qഭ്യKഷിണ്
ഉയംര്ത്തുന്നതീന	ല്  8രങ്ങള്  മുറിച്ചു8	റ്റുന്നതീന�  ആനക്കയം�  ഗ്രി	8  പഞ്ചി	യംR�
കെസംക്രട്ട്റി, 8ലാപ്പുറി� കേസം	ഷി)ല് കേ2	റിസ്ട്രാ ഡിവഷിന് ഓ2Kസംകെന്റ് 8രങ്ങളുകെQ വലാ
നര്ണ്ണയം  ഉRരവ�  സംഹിതീ�  (10  8രങ്ങളുകെQ  ആകെ�  വലാ  16,611/-)
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  കേ8ധാ	വകേയം	Q�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�.  (കെസംക്രട്ട്റിയുകെQ  �R�
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നമ്പര് എ  4 /2593/2019(3)/28.5.2020,  കേസം	ഷി)ല് കേ2	റിസ്ട്രാ  അസം.  കേ2	റിസ്റ്റം�
�ണ്സംര്കേവറ്റ്റുകെQ  ഉRരവ�  എ.94/2020/14.2.2020).  അതുപ്ര�	ര�  8രങ്ങള്
മുറിച്ചു8	റ്റുന്നതീന�  രജിസ്ട്രാ	ര്  അനും8തീ  നല്കിയംട്ടുണ്ട�  (ഉRരവ�  നമ്പര് ജി.എ/
ഇ 1/9204/2020 /12.11.2020). 

2	�  8	കേനജിര്  23.6.2020  ല്  നല്കിയം,  മുറിച്ചു8	കേറ്റ്ണ്ടതീ	യം  8രങ്ങളുകെQ
വശാ|	�ശാങ്ങളല് 0.8 m ജി.ബ.എച്ച്�, 6m ഉയംര� കേരഖകെപ്പ്ടുRയം (PK നമ്പര് ഇല്ല)
വKട്ട്8രRന�  കേസം	ഷി)ല്  കേ2	റിസ്ട്രാ  ഡിവഷിന്  നല്കിയം  വലാനര്ണ്ണയം  പത്രം�
പ്ര�	ര�  വലാ  നര്ണ്യംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�  67  രൂപ  (അറുപRകേയംഴുരൂപ  8	ത്രം8	ണ്�.
വന�വകുപ്പ്കെന്റ്  2014-15  വര്ഷികെR  നരക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  (ജി.ഒ.(എ�  എസം�)
86/2015/  എ2�  &  ഡിബ¨  എല്.ഡി/3.11.2015)  ഏറ്റ്വും�  തീ	ഴ്ന്ന  കേഗ്രിഡിലുള്ളാ
വKട്ട്8രRന�  1  എ�  3  ന�  42000/-  രൂപയം	ണ്�.  8ലാപ്പുറി�  കേസം	ഷി)ല് കേ2	റിസ്ട്രാ
ഡിവഷിന്  ഓ2Kസംകെന്റ്  വലാനര്ണ്ണയം�  യുക്തസംഹി8	കെണ്ന്ന�  ഓഡിറ്റ്ന�
അഭ്യപ്ര	യം8ല്ല.  കേസം	ഷി)ല്  കേ2	റിസ്ട്രാ  ഡിവഷിനല്  നന്ന�  വലാനര്
ണ്ണയംRന	ധാ	ര8	യം  വശാ|	�ശാങ്ങള്  കേതീQയംരുന്നതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�
വശാ|K�രണ്�  നല്കേ�ണ്ടതീ	ണ്�  (ഓ ഡിറ്റ്�  എന്�nയംറി  നമ്പര്  03/തീKയംതീ
16.02.2021).

1-4-11-3 �Qപുഴി� വKണ് കേതീക്കു8ര� കേലാലാ� കെചയ്യാ	ന് നQപQ സംnK�രച്ച്ട്ട്ല്ല

2യംല് നമ്പര്: സം.എ./1109/2014 

ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെലാ  6 ാ�  കേബ്ല്യു	ക്കല്  കെ2ര്ട്ട്കൈലാസംര്  കേസ്റ്റം	റികെന്റ്
സം8Kപത്തു നന്നരുന്ന വലായം കേതീക്കു8ര�  (PK നമ്പര്  118(vi),  1.50  8Kറ്റ്ര് വണ്ണ�  x 6
8Kറ്റ്ര് നKള�)  �	റ്റ്ലു�  8ഴിയംലു�  8റിഞ്ഞു  വKണ്തീന	ല് കേലാലാ�  കെചയ്തു വല്ക്ക	ന്
നQപQ സംnK�രക്കണ്കെ8ന്ന� 2	� 8	കേനജിര്  12.08.2020-ല് കേസ്റ്റംഷിന് കേ8ധാ	വകെയം
അറിയംച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�,  ന	ളതുവകെര  ഇക്ക	ര)Rല്  തുQര്നQപQ�ള്
ഉണ്ട	യംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  15.02.2021 കെലാ  സ്ഥാലാപരകേശാ	ധാനയംല്
കെ2ര്ട്ട്കൈലാസംര്  കേസ്റ്റം	റിനും  സം8Kപ�  8കെറ്റ്	രു  കേതീക്കു8ര�  മുറിച്ച്�  തീQയം	യം
സൂക്ഷച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യു�  �	ണുന്നു.  സം8Kപ�  കേതീക്കു8ര�  �Qപുഴി�  വKണ്�
കെ2ര്ട്ട്കൈലാസംര്  കേസ്റ്റം	റിന�  കേ�ടുപ	ടു�ള്  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�  8ര�  മുറിച്ചു8	റ്റ്
കെ�ട്ട്QRന�  അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്  കെചയ്തിതീ	യു�  �	ണുന്നല്ല.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ
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ഓഡിറ്റ്� അകേനnഷിണ്Rന�(നമ്പര് 06/ തീKയംതീ 16.02.2021)  ലാഭ്യ)8	ക്കയം കേസ്റ്റംഷിന്
കേ8ധാ	വയുകെQ എ 2-240/2021/ തീKയംതീ 10.3.2021ാ	� നമ്പര് 8റുപQയംല് 08.03.2021
ന�  കേലാലാRന�  അനും8തീ  കേതീQ  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  �Rയംച്ച്തീ	യം  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
കേലാലാനQപQയ്ക്ക്�  അനും8തീ  കേതീQയംതീ�  7  8	സംങ്ങള്  �ഴിഞ്ഞ�  ഓഡിറ്റ്�
അകേനnഷിണ്Rകെന്റ്  പശ്ച	RലാRല്  8	ത്രം8	ണ്�.  കേലാലാനQപQ�ള്
സം8യംബന്ധിതീ8	യം  സംnK�രക്ക	ന്  കേസ്റ്റംഷിന്  കേ8ധാ	വയു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാകൃതീരു� ജി	ഗ്രിതീ പുലാര്കേRണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-11-4  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ളുകെQ  അറ്റ്കുറിറിപ്പ്ണ്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല-  തുQര്  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

ആനക്കയം� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല് നലാവലുള്ളാ ഒരു എ  കൈQപ്പ്�“ ”

�n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�  ഒരു  സം  കൈQപ്പ്�  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�  �	ലാപ്പ്ഴിക്കR	ല്“ ”

തീ	8സംകേയം	ഗ)8ല്ല	തീ	യംരക്കു�യം	ണ്�.  ഇവ  അQയംന്തര8	യം  റിപ്പ്യംര്
കെചയ്യാണ്കെ8ന്ന�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�  കേ�ന്ദ്ര� കേ8ധാ	വ  2സംക്കല് ³	ന്റ്�  ഡിയംരക്ടര്ക്ക�
(ഡി.പ.പ  ) 2/72/2016  ല് എ 1/813/19 നമ്പറിലുള്ളാ �R� നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ഇതീനും
8റുപQയം	യം  അസം.എക്സ്�¨ട്ട്Kവ�  എന്ജിനKയംര്,  എന്ജിനKയംറി�ഗ�
സംബ�  ഡിവഷിന്,  8ണ്ണുR നല്�യം  1/6/19  കെലാ എ.ഇ.ഇ/45/19  �Rല്,  ഈ
�n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ള്  50  വര്ഷിRല്ക്കൂടുതീല്  പഴിക്കമുള്ളാവയം	കെണ്ന്നു�  അതീല്  എ“ ”

കൈQപ്പ്�  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�  അറ്റ്കുറ്റ്പണ്  നQR	ന്  �ഴിയം	R  വധാ�  തീ�ര്
ന്നരക്കു�യം	കെണ്ന്നു�  ആയംതീന	ല്  ഇതീനും  പ�ര�  മൂന്ന�  നലായംല്  6
കുടു�ബങ്ങള്ക്ക�  തീ	8സംക്ക	ന്  �ഴിയു�  വധാ�  ഒരു  ഫ്ള	റ്റ്�  നര്മ്മിക്ക	കെ8ന്നു�
അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഈ  �Rകേന	കെQ	പ്പ്�  തീകെന്ന  1,50,00,000/-രൂപയുകെQ  റി2�
എസ്റ്റംകേ8റ്റു� നല്�. “സം  കൈQപ്പ്� �n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്� അറ്റ്കുറ്റ്പണ് നQR	ന് ” 2,80,000/-
രൂപയുകെQ  റി2�  എസ്റ്റംകേ8റ്റു�  4/6/2019  കെലാ  എ.ഇ.ഇ//46/19  നമ്പര്  �Rല്
അസം.എക്സ്�¨ട്ട്Kവ�  എന്ജിനKയംര്,എന്ജിനKയംറി�ഗ�  സംബ�  ഡിവഷിന്,  8ണ്ണുR
നല്�യംട്ടുണ്ട�.  21/6/2019  കെലാ  എ 1/813/19  നമ്പര്  �Rല്  കേ8ല്പ്രവര്R�ള്
ക്ക	യം  2ണ്ട�  അനുംവ|ച്ചു  തീരണ്കെ8ന്ന�  കേ�ന്ദ്ര�  കേ8ധാ	വ  രജിസ്ട്രാ	കേറി	Q�
ആവശാ)കെപ്പ്ട്ടു  .  തുQര്ന്ന�  രജിസ്ട്രാ	ര്  9-8-2019  കെലാ  ജി.എ./ഡി  2/12678/19  നമ്പര്
�Rല്  പ്രസ്തുതീ  പദ്ധ്യാതീ  അടുR  വ	ര്ഷി�  പദ്ധ്യാതീ  2ണ്ട�  റിലാKസംകേലാ	
കെപ്ര	കേപ്പ്	സംലാകേലാ	  ഉള്കെപ്പ്ടുRണ്കെ8ന്ന�  ഡി.പ.പ  കേയം	Q�  ആവശാ)കെപ്പ്Q	ന്
നര്കേ×ശാച്ചു.  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സു�ളുകെQ  അറ്റ്കുറിറിപ്പ്ണ്  നQRണ്കെ8ന്ന�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�  4
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വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  പണ്�ള്  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  ഇക്ക	ര)Rല്  തുQര്  നQപQ�ള്
തീnരതീകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-12   പ്ര	കേ|ശാ� �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പട്ട്	മ്പ

1-4-12-1 വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് ഉള്കെപ്പ്Q	R സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങൾ

1.  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  2019-2020  വര്  ഷികെR  യൂ2	സ്റ്റം�  കേരഖ�ള്  പ്ര�	രമുളള
വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കല് സ്ഥാരനകേക്ഷപRകെന്റ് നKക്കയംരപ്പ്	യം  2,94,034/-രൂപയു�
(എ2�. ഡി  നമ്പ ര്  67249688531),  ആഭ്യ)ന്തര  വരവ�  സം�ക്ഷപ്തംRല്  (Internal
Receipt  Summary)  പലാശായംനRല് വരവ	യം  5,945/-രൂപയു�  (ശാKര്ഷി��  342-
65-6251) ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുണ്ട�. ഈ സ്ഥാര നകേക്ഷപRകെന്റ് രശാKതീ ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

2. എ2�. ഡി രജിസ്റ്റംര് പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് �	ലാ	വധാ �ഴിഞ്ഞട്ടു� പുതുക്കയംട്ട്ല്ല	R
8റ്റു  രണ്ട�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്  കൂQ  ഉള്ളാതീ	യം  �	ണ്	ന്  �ഴിഞ്ഞു.  ഇവയുകെQ
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

എ2�.ഡി നമ്പര് തു�
(₹)

പലാശാ �	ലായംളവ�
നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാവധാ
അവസം	
നക്കുന്ന
തീKയംതീ

6724968853 2,53,643 6.5 % 46 |വസംങ്ങള് 3-8-2017 18-9-2017
67232038239 50000 8.5% 3 വര്ഷി� 9-07-2013 9-07-2016

ഈ  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്  ന	ളതുവകെര  പുതുക്കയംതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  ഈ
രണ്ട�  സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങളുകെQ  വശാ|	�ശാങ്ങള്  വ	 ര്ഷി�  �ണ്ക്കല്
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടു8ല്ല.  സ്ഥാ	പന�  തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുള്ളാ  വ	 ര്ഷി�  �ണ്ക്ക�
സ്ഥാ	പനRകെന്റ് യംഥാ	ര്ത്ഥ സം	മ്പR�നലാ ചത്രംK�രക്കുന്നതീല്ല. ഇക്ക	ര)Rല്
തൃപ്തം�ര8	യം വശാ|K�രണ്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-12-2 വ	Q� നരക്ക� പുതുക്ക നശ്ചയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

പട്ട്	മ്പ  പ്രകേ|ശാ�  �	ര്ഷി�ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെലാ  കെPയംനKസം�
കേഹി	സ്റ്റംലാകെലാ സം�ഗൾ കേന	ൺ എ.സം മുറി�ള്ക്ക� |വസംവ	Q�യം	യം 20-09-2014
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തീKയംതീയംകെലാ എ 6/402/01 (കെപ	തുഭ്യരണ്�.)  ഉRരവുംപ്ര�	രമുളള  100/-രൂപയം	ണ്�
ഈQ	ക്ക  വരുന്നതീ�.  എന്ന	ൽ  സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വ	Q�വരു8	നമുള്ളാ
സ്ഥാ	പനങ്ങള	യം ഇന്റ്ർന	ഷിണ്ൽ കേഹി	സ്റ്റംൽ,  �ർഷി�ഭ്യവന� എന്നവQങ്ങളല്
കെപ	തുഭ്യരണ്Rകെന്റ്  12-06-2016  തീKയംതീയംകെലാ  ജി.എ/ഡി2/1512/2013  നമ്പർ
ഉRരവ�  പ്ര�	രമുള്ളാ  150/-രൂപയം	ണ്�  (സം�ഗൾ  കേന	ൺ  എസം)  ഒരു
|വസംകേRയ്ക്ക്� ഈQ	ക്കവരുന്നതീ�.  കൂQ	കെതീ  03-11-2018  തീKയംതീയംകെലാ ഡിയംറിക്ടർ
ഓ2� എക്സ്റ്റംന്ഷികെന്റ് എക്സ്റ്റം (1)86882/18 നമ്പർ ഉRരവൽ (സം�ഗൾ കേന	ൺ
എസം)  ഓ2Kസം�  ആവശാ)ങ്ങൾക്ക�  150/-രൂപയു�,  വ)ക്തഗതീ  ആവശാ)ങ്ങൾക്ക�
300/-രൂപയു�  ഈQ	ക്കണ്കെ8ന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  Q  ഉRരവും�ളകെലാല്ല	�
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ  ഇന്റ്ർന	ഷിണ്ൽ  കേഹി	സ്റ്റംൽ,  �ർഷി�ഭ്യവന�
എന്നവകെയംക്കുറിച്ചു8	ത്രം�  പ്രതീപ	|ച്ച്രക്കുന്നു.  8റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങകെളക്കുറിച്ച്�
വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  എന്ന	ൽ സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ വ	Q�വരു8	നമുള്ളാ
കേസ്റ്റംഷിനും�ളൽ  ഈ  ഇനRൽ  ലാഭ്യക്കുന്ന  പണ്�  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടൽ
നകേക്ഷപക്കണ്� എന്ന�  05-02-2019  തീKയംതീയംകെലാ ബ.ജി/എ 2/20269/2018  നമ്പർ
പരപത്രംപ്ര�	ര� നർകേ×ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ൽ ഉRരവും�ളല് നഷ്ക്കര്ഷിച്ച്രക്കുന്ന
നരക്കലുള്ളാ വര്ദ്ധ്യാനവ�  കേസ്റ്റംഷിനകെലാ വ	Q�യംൽ പ്രതീ2ലാക്കുന്നല്ല.  കൈവ|¨തീ,
കെവള്ളാ�,  തീ	8സംസം��ര)�  എന്നവയുകെQ  �	ലാ	നുംസൃതീ  നരക്കുവര്ദ്ധ്യാനക്ക�
അനുംകേയം	ജി)8	യം  രKതീയംൽ  വ	Q�നരക്ക�  പുതുക്ക  നശ്ചയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാതീലാRൽ ഇതീന	യം കെപ	തു തീKരു8	നകെ8ടുകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-12-3 ഐ.സം.ഏ.ആര്. സംKഡ്ഹിബ്ബ�  - സംKഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ� ³	ന്റ്� നര്മ്മി	ണ്�
പൂര്RK�രച്ച്ട്ട്ല്ല

പദ്ധ്യാതീ Creation of Seed Hubs for increasing indigenous production of pulses
in India

കേപ്ര	ജിക്ട�
ശാKര്ഷി��

5222

കേ|ശാKയം  ഭ്യക്ഷ)സുരക്ഷ	  പദ്ധ്യാതീയംലൂകെQ  കേ�ന്ദ്രസംർക്ക	ർ
�ർഷി�കേക്ഷ8Rന	യം വഭ്യ	വന� കെചയ്തി ഒരു ബൃഹിദ്പദ്ധ്യാതീയം	ണ്� സംKഡി� ഹിബ�
കേപ്ര	ജിക്ട�  .  കേപ്ര	ജിക്ടന	യം  1.50  കേ�	Q  രൂപ  കേ�ന്ദ്രസംര്ക്ക	ര്  സ്ഥാ	പന8	യം

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  163

ഡിയംറികേക്ട്രിറ്റ്�  ഓ2�  ഓയംല്  സംKഡി�  കെഡിവലാപ്പ്�കെ8ന്റ്�  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  അനുംവ|ക്കു�യുണ്ട	യം.  കെ�ട്ട്Qനര്മ്മി	ണ്Rന	യം  50
ലാക്ഷ� രൂപയു� റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടു�ളലൂകെQയുള്ളാ ധാ	ന) ഉല്പ്പ്	|നRന	യം  1
കേ�	Q  രൂപയു8	ണ്�  നല്�യംതീ�.  2016-17  മുതീല്  2018-19  വകെരയുള്ളാ  കേപ്ര	 ജിക്ട�
�	ലാ	വധാക്കുള്ളാല്  2500  �nന്റ്ല്  നര്കേ×ശാക്കകെപ്പ്ട്ട്  ധാ	ന)ങ്ങളുകെQ
ഉല്പ്പ്	|ന8	ണ്�  പ്രധാ	ന  ലാക്ഷ)�.  കൂQ	കെതീ,  Q  കേ�ന്ദ്രRല്  ധാ	ന)ങ്ങളുകെQ
സം�സ്ക്കരണ്Rനും� കേശാഖരണ്Rനും8	യം സംKഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ� ³	ന്റ്� �� സംKഡി�
കേസ്റ്റം	ര് നര്മ്മിക്ക	ന് തു� വ�യംരുത്തു�യു� നര്മ്മികേക്കണ്ടതീ	യം കെ�ട്ട്QRകെന്റ്
8	തീ ��	  ³	ന്  നല്കു�യു�  കെചയ്തു.  എന്ന	ല്  184.59  �nന്റ്ല്  ധാ	ന)ങ്ങളുകെQ
ഉല്പ	|ന�8	ത്രം8	ണ്�  കൈ�വരച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  കൂQ	കെതീ  കെ�ട്ട്Q  നര്മ്മി	ണ്Rന	യം
2016-17-ല് ലാഭ്യച്ച് 50 ലാക്ഷ� രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ വവധാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളകേലാക്ക�
ക്ര8വരുദ്ധ്യാ8	യം  വKതീച്ചുനല്�യംതീന	ല്  പ്രസ്തുതീ  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യുള്ളാ
അQസ്ഥാ	നസം��ര)8	യം  വത്തുസം�സ്ക്കരണ്,  സം�ഭ്യരണ്  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  നര്മ്മി	ണ്
പ്രവര്Rനങ്ങള്  ആര�ഭ്യക്കുന്നതീ�  2019-2020  സം	മ്പR�  വര്ഷിRലാ	ണ്�.
അസംസ്റ്റംന്റ്� എഞ്ചിനKയംരുകെQ എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ടുപ്ര�	ര�  44  ലാക്ഷ� രൂപയം	ണ്�
എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� തു�. ഇതീന	യം 10,67,000/- രൂപ തീവനൂര് എ  ഞ്ചിനKയംറി�ഗ� ഡിവഷിന�
(ബ.ആര്  നമ്പര്-17/03-2020  തീKയംതീ  03.03.2020  പ്ര�	ര�)  നല്�യംട്ടുണ്ട�.
കൂQ	കെതീ  വത്തുസം�സ്ക്കരണ്  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  നര്മ്മി	ണ്  പ്രവര്RനRന	യം
2സംക്കല്  ³	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടറില്  നന്നു�  ലാഭ്യച്ച്  28,50,000/-രൂപ  തീവനൂര്
എ  ഞ്ചിനKയംറി�ഗ� ഡിവഷിന� കൈ�8	കേറിണ്ടതീ	കെണ്ന്ന അകേസ്സ	സംകേയംറ്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
ഓ2�  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്  (31.03.2020  തീKയംതീയംകെലാ  എ 3-802/20  നമ്പര്  ഉRരവ�)
നര്കേ×ശാകെRത്തുQര്ന്ന�  പ്രസ്തുതീ  തു�  31-03-2020-ന�  കൈ�8	റിയംട്ടുണ്ട�.
ഐ.സം.ഏ.ആര് -II പ.ആര് ഡിയംറിക്ടറുകെQ 12.02.2021 തീKയംതീയംകെലാ സംKഡി� ഹിബ്ബ�/
20-21/11  നമ്പര്  �Rല്  വത്തുസം�സ്ക്കരണ്  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  (സംKഡി�  കേസ്റ്റം	കേറിജി�-35
ലാക്ഷ�  രൂപ,  സംKഡി�  കേപ്ര	സ്സസം�ഗ�  യൂണ്റ്റ്�-  15  ലാക്ഷ�  രൂപ)  നര്മ്മി	ണ്പ്രവര്
Rനങ്ങള്  31.03.2021  ല്  പൂര്RK�രച്ച്�  ബ	ക്കതു�  2ണ്ട�ഗ�  ഏജിന്സംക്ക�
തീരകെ� നല്കേ�ണ്ടതീ	കെണ്ന്നു� നര്കേ×ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല്, സംKഡി� കേപ്ര	സംസം�ഗ�
യൂണ്റ്റ്�,  സംKഡി�  കേസ്റ്റം	കേറിജി�  യൂണ്റ്റ്�  എന്നവയുകെQ  നര്മ്മി	ണ്പ്രവര്Rനങ്ങള്
ഓഡിറ്റ്� തീKയംതീ  (23.03.2021)യംലു� പൂര്RK�രച്ച്ട്ട്ല്ല.  സംKഡി� കേസ്റ്റം	കേറിജി�,  സംKഡി�
കേപ്ര	സ്സസം�ഗ�  യുണ്റ്റ്�  എന്നവയുകെQ  നര്മ്മി	ണ്പ്രവര്Rനങ്ങള്
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പൂര്RK�രച്ച്തീകെന്റ്  സം	ക്ഷ)പത്രംവും�  കൈ�8	റിയം  തു�യുകെQ  വനകേയം	ഗ
സം	ക്ഷ)പത്രംവും� പരകേശാ	ധാനയ്ക്ക്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-13   �	ര്ഷി� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 8ണ്ണുR

1-4-13-1 കേസ്റ്റം	ക്കല് വ)തീ)	സം�

കേ�ന്ദ്രRല്  ഉല്പ്പ്	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങള്    8	നnലാ	യം  സൂക്ഷക്കുന്ന
വവധാ  കേസ്റ്റം	ക്ക�  രജിസ്റ്റംറു�ളല്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം	ണ്�  വല്പ്പ്നയ്ക്ക്	യം
യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലായ്ക്ക്	യം  നല്കുന്നതീ�‘ ’ .  എന്ന	ല്  വവധാ  ഇനങ്ങളുകെQ
കേസ്റ്റം	ക്കല് തീ	കെഴി വവരക്കുന്ന പ്ര�	ര� വ)തീ)	സം� �	ണുന്നുണ്ട�. 

1) 8നുംരത്ന കെനല്വR� (യൂകെസംയം� കേ�	ഡി� 114.2,  �ര്ഷി�രല് നന്നു� വ	ങ്ങയം
വത്തു�ള്)

2	ര്8ര്  പ	ര്ട്ട്സംകേപ്പ്റ്റ്റി  സംKഡി�  കെപ്ര	ഡിക്ഷന്  രജിസ്റ്റംര്
കേപജി� നമ്പര് 87 - 91 & 241 പ്ര�	ര� 02-04-19 മുതീല് 18-03-
20  വകെര യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്കകേലാക്ക� നല്�യം വRകെന്റ്‘ ’
അളവ�

1,42,120.8 �.ഗ്രി	�

‘യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്കുരജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര�  ’ 02-04-19  മുതീല് 18-
03-20
വകെരയുള്ളാ കേസ്റ്റം	ക്ക� വരവ�

1,43,649.8 �.ഗ്രി	�

വ)തീ)	സം� 1,529 �.ഗ്രി	�
2) 8	വ� ഗ്രി	ഫ്റ്റ്� (427.1)

‘യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� ഈ ഇനRകെന്റ് ’ 31-03-
20- കെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക� നKക്കയംരപ്പ്� 683 എണ്ണ�

‘യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര് പ്ര�	ര� ഈ ഇനRകെന്റ് ’ 01-04-
20 കെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക� മുന്നരപ്പ്�

583 എണ്ണ�

വ)തീ)	സം� 100 എണ്ണ� 

യു കെസംയം� കേസ്റ്റം	ക്ക� റികേപ്പ്	ർട്ട്കെലാ കേസ്റ്റം	ക്ക� വ)തീ)	സം� ഇകേപ്പ്	ഴു� പൂർണ്8	യം
പരഹിരക്ക	ൻ സം	ധാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്നു�, പരഹി	ര നQപQ�ൾക്ക	യം സംസ്റ്റം� 8	കേനജികെറി
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അറിയംച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു8	ണ്�  ഓ ഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്ങ്ങള്ക്ക� 8റുപQ  ലാഭ്യച്ച്രക്കുന്നതീ�.
കേസ്റ്റം	ക്കകെലാ അപ	�തീ എത്രംയു� കെപകെട്ട്ന്ന� പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-13-2 സം�സ്ഥാ	നRനും പുറിത്തുനന്നുള്ളാ വത്തുകേതീങ്ങ സം�ഭ്യരണ്�

കെതീങ്ങന്  കൈതീ�ളുകെQ  ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  6,73,472/-രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്� 22,976 എണ്ണ� വത്തു കേതീങ്ങ�ള് വവധാ സംn�	ര) നഴ്സ്റി�ളല് നന്നു�
വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�. 

സം.ബ.വ.നമ്പര്/തീKയംതീ 113/05-19/30-05-2019 

കെചക്ക� നമ്പര് 864054/30-05-2019

തു� (₹) 2,20,000/-

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� 306-65-6370 -600

കേ8ല് വ�ച്ച്ര് പ്ര�	ര� കെപ	ള്ളാ	ച്ച്യംകെലാ സംകേന്ത	ഷി� 2	8ല്നന്ന�  10000
വത്തുകേതീങ്ങ  സം�ഭ്യരച്ച്ട്ടുണ്ട�.  സം�സ്ഥാ	നRനും  പുറിത്തുനന്ന�  വത്തുകേതീങ്ങ
സം�ഭ്യരക്കുന്നതീനുംണ്ട	യം  അQയംന്തര  സം	ഹിചര)�  എകെന്തന്ന�
വ)ക്ത8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  ഇRരRല്  സംn�	ര)  നഴ്സ്റി�ളല്  നന്നു�   
വത്തുകേതീങ്ങ�ള് വ	ങ്ങ മുളപ്പ്ച്ച്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ ഉല്പ്പ്ന്ന8	യം വപണ്ന�
കെചയ്യുകേമ്പ	ള്,  �ര്ഷി�ര്ക്ക�  കൈതീ�ള്  ലാഭ്യ)8	ക്കുന്നു  എന്നതീല്ല	കെതീ  8കെറ്റ്	ന്നു�
�	ര്ഷി�  സംമൂഹിRന	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കെചയ്യുന്നല്ല.  കൂQ	കെതീ  ഗുണ്കേ8�
കേപ	ലുള്ളാ  �	ര)ങ്ങള്  ഉറിപ്പ്	ക്ക	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �ഴിയുന്നു8ല്ല.
ഇക്ക	ര)Rല് വശാ|K�രണ്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-13-3 സം�സ്ഥാ	നപദ്ധ്യാതീ 2018-19  – തു� വ�8	റ്റ് കെചലാവഴിച്ചു

ഇന്ഫ്രാ	സ്ട്രാക്ചര്  കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  -  പര്കേച്ച്സം�  &  ഇന്സ്റ്റംകേലാഷിന്  ഓ2�
നº  പമ്പ�  കെസംറ്റ്�  കേ2	ര്  ഇറികേഗഷിന്  ഓ2�  എ.ആര്.എസം�,  8ണ്ണുR  എന്ന
പ്രവൃRക്ക	യം  2018-19  വര്ഷികെR  സം�സ്ഥാ	നപദ്ധ്യാതീ  വഹിതീRല്  306-50-
20242-910  എന്ന  ബഡ്ജിറ്റ്�  ശാKര്ഷി�Rല്  1,50,000/-  രൂപ  അനുംവ|ച്ച്രുന്നു.
ആയംതീ� സം ബ വ നമ്പര്  31-12 /19 /18-12-19  പ്ര�	ര�  (കെചക്ക� നമ്പര്  4011537/
18.12.19)  Q  പ്രവൃRക്ക	യം  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  (ഡി.പ.പ)
കൈ�8	റു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഡി.പ.പ  -യുകെQ  29-7-2020  കെലാ  എ 1/
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3922/18  നമ്പര്  �R�  പ്ര�	ര�,  84,035/-  രൂപ  8ണ്ണുRയംകെലാ  കൈQപ്പ്�  V1
�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കെന്റ് വ	ട്ട്ര് സംപ്കൈള കൈലാന് പ്രവൃRക്ക	യം വ� 8	റ്റുന്നതീന� അനും8തീ
കേച	|ച്ചു �	ണുന്നു.  കൂQ	കെതീ  1,50,000/-  രൂപയംല്  84,035/-  രൂപ കുറിച്ച്�  ബ	ക്ക
തു�(65,965/-)  പമ്പ�  കെസംറ്റ്�  കേ2	ര്  ഇറികേഗഷിന്  പ്രവൃRക്ക	യം  2020-21  ല്
കെചലാവഴിക്കണ്കെ8ങ്കില് തുQര്ഭ്യരണ്	നും8തീ ലാഭ്യ)8	ക്കണ്കെ8ന്നു� അറിയംച്ചു�	ണുന്നു.
ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�  (2/20-11-2020),  തു�
കൈ�8	റി  ന	ളതുവകെരയം	യംട്ടു�  പ്രസ്തുതീ  പ്രവൃR  കെചയ്തിട്ട്കെല്ലന്നു�  തു�
കൈ�പ്പ്റ്റ്യംതീനുംള്ളാ  കൈ�പ്പ്റ്റ്�  രശാKകേതീ	,  വനകേയം	ഗ  സം	ക്ഷ)പത്രംകേ8	
ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല  എന്നു8	ണ്�  8റുപQ  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�.
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്  അQസ്ഥാ	നസം��ര)  വ�സംനRന	യം  അനുംവ|ച്ച്
തു� കേ�ന്ദ്രRകേന്റ്തീല്ല	R ആസ്ത വ�സംനRന	യം  വ�8	റ്റ്  കെചലാവഴിക്കുന്ന
നQപQ നരുല്സം	ഹികെപ്പ്ടുകേRണ്ടതു� ഈ വഷിയംRകെലാ പുകേര	ഗതീ ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-14   വ	ഴി ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, �ണ്ണ	റി

1-4-14-1 കേനന്ത്രന് - ന	88	ത്രം വളവ�

2019-20  ഓണ്ക്ക	ലാകെR  വപണ്നRന	യം  ലാക്ഷ)8ട്ട്�  2018  ഒകേക്ട	ബര്
8	സംRല് 3150  കേനന്ത്രന് വ	ഴികൈR�ള് 2	8ല് നട്ട്ട്ടുണ്ട�  (കേസ്റ്റം	ക്ക� രജിസ്റ്റംര്
ഓ2� ബന	ന സംക്കര് വ	ലാ)�  V,  കേപജി�  നമ്പര്  200).  എന്ന	ല്  2019  ആഗസ്റ്റം�
8	സം� മുതീല് നവ�ബര് 8	സം� വകെര ആകെ� 4532 �.ഗ്രി	� ആണ്� ലാഭ്യച്ച് വളവ�. 

വ	ഴിക്കന്നു�ള് നQ	ന	യം 
നല്�യം തീKയംതീ

നQ	ന	യം നല്�യം കേബ്ല്യു	ക്ക� എണ്ണ�

10-10-2018 D 520

11-10-2018 D 600

12-10-2018 B 320

15-10-2018 D 1060

15-10-2018 C 350
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15-10-2018 A 300

ആകെ� 3150

കേനന്ത്രന്  വ	ഴികൈR�ള്    നട്ട്�  10  8	സം�  �ഴിയുകേമ്പ	ള്  വളകെവടുപ്പ്ന�
പ	�8	വുംന്നതീ	ണ്�. പട്ട്� പ്ര�	രമുള്ളാ കൈതീ�ള് നട്ട്� 10 8	സം� കെതീ	ട്ട്� 13 8	സം�
വകെര  വളകെവടുR  കേനന്ത്രകെന്റ്  അളവ�  4532  �.ഗ്രി	�  8	ത്രം8	ണ്�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  "പ	കേക്കജി�  ഓ2�  പ്ര	ക്ടKസം�  2016  ” കേപജി�  നമ്പര്  208
പ്ര�	ര�  ഒരു  കേനന്ത്രന്  വ	ഴിയംല്  നന്നു�  ശാര	ശാര  10.50  �.ഗ്രി	�  വ	ഴിക്കുലാ
ലാഭ്യക്കുന്നതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഇവകെQ  ഒരു  വ	ഴിയംല്  നന്നു�  ലാഭ്യച്ച്  ശാര	ശാര
വ	ഴിക്കുലായുകെQ അളവ�  1.4  �.ഗ്രി	�  (4532/3150)  8	ത്രം8	ണ്�.  ഉല്പ്പ്	|ന� ഇത്രംയു�
കുറിയുവ	നുംള്ളാ �	രണ്� വ)ക്ത8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-14-2  �nകേട്ട്ഷിന്  നQപQ�ള്  സംnK�രക്ക	കെതീയുള്ളാ  വ	ങ്ങലു�ള്-  കെചലാവുംതു�
തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു

Qഷി¨�ള്ച്ച്ര് കെചQ�ളുകെQ ഉല്പ്പ്	|നവും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� തൃശ്ശൂരകെലാ ലാ	ബ�
കെ�യംര് കെ�8ക്കലാല് നന്നു�  2019-20  സം	മ്പR� വര്ഷിRല്  4,03,521/-  രൂപ
കെചലാവഴിച്ച്�  ര	സംവസ്തുക്കള്  വ	ങ്ങയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഇതീന�  �nകേട്ട്ഷിന്
നQപQ�ള് സംnK�രച്ചു�	ണുന്നല്ല.  

സം.ബ.വ നമ്പര്
തു�
(₹)

52/5-19 27,045
53/5-19 40,867
54/5-19 76,110
66/7-19 35,577
67/7-19 6,572
30/8-19 12,913
20/9-19 14,149
46/10-19 4,025
66/11-19 524
67/11-19 329
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31/12-19 10,762
69/12-19 32,455
27/2-20 15,835
28/2-20 2,924
79/9-19 5,937
80/9-19 15,538
55/1-20 1,466
51/12-19 30,926
65/2-20 9,068
68/2-20 4,137
73/3-20 26,444
72/2-20 4,779
70/3-20 12,096
83/3-20 13,043
ആകെ� 403,521

ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (9/23-10-2020)
ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQയംല്  കെവള്ളാ	നക്കര  കേഹി	ട്ട്�ള്ച്ച്ര്  കേ�	കേളജികെലാ  കേറിറ്റ്�
കേ�	ണ്P	ക്റ്റ്� പ്ര�	ര8	ണ്� ര	സംവസ്തുക്കള് വ	ങ്ങയംകെതീന്ന	ണ്� അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്റ്റം	റുകെQ  നമ്പര് ജിഎ/പ/13791/2017  /04-10-2017  ഉRരവ�
പ്ര�	ര�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  �Kഴിലുള്ളാ  എകെതീങ്കിലു�  സ്ഥാ	പനങ്ങളകെലാ  കേറിറ്റ്�
കേ�	ണ്P	ക്റ്റ്�  8റ്റു  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  ബ	ധാ�8ല്ല  എന്ന�  കൃതീ)8	യം
നര്കേ×ശാക്കുന്നണ്ട�.  എന്നട്ടു�  ഇRരRല്  വ	ങ്ങലു�ള്  തുQരുന്നതീ�  കേ8ല്
നര്കേ×ശാRകെന്റ്  ലാ�ഘാന8	ണ്�.  8	ത്രം8ല്ല  ഇതീ�  സം	മ്പR�  നഷ്ടംവും�
ഉണ്ട	ക്കുന്നുണ്ട�.

ഉ|	ഹിരണ്8	യം 2019-20 ല് സ്ഥാ	പന� ര	സംവസ്തുക്കള് വ	ങ്ങച്ച്രക്കുന്നതീ�
കെവള്ളാ	നക്കര  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജികെന്റ്  12-12-2018,  02-12-2019  എന്നK
തീKയംതീ�ളകെലാ  ജി.എല്(1)/4892/2019  നമ്പര്  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്P	ക്റ്റ്കെന
അQസ്ഥാ	ന8	ക്കയം	ണ്�.  Qഷി¨ക്കള്ച്ച്ര്  ലാ	ബ�  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം	ണ്�
ര	സംവസ്തുക്കള് കൂടുതീല് വ	ങ്ങു�യു� കെചയ്യുന്നതീ�. ഏകെറിക്കുകേറി ഇകേതീ ആവശാ)ങ്ങള്
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ക്ക	യംവരുന്ന  ര	സംവസ്തുക്കള്  വ	ങ്ങുന്നതീന	യം  കൈവറ്റ്ലാ  കെനല്ലു  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രവും�  വവധാ  �മ്പന�ളുകെQ  വതീരണ്ക്ക	രു8	യം  പ്രതീവര്ഷി�  കേറിറ്റ്�
കേ�	ണ്P	ക്ടല്  ഏര്കെപ്പ്Q	റുണ്ട�  (2019-20  കെലാ  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്P	ക്ട�  നമ്പര്
പ.ആര്.എസം�/ബ/384/16/12-06-2019).  രണ്ടു  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്P	ക്ടു�ളു�
തീ	രതീ8)കെപ്പ്ടുത്തുകേമ്പ	ള്  വവധാ  ഉല്പ്പ്നങ്ങള്ക്ക�  വതീരണ്ക്ക	ര്  നല്കുന്ന
ഇളവും�ളല് വലായം വ)തീ)	സംങ്ങള് നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

1)  കേബ	കേറി	സംല്  എന്ന  �മ്പനയുകെQ  ലാകേബ	റിട്ട്റി  Q	സം�  കെവയംറു�ള്,
8റ്റുല്പ്പ്ന്നങ്ങള് എന്നവയ്ക്ക്� രണ്ട� കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ടകെലായു� വവധാ വതീരണ്ക്ക	ര്
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ  അQസ്ഥാ	ന  വലായംല്  കെ�	ടുRരക്കുന്ന  ഇളവും�ള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെവള്ളാ	നക്കര  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജികെന്റ്
കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

കൈവറ്റ്ലാ  കെനല്ലു  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രRകെന്റ് കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ� വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ�

കെ�8ന്റ്�, തൃശ്ശൂര് 15%
അകേസം	സംകേയംറ്റ്�
സംയംന്റ്2ക്ക�  �മ്പന,
കെ�	ച്ച്

30.5%

2)  HiMedia  ‘ ’ എന്ന  �മ്പനയുകെQ  ലാകേബ	റിട്ട്റി  കെ�8ക്കല്സം�,  �ള്ച്ച്ര്  8Kഡിയം  
8റ്റുല്പ്പ്ന്നങ്ങള് എന്നവയ്ക്ക്� രണ്ട� കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ടകെലായു� വവധാ വതീരണ്ക്ക	ര്
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ  അQസ്ഥാ	ന  വലായംല്  കെ�	ടുRരക്കുന്ന  ഇളവും�ള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെവള്ളാ	നക്കര  �	ര്ഷി�
കേ�	കേളജികെന്റ് കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

കൈവറ്റ്ലാ കെനല്ലു ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്
കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ� വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ�

ലാ	ബ�  കെ�യംര്  കെ�8ക്കല്,
തൃശ്ശൂര് 10%

അകേസം	സംകേയംറ്റ്�
സംയംന്റ്2ക്ക�  �മ്പന,
കെ�	ച്ച്( HiMedia -  ‘ ’ �ള്ച്ച്ര്
8Kഡിയം)

20.5%
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കേ8	കേഡിണ്  സംയംന്റ്2ക്ക�
കെസം	ലൂഷിന്, ആലുവ 10%

അകേസം	സംകേയംറ്റ്�
സംയംന്റ്2ക്ക�  �മ്പന,
കെ�	ച്ച്( HiMedia -‘ ’
കെ�8ക്കല്സം�)

23%

3)  Q	ര്സംന്  എന്ന  �മ്പനയുകെQ  ലാകേബ	റിട്ട്റി  കെ�8ക്കല്സം�,  �ള്ച്ച്ര്  8Kഡിയം  
8റ്റുല്പ്പ്ന്നങ്ങള് എന്നവയ്ക്ക്� രണ്ട� കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ടകെലായു� വവധാ വതീരണ്ക്ക	ര്
ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ  അQസ്ഥാ	ന  വലായംല്  കെ�	ടുRരക്കുന്ന  ഇളവും�ള്  ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.

കെവള്ളാ	നക്കര  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജികെന്റ്
കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

കൈവറ്റ്ലാ  കെനല്ലു  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രRകെന്റ് കേറിറ്റ്� കേ�	ണ്P	ക്ട�

വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ� വതീരണ്ക്ക	ര് ഇളവ�

കെ�8ന്റ്�, തൃശ്ശൂര് 10%
അകേസം	സംകേയംറ്റ്�
സംയംന്റ്2ക്ക�  �മ്പന,
കെ�	ച്ച്

19%

കേ8ല്  ഉ|	ഹിരണ്ങ്ങള്  പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള്  കെവള്ളാ	നക്കര  �	ര്ഷി�
കേ�	കേളജികെന്റ്  കേറിറ്റ്�  കേ�	ണ്P	ക്ടകെന  അQസ്ഥാ	ന8	ക്ക  ര	സംവസ്തുക്കള്
വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള്  സം�ഭ്യവക്കുന്ന  സം	മ്പR�  നഷ്ടം�  വ)ക്ത8	കുന്നതീ	ണ്�.
അതുകെ�	ണ്ടു  തീകെന്ന  �nകേട്ട്ഷിന്/  കെQന്ഡിര്  നQപQ�ള്  സംnK�രക്ക	കെതീ  ഈ
ഇനRല് കെചലാവുംകെചയ്തി 4,03,521/-രൂപ തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-14-3 കേലാബര് ച	ര്ജ്ജു� ആഭ്യ)ന്തര വരു8	നവും� തീമ്മില് വലായം അന്തര�

കേ�ന്ദ്രRകെലാ ആഭ്യ)ന്തര വരു8	നവും�,  കേലാബര് കെചലാവും�ളു� തീമ്മില് വലായം
വ)തീ)	സം� നലാനല്ക്കുന്നുണ്ട�.  2	�  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം  കേലാബര് ഇനRല്
ഗണ്)8	യം  തു�  കെചലാവഴിക്കുകേമ്പ	ള്  അതീനുംസംരച്ചുള്ളാ  ആഭ്യ)ന്തര  വരു8	ന�
ഇവകെQ ലാഭ്യ)8	വുംന്നല്ല.

�ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു  വര്ഷി�  കേലാബര്  ച	ര്ജ്ജിനRല്  8	ത്രം8	യം  വന്ന  കെചലാവും�ളു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഭൂ8യംല് നന്നു� ലാഭ്യ)8	യം വരു8	നവും� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  171

ക്ര8 നമ്പര് വര്ഷി� വരവ� കേലാബര് കെചലാവ� വ)തീ)	സം�

1 2017-18 16,75,851 1,96,54,181 1,79,78,330

2 2018-19 18,26,394 1,65,83,496 1,47,57,102

3 2019-20 14,65,777 1,41,57,991 1,26,92,214

ആഭ്യ)ന്തര  വരു8	നവും�  കേലാബര്  കെചലാവും�ളു�  തീമ്മിലുള്ളാ  അന്തര�
പരകേശാ	ധാക്കകെപ്പ്കേQണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-15  അകേഗ്രി	ണ്8�� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, ച	ലാക്കുQ

1-4-15-1  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല്  കേ�രളസം�സ്ഥാ	നകൈവ|¨തീകേബ	ര്ഡികെന്റ്
കൈവ|¨തീപ്രസംരണ്  Qവര്  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീനും�  പുതീയം  കേ�ബള്  ഇടുന്നതീനുംമുള്ളാ
അനും8തീ നല്�യംതീ� - നഷ്ടംപരഹി	ര� ലാഭ്യ)8	യംല്ല

2യംല് നമ്പര് - ജി എ /ഇ 2 /19707 /2018

2യംല്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  കെഷി	ര്ണ്ണൂര്  P	ന്സ്ഗ്രിഡി�  (കേന	ര്R�)
എക്സ്�ºട്ട്Kവ� എഞ്ചിനKയംറുകെQ  23-8-19  കെലാ ഡി ബ  34 /കെ�	ന്നക്കുഴി  -ച	ലാക്കുQ  /
2019-20/143  നമ്പര്  �R�  പ്ര�	ര�  കെ�	ന്നക്കുഴി  മുതീല്  ച	ലാക്കുQ  വകെരയുള്ളാ
നലാവകെലാ 110 �കേലാ	വ	ട്ട്� കെപരങ്ങല്കുR� - ച	ലാക്കുQ ഡി.സം പ്രസംരണ്കൈലാന്
220  /110  �കേലാ	വ	ട്ട്�  ആയം  നവK�രക്കുവ	നുംള്ളാ  കെ�.എസം�.ഇ.ബ  ലാ8റ്റ്ഡി�
കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  കൈവ|¨തീപ്രസംരണ്Qവര്  സ്ഥാ	പകേക്കണ്ടതീ	യു�,  പുതീയം
കേ�ബള്  ഇകേQണ്ടതീ	യു�  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രകെR  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂQ	കെതീ
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല്  നലാവല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  സ്ഥാലാത്തുള്ളാ  Qവര്  (Q
135,Q  136)  പുതീയം കേബ്രാ	ഡി�  കേബസ്ഡി� Qവര് ആയം  നവK�രകേക്കണ്ടതുകെണ്ടന്നു�
അതീന	യം Qവറികെന്റ് കേബകെ0ന്റ്� കൂകേട്ട്ണ്ടതുകെണ്ടന്നു� കേ�ന്ദ്രRകെലാ കേപ	ള�)	ബ�
കെഷിഡിനടുR	യം  പുതീയം  ഒരു  Qവര്  സ്ഥാ	പകേക്കണ്ടതുകെണ്ടന്നു�  പുതീയം  ഡി.സം
കൈലാനകെന്റ്  കേ8ഖലായംല്  ജിലാസം�ഭ്യരണ്  Q	ങ്കി�  ഉള്കെപ്പ്ടു�യം	കെണ്ങ്കില്  ആയംതീ�
8	റ്റ്  സ്ഥാ	പകേക്കണ്ടതുകെണ്ടന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ആയംതീകെന്റ്  അQസ്ഥാ	നRല്
ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്ര�  അവര്ക്കു  �കേട്ട്ണ്ടതീ	യം  നഷ്ടംപരഹി	ര�  ഉള്കെപ്പ്ടുR  2020
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ഒകേക്ട	ബര്  8	സംRല്  ഒരു  �ര	ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�  കെ�.എസം�.ഇ.ബ
ലാ8റ്റ്ഡി� അധാ�	ര�ള് ആയംതീല് ഒപ്പുവച്ച്ട്ട്ല്ല.

ഊര്ജ്ജി8ന്ത്ര	ലായം�  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുള്ളാ  8	ര്ഗ്ഗനര്കേ×ശാ�  അനുംസംരച്ച്�
(കെഡിപºട്ട്  ചK2�  എഞ്ചിനKയംറുകെQ  15.5.2019  കെലാ  ഡി.ബ/  എന്.എസം�.ഐ.പ/
ഡി.സം.ഇ/Q.ജി.എന്/2019  -  20  /187-ാ	�  നമ്പര്�R�)  ജില്ല	  8ജികേസ്ട്രാറ്റ്�/
8കേറ്റ്കെതീങ്കിലു�  അകേതീ	റിറ്റ്  നശ്ചയംക്കുന്ന  സ്ഥാലാവലായുകെQ  85  %  വലാ
നഷ്ടംപരഹി	ര8	യം  കെ�.എസം�.ഇ.ബ  ലാ8റ്റ്ഡി�  നല്കുകെ8ന്നു�  നര്×ഷ്ടം  220
�കേലാ	വ	ട്ട്� കൈലാന് സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന� സ്ഥാലാപര8തീ ഉകെണ്ടങ്കില് 8	ത്രംകേ8 പുതീയം
കൈലാനനും�Kഴില്  വരുന്ന  ജിലാസം�ഭ്യരണ്  8	റ്റു�യുള്ളൂ  എന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
കൂQ	കെതീ ഇലാക്ട്രിസംറ്റ്  ആക്ട�  2003 (കെസംക്ഷന്  164,  കെസംക്ഷന്  185(2)  (9)  ആയം
കൂട്ട്വ	യംച്ച്തീ�),  ഇന്ഡി)ന്  കെQലാഗ്രി	2�  ആക്ട�  111,  1885  പ്ര�	രവും�  ഒരു
കൈവ|¨തീകൈലാന്  ച	ര്ജ്ജി�  കെചയ്യുന്നതീകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  കേന	ട്ട്Kസം�  ലാഭ്യ)8	യം  7
|വസംRനുംള്ളാല്  ആയംതീല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടുള്ളാ  8രങ്ങള്/വള�ള്/കെ�ട്ട്Qങ്ങള്
എന്നവ  ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതീ	കെണ്ന്നു�  അകെല്ലങ്കില്  അപ്ര�	ര�  കെചയ്യുന്നതീ	കെണ്ന്നു�
ആയംതീനുംള്ളാ  നഷ്ടംപരഹി	ര�  �ണ്ക്ക	ക്ക  കേബ	ര്ഡികെലാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാര്  മുകേഖന
നല്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു�  വ)ക്ത8	ക്കുന്നുണ്ട�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായു8	യുള്ളാ  �ര	ര്
ഒപ്പുവയ്ക്ക്	കെതീയം	ണ്� കെ�.എസം�.ഇ.ബ ലാ8റ്റ്ഡി� Qവര് സ്ഥാ	പച്ച്� കൈലാന് ച	ര്ജ്ജി�
കെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ�.  ഈ  സം	ഹിചര)Rല്  ഊര്ജ്ജി8ന്ത്ര	ലായംRകെന്റ്  കേ8ല്
ഉRരവകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ളു�,  ഇലാക്ട്രിസംറ്റ്  ആക്ടകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ളു�  ഉള്കെപ്പ്ടുR
�ര	ര്  ഒപ്പു  വയ്ക്കുന്നതീനും�  നഷ്ടംപരഹി	ര�  ഈQ	ക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ
അQയംന്തരനQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-16  ഏലാ� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, പ	മ്പ	ടു�പ	റി

1-4-16-1 ഏലാ� ഉല്പ	|നRല് ഗണ്)8	യം കുറിവ�

2019-20  വര്ഷിRല്  ഈ  കേ�ന്ദ്രRല്  ഉല്പ	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ട്ട്  ഏലാRകെന്റ്
അളവല് മുന് വര്ഷിങ്ങളകേലാക്ക	ള് ഗണ്)8	യം കുറിവ�  �	ണുന്നു.  �ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു
വര്ഷിങ്ങളകെലാ ഉല്പ	|നRകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

വര്ഷി� ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച് അളവ� (�.ഗ്രി	�)

2017-18 2089.37
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2018-19 2565.3

2019-20 637.75

2018-19  വര്ഷികെR ഉല്പ	|നകേRക്ക	ള്  1927.5  �.ഗ്രി	� കുറിവ	ണ്�  2019-20
വര്ഷിRല്  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതു  സം�ബന്ധിച്ചുള്ളാ  ഓ ഡിറ്റ്�  കുറിപ്പ്�
(കെ�.എസം�.എ  (എ.ജി.യു)എ 1-233/2021/26-04-2021  )  ഖണ്ഡി�  3-1  കെലാ പര	8ര്
ശാRന�  8റുപQയം	യം  തീന്വര്ഷി�  ഉണ്ട	യം  �നR  8ഴിയു�,  കേവനലാല്
ജിലാ|�ര്ബലാ)മുണ്ട	യംതു� കുറിവന� �	രണ്8	യം പറിയുന്നു.  കൂQ	കെതീ �ര്ഷി�രുകെQ
നരന്തര8	യം  ആവശാ)കെR  തുQര്ന്ന�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  നര്കേ×ശാപ്ര�	ര�
2018-19  വര്ഷിRല് കൂടുതീല് ഏലാതീട്ട്�ള് വല്കേക്കണ്ട വന്നുകെവന്നു� കൂടുതീലാ	യം
വറ്റ്  തീട്ട്�ള്  അത്രംയു�  തീന്വര്ഷികെR  ഉത്പ	|നRന�
ഉതീകേ�ണ്ടവയം	യംരുകെന്നന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഏലാRട്ട് വല്പന 

വര്ഷി� വറ്റ് തീട്ട്�ള്
2017-18 1163
2018-19 8945
2019-20 4453

കേ�ന്ദ്രRകെലാ ഏലാകെച്ച്Q�ളുകെQ എണ്ണകെRയു� അതീകെന്റ് ഉല്പ്പ്	|നകെRയു�
ബ	ധാക്ക	R  രKതീയംല്  ഏലാതീട്ട്�ള്  വല്പ്പ്ന  നQത്തുന്നതീനുംള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്
ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-17  കെനല്ല� ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�, 8കെങ്കി	മ്പ�

1-4-17-1  Pഷിറി  അകെക്ക�ണ്ടല് കെചലാവഴിക്ക	കെതീ കേശാഷിച്ച്  31,62,184/-  രൂപ സംര്
ക്ക	ര് പന്വലാച്ചു

കേ�രള  �	ര്ഷി�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലായു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കേ�രള
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2415-01-277-99-35  നമ്പര്  ശാKര്ഷി�Rല്  നന്നു�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്രRകെലാ  നര്മ്മി	ണ്  പ്രവര്Rനങ്ങള്  ഉള്കെപ്പ്കെQയുളള  ഗകേവഷിണ്
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പദ്ധ്യാതീ�ള്ക്ക	യം  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  പ.Q.എസം�.ബ  799012700001828  നമ്പര്
അകെക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  17.09.2019  ല്  37,00,000/-  രൂപ P	ന്സ്ഫര് കെചയ്തിരുന്നു.  ജി.ഒ.
(പ)  നമ്പര്. 34/2020/2ന്.  തീKയംതീ  27.03.2020  പ്ര�	ര�  2019-20  സം	മ്പR�
വര്ഷി� കെചലാവഴിക്ക	കെതീ കേശാഷിച്ച്രുന്ന Pഷിറി അകെക്ക�ണ്ടകെലാ തു��ള് സംര്ക്ക	ര്
തീരകെച്ച്ടുക്ക	ന്  തീKരു8	നക്കു�യു�,  ഗകേവഷിണ്കേ�ന്ദ്രRല്  31.03.2020  ല്
കെചലാവ	ക്ക	കെതീ ബ	ക്കയുണ്ട	യംരുന്ന  31,62,184/-  രൂപ തീരകെച്ച്ടുക്കു�യു� കെചയ്തു.
തീരകെച്ച്ടുR  തു�  ന	ളതുവകെരയു�  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  Pഷിറി  അകെക്ക�ണ്ടല്
തീരകെ� കെക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  ഇതു സം�ബന്ധിച്ച്�  നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന്
നമ്പര് 1/23.04.2021 ന� 13.07.2021-നുംളള 8റുപQയംല് സംര്ക്ക	ര് തീരകെച്ച്ടുR തു�
സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ  ശാKര്ഷി�Rല്  വകേരണ്ടതീനും  പ�ര�  അബദ്ധ്യാRല്
സംര്ക്ക	രകെന്റ് �ണ്കേസം	ളകേഡിറ്റ്ഡി�  2ണ്ടകേലാക്ക�  കെക്രഡിറ്റ്�  കെചയ്കെതീന്നു�,  ഇതീ�
പരഹിരക്കുന്നതീകേലാക്ക	യം  ആലാപ്പുഴി  ജില്ല	  Pഷിറി  ഓ2Kസംര്  അകെക്ക�ണ്ടന്റ്�
ജിനറിലാന� �R� നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു�, രജിസ്ട്രാ	ര്, ��പ� കേP	ളര്, ഡിയംറിക്ടര് ഓ2�
റിസംര്ച്ച്�  എന്നവകെര  ഈ  വവര�  അറിയംച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.
സംര്ക്ക	ര്  അനുംവ|ക്കുന്ന  2ണ്ട�  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  കെചലാവ�  കെചയ്യുന്നതീന�
നQപQ�ള്  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  തീരകെച്ച്ടുR  2ണ്ട�  തീരകെ�ക്കട്ടുന്നതീന�
അQയംന്തരനQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-17-2  ചറികെ�ട്ട്�  നര്8	ണ്Rന	യം  കെസംന്Pല്  പബ്ല്യു��  വര്ക്സ്�  ഡിപ്പ്	ര്
ട്ട്�കെ8ന്റ്ന�  (സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി)  56,71,110  രൂപ  കൈ�8	റിയംട്ടു�  പ്രവൃR
ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല-പലാശാ ഇനRല് 4,46,580 രൂപയുകെQ നഷ്ടം�

കേസ്റ്റംഷിനകെലാ 2	8ന� ചുറ്റു� ചറി കെ�ട്ടുന്നതീന	യം 25.05.2018 - ന� രജിസ്ട്രാ	റു�,
സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  യുകെQ  കേ�	ട്ട്യം�  കെസംന്Pല്  ഡിവഷിന്  എക്സ്�ºട്ട്വ�
എഞ്ചിനKയംറു� തീമ്മില് ധാ	രണ്	 പത്രംRല് ഒപ്പു വച്ചു. കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്� വര്ക്ക� എന്ന
രKതീയംല്  പ്രവൃR  നര്വഹിക്കുന്നതീകേലാക്ക	യം  71,08,000/-  രൂപയുകെQ
എസ്റ്റംകേ8റ്റ്	ണ്�  സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  തീയ്യാ	റി	ക്കയംതീ�.  കെപ്ര	2സംര്  &കെഹിഡികെന്റ്
05.12.18 കെലാ എ/705/2007 നമ്പര് ഉRരവ� പ്ര�	ര� 56,71,110/- രൂപ (കെചക്ക� നമ്പര്
705940  തീKയംതീ.  23.01.2019)  സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  ക്ക�  കൈ�8	റിയംട്ടുകെണ്ടങ്കിലു�,
ന	ളതുവകെര  പ്രവൃR  ആര�ഭ്യച്ച്ട്ട്ല്ല.  2019  കെ8യം�  8	സം�  കേ�	ട്ട്യം�
സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  എക്സ്�ºട്ട്വ�  എഞ്ചിനKയംര്,  കു8ര��  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�  അകേസം	സംകേയംറ്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  അയംച്ച്  23  (169)/കെ�.സം. ഡി/2019/664
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നമ്പര്  �Rല്  കു8ര��  പ്ര	കേ|ശാ�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�  സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  ക്ക�
നല്കുവ	നുംള്ളാ  തു�,  ചറികെ�ട്ട്�  നര്8	ണ്Rന�  ആര്.ആര്.എസം�.  8കെങ്കി	മ്പ�
നല്�യം  തു�യംല്  നന്നു�  അ ഡ്ജിസ്റ്റം�  കെചയ്തിട്ടുകെണ്ടന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�
സം�ബന്ധിച്ച് വശാ|വവര�  2018-19  വര് ഷികെR ഓ ഡിറ്റ്� കേന	ട്ട്� ഖണ്ഡി�  3-1  ലു�
ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� ഖണ്ഡി� 1-4-24-1 ലു� ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�.

തുQര് നQപQ�ള് അറിയംക്ക	ന	യം നല്�യം ഓ ഡിറ്റ്� ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര് 2,
തീKയംതീ  23.04.2021  നുംള്ളാ  8റുപQയംല്  പലാശാ  സംഹിതീ�  തു�  തീരകെ�
ഈQ	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ നയം8നQപQ�ള് സംnK�രക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നറിയംച്ച്�  8.04.2021
ന�  സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  എക്സ്�ºട്ട്വ�  എഞ്ചിനKയംര്ക്ക�  �R�  നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു�,
05.01.2021  ന�  ഈ  വഷിയം�  സം�ബന്ധിച്ച്  വശാ|8	യം  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�
നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂ Q	കെതീ  ഈ  വഷിയംRല്  അനന്തര
നQപQ�ള്  സംnK�രക്കുന്നതീകേലാക്ക	യം  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�   ഡിയംറിക്ടറുകെQ
കേനതൃതീnRല് ഒരു ഉന്നതീതീലാ സം8തീ രൂപK�രച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

56,71,110/- രൂപക്ക� രൂപ കേസംവങ്സം� ബ	ങ്കി� അകെക്ക�ണ്ടല് 3.5% നരക്കല്
പ്രതീ8	സം�  16,540/-  പലാശാ  ലാഭ്യകേക്കണ്ടതീ	യം  �ണ്ക്ക	ക്കയം	ല്
സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡിക്ക�  കെചക്ക�  കൈ�8	റിയം  തീKയംതീയം	യം  23.01.2019  മുതീല്
ന	ളതുവകെര  (24.04.2021)  പലാശാ  ഇനRല്  4,46,580/-  രൂപയുകെQ  നഷ്ടം�
സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുണ്ട�  (ആര്.ആര്.എസം�.  8കെങ്കി	മ്പ�  നല്�യം  തു�യംല്  നന്നു�
അ ഡ്ജിസ്റ്റം�  കെചയ്തി  തു�  �ണ്ക്കകെലാടുR	ല്  പലാശാ  പകെന്നയു�  കൂടു�).
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	റു� സം.പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  എക്സ്�ºട്ട്വ�  എഞ്ചിനKയംറു8	യുള്ളാ
ധാ	രണ്	പത്രംRകെലാ  ഖണ്ഡി�  1  പ്ര�	ര�  4  8	സംRന��  പ്രവൃR
പൂര്Rയം	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  വ)വസ്ഥാ  ലാ�ഘാക്കകെപ്പ്ട്ട്തീന	ലു�,  പലാശാ  ഇനRല്
നഷ്ടം�  സം�ഭ്യവക്കുന്നതീന	ലു�,  ഈ  വഷിയംRല്  സംതീnര  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-18   ലാ	ലൂര് ഖര8	ലാന)സം�സ്കരണ്പദ്ധ്യാതീ, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-18-1 പദ്ധ്യാതീ നQRപ്പ്കെലാ അപ	�തീ�ള്

പദ്ധ്യാതീയുകെQ വരവുംകെചലാവ� സം�ക്ഷപ്തം� (2010-11 മുതീല് 2018-19 വകെര)

മുന്നരപ്പ്� വരവ� കെചലാവ� നKക്കയംരുപ്പ്�

--- 1,43,00,125 1,44,24,968 (-) 124,843 *

* 31-03-2019-കെലാ  നKക്കയംരുപ്പ്�  (-)  124,843/-  രൂപയം	ണ്�.  ബകേയം	ബന്നകെന്റ്
വറ്റുവരവ�  തു� വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള് ബ	ങ്കില് അQവ	ക്കുകെ8ന്ന പ്രതീKക്ഷയംല്
നKക്കയംരുപ്പ്�  തു�കേയംക്ക	ള് അധാ� തു�ക്ക� കെചക്ക� എഴുതീയംതീന	ലാ	ണ്� കേ8ല്
പ്ര�	ര� നKക്കയംരുപ്പ്� കെനഗറ്റ്Kവ� സം�ഖ) ആയംതീ�.

ഖര8	ലാന)സം�സ്കരണ്  പദ്ധ്യാതീ  നQRപ്പ്കെലാ  പ്രധാ	ന  അപ	�തീ�ള്  തീ	കെഴി
വവരക്കുന്നു.

1)  കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന്  കെസംക്രട്ട്റിയു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  രജിസ്ട്രാ	റു�  കേചര്ന്ന�  2010
ആഗസ്റ്റം� 8	സം�  28 -ാ	�  തീKയംതീ ഒപ്പുവച്ച് �ര	റികെന്റ് �	ലാ	വധാ  3  വര്ഷിവും�  6
8	സംവും8	ണ്�.  ആയംതു പ്ര�	ര�  �ര	റികെന്റ് �	ലാ	വധാ  2014  കെ2ബ്രുവര  27-ന�
അവസം	നച്ചു.  എന്ന	ല്  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  2019  8	ര്ച്ച്�  വകെര  പണ്�
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.

2)  പദ്ധ്യാതീക്കുള്ളാ പണ്� കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിന് കെസംക്രട്ട്റി സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ��പ് കേP	ളര്
ക്ക	ണ്�  കൈ�8	റിയംട്ടുള്ളാതീ�.  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  പ്രതീKക്ഷതീ  വരവ�-കെചലാവും�ള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ബജിറ്റ്കേലാ	  യംഥാ	ര്ത്ഥ  വരവ�  കെചലാവും�ള്  വ	ര്ഷി�
�ണ്ക്കകേലാ	 ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.

3)  കേപ്ര	ജിക്ട�  പ്ര�	ര�  തൃശ്ശൂര്  കേ�	ര്പ്പ്കേറിഷിനകെലാ  8	ലാന)വും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
അQയംന്തര പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക� 6 8	സം� കെ�	ണ്ടു� മുഴുവന് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക� മൂന്നര വര്ഷി�
കെ�	ണ്ടു�  തൃപ്തം�ര8	യം  പരഹി	ര8	ണ്�  ലാക്ഷ)8ട്ട്രുന്നതീ�.  8	ലാന)
സം�സ്കരണ്Rന	യം  പ്ര	കേ|ശാ�,  കേ8ഖലാ	  സം�സ്കരണ്കേ�ന്ദ്രങ്ങളു�,  പ്ര	ഥാ8�
�ളക്ഷന് കെസംന്റ്റു�ളു� സംജ്ജിK�രക്ക	നും� ലാക്ഷ)8ട്ട്രുന്നു.  എന്ന	ല് പദ്ധ്യാതീയുകെQ
അQങ്കില് തു�യുകെQ  (9.4  കേ�	Q  രൂപ) 10%  8	ത്രം8	ണ്�  പദ്ധ്യാതീപ്രവര്Rനങ്ങള്
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ക്ക	യം  ലാഭ്യച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  മുഴുവന്  തു�  ലാഭ്യ)8	�	Rതീന	ലു�
സം	മൂഹി�പ	രസ്ഥാതീ�പ്രശ്നങ്ങകെള  മുന്നര്R  വവധാ  കേ�	ണു�ളല്
നന്നുമുണ്ട	യം  എതീര്പ്പു�ള്  �	രണ്വും�  കേ8ല്പ്പ്റിഞ്ഞ  ലാക്ഷ)ങ്ങകെള	ന്നു�
സം	ക്ഷ	ത്�രക്കുവ	ന് സം	ധാച്ച്ട്ട്കെല്ലന്ന	ണ്� കേരഖ�ള് പരകേശാ	ധാച്ച്തീല് നന്നു�
8നസ്സലാ	ക്ക	ന് സം	ധാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.

4) പദ്ധ്യാതീയുകെQ ഭ്യ	ഗ8	യം വ	ങ്ങയം വ	ഹിനങ്ങള് (കെബ	കേലാകേറി	 പക്കപ്പ്�,  P	ക്ടര്),
�മ്പºട്ട്ര്  അനുംബന്ധി  ഉപ�രണ്ങ്ങള്,  �)	8റി�ള്,  റൂ2�  കേQ	പ്പ്�  2ല്ട്ട്ര്
ഡികൈവസു�ള്,  ഇന്സംകേനറ്റ്ര്,  സം.സം.Q.വ  �)	8റി�ള്,  കെuഡിര്  ��
പള്വകൈറിസംര്,  കെ8	കൈബല്  കേ2	ണു�ള്  തുQങ്ങയംവ  നലാവല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  വവധാ  കേസ്റ്റംഷിനും�ളല്  ഉപകേയം	ഗച്ചു  വരുന്നുകെവന്ന	ണ്�
ആസ്തകൈ�8	റ്റ്  സം	ക്ഷ)പത്രം�  പ്ര�	ര�  �	ണുന്നതീ�.  വ	ങ്ങയം  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ആസ്തയം	യം  കൈ�8	റുന്നതീകേന	  കൈ�വശാ�  വച്ച്�
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീകേന	 �ര	റില് വ)വസ്ഥായംല്ല. 

5)  റൂ2�  കേQ	പ്പ്�  2ല്ട്ട്ര്  ഡികൈവസു�ള്  കേപ	കെലായുള്ളാ  ഉപ�രണ്ങ്ങള്
ഉപകേയം	ഗ)ശൂന)8	യം  �Qക്കുന്നുകെവന്ന�  എല്.  എ2�  (കെ�.  എ.യു)  എസം�.സം-
1/826/2012  തീK.07/06/2012  ആയം  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഒ	ഡിറ്റ്�  കേന	ട്ട്ല്  പര	8ര്
ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. നലാവകെലാ സ്ഥാതീകെയംകെന്തന്ന� വശാ|8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

6)  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  വ	ങ്ങയം  ലാ	പ്പ്�കേQ	പ്പ്�  തീരകെ�  ഏല്പ്പ്ക്കണ്കെ8ന്ന�
�	ണ്ച്ച്�  കേഡി	.  Q.  എന്.  ജിഗ|Kഷി�  കു8	ര്  മുന്  നര്വ്വഹികേണ്	കേ|)	ഗസ്ഥാന	യം
കെപ്ര	2. പRയൂര് കേഗ	പന	ഥാന� �Rയംച്ച്തീ	യം �	ണുന്നു. (�R� ന�. Lamps/
01/2012  തീK.18-10-2012).  എന്ന	ല് ലാ	പ്പ്�കേQ	പ്പ്�  തീരകെ� ലാഭ്യച്ച്തീ	യം  കേരഖ�ളല്ല.
മു�ളല് പര	8ര്ശാച്ച് അപ	�തീ�ള്ക്ക� വശാ|K�രണ്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-19   ഇന്റ്ലാക്ച്ച്ല് കേപ്ര	പ്പ്ര്ട്ട് കെസംല്, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-19-1  കെജില്  കേഡി	�¨കെ8കേന്റ്ഷിന്  സംസ്റ്റം�  -  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീനുംള്ളാ
അQസ്ഥാ	നസം��ര)� ഒരുക്കയംല്ല 

സം.ബ.വ.നമ്പര് 17-3/19-20

കെചക്ക� നമ്പര് 402498/23.3.2020
 കൈജിവവസ്തുക്കളുകെQ  കേ8	ളക്കുലാ	ര്  അന	ലാസംസം�  നQR  ശാ	സ്ത്രKയം8	യം
2ലാ�  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുന്നതീന	ണ്�  കെജില്  കേഡി	�¨കെ8കേന്റ്ഷിന്  സംസ്റ്റം�  വ	ങ്ങ
സ്ഥാ	പച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  എന്ന	ല്  സ്ഥാ	പനRകെലാ  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്
വപുലാK�രക്ക	കെതീയം	ണ്�  (സ്ഥാലാസം��ര)�,  എയംര്�ണ്ടKഷിനങ്�,  ഇലാക്ട്രിസംറ്റ്
ബ	ക്ക�അപ�) 223/19-2020 /12.3.2020 നമ്പര് ഉRരവ� പ്ര�	ര� സംപ്കൈളഓര്ഡിര്
നല്കി  14.3.2020  ന�  സംസ്റ്റം�  വ	ങ്ങയംട്ടുള്ളാതീ�.  ഐ.പ.ആര്  കെസംല്ലല്
അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള് ലാഭ്യ)8ല്ല	Rതീന	ല്,  കെവള്ളാ	നക്കര കേഹി	ര്ട്ട്�ള്ച്ച്ര്
കേ�	കേളജികെലാ പ്ള	ന്റ്� ബ്രാKഡിങ്� & ജിനറ്റ്ക്സ്� ലാകേബ	റിട്ട്റിയംലാ	ണ്� ഇകേപ്പ്	ള് സംസ്റ്റം�
സ്ഥാ	പച്ച്രക്കുന്നതീ�.  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്  വപുലാK�രച്ച്�  സംസ്റ്റം�
ഐ.പ.ആര്  കെസംല്ലല്  സ്ഥാ	പക്കുന്നതീനുംകേവണ്ട  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ,  സംസ്റ്റംRകെന്റ്  വ	റിണ്ട�	ലായംളവ�  സംസ്റ്റം�
ലാഭ്യ)8	ക്കയം  തീKയംതീ  (14.3.2020)  മുതീല്  12  8	സം�  ആ�യം	ല്  വ	റിണ്ട
�ഴിയുന്നമുറിയ്ക്ക്� സ്ഥാ	പനവും8	യം എ.എ�.സം- യംല് ഏര്കെപ്പ്കേQണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-20    എ.ഐ.എന് .പ ഓണ് കെ8ഡിസംനല്  & ആകേര	8	റ്റ്��
³	ന്റ്�, കെവളള	നക്കര

1-4-20-1  കെപ്ര	കേ8	ഷിന്-  ഉRരവ� തീKയംതീയ്ക്ക്� ഒരു വര്ഷി� മുമ്പുള്ളാ ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�
അനുംവ  |ച്ചു

കെ�.എസം�.ആര് (പ	ര്ട്ട്� 1) റൂള് 23 സം, 23 ഡി എന്നവ പ്ര�	ര� (സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�.(പ)നമ്പര്.  629/2010/2ന്/25.11.2017  പ്ര�	ര�  കൂട്ട്കേചര്Rതീ�)
ഡിºട്ട്യംല് 8	റ്റ്� വര	R തീസ്ത��ളകേലാക്കുള്ളാ സ്ഥാ	നക്കയംറ്റ്ങ്ങള്ക്ക� ഉRരവ�
തീKയംതീ  മുതീല്  പുറി�കേലായ്ക്ക്�  ഒരു  വര്ഷി�  വകെര  8	ത്രംകെ8  ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�
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അനുംവ|യ്ക്ക്	വൂ.  എന്ന	ല്  28.06.2019  തീKയംതീയംകെലാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉRരവ�
നമ്പര്. ജി.എ/ബ2/11574/2013  പ്ര�	ര� ക്ള	സ്സ� IV കേഗ്രി ഡി�-II  തീസ്ത�യംല് നന്നു�
ക്ള	സ്സ� IV കേഗ്രി ഡി�-I തീസ്ത�യംകേലായ്ക്ക്� കെപ്ര	കേ8	ഷിന് ലാഭ്യച്ച് ശ്രീK.ശാവശാങ്കിരന്. എന്.
എന്നവര്ക്ക�  കെപ്ര	കേ8	ഷിന്  തീKയംതീ  മുതീല്  (03/04/2018)  ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�
അനുംവ|ച്ചുനല്�യംട്ടുണ്ട�. വശാ|വവര� ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

സം.ബ.വ.
നമ്പര്,
തീKയംതീ

കെചക്ക�
നമ്പര്,
തീKയംതീ

അനുംവ|ച്ച്
കുQശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

അര്ഹി8	യം
കുQശ്ശി�

(�	ലായംളവ�)

കൂടുതീല്
നല്�യംതീ�

1 15/7-19,
22.07.2019

203605/
22/7/2019

20419
(03.04.2018

മുതീല്
30.06.2019

വകെര)

16651
(27/06/18

മുതീല്
30/06/2019

വകെര)

3,768

കൂടുതീല്  നല്�യം  ശാമ്പളക്കുQശ്ശി�  തീരകെ�  ഈQ	ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നQപQ�ള്
സംnK�രയ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-21    എ.ഐ.എന്.പ ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ച്ര് ഓര്ണ്കേR	ളജി,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-21-1  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്ക�  -യു2	സ്റ്റം�  പ്ര�	രമുള്ളാ  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടല്
ഗുരുതീര8	യം കെതീറ്റു�ള് 

കേ�ന്ദ്രRല്  രണ്ട�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടു�ള	ണ്�  നലാവലുള്ളാതീ�  (കൈപ്ര�
അക്ക�ണ്ട�, ആര്.എ2� അക്ക�ണ്ട�). ഇതീല് കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടകെന്റ്   �)	ഷി� ബുക്ക�
നKക്കയംരപ്പു�, ബ	ങ്കി� നKക്കയംരപ്പു� തീമ്മിലുള്ളാ കെപ	രുRകെപ്പ്ടുRലു�ള് കെതീറ്റ്	ണ്�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കെ�	ടുക്കുന്നു.

വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	രമുള്ളാ  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  2019-20  കെലാ
സം	മ്പR� നലാ. 

മുന്നരപ്പ്� 14,593
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ജിനറില് കേപയ്കെ8ന്റ്� 31,33,156

ആഭ്യ)ന്തര വരവ� 13,516.55

പ്രതീ8	സം 2ണ്ട� P	ന്സ്ഫര് 61,03,949

സം	ലാറി കേപയ്കെ8ന്റ്� 26,09,720

സം	ലാറി സംകെúന്സം� കേപയ്കെ8ന്റ്� 332,404

നKക്കയംരപ്പ്� 56,778.55

ആകെ� 61,32,058.55 61,32,058.55

ബ	ങ്കി� നKക്കയംരപ്പ്� 11,42,890.55

അണ് �)	ഷ്ഡി� കെചക്കു�ള്(-) 10,86,112

ഓ2Kസം� നKക്കയംരപ്പ്� 56,778.55

എന്ന	ല് ഓ2Kസം� നKക്കയംരപ്പു� ബ	ങ്കി� നKക്കയംരപ്പു� തീമ്മിലുള്ളാ 10,86,112/-
രൂപയുകെQ  വ)തീ)	സം�  കെപ	രുRകെപ്പ്ടുRയംരക്കുന്നതീ�  കെതീറ്റ്	യം  രKതീയംലാ	ണ്�.
ഈ അക്ക�ണ്ടകെന്റ് ബ	ങ്കി�  കേസ്ക്രാ	ളു�ള് പരകേശാ	ധാച്ച്കേപ്പ്	ള്  2020  8	ര്ച്ച്�  8	സം�
10,86,112/-  രൂപയുകെQ  അണ്�)	ഷ്ഡി�  കെചക്കു�ള്  നലാവലാല്ല	കെയംന്നു�	ണുന്നു.
കൂQ	കെതീ  ഓ2Kസം�  �ണ്ക്കല്  വരവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംതു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല്  വരവുംവര	Rതു�,  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  വരവ	യംതു�  എന്ന	ല്
ഓ2Kസം� �ണ്ക്കല് വരവ� വയ്ക്ക്	Rതു8	യം തു��ളുമുണ്ട�. ഇവ റിKക്കണ്സംകേലാഷിന്
പത്രം�യംല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു8ല്ല.  അതുകേപ	കെലാ  ഓ2Kസം�  �ണ്ക്കല്  കെചലാവ	യം
അകെക്ക�ണ്ട�  കെചയ്തിതു�,  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കില്  നന്നു�  പണ്8	യം
പന്വലാക്ക	Rതു8	യം  (uncashed  cheque)  തു��ള്  റിക്കണ്സംകേലാഷിനല്
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.  ബ	ങ്കില്  നന്നു�  പന്വലാച്ച്  തു��ള്  റിക്കണ്സംകേലാഷിന്
പത്രം�യംല്  uncashed  cheque  ആയം  �	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  സം	ഹിചര)വുംമുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

എ)  ഓ2Kസം�  �ണ്ക്കു�ളല്  വരവ	യം  കേരഖപ്പ്ടുRയംതു�  എന്ന	ല്  ബ	ങ്കി�
അക്ക�ണ്ടല് കെക്രഡിറ്റ്	വRതു8	യം തു��ള് 
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ഇന�
ബ	ങ്കില്

കെക്രഡിറ്റ്	വ	R
തു�

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  ആസ്ഥാ	നത്തു  നന്നു�  കൈ�8	റിയം
2ണ്ട� 
(31.03.2020 ന� ഓ2Kസം� ബുക്കല് വരവ� കെവച്ച്തീ�)

3,69,862

ആഭ്യ)ന്തര വരവ� 
(25.03.2020 ന� ഓ2Kസം� ബുക്കല് വരവ� കെവച്ച്തീ�) 8,348

ബ)  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  കെക്രഡിറ്റ്	യംതു�  ഓ2Kസം�  �ണ്ക്കു�ളല്  വരവ	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല	Rതു8	യം തു� 

ഇന� ഓ2Kസം� �ണ്ക്കു�ളല് വരവ	യം കേരഖപ്പ്ടുR	R തു�

പലാശാ വരവ�
8,142 

(25.03.2020 ന� ബ	ങ്കില് കെക്രഡിറ്റ്� കെചയ്തിതീ�)

സം) ബ	ങ്കില് നന്നു� പണ്8	യം പന്വലാക്ക	Rതു� എന്ന	ല് റിKക്കണ്സംകേലാഷിന്
പത്രം�യംല് അണ്�)	ഷ്ഡി� കെചക്കനRല് ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല	Rതു8	യം തു�

2020  കെ2ബ്രാവര  8	സം�  വകെര  റിKക്കണ്സംകേലാഷിനല്  അണ്�)	ഷ്ഡി�
കെചക്കനRല്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്തു�  എന്ന	ല്  8	ര്ച്ച്�  8	സം�  ബ	ങ്കില്  നന്നു�
പന്വലാക്ക	Rതു8	യം  തു��ള്  31-03-2020-ല്  അവസം	നക്കുന്ന
സം	മ്പR�വര്ഷിRകെലാ  റിKക്കണ്സംകേലാഷിന്  പത്രം�യംല്  അണ്�)	ഷ്ഡി�
കെചക്കനRല് ഉള്കെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.

ക്ര8
നമ്പര് ബല് നമ്പര് തീKയംതീ കെചക്ക� നമ്പര് തു�

1 0074/03-2016 26-Mar-2016 152723 28,625

2 0021/11-2018 30-Nov-2018 857121 44,625

3 0040/03-2019 27-Mar-2019 449198 5,007

4 0061/03-2019 29-Mar-2019 449215 14,760
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5 0001/12-2019 04-Dec-2019 149498 1,552

6 0012/12-2019 10-Dec-2019 151944 12,800

7 0015/12-2019 17-Dec-2019 151947 14,229

8 0017/12-2019 17-Dec-2019 151948 12,648

9 0017/01-2020 24-Jan-2020 151960 14,664

10 0018/01-2020 24-Jan-2020 151961 9,600

11 0019/01-2020 24-Jan-2020 151961 7,200

12 0001/02-2020 01-Feb-2020 151964 10,100

13 0002/02-2020 03-Feb-2020 151965 13,200

14 0003/02-2020 03-Feb-2020 151965 16,200

15 0004/02-2020 03-Feb-2020 151965 15,600

16 0005/02-2020 03-Feb-2020 151965 15,600

17 0006/02-2020 03-Feb-2020 151965 15,000

18 0001/02-2020 03-Feb-2020 151967 22,500

19 0002/02-2020 03-Feb-2020 151966 1,552

20 0003/02-2020 03-Feb-2020 151968 500

21 0005/02-2020 03-Feb-2020 151969 2,500

22 0013/02-2020 17-Feb-2020 151970 11,500

23 0026/02-2020 26-Feb-2020 151977 7,560

24 0019/02-2020 26-Feb-2020 151973 9,360

25 0020/02-2020 26-Feb-2020 151974 38,392

26 0022/02-2020 26-Feb-2020 151976 8,850

27 0023/02-2020 26-Feb-2020 151976 8,850

28 0024/02-2020 26-Feb-2020 151976 8,555

29 0025/02-2020 26-Feb-2020 151976 13,275

ആകെ� 384,804

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  183

കുറിപ്പ്�
2020  കെ2ബ്രുവര  8	സംകെR  റിKക്കണ്സംകേലാഷിന്  പത്രം�യംല്  അണ്

�)	ഷ്ഡി�  ആയം  �	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  കേ8ല്പ്പ്ട്ട്�യംകെലാ  ക്ര8  നമ്പര്
2,10,11,12,18,25,27,28,29  എന്നK  9  കെചക്കു�ള്  (ആകെ�  തു�  1,27,832/-രൂപ)
പ്ര�	രമുള്ളാ  തു�  ബ	ങ്കി�  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  ഇകേതീ  8	സം�  തീകെന്ന  പന്
വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.

ഡി)  ബ	ങ്കില്  നന്നു  പന്വലാച്ച്  തു��ള്  അണ്�)	ഷ്ഡി�  ഇനRല്
കേരഖകെപ്പ്ടുR

ക്ര8നമ്പര് ബല് നമ്പര് തീKയംതീ കെചക്ക� നമ്പര് തു�

1 0004/03-2020 05-Mar-2020 151980 35,000

2019-20  സം	മ്പR�വര്ഷിRകെലാ  എല്ല	  8	സംകെRയു�  �ണ്ക്കു�ളല്
ഇപ്ര�	രമുള്ളാ കെതീറ്റു�ള് സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുണ്ട�. രസംKതു ബുക്കു�ള് കേപ	ലു� നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തീ	യം
(2016-17  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ഖണ്ഡി�  2.4.2  �	ണു�)  റികേപ്പ്	ര്ട്ടുകെചയ്തിട്ടുള്ളാ ഒരു
സ്ഥാ	പന8	ണ്�  ഇകെതീന്നരകെക്ക  ഇപ്ര�	രമുള്ളാ  കെതീറ്റ്	യം  �ണ്കെക്കഴുR�
ഗുരുതീര8	യം  സം	മ്പR�  ക്ര8കേക്കടു�ള്ക്കുകൂQയുള്ളാ  സം	ദ്ധ്യാ)തീയംകേലാക്ക�  വരല്
ചൂണ്ടുന്നുണ്ട�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന യു2	സ്റ്റംല് �ണ്ക്കു സൂക്ഷപ്പു� ആര�ഭ്യച്ച് �	ലാ�
മുതീലുള്ളാ വ	ര്ഷി��ണ്ക്കു�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ സം	മ്പR� വഭ്യ	ഗRനും
�Kഴിലുള്ളാ  ആഭ്യ)ന്തര  ഓഡിറ്റ്�  സം�വധാ	നRകെന്റ്  കേനതൃതീnRല്  വശാ|8	യം
പരകേശാ	ധാക്കുന്നതീനുംള്ളാ നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-21-2  വ	ര്ഷി�ക്കണ്ക്കകെലാ  അപ	�തീ-യംഥാ	ര്ത്ഥRലുള്ളാതീകേനക്ക	ള്
അധാ�� തു� കെചലാവ	യം കേരഖകെപ്പ്ടുR

യു2	സ്റ്റം� റി2റിന്സം� ബല് നമ്പര്/തീKയംതീ 137/2019-20 /04/01/2020

കെചക്ക� നമ്പര് 151951/04-1-2020

തു� 1,50,000

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� 351-31-6622-210
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കേ8ല്  കെവ�ച്ച്ര്  പ്ര�	ര�  സ്കല്ഡി�  അസംസ്റ്റംന്റ്�  ആയം  ശ്രീK.  ആ|ര്ശാന�
ഡിസം�ബര് 8	സംകെR കേവതീന8	യം 1,50,000/- രൂപ അനുംവ|ച്ച്തീ	യം യൂ2	സ്റ്റംല്
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് യംഥാ	ര്ത്ഥRല് ശ്രീK.  ആ|ര്ശാന�  15,000/-  രൂപ
8	ത്രംകേ8  കേവതീന�  നല്�യംട്ടുള്ളു.  ബ	ങ്കില്  നന്ന�  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്
കേസം	ളകേഡിറ്റ്ഡി� കെചക്ക� പ്ര�	ര� വവധാ കെചലാവും�ള്ക്ക	യം 2,78,045/- രൂപയം	ണ്�
പന്വലാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�. ഇവയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് തീ	കെഴി �	ണു� പ്ര�	ര8	ണ്�.

ക്ര8
നമ്പര്

യു2	സ്റ്റം� റി2റിന്സം�
ബല് നമ്പര്/തീKയംതീ തു�

കെചലാവ�
ശാKര്ഷി�� റി8	ര്ക്സ്�

1 135/2019-20
/04/01/2020

15,000 351-31-
6622-210

2
136/2019-20
/04/01/2020 15,000

351-31-
6622-210

3
137/2019-20
/04/01/2020 15,000

351-31-
6622-210

യൂ2	സ്റ്റംല് 1,50,000
രൂപ കെതീറ്റ്	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുR.

4
138/2019-20
/04/01/2020 13,800

351-31-
6622-210

5 139/2019-20
/04/01/2020

13,200 351-31-
6622-210

6
140/2019-20
/04/01/2020 3,000

351-31-
6622-210

7 141/2019-20
/04/01/2020

6,300 351-31-
6622-210

8
142/2019-20
/04/01/2020 11,716

351-31-
6622-210

9 143/2019-20
/04/01/2020

14,540 351-31-
6622-210

10
11/2019-20

/04/01/2020 1,70,489
351-31-

6622-110

12/19 8	സംകെR
ശാമ്പള ബല്ലകെന്റ് കെനറ്റ്�

തു� (ആകെ� ബല്
തു�-2,27,100 രൂപ)
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ആകെ� കെചക്ക� തു� 2,78,045

കേ8ല്�	ണ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ  വവരങ്ങളല്  നന്നു�  ശ്രീK.  ആ|ര്ശാന�  15,000/-  രൂപ
8	ത്രംകേ8 കേവതീന� നല്�യംട്ടുള്ളൂ എന്ന� വ)ക്ത8	കെണ്ങ്കിലു� യൂ2	സ്റ്റംല് കെതീറ്റ്	യം
1,50,000/-  രൂപ എന്ന	ണ്� കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം
ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�  8റുപQകെയം	ന്നു�  തീകെന്ന  ഇതുവകെര  ലാഭ്യ)8	ക്കയംല്ല.
സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുള്ളാ  ഈ  അപ	�തീ  ന8R�  6622  എന്ന  ശാKര്ഷി�Rകെലാ  ആകെ�
കെചലാവ� യംഥാ	ര്ത്ഥRലുള്ളാതീകേനക്ക	ള് 1,35,000/- രൂപ അധാ�8	യം വരുന്നു. ഈ
കെതീറ്റ്�  തീരുത്തുന്നതീന	വശാ)8	യം  തീരുRല്  എന്P�കെള	ന്നു�  തീകെന്ന
യു2	സ്റിറില്  നQRയംതീ	യു�  �	ണുവ	ന്  �ഴി ഞ്ഞല്ല.  ബ	ങ്കി�  പ	സ്സ�  ബുക്കു�
കേസ്റ്റംഷിന് �ണ്ക്കു� തീമ്മില് കെപ	രുRകെപ്പ്ടുRയംതീല് (reconciliation) വ)	പ�8	യം
കെതീറ്റു�ള്  വരുRയംട്ടുള്ളാതീന	ല്  കേ8ല്  കെതീറ്റ്�  �ണ്ക്കു�ളല്  വ)ക്ത8	യം
പ്രതീ2ലാക്കുന്നല്ല.  8റിച്ച്�  പന്വലാക്കല്  എന്Pയംലുണ്ട	യം  കെതീറ്റ്�  8റിച്ചുവയ്ക്ക്	ന്
കേവണ്ട  കെപ	രുRകെപ്പ്ടുRലു�ളല്  8നപ്പൂര്വ8	യം  കെതീറ്റു�ള്  വരുRയംതീ	കേണ്	
എന്നുകേപ	ലു�  സം�ശായംക്കു�വധാ8	ണ്�  വരവുംഭ്യ	ഗകേRയു�  കെചലാവുംഭ്യ	ഗകേRയു�
കെതീറ്റു�ള് സം8K�രക്കകെപ്പ്ട്ടു �	ണുന്നതീ�.  ഖണ്ഡി� 1-1  കെലാ അപ	�തീ�ള്കെക്ക	പ്പ്�
കേ8ല്കെതീറ്റു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാതീലാRലുള്ളാ  സം	മ്പR�പരകേശാ	ധാനക്ക�
വകേധായം8	ക്കു�യു� യൂ2	സ്റ്റംല് കെതീറ്റ്	യം തു� കേരഖകെപ്പ്ടുRയംതീന� വശാ|K�രണ്�
നല്കു�യു� കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-22  ³	ന്റ്� കെപ്ര	കെപ്പ്	കേഗഷിന് & നഴ്സ്റി 8	കേനജ്കെ8ന്റ്� യൂണ്റ്റ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-22-1 റികേവ	ള്വ�ങ്ങ� 2ണ്ട� സ്കKമു�ളുകെQ പ്രവര്Rന� നഷ്ടംRല്

�ഴിഞ്ഞ  മൂന്നുവര്ഷിങ്ങളകെലാ  റികേവ	ള്വ�ങ്ങ�  2ണ്ട�  സ്കKമു�ളുകെQ
വരവുംകെചലാവും�ള്  തീ	രതീ8)�  കെചയ്തിതീല്  ,  വരവകേനക്ക	ള്  അധാ��  കെചലാവും
വരുന്നതീ	യം �	ണുന്നു. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

വര്ഷി� വരവ� കെചലാവ� വരവകേനക്ക	ള് അധാ�രച്ച്
കെചലാവ�
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(₹)

2017-18 1,47,56,269 1,51,07,391 3,51,122

2018-19 1,26,43,809 1,32,84,923 6,41,114

2019-20 1,30,88,752 1,36,92,533 6,03,781

സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വ�സംന 2ണ്ട�,  ന	ഷിണ്ല് കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര്
8ഷിന് 2ണ്ട� തുQങ്ങയംവ ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുR വവധാ വ�സംന പ്രവര്Rനങ്ങള്,
ഉല്പ	|ന  പ്രവര്Rനങ്ങള്  എന്നവ  ഏകെറ്റ്ടുക്കുന്നുണ്ട�.  2019-20  വര്ഷികെR
ഇപ്ര�	രമുള്ളാ കെചലാവും�ളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര8
നമ്പര് 2ണ്ടന�/ കെചലാവ� ശാKര്ഷി��

കെചലാവ�
(₹)

1 സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വ�സംന 2ണ്ട� /20138 8,00,303

2 സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വ�സംന 2ണ്ട�/20190
6,00,000

3 സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	രകെന്റ് വ�സംന 2ണ്ട�/20355 3,97,759

4 ന	ഷിണ്ല് കേഹി	ര്ട്ട്ക്കള്ച്ച്ര് 8ഷിന് 2ണ്ട�/8287 4,64,700

ആകെ� 22,62,762

ഇതുവഴി  ഉല്പ	|പ്പ്ക്കകെപ്പ്ടുന്ന വത്തു�ള്,  കൈതീ�ള്,  8റ്റ്�  നQKല് വസ്തുക്കള്,
കൈജിവ	ണുവളങ്ങള്  എന്നവയുകെQ  വല്പനയു�  റികേവ	ള്വ�ങ്ങ�  2ണ്ടലാ	ണ്�
അക്ക�ണ്ട� കെചയ്തിട്ടുള്ളാതീ�. ആയംതീന	ല് ആകെ� ഉല്പ	|നകെച്ച്ലാവും� അതീലൂകെQയുള്ളാ
വരവും�  തീമ്മിലുള്ളാ  അന്തര�  �ണ്ക്ക	ക്കുകേമ്പ	ള്  പ്രസ്തുതീ  2ണ്ടു�ളല്  നന്നുള്ളാ
കെചലാവും� �ണ്ക്കകെലാടുകേക്കണ്ടതുണ്ട�.  ഇപ്ര�	ര� �ണ്ക്ക	ക്കുകേമ്പ	ള് റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട�  പ്രവര്Rന�  വലായം  നഷ്ടംRലാ	ണ്�.  ഗകേവഷിണ്  വഭ്യ	ഗ�  കേ8ധാ	വയുകെQ
31.03.2018  കെലാ  ആര്4/64831/17  നമ്പര്  ഉRരവലൂകെQ  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ട�
സ്കKമു�ളുകെQ  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നര്കേ×ശാങ്ങള്  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  ആയംതു
പ്ര�	ര�  "വ	ര്ഷി�  അവകേലാ	�ന  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  പ്ര�	ര�  ഏകെതീങ്കിലു�  സ്കK�
നഷ്ടംRകേലാക്ക�  ആകെണ്ന്ന�  8നസ്സലാ	യം	ല്,  അRര�  സ്കKമു�ളുകെQ  പ്രവര്Rന�
കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുവ	ന	യം  ഒരു  വര്ഷി�  കൂQ  അവ  പ്രവര്Rക്ക	ന്
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അനുംവ|ക്കുന്നതീ	ണ്�. പന്നKടുള്ളാ അവകേലാ	�നRല് ലാ	ഭ്യ�ര8	കെണ്ന്ന� �ണ്ട	ല്
അതീ�  തുQരുവ	നും�  തുQര്ച്ച്യം	യം  നഷ്ടം8	കെണ്ന്നു  �ണ്ട	ല്  ആ  സ്കK�
അവസം	നപ്പ്ക്കുവ	നും� അവകേലാ	�ന� നQത്തുന്ന കേയം	ഗRകെന്റ് ശുപ	ര്ശാ പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ തീKരു8	നക്കുന്നതീ	ണ്�".  സ്ഥാ	പനRകെലാ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട�
പ്രവര്Rനങ്ങള്  വലായംരുR  പ്രവര്Rന�  കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന�  ഉചതീ8	യം
നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-23   ഇന്സ്ട്രാക്ഷണ്ല് 2	�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-23-1  പവ്വർ ഗ്രിഡി� അണ്ടർഗ്രി�ണ്ട� കേ�ബള�ഗ� പ്രവൃR�ള്  -  2	8നുംണ്ട	യം
ന	ശാനഷ്ടംങ്ങൾ പരഹിരച്ച്ട്ട്ല്ല

സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  �	മ്പസംൽ  പവർ  ഗ്രിഡി�  പണ്തീ  320  കെ�.വ
എച്ച്�.വ.ഡി.സം  സംബ�  കേസ്റ്റംഷികെന്റ്  അനുംബന്ധി  അണ്ടർഗ്രി�ണ്ട�  കേ�ബള�ഗകെന്റ്
ഭ്യ	ഗ8	യുള്ളാ  പ്രവൃR�ള്  �	രണ്�  2	8ല്  തീ	കെഴിപ്പ്റിയുന്ന  നഷ്ടംങ്ങൾ
ഉണ്ട	യംതീ	യം  സ്ഥാ	പന  തീലാവൻ  റികേപ്പ്	ർട്ട്�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  (സൂചന-പവർ  ഗ്രിഡി�
ജിനറില് 8	കേനജിര്ക്കുള്ളാ എ 7/1960/15/തീKയംതീ 17.12.2018 നമ്പര് �R�, 2സംക്കല്
³	ന്റ്�   ഡിയംറിക്ടര്ക്കുള്ളാ  ഐ.എ2�.  530/2017/തീKയംതീ  19.09.2019  നമ്പര്  �R�,
2സംക്കല് ³	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടറുകെQ കേചമ്പറില് 04.09.2019-ന� കൂQയം കേയം	ഗ�)

1) 2	8കെലാ കേസ്റ്റം	ർ �� �	ന്റ്Kൻ കെപ	ളച്ചുനKക്ക.

2)  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ  കെവയംറ്റ്�ഗ�  കെഷിഡി�,  ന	ളകേ�ര  കേസ്റ്റം	ർ,  P	ക്ടർ  കെഷിഡി�
എന്നവയുകെQ കേ8ൽക്കൂരയ്ക്ക്� ബ്ല്യു	സ്റ്റം�ഗ� �	രണ്� കേ�ടുപ	ടു�ൾ സം�ഭ്യവച്ചു.

3)  ബ്ല്യു	സ്റ്റം�ഗ�  മൂലാകേ8	  കെഹിവ  വ	ഹിനങ്ങൾ  തീട്ട്യംതു  മൂലാകേ8	  കേ�ബൾ
കൈലാനനടുR�  ഡി  കേബ്ല്യു	ക്കലുള്ളാ  ഓർക്കകേഡിറിയം  കെഷിഡികെന്റ്  കേ8ൽക്കൂരയ്ക്കു�
കൈ8കേക്ര	 സ്പ്രിം�ഗ്ളര് സംസ്റ്റംRനും� കേ�ടുപ	ടു സം�ഭ്യവച്ചു.

4) നരന്തര8	യം സം8ന്റ്� ബ്രാക്സ്� വഹിച്ചു വരുന്ന വലായം വ	ഹിനങ്ങൾ സംഞ്ചിരച്ച്തു
മൂലാ�  2	8കെന്റ്  കെ8യംൻകേഗറ്റ്�  മുതീൽ  ഓ2Kസം�  കെ�ട്ട്Q�  വകെരയുള്ളാ  700  8Kറ്റ്ർ
നKളമുള്ളാ Q	റിട്ട് കേറി	ഡിന� ഗുരുതീര8	യം കേ�ടുപ	ടു സം�ഭ്യവച്ചു.
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5)  നർമ്മി	ണ്  പ്രവർRനങ്ങളുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	യം  പ	റികെപ	ട്ട്ച്ച്തീകെന്റ്  �ഷിണ്ങ്ങൾ
കേറി	ഡികെന്റ് ഇരുവശാത്തു� ചതീറിക്കQക്കുന്നു. ഇവ നKക്ക� കെചയ്തിട്ട്ല്ല.

6)  കെതീ	ഴിലാ	ള�ളുകെQ വശ്രീ8 കേ�ന്ദ്രRകെന്റ് അQRറിക്ക� ബലാക്ഷയം� സം�ഭ്യവച്ചു.
7) ‘പ  കേബ്ല്യു	ക്കൽ കേ�	ൺക്രKറ്റ്� കേറി	ഡു�ൾ കെപ	ക്കRൽ നർമ്മിച്ച്തു �	രണ്�’

കെവള്ളാRകെന്റ്  സംn	ഭ്യ	വ�  ഒഴുക്ക�  തീQസ്സകെപ്പ്ടു�യു�  കെവള്ളാകെക്കട്ട്ന�
�	രണ്8	വും�യു� കെചയ്തു.  പ്രസ്തുതീ സ്ഥാലാ� കൃഷിക്ക� ഉപകേയം	ഗക്ക	ൻ �ഴിയുന്നല്ല.
കേ8ൽവവരക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ  ന	ളതുവകെര  പരഹിരച്ച്ട്ട്ല്ല.  പവ്വർ  ഗ്രിഡി�-
സംർവ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാ�	ര�ൾ  തീമ്മിൽ  ചർച്ച്  നQR  കേ8ൽ  പ്രശ്നങ്ങൾക്ക�
എത്രംയു�  കേവഗ�  പരഹി	ര�  �കെണ്ടകേRണ്ടതീ	ണ്�.  ഈ  വഷിയംRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ സംnK�രച്ച്ട്ടുള്ളാ തുQര് നQപQ�ളുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള് ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-24   കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, 8ലാപ്പുറി�

1-4-24-1 നK� കേസം	പ്പ്� -കേസ്റ്റം	ക്കല് വ)തീ)	സം�

19.02.2021  ന�  2	�  ഉല്പ്പ്ന്ന8	യം  നK�  കേസം	പ്പ്കെന്റ്  യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്ക�
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  119  എണ്ണ8	ണ്� ബ	ലാന്സം� കേസ്റ്റം	ക്ക	യം അവകേശാഷിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.
എന്ന	ല്  ഭ്യ�തീ�  പരകേശാ	ധാന  നQRയംതീല്  600 ല്  അധാ��  എണ്ണ�
അവകേശാഷിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യം �	ണ്കെപ്പ്ട്ടു. 2	� കെപ്ര	ഡിºസം� രജിസ്റ്റംര് വ	ലാ)� 5 കേപജി� 75
മുതീല്  77  വകെര  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്,  നK�  കേസം	പ്പ്കെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്P
വരുRയംട്ടുള്ളാതീ�  7.1.2021  വകെര 8	ത്രംവും�,  നKക്കയംരപ്പ്	യം  അവകേശാഷിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�
68  എണ്ണവും8	ണ്�.  കൂQ	കെതീ,  2	�  കെപ്ര	ഡിºസം�  രജിസ്റ്റംര് ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അധാ�	ര
സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുത്തു�കേയം	  07.01.2021 ന�  കേശാഷി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്P  നQത്തു�കേയം	
കെചയ്തിട്ട്ല്ല.
കേസ്റ്റം	ക്കകെന്റ്  നKക്കയംരപ്പ്ലുള്ളാ  വ)തീ)	സംRന�  വശാ|K�രണ്�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്�
നല്�യം ഓഡിറ്റ്� റി�nസം ഷിന് നമ്പര് 9/20.02.2021 ന� ലാഭ്യ)8	ക്കയം 8റുപQയംല്,
2	�  കെപ്ര	ഡിºസം�  രജിസ്റ്റംറികെന്റ്  548  -ാ	�  കേപജികെലാ  ബ	ലാൻസം�  2440  എണ്ണ�
ആണ്� .  അതീൽ നന്ന�  549 -ാ	�കേപജിൽ  75  എണ്ണ� ഇഷിº കെചയ്തിതീ� കുറിച്ച്കേപ്പ്	ൾ
2365  എന്ന  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീനും  പ�ര�  365  എന്ന�  കേരഖകെപ്പ്ടുR  പഴിവ�
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സം�ഭ്യവക്കു�യു� ഈ പഴിവൽ സം�ഭ്യവച്ച് എണ്ണRകെന്റ് കുറിവ� ശ്രീദ്ധ്യായംൽകെപ്പ്Q	കെതീ
വKണ്ടു�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എൻP  വരുത്തു�യു�  ഇപ്ര�	ര�  07-01-2021  ന�  ശാരയം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ട  ബ	ലാൻസം�  ആയം  1218  എണ്ണ�  കെ�.വ.കെ�  യുകെQ  മുൻനര
പ്ര|ർശാനങ്ങൾക്ക�  ഉപകേയം	ഗക്കു�യു�  റിKകൂപ്പ്�കെ8ന്റ്�  പ്രക്രയം
പൂർRയം	ക്ക	Rതീന	ൽ  കേരഖയംൽ  വന്നട്ട്കെല്ലന്നു�  ഇതീ�  കേരഖകെപ്പ്ടുR
�ഴിഞ്ഞ	ൽ 1088  എണ്ണ� 2സംക്കൽ കേസ്റ്റം	ക്ക� ഉണ്ട	കേ�ണ്ടതു� അതീ� കെ�.വ.കെ�
കേസ്റ്റം	ക്കൽ  ഉണ്ട�  എന്നങ്ങകെന  വവരക്കുന്നു.  എന്ന	ല്  അതീല്  നന്ന�
വ)തീ)സ്ത8	യം,  ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്  മുഴുവന്  നK�  കേസം	പ്പു�  2	�  കെപ്ര	ഡിºസം�  രജിസ്റ്റംറില്
കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല	കെയംന്നു�,  കെ�.വ.കെ�.യംല്  ഉല്പ	|പ്പ്ച്ച്  8റ്റ്�  ഉല്പന്നങ്ങളുകെQ
കേസ്റ്റം	ക്ക� പരകേശാ	ധാച്ച്	ലു� ഈ വ)തീ)	സം� ഉണ്ട	കുകെ8ന്നു8	ണ്� എക്സ്റ്റ്� 8Kറ്റ്ങ്ങല്
2	� 8	കേനജിര് വശാ|K�രണ്� നല്�യംതീ�. 

2	�  കെപ്ര	ഡിºസം�  രജിസ്റ്റംര്  വ	ലാ)�  5,  75  മുതീല്  77  വകെരയുള്ളാ
കേപജു�ളലാ	ണ്�  നK�  കേസം	പ്പ്കെന്റ്  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്P  വരുRയംട്ടുള്ളാതീ�.  അതീല്
07.01.2021 ന�  കേശാഷി�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  എന്P  നQRയംട്ട്ല്ല.  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  2	�
കെപ്ര	ഡിºസം�  രജിസ്റ്റംറികെന്റ്  548,549  എന്നK  കേപജു�ളുകെQ  സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുRയം
പ�ര്പ്പ്�,  യംഥാ	ര്ഥാRലുള്ളാ  നK�  കേസം	പ്പ്�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  യൂകെസംയം8ല്  കേരഖകെപ്പ്ടുR
ആയംതീകെന്റ് സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുRയം പ�ര്പ്പ്� എന്നവ ഹി	ജിര	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. കൂQ	കെതീ
കെ�.വ.കെ�.യംല് ഉല്പ	|പ്പ്ക്കുന്ന മുഴുവന് ഉല്പന്നങ്ങളു� 2	� കെപ്ര	ഡിºസം� രജിസ്റ്റംറില്
� �തീ)8	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതു�  യൂകെസംയം�  കേസ്റ്റം	ക്ക�  നKക്കയംരപ്പ്�  യംഥാ	ര്ഥാ
കേസ്റ്റം	ക്കു8	യം  ഭ്യ�തീ�പരകേശാ	ധാന  നQR  വവര�  ഓ ഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-25   കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, തൃശ്ശൂര്

1-4-25-1 റികേവ	ള്വങ്ങ� 2ണ്ട� -വരവല് കൂടുതീല് കെചലാവ�

കെ�.വ.കെ� തൃശ്ശൂര് കേ�ന്ദ്രRകെലാ റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടകെന്റ് �ഴിഞ്ഞ  5  വര്
ഷികെR വരവ� കെചലാവും �ണ്ക്കു�ള് തീ	കെഴി കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി� വരവ� കെചലാവ� വ)തീ)	സം�

2015-2016 17,68,125 19,23,639 1,55,514
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2016-2017 19,73,053 20,21,715 48,662

2017-2018 32,75,595 34,75,753 2,00,158

2018-2019 45,06,656 48,62,399 3,55,743

2019-2020 53,92,692 57,67,385.75 3,74,693.75

കേ8ല് പട്ട്� പ്ര�	ര� പ്രതീവര്ഷി� വരവുംകെചലാവ� അന്തര� കൂQ വരുന്നതീ	യം
�	ണുന്നു. സം	മ്പR� സുസ്ഥാരതീകേയം	കെQ പ്രവര്Rകേക്കണ്ട റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട�
യൂണ്റ്റ്�  പ്രവര്Rനങ്ങളല്  വരവല്  കൂടുതീല്  കെചലാവ�  സം�ഭ്യവക്കുന്നതീ�
പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ടല് പ്രവര്Rക്കുന്ന വവധാ ഉല്പ്പ്	|ന
യൂണ്റ്റു�ളുകെQ പ്രവര്Rന കെചലാവും�ളു� അതീല് നന്നുള്ളാ വരവും�ളു� വശാ�ലാന�
നQR  ദുര്ബലാ8	യം  കേ8ഖലാ�ളകെലാ  കേപ	ര	യ്മ�ള്  പരഹിരകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
ഉ|	ഹിരണ്8	യം  റികേവ	ള്വ�ഗ�  2ണ്ടു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പ്രവര്Rക്കുന്ന  കേ�	ഴി
വളര്Rല്  യൂനറ്റ്ല്  സം�ഭ്യവക്കുന്ന  അപ	�തീ�ള്  2018-19  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്
ട്ട്കെലാ(കെ�.എസം�.എ(എ.ജി.യു)എ 1/557/22-02-2021)  ഖണ്ഡി� 1-4-45-3 ല് പര	8ര്
ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് തീന് വര്ഷിവും� ഈ യൂണ്റ്റ്കെന്റ് പ്രവര്Rന� കെ8ച്ച്കെപ്പ്ട്ട്ട്ട്ല്ല.

കേ�	ഴിവളര്Rല് യൂണ്റ്റ്കെന്റ് 2019-20 കെലാ വരവുംകെചലാവും �ണ്ക്ക�

വരവ� കെചലാവ� വ)തീ)	സം�
18,18,750 21,07,081 2,88,331

ഈ  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  പ്രവര്Rനവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  8	ത്രം�  വരവുംകെചലാവും
വ)തീ)	സം�  2,88,331/-  രൂപയം	ണ്�.  ഇRരRലുള്ളാ  ദുര്ബലാ8	യം  ഉല്പ്പ്	|ന
യൂണ്റ്റു�ളുകെQ പ്രവര്Rന� അQയംന്തര8	യം കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുകേRണ്ടതു�, റികേവ	ള്വ�ഗ�
2ണ്ട�  സം	മ്പR�  സുസ്ഥാര8	യം  പ്രവര്Rക്ക	ന	വശാ)8	യം  പദ്ധ്യാതീ�ള്
ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.
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1-4-26    കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, കേ�	ട്ട്യം�

1-4-26-1 �n	ട്ട്� കെചയ്തി തു�കേയംക്ക	ള് 9,313/- രൂപ അധാ�� നല്കി

8ഷ്റൂ� �ള്ട്ട്കേവഷിന് ആന്റ്� ú	ണ് കെപ്ര	ഡിക്ഷന് യൂണ്റ്റ്കേലാക്ക� നര്മ്മി	ണ്
സം	8ഗ്രി�ള്  വ	ങ്ങുന്നതീന�  25.11.2019-ല്  �nകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ക്കു�യു�,  കുറിഞ്ഞ
നരക്ക� �n	ട്ട്�  കെചയ്തി ആലാപ്പുഴിയംകെലാ ശാങ്കിര ബല്ഡി� കേപ്ര	യുകെQ  04.02.2021-കെലാ
�nകേട്ട്ഷിന്  അ�ഗK�രക്കു�യു�  കെചയ്തു.  പ്രസ്തുതീ  സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  ഇന്കേവ	യ്സം�
നമ്പര്  എപഎ  2059/19-20/11.12.2019  പ്ര�	ര�  46,690/-  രൂപ  നല്കി  (അനും8തീ
ഉRരവ� നമ്പര് കെ�വകെ� /949/ /2019 /13.12.2019,  സംബവ നമ്പര്. 18 /12-2019,
ആര്.എ2� ബല് നമ്പര്  35/12-2019;  കെചക്ക� നമ്പര്3410257 /23.12.2019).  ശാങ്കിര
ബല്ഡി� കേപ്ര	യുകെQ 04.02.2021  – കെലാ �nകേട്ട്ഷിനല് വവധാ ഇനങ്ങള്ക്ക� നരക്ക�
�n	ട്ട്�  കെചയ്തിതീല് ഹി	ന്ഡിലാ�ഗ�  ച	ര്ജി�,  ജിഎസം�  Q,  പ്രളയം കെസംസം� എന്നവ
ഉള്കെപ്പ്ടുRയംരുന്നല്ല.  എന്ന	ല് �n	ട്ട്�  കെചയ്തിതു പ്ര�	രമുള്ളാ ആകെ� വലായം	യം
37,376.92  രൂപ കൂQ	കെതീ,  ഹി	ന്ഡിലാ�ഗ�  ച	ര്ജി�-  59 /-രൂപ,  കൈഫ്രാറ്റ്�  ച	ര്ജി�  –
1,800/-  രൂപ,  ജിഎസം� Q  – 3,531.24  രൂപ,  സം.ജി.എസം�.Q  3,531.24  രൂപ,  Pഡി�
കെസംസം�  – 392.35 രൂപ (-0.75 രൂപ) ഉള്കെപ്പ്കെQ ആകെ� 46,690/- രൂപ നല്കിയംട്ടുണ്ട�.
�nകേട്ട്ഷിനല് സൂചപ്പ്ച്ച് പ്ര�	ര� ആകെ� നല്കേ�ണ്ട വലായം	യം 37,377/- രൂപയംല്
അധാ�8	യം  9,313/-  രൂപ  നല്കിയംട്ടുണ്ട�.  ആയംതീന�  വശാ|K�രണ്8	വശാ)കെപ്പ്ട്ടു
നല്കിയം ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്  .6/07.10.2021  നുംള്ളാ 8റുപQയംല് അറിവല്ല	യ്മ
മൂലാ�  സം�ഭ്യവച്ച്  വKഴ്ചയം	കെണ്ന്നു�,  ഭ്യ	വയംല്  ഇതീ�  ആവര്Rക്ക	തീരക്ക	ന്
ശ്രീദ്ധ്യാക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  അധാ��  നല്കിയം  9,313/-  രൂപയുകെQ
കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു. അധാ�� നല്കിയം തു� ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് സ്ഥാ	പനRല് നന്നു�
തീരകെ� ഈQ	ക്ക വവര� അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-27   കൃഷി വജ്ഞാ	ന കേ�ന്ദ്ര�, കെ�	ല്ല�

1-4-27-1 നQKല് വസ്തുക്കള് - 8റ്റ്� ഏജിന്സം�ളല് നന്നു� വ	ങ്ങയുള്ളാ വല്പ്പ്ന

ക്ര8
നമ്പര് ഇന� എണ്ണ�

യൂണ്റ്റ്�
നരക്ക�

ആകെ� വലാ
(₹)

ഏജിന്സംയുകെQ
കേപര�

1
റ്റ്സം

ബന	ന
കേനന്ത്രന്

4000 15 60,000
ബ.എ2�.എ�.സം,

�ഴിക്കൂട്ട്�

2
റ്റ്സം ബന	ന

പൂവന് 1200 15 18,000.
ബ.എ2�.എ�.സം,

�ഴിക്കൂട്ട്�

3 റ്റ്സം ബന	ന
സംnര്ണ്ണമുഖ

1500 15 22,500 ബ.എ2�.എ�.സം,
�ഴിക്കൂട്ട്�

4 കുറ്റ് കുരുമുള�� 1200 45 54,000
കെ�.വ.കെ�

8ത്രംനകേ�തീന്

5 ബഡി� കെചയ്തി
ജി	തീകൈR

100 225 22,500 കെ�.വ.കെ�
8ത്രംനകേ�തീന്

ആകെ� 1,77,000

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  പുറിR�  നന്നുള്ളാ സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്നു�  1,77,000/-
രൂപയ്ക്ക്�  കെചQ�ള്  വ	ങ്ങ  ഗുണ്പര8	യം  8	റ്റ്ങ്ങള്  വരുR	കെതീ  വല്പ്പ്ന
നQRയംട്ടുണ്ട�.  റ്റ്സം  ബന	ന  കൈതീ�ള്  25/-  രൂപയ്ക്കു�,  കുറ്റ്  കുരുമുള��  75/-
രൂപയ്ക്കു�,  ബഡി�  കെചയ്തി  ജി	തീകൈR  300/-  രൂപയ്ക്കു8	ണ്�  കേസ്റ്റംഷിനല്  നന്നു�
വല്പ്പ്ന  നQത്തുന്നതീ�.  നQKല്  വസ്തുക്കള്  വ	ങ്ങുന്ന  �ര്ഷി�കെന
സം�ബന്ധിച്ച്QകേR	ള� അധാ� കെചലാവ� വരുന്നതീല്ല	കെതീ കേനട്ട്ങ്ങള് ഒന്നു� തീകെന്ന
ലാഭ്യക്കുന്നല്ല.            സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക� പുറിR� നന്നു� കെചQ�ള് വ	ങ്ങ
വല്ക്ക	ന്  പ	Qകെല്ലന്നു�,  കൈതീ�ള്  ഉത്പ	|പ്പ്ക്ക	ന്  ആവശാ)8	യം
കെചQ�ള്/8	തൃവൃക്ഷങ്ങള്  ഇല്ല	R  സം	ഹിചര)Rല്  ഗുണ്കേ8�  ഉറിപ്പ്	ക്ക
8	തൃകെചQ�ള്  വ	ങ്ങ	വുംന്നതു�,  ആയംതീല്  നന്നു�  കൂടുതീല്  ഗുണ്കേ8�യുള്ളാ
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കെചQ�ള് ഉത്പ	|ന� നQR ആവശാ)ക്ക	ര്ക്ക� നല്കേ�ണ്ടതീ	കെണ്ന്നു� �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ 8	നnലാല് വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ആയംതീന	ല് നQKല് വസ്തുക്കള്
8റ്റ്� ഏജിന്സം�ളല് നന്നു� വ	ങ്ങ ഗുണ്പര8	യം യം	കെതീ	രു 8	റ്റ്വും� വരുR	കെതീ
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  കേപരല്  വല്പ്പ്ന  നQത്തുന്നതീ�  ഒഴിവ	ക്ക	ന	വശാ)8	യം
നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-28    �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ എകേസ്റ്റംറ്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-28-1  ജിKവനക്ക	രുകെQ കുറിവ�  -  എകേസ്റ്റംറ്റ്� ഭൂ8 സം�രക്ഷക്കുന്നതീലു� 2ലാപ്ര|8	യം
ഉപകേയം	ഗക്കുന്നതീലു� തീ�ഞ്ഞ അന	സ്ഥാ - അധാ�	ര�ളുകെQ ശ്രീദ്ധ്യാ ക്ഷണ്ക്കുന്നു

01.06.2016  മുതീല്  ³	ന്റ്�  കെപ്ര	പ്പ്കേഗഷിന്  &  നഴ്സ്റി  8	കേനജ്കെ8ന്റ്�
കേ8ധാ	വക്ക	ണ്� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ് അധാ�ച്ചു8തീലാ നല്�യംട്ടുള്ളാതീ�.
എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ 2	� സൂപ്രണ്ട� 30.11.2013 ന� സംര്വ്വKസംല് നന്ന� വര8ച്ച്ട്ടുളളതീ	ണ്�.
ഒരു  �മ്പºട്ട്ര്  അസംസ്റ്റംന്റ്�  തീസ്ത�  8	ത്രം8	ണ്�  സ്ഥാ	പനRന�  നലാവല്
അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  പ്രസ്തുതീ  തീസ്ത�യംലുള്ളാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാ  19.10.2020  മുതീല്
പ്രസംവ	വധായംലു8	ണ്�. എകേസ്റ്റംറ്റ്� ഓ2Kസംകെന്റ് ഒരു മുറി കെവള്ളാ	നക്കര സംര്വ്വKസം�
സംഹി�രണ്ബ	ങ്കികേന്റ്യു�  ബ	ക്ക  മുറി�ള്  ആര്.കെ�.വ.കൈവ-ആര്.എ.എ2�-
റ്റ്.എ.എ.ആര്.-അഗ്രിബസംനസം�  ഇന്കുകേബറ്റ്ര്  (RKVY-RAF  TAAR)  എന്ന
കെപ്ര	ജിക്ടകേന്റ്യു� പ്രവര്RനRന	യം കൈ�8	റിയംട്ടുണ്ട�.  നലാവല് ഒരു കെചറിയം
മുറിയംലാ	ണ്�  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  ഓ2Kസം�  പ്രവര്Rക്കുന്നതീ�.  2002  നവ�ബര്  മുതീല്
എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ  2	ക്ടറിയു�  പ്രവര്Rനരഹിതീ8	ണ്�.  2019 ല്  ഇവടുകെR
ഉപ�രണ്ങ്ങള്  കേലാലാ�  കെചയ്തി�  കൈ�കെയ്യാ	ഴിഞ്ഞട്ടുണ്ട�.  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  ഭൂ8  അളന്ന�
അതീരു�ള്  കൃതീ)8	യം  അQയം	ളകെപ്പ്ടുR  കേവലാകേയം	  ചുറ്റു8തീകേലാ	
കെ�ട്ട്സം�രക്ഷച്ച്ട്ട്ല്ല.  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ  10-ാ	�  നമ്പര്  കേബ്ല്യു	ക്കല്  ചലാ  വKട്ടു�	ര്
എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  സ്ഥാലാ�  �കേയ്യാറി  ശാ�ച	ലായം�  നര്മ്മിച്ച്തീ	യു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	തീര്R  തീട്ട്�ളഞ്ഞ�  സംnന്ത�  ഭൂ8യം	യം  ഉപകേയം	ഗച്ച്�
വരുന്നതീ	യു�  സ്ഥാര�  കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യം  ശ്രീK.എന്.വ.അനKഷി�  06.10.2016  ന�
റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  ഈ  വഷിയം�  ചൂണ്ടക്ക	ണ്ച്ചുകെ�	ണ്ടു�,  എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്
ന	ലാതീര്R�ള് നര്ണ്ണയംകേക്കണ്ടതീകെന്റ് ആവശാ)�തീ സം�ബന്ധിച്ചു� എകേസ്റ്റംറ്റ്കെന്റ്
ചു8തീലായുള്ളാ   കേഡി	ക്ടര്  കെ�.ഇ.  ഉഷി  19.10.2016 ന�  രജിസ്ട്രാ	ര്ക്ക�  �R�
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നല്കികെയംങ്കിലു� അനുംകൂലാ നQപQ�ള് ഒന്നു�തീകെന്ന ഉണ്ട	യംട്ട്ല്ല.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
നര്കേ×ശാപ്ര�	ര�  റിബ്ബര്  റിസംര്ച്ച്�  ഇന്സ്റ്റംറ്റ്ºട്ട്കെലാ  ശാ	സ്ത്രജ്ഞാര്  പരകേശാ	ധാന
നQR  24.05.2017  ന�  നല്�യംതു�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  08.12.2017  ന�
അ�ഗK�രച്ച്തു8	യം റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെലാ "എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ Q	പ്പ്� കെചയ്യാ	കെതീ നല്ക്കുന്ന റിബ്ബര്
8രങ്ങള്  Q	പ്പ്�ഗനും  നല്കുവ	നും�  1-2  വര്ഷിRനുംകേശാഷി�  പ്രസ്തുതീ  8രങ്ങള്
മുറിച്ചു8	റ്റുവ	നുംമുള്ളാ  നര്കേ×ശാ�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  ലാഭ്യച്ച്�  ” 3  വര്ഷി�  �ഴിഞ്ഞട്ടു�
നQപ്പ്	ക്ക	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	ധാ�	ര�ള്ക്ക� �ഴിഞ്ഞട്ട്ല്ല. നലാവല് എകേസ്റ്റംറ്റ്ല്
32 വര്ഷിRല് കൂടുതീല് പ്ര	യംമുള്ളാ ഏ�കേ|ശാ� 12504 ഉ� 32 വര്ഷിRല് കുറിവ�
പ്ര	യംമുള്ളാ (15-20 വര്ഷി�) 1203 റിബ്ബര് 8രങ്ങളു8	ണുള്ളാതീ�. 

എകേസ്റ്റംറ്റ്�  ഭൂ8  സം�രക്ഷക്കുന്നതീനും�,  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഉകേ×ശാ)ലാക്ഷ)ങ്ങള്
ക്ക	യം  2ലാപ്ര|8	യം  വനകേയം	ഗക്കുന്നതീനുംമുള്ളാ ഓഡിറ്റ്�  നര്കേ×ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കേചര്ക്കുന്നു.

1)  വ|ഗ്ധാ  സം8തീയുകെQ  സംഹി	യംകേR	കെQ  നലാവലുള്ളാ  റിബ്ബര്  8രങ്ങളുകെQ
മൂലാ)നര്ണ്ണയം�  നQR,  കെവട്ട്8	കേറ്റ്ണ്ടവ  എത്രംയു�കേവഗ�  കേലാലാ�  കെചയ്തി�  വല്പന
നQകേRണ്ടതു�  കേശാഷിക്കുന്നവ  നലാനര്R  വരു8	ന�  ലാഭ്യ)8	ക്ക	ന്
സം	ധാക്കുകേ8	കെയംന്ന� പരകേശാ	ധാകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

2)  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  ഭൂ8  അന)	ധാKനകെപ്പ്ട്ടു  കേപ	�	തീരക്ക	ന	യം  അളന്ന�  തീട്ട്കെപ്പ്ടുR
ചുറ്റു8തീല് കെ�ട്ട് സം�രക്ഷക്കുന്നതീനുംള്ളാ നQപQ�ള് ആവശാ)8	ണ്�.

3)  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ ഉRരവ�  ജിഎ/ഇ 2/29869/11/  തീKയംതീ  06.09.2011  പ്ര�	ര�
എകേസ്റ്റംറ്റ്കെലാ  വവധാ  കേബ്ല്യു	ക്കു�ള്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ചലാ  കേ�	കേളജി�/
സ്ഥാ	പന�/വകുപ്പു�ള്ക്ക�  കൈ�8	റി	ന്  തീKരു8	നച്ച്ട്ടുണ്ട�.  പ്രസ്തുതീ  കേബ്ല്യു	ക്കു�ള്
വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക�  കൈ�8	റിയം	ല്  പകെന്ന  എകേസ്റ്റംറ്റ്�  ഓ2Kസം�  തീകെന്ന
നലാനര്കേRണ്ടതീല്ല. ഇക്ക	ര)� ഗ�രവ8	യം പരഗണ്കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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1-4-29    �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെഹിഡ്�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�,
കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-29-1 യം	ത്രം	ബR അനുംവ|ച്ച്തീകെലാ അപ	�തീ�ള്

1)ശാKര്ഷി��- 0025-300--യം	ത്രം	ബR -പ്രതീ8	സം പരധാ /കൈത്രം8	സം പരധായംൽ
കൂടുതീൽ തു� നൽ�യംരക്കുന്നു

09.09.2016  തീKയംതീയംകെലാ  സം.ഉ.(അ)  137/2016  ധാന.  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�
വവധാ  അധാ�	ര  പരധായംലുള്ളാ  ഉകേ|)	ഗസ്ഥാരുകെQ  അധാ�	ര  പരധായംകെലാ
യം	ത്രം�ൾക്ക� പ്രതീ8	സം യം	ത്രംബR പരധാ നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�. കൂQ	കെതീ പ്രതീ8	സം
യം	ത്രംബR പരധായുകെQ മൂന്ന� 8Qങ്ങ	ണ്� കൈത്രം8	സം യം	ത്രംബR പരധാ.

കേ8ല്  വ)വസ്ഥാ�ള്ക്കു  വരുദ്ധ്യാ8	യം  തീ	കെഴി  കേചര്Rരക്കുന്ന  ജിKവനക്ക	ര്ക്ക�
യം	ത്രംബR നല്�യംരക്കുന്നു.

ക്ര8
നമ്പര്

കേപര�/
തീസ്ത�

യം	ത്രം കെചയ്തി
8	സം�

Q.എ
ബൽ
നമ്പർ

സം.ബ.
വ.നമ്പര്

കെചക്ക�
നമ്പർ/
തീKയംതീ

അനുംവ|
ച്ച് തു�

പ്രതീ8	സം
പരധാ/
കൈത്രം8	
സം പരധാ

അധാ
��
നല്
�യം
തു�

1
ശ്രീK.ബജു
Q.വ/��
ള	സം� IV

ജുകൈലാ
2018 65/19-20 174/7/19

736041/
17/7/19

2500

1470/4410

6000-
4410=
1,590

2 ആഗസ്റ്റം�
2018

66/19-20 175/7/19 1000

3 കെസംപ്റ്റ്�ബർ
2018 67/19-20 176/7/19 2500

4
ശ്രീK8തീ
റിസംKന
വ.എ/��
ള	സം� IV

ഒകേക്ട	ബർ
2018

47/19-20 156/7/19

736041/
17/7/19

2550

1470/4410 7650-
4410
=3,240

5 നവ�ബർ
 2018 48/19-20 157/719 2550

6 ഡിസം�ബർ
2018

49/19-20 158/7/19 2550

7

,,

ജിനുംവര 
2019 50/19-20 159/7/19

,,

2550 1470/4410
7650-
4410
=3,2408 കെ2ബ്രുവര

2019
51/19-20 160/7/19 2550

9 127/19-20 53/10/19 2550
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8	ർച്ച്� 
2019

10

,,

ഏപ്രൽ
 2019 128/19-20 54/10/19

196854/
5.10.2019

2250

1470/4410
6500-
4410
=2,09011

കെ8യം� 
2019

129-19-20 55/10/19 2250

12 ജുൺ
 2019 10/19-20 66/12/19 829418/

11.12.2019 2000

ആകെ� 10,160/-

ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്  22-ാ	�  നമ്പര് ഓഡിറ്റ്�  എൻ�nയംറിയ്ക്ക്ള്ളാ 8റുപQയംൽ
(നമ്പർ.ബൽ/എ 3/9852/2018/31.08.2021)  ബസ്കൈCവർ8	കെരക്കുറിച്ചു�  ബസം�
അറ്റ്ൻഡിർ8	കെരക്കുറിച്ചു8	ണ്�  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഇതീര  ജിKവനക്ക	കെരക്കുറിച്ച്�
പര	8ര്ശാക്കുന്നല്ല.  കൂQ	കെതീ,  കേ8ൽപ്രസ്ത	വച്ച്  വ)ക്ത�ൾ
യം	ത്രംനQRയംരക്കുന്നതീ�  തൃശ്ശുർ  ജില്ലയംകെലാ  വവധാ  പ്രകേ|ശാങ്ങളലാ	ണ്�.
09.09.2016  തീKയംതീയംകെലാ  സം.ഉ.(അ)  137/2016 ധാന.  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  ഒരു
ജില്ലക്ക�R� യം	ത്രം നQത്തുന്നതീന�  കേഗ്രിഡി�  1  ജിKവനക്ക	ര്ക്ക�  അനുംവ|നKയം8	യം
2,550/- രൂപയം	ണ്� കേഗ്രിഡി� IV ജിKവനക്ക	ർക്ക� നൽ�യംരക്കുന്നതീ�. കേ8ൽ ഉRരവ�
പ്ര�	ര� കേഗ്രിഡി�  II  ബ,  കേഗ്രിഡി�  III,  കേഗ്രിഡി�  IV  ജിKവനക്ക	ർക്ക�  1,470/-  രൂപയം	ണ്�
അനുംവ|നKയം8	യംതീ�.  ആയംതീന	ല്  കേ8ൽ  പര	8ർശാച്ച്  പ്ര�	ര�  പരധായംൽ
കൂടുതീൽ  നല്�യം  യം	ത്രംബRയം	യം  10,160/-രൂപ  തീരകെ�  ഈQ	ക്ക	നുംള്ളാ
നQപQ�ള് സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

2) വ8	നയം	ത്രം	കേരഖ�ൾ ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�

വ8	നയം	ത്രംയ്ക്കുള്ളാ  ബR  ഇനRല്  ഡിയംറിക്ടർ  ഓ2�  റിസംർച്ച്കെന്റ്
9.08.2019  തീKയംതീയംകെലാ  ആർ 3/65688/2018/പ.എ2�  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�
ശാKർഷി��  101-30-0030-300  ൽ  നന്നു�  സം.ബ.വ.നമ്പര്  137/10/19-20  (ബൽ
നമ്പര്.114/19-20)  പ്ര�	ര�  (  കെചക്ക�  നമ്പർ  829236  /24-10-2019)  54,400/-  രൂപ
Pനറ്റ് P	വൽ ആൻഡി� ടൂറിസ്റ്റം�-  ന� നൽ�യംട്ടുണ്ട�  .  എന്ന	ൽ കെവ�ച്ച്റികെന	പ്പ്�
ഇൻകേവ	യ്സം�  ബല്ലു�ള്  8	ത്രം8	ണ്�  ലാഭ്യ)8	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.  ആയംതീന	ൽ
വ8	നയം	ത്രം  നQRയം  കേബ	ർഡിങ്�  പ	സം�,  Qക്കറ്റ്�  എന്നവ
ലാഭ്യ)8	ക്കണ്കെ8ന്ന	വശാ)കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ടുള്ളാ  22-ാ	�  നമ്പര്  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�
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നല്�യം  8റുപQയംല്  തുന്ന  കെ�ട്ടുകേമ്പ	ള്  Qക്കറ്റ്�  നഷ്ടംകെപ്പ്ട്ട്തീ	�	�  എന്ന	ണ്�‘ ’

അധാ�	ര�ള് വശാ|K�രച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�.  ഈ 8റുപQ തൃപ്തം�ര8ല്ല.  വ8	നയം	ത്രംയ്ക്കുള്ളാ
യം	ത്രം	ബR ക്കെളയം�  കെചയ്യുന്നതീന�  07.04.2009  തീKയംതീയംകെലാ  31/2009/  ധാന.
സംര്ക്കുലാര് പ്ര�	ര� നര്ബന്ധി8	യു� Qക്കറ്റ്� ഹി	ജിര	ക്കണ്�. ആയംതീന	ല് Qക്കറ്റു�
അനുംബന്ധി  കേരഖ�ളു�  ഹി	ജിര	ക്കുന്നതു  വകെര  54,400/-  രൂപയുകെQ  കെചലാവ�
ഓഡിറ്റ്ൽ  തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.  ഇRര�  അപ	�തീ�ള്  ഭ്യ	വയംല്
ഒഴിവ	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-29-2  വ|)	ര്ത്ഥകേക്ഷ8  ഡിയംറിക്ടറുകെQ  നയം8പര8	യം  ചു8തീലാ�ളു�  പ്രവര്
Rനങ്ങളു�

1) നയം8ന�

�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8�,  കെസംക്ഷന്  37(1)  പ്ര�	ര�  വ|)	ര്ത്ഥ
കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെQ  നയം8ന�  സം�ബന്ധിച്ച്  വ)വസ്ഥാ  ഇപ്ര�	ര8	ണ്�.
The Director of Students Welfare shall be a whole-time Officer of the University“

and  shall  be  appointed  by  the  Executive  Committee  in  accordance  with  the
Statutes .  ” സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്കെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്ക്ക�  അനുംസൃതീ8	യം  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  �മ്മിറ്റ്
നയം8ന�  നQത്തുന്നു.  എന്ന	ല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്ല്  വ|)	ര്ത്ഥ
കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെQ  നയം8ന�  സം�ബന്ധിച്ച്�  വ)വസ്ഥാ�കെള	ന്നു�
�	ണുന്നല്ല. കൂQ	കെതീ കേസംവന കേവതീന വ)വസ്ഥാ�ളു� പര	8ര്ശാക്കകെപ്പ്ടുന്നല്ല. ഇതു
സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓ ഡിറ്റ്� റി�nസംഷിന� (നമ്പര് 17/02-08-2021) ലാഭ്യ)8	ക്കയം
8റുപQയംല്  വ|)	ർത്ഥ  കേക്ഷ8  വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടർ  തീസ്ത�യുകെQ  സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്�
രൂപK�രക്കുന്നതീനുംള്ളാ  നQപQ�ൾ  സംnK�രച്ചു  വര�യം	ണ്�  എന്ന	ണ്�
അറിയംച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�. 

വ|)	ർത്ഥ  കേക്ഷ8  വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടർ  എന്നതീ�  ഒരു  സുപ്രധാ	ന
തീസ്ത�യം	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വ|)	ര്ത്ഥകേക്ഷ8  പ്രവര്Rനങ്ങളുകെQ
പ്രധാ	ന ഉRരവ	| എന്ന നലായംല് ഈ തീസ്ത�യുകെQ നയം8ന�, കേസംവന കേവതീന
വ)വസ്ഥാ�ള് എന്നവ സ്റ്റം	റ്റ്ºട്ട്ല് വ)വസ്ഥാകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	ണ്�. 

2) നയം8പര8	യം ചു8തീലാ�ളു� പ്രവര്Rനങ്ങളു�

�	ര്ഷി�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  നയം8�,  കെസംക്ഷന്  37(1)  പ്ര�	ര�  വ|)	ര്ത്ഥ
കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗ� ഡിയംറിക്ടറുകെQ നയം8പര8	യം ചു8തീലാ�ള് ഇവയം	ണ്�.
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a) To make arrangements for housing of students;

b) To arrange programme of student counselling;

c)  To  arrange  for  the  employment  of  students  in  accordance  with  the  plans
approved by the Vice-Chancellor;

d) To supervise the extra-curricular activities and to look after the general needs
of the students;

e) To assist in the placement of the graduates of the University;

f) To organize and maintain contact with the alumni of the University;

g) to perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

വ|)	ര്ത്ഥ  കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗ�  ഡിയംറിക്ടറുകെQ  പ്രവര്Rനങ്ങളു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
�ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു വര്ഷിങ്ങളകെലാ  (2017-18  മുതീല്  2019-20 വകെര)  വ	ര്ഷി� റികേപ്പ്	ര്
ട്ടു�ള് പരകേശാ	ധാക്കുകേമ്പ	ള് കേ8ല് സൂചപ്പ്ച്ച് നയം8പര8	യം ചു8തീലാ�ളല്  "  To
supervise the extra-curricular activities and to look after the general needs of the
students  ” എന്ന  ഇനRലുള്ളാ  വവധാ  പരപ	Q�ളുകെQ  നQRപ്പ്�,  കേ8ല്കേന	ട്ട്�
എന്നവ  8	ത്രം8	ണ്�  നQRയംരക്കുന്ന  പ്രധാ	ന  പ്രവര്Rനങ്ങള്.  നയം8Rല്
സൂചപ്പ്ച്ച്രക്കുന്ന  സ്റ്റുംഡിന്റ്�  ��ണ്സംലാ�ഗ�  കേപ	ലുള്ളാ  വവധാ  പ്രവര്Rനങ്ങള്
വ|)	ര്ത്ഥ  കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗ�  ഏകെറ്റ്ടുകേക്കണ്ടതീ	യംട്ടുണ്ട�.  കേ�	വഡി	നന്തര
കേലാ	�Rകെലാ  8	റികേപ്പ്	യം  പഠന-ഗകേവഷിണ്  സം	ഹിചര)ങ്ങകെള
അഭ്യമുഖK�രക്കുന്നതീന�  വ|)	ര്ത്ഥ�കെള  സംജ്ജിര	ക്കുന്നതീനും�  അവര്
ക്ക	വശാ)8	യം  സംഹി	യംങ്ങള്  നല്കുന്നതീനും�  വ|)	ര്ത്ഥ  കേക്ഷ8വഭ്യ	ഗRന�
വലാകെയം	രു പങ്കുവഹിക്ക	നുംണ്ട�.  അതീന	യുള്ളാ പദ്ധ്യാതീ�ള് ആവഷ്കരകേക്കണ്ടതു�,
ബജിറ്റ്ലൂകെQ  സം	മ്പR�  അ�ഗK�	ര�  ലാഭ്യ)8	ക്ക  അവ  പ്ര	വര്
R�8	കേക്കണ്ടതു8	ണ്�. 

1-4-29-3  യംഥാ	സം8യം�  നഷ്ടംപരഹി	ര�  നല്�	Rതീ�  മൂലാ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�
അധാ��  കെചലാവ	യം  81,407/-  രൂപ  നകേഷ്ടം	Rരവ	|യംല്  നന്നു�  ഈQ	ക്ക
കേരഖ�ള് സംഹിതീ� വവര� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�

അമ്പലാവയംല്  പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRല്,  �	ഷിnല്
കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യംരുന്ന  ശ്രീK.  ചന്ദ്രന്  കേജി	ലാ  സം8യംR�  8രRല്  നന്ന�  വKണ്�
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ഗുരുതീര8	യം  പരുകേക്കല്ക്കു�യു�  12-10-2008  ന�  8രണ്കെപ്പ്ടു�യു�  കെചയ്തിരുന്നു.
Qയം	കെന്റ്  ഭ്യ	ര)  ശ്രീK8തീ  കെ�.Q.  അജിതീകു8	രക്ക�  കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  നമ്പര്  ജിഎ/എ2�3/32061/08(4-11-09),  അമ്പലാവയംല്
പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�  ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്രRകെന്റ്,  നമ്പര്.സം.1205/09  /10-11-09
എന്നK ഉRരവും�ള് പ്ര�	ര�  10-11-2009  മുതീല് �	ഷിnല് കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യു�,  സം
2053/89/18-10-2011  നമ്പര്  ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  18-10-2011  മുതീല്  സ്ഥാര�
കെതീ	ഴിലാ	ളയം	യു�  നയം8ന�  നല്�യംട്ടുള്ളാതീ	ണ്�.  8രണ്കെപ്പ്ട്ട്  �	ഷിnല്
കെതീ	ഴിലാ	ള ചന്ദ്രകെന്റ് ഭ്യ	ര) കെ�.Q.  അജിതീകു8	ര,  8�ള് സു�ന) ചന്ദ്രന്,  8�ന്
നവKന്ചന്ദ്രന്  എന്നവര്  അകേസ്സ	സംകേയംറ്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്  (പ്ര	കേ|ശാ�  �	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്  കേ�ന്ദ്ര�,  അമ്പലാവയംല്),  കൈവസ്ച	ന്സംലാര്  (കേ�രള  �	ര്ഷി�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ)  എന്നവകെര  �ക്ഷ  കേചര്ത്തുകെ�	ണ്ട�  കേ�	ഴികേക്ക	Q�
ഇന്ഡിസ്ട്രായംല്  Pബºണ്ല്  ആന്റ്�  എ�കേ³	യംKസം�  കേ�	മ്പന്കേസംഷിന്  കേ�	Qതീ
മുന്പ	കെ�  15-10-2011  ന�  ECC  642/2014  (പഴിയം  ന�.W.C  2/13)  നമ്പറി	യം
നഷ്ടംപരഹി	ര� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്� കേ�സം� 2യംല് കെചയ്തിരുന്നു.  തുQര്ന്ന�  17-11-2017  ന�
കേ�	ഴികേക്ക	Q�  എ�കേ³	യംKസം�  കേ�	മ്പന്കേസംഷിന്  �മ്മിKഷിണ്ര്  പുറികെപ്പ്ടുവച്ച്
വധായംല് പകേരതീന	യം ശ്രീK.ചന്ദ്രന� തീ	കെഴി പട്ട്�യംല് �	ണ്ച്ച്രക്കുന്ന പ്ര�	ര�
3,45,040/-  രൂപയു�,  അപ�Q�  സം�ഭ്യവച്ച്  23-09-2008  മുതീല്  പണ്�
നകേക്ഷപക്കുന്നതുവകെര  അതീകെന്റ്  12%  സം	ധാ	രണ്  പലാശാകേയം	ടു  കൂQയം  തു�യു�
സം�സ്ക്ക	ര ചQങ്ങു�ള്ക്ക� 2,500/- രൂപയു� വധാ തീKയംതീ മുതീല് 30 |വസംRന��
നല്�ണ്കെ8ന്നു�  അല്ല	R  പക്ഷ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാകെക്കതീകെര  റിവന¨  റിക്കവറി
നQപQ�ള് സംnK�രക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു� ഉRരവ	യംട്ടുണ്ട�.

ഉRരവ� തീKയംതീയം	യം 17-11-17 ന� നല്കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു� 3,45,040 
പലാശാ 12% (9 വര്ഷി� 1 8	സം� 26 |വസം�) 3,79,084 

സം�സ്ക്ക	ര ചQങ്ങന� 2,500
17-11-17 ന� നഷ്ടംപരഹി	ര8	യം നല്കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു� 7,26,624 

എന്ന	ല്  ഈ  വധാകെക്കതീകെര  അപ്പ്Kല്  നല്കുന്നതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
നയംകേ8	പകേ|ശാ�  ലാഭ്യ)8	ക്കുന്നതീല്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  ഭ്യ	ഗത്തു  നന്ന�
�	ലാതീ	8സം� വരു�യു� തു� അQവ	ക്ക	തീരക്കു�യു� കെചയ്തു. പന്നKQ� കേ�	ഴികേക്ക	Q�
എ�കേ³	യംKസം�  കേ�	മ്പന്കേസംഷിന്  കേ�	QതീയുകെQ  22-10-2019  കെലാ  �	രണ്�
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�	ണ്ക്കല് കേന	ട്ട്Kസം� പ്ര�	ര� വധാ പ്ര�	രമുള്ളാ തു� 7 |വസംRന�� കേ�	Qതീ
മുന്പ	കെ�  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�  കെചയ്യാണ്കെ8ന്നു�  അല്ല	R  പക്ഷ�  റിവന¨  റിക്കവറി
നQപQ�ള്  സംnK�രക്കുന്നതീ	കെണ്ന്നു�  അറിയംച്ചു.  തു�  അQവ	ക്കയംതീകെന്റ്
സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്� ഹി	ജിര	ക്കയം	ല് 8	ത്രംകേ8 ബഹു.കൈഹികേക്ക	Qതീ മുന്പ	കെ� അപ്പ്Kല്
സം8ര്പ്പ്ക്കുവ	ന്  �ഴിയു�യുള്ളു  എന്ന�  നയംകേ8	പകേ|ശാ�  ലാഭ്യച്ച്തീകെന  തുQര്ന്ന�
8,08,031/- രൂപ  4-11-2019  ന�  കേ�	ഴികേക്ക	Q�  എ�കേ³	യംKസം�  കേ�	മ്പന്കേസംഷിന്
�മ്മിKഷിണ്റുകെQ കേപരല് ഡി8	ന്റ്� C	ഫ്റ്റ്� ആയം നല്�യംട്ടുണ്ട�. വധാ പ്ര�	രമുള്ളാ
നഷ്ടംപരഹി	ര�  യംഥാ	സം8യം�  നല്�	Rതു  മൂലാ�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� 81,407/-
രൂപയുകെQ  (8,08,031-7,26,624) നഷ്ടം�  ഉണ്ട	യംതീ	യം  �	ണുന്നു.  ഈ  വഷിയം�
പഠക്കുവ	ൻ  ഒരു  എൻ�nയംറി  ഓ2Kസംകെറി  നയം8ച്ച്ട്ടുകെണ്ടന്നു�  എൻ�nയംറി
ഓ2KസംറുകെQ  റികേപ്പ്	ർട്ട്�  ലാഭ്യക്കുന്ന  മുറിക്ക�  തുQർ  നQപQ�ൾ
കൈ�കെക്ക	ള്ളുന്നതീ	കെണ്ന്നു�  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (നമ്പര്  11/30-7-21)
8റുപQയം	യം  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  അധാ�8	യം  നല്കേ�ണ്ട  വന്ന  തു�
നകേഷ്ടം	Rരവ	|യംല് നന്നു� ഈQ	ക്ക കേരഖ�ള് സംഹിതീ� വവര� ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-29-4  കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്നRലുള്ളാ കെചലാവും�ള്ക്ക	യം  കേന	ണ്പ്ള	നല്
നന്നു� തു� കെചലാവഴിച്ചു. 98,623/ രൂപയുകെQ കെചലാവ� തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

കെചലാവ� ശാKര്ഷി�� - 40015 

കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്നRല്  കേ8ല്  ശാKര്ഷി�Rല്  നന്നു�  സം.ബ.വ
നമ്പ ര് 91-4 /2019, 105 -4/2019, 19-5 /2019 എന്നവ പ്ര�	ര� 98,623/- രൂപ 2019 -20
വര്ഷിRല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  2019-20  വര്ഷിRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്നRല്  തു�കെയം	ന്നു�തീകെന്ന
ലാഭ്യ)8	യംട്ട്ല്ല.  കെഡിവലാപ്കെ8ന്റ്�  ഗ്രി	ന്റ്�  ലാഭ്യ)8	കുന്ന  മുറിയ്ക്ക്�  റിKകൂപ്പ്�
കെചയ്യാ	വുംന്നതീ	കെണ്ന്നുള്ളാ കൈവസ്ച	ന്സംലാറുകെQ നര്കേ×ശാപ്ര�	ര� കേന	ണ്പ്ള	ന്
2ണ്ടല്നന്ന	ണ്�  കേ8ല്കെചലാവും�ള്  നQRയംട്ടുള്ളാകെതീന്ന�  �	ണുന്നു.  ഈ
സം	ഹിചര)Rല്,  കേന	ണ്പ്ള	ന് 2ണ്ടല്നന്ന� കേ8ല് തു� വ�8	റ്റ് കെചലാവഴിച്ച്
നQപQക്ക�  വശാ|K�രണ്വും�  സം	ധൂ�രണ്വും�  ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
കൂQ	കെതീ  പുതീയംതീ	യം  റിക്രൂട്ട്�  കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്  അസംസ്റ്റംന്റ്�  കെപ്ര	2സംര്8	ര്ക്ക�
ഓറിയംകേന്റ്ഷിന്  (29-4-19 ന�)  നല്കുന്നതീകെന്റ്  ഭ്യ	ഗ8	യം  51,500/-  രൂപ,  സം  ബ
നമ്പര്.1056 /19-20 പ്ര�	ര� ക്ര8K�രച്ച്ട്ടുണ്ട�. ആയംതീല് ക്ര8 നമ്പര് 4, 6 എന്നവ
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പ്ര�	ര� യം	ത്രം	ബR അനുംവ|ച്ച്തീന� കേരഖ�ള് ഹി	ജിര	ക്കയംട്ട്ല്ല. ക്ര8 നമ്പര് 4
പ്ര�	ര� കെപ്ര	2സംര് കേഡി	.കെഷിഹ്ഷി	യംക്ക�,  ബ	�ഗ്ളൂരല് നന്ന� കെ�	ച്ച്യംകേലാക്കു�
തീരച്ചു� യം	ത്രം കെചയ്തിതീന� ഫ്കൈളറ്റ്� Qക്കറ്റ്� ഹി	ജിര	ക്ക	കെതീയം	ണ്�  10,443/-  രൂപ
അനുംവ|ച്ച്ട്ടുളളതീ�.  കൂQ	കെതീ ക്ര8 നമ്പ ര്  6  പ്ര�	ര� കെപ്ര	2സംര് കേഡി	.  രവKന്ദ്രന്
എ�  ന�  3,000/-രൂപ  Q	ക്സ്  ച	ര്ജ്ജി�  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുള്ളാതീ�  Pപ്ഷിKറ്റ്കെന്റ്
അഭ്യ	വRലാ	ണ്�.  ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  കേരഖ�ള്  പരകേശാ	ധാനക്ക	യം
ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �	രണ്ങ്ങള	ല്  98,623/  രൂപയുകെQ  കെചലാവ�  ഓഡിറ്റ്ല്
തീQസ്സകെപ്പ്ടുത്തുന്നു.

1-4-29-5 പരസം)കെചലാവും�ള്

കേ�രള �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ പത്രം പരസം)ങ്ങള് നല്കുന്നതീ� പരസം)
ഏജിന്സം  വഴിയം	ണ്�.  പരസം)  ഏജിന്സംകെയം  കെതീരകെഞ്ഞടുക്ക	ന	യം  �nകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ക്കു�യു� പരസം)Rന� എറ്റ്വും� കൂടുതീല് ഡിസ്ക�ണ്ട� നല്കുന്നവര്ക്ക� �ര	ര്
നല്കു�യു8	ണ്�  കെചയ്യുന്നതീ�.  2018-19  വര്ഷികേRക്കുള്ളാ  പരസം)
വതീരണ്	വ�	ശാRന�  പ  ആര്  ഒ/106/2018/  12-02-2018  പ്ര�	ര�  �nകേട്ട്ഷിന്
ക്ഷണ്ക്കു�യു� എറ്റ്വും� കൂടുതീല് ഡിസ്ക�ണ്ട� വ	ഗ്ദാ	ന� കെചയ്തി തൃശ്ശൂര് കേQ	�യം	സം�
അഡിnര്കൈQസം�ഗ�  എജിന്സംകെയം  ഇതീന	യം  കെതീരകെഞ്ഞടുക്കു�യു�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  566ാ	8തീ�  ഭ്യരണ്സം8തീ  ഇതീ�  അ�ഗK�രക്കു�യു� കെചയ്തു.
എന്ന	ല്  പരസം)ങ്ങളല്  എല്ല	�  തീകെന്ന  സംര്ക്ക	ര്  അ�ഗK�രച്ച്  നരക്കല്
അധാ�രച്ച്	ണ്� എജിന്സം തു� ഈQ	ക്കയംരക്കുന്നതീ�. 

കേ�രള ഇന്2ര്കേ8ഷിന് & പബ്ളക്ക� റികേലാഷിന് (ഡി) വകുപ്പ്� ഉRരവ� നമ്പര്
ജി.ഒ(ആര്.Q).288/14/ഐ&പ.ആര്.ഡി/Q.വ.എ�/10-09-2014,  ഉRരവ�  നമ്പര്
ജി.ഒ(പ)  17/15/ഐ&പ.ആര്.ഡി/Q.വ.എ�/08-12-2015  എന്നK  ഉRരവും�ള്
പ്ര�	ര� സംര്ക്ക	ര് വകുപ്പു�ള്ക്കു�,  എല്ല	 സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്കു�,  സംnയം�ഭ്യരണ്
സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്കു8	യം പത്രംപരസം)� നല്കുന്നതീന� അതീതീ� പത്രംങ്ങളുകെQ �	റ്റ്ഗറി
അനുംസംരച്ച്�  നരക്ക� നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കേ8ല് സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� പത്രംപരസം)ങ്ങള്
ക്ക�  ഈ  നരക്കു�ള	ണ്�  ബ	ധാ��.  കൂQ	കെതീ കുറിഞ്ഞതീ�  15%  ഡിസ്ക�കെണ്ടങ്കിലു�
പത്രംങ്ങള് നല്കേ�ണ്ടതുമുണ്ട�. എന്ന	ല് ഈ നരക്കു�ളലാല്ല �ര	റു�	രന് പരസം)
ച	ര്ജ്ജി� ഈQ	ക്കയംട്ടുളളതീ�.
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2019-20  വര്ഷിRല്,  പരസം)� നല്�യം ഇനRല് കേQ	8യം	സം� അഡിnര്
കൈQസം�ഗ� എജിന്സംക്ക� 23% ഡിസ്ക�ണ്ട� കുറിച്ച്� 4,10,026/-രൂപ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നല്�യംട്ടുണ്ട�.  കേ8ല്  ഉRരവുംപ്ര�	രമുള്ളാ  നരക്കലാ	ണ്�  പരസം)�
നല്�യംരുന്നകെതീങ്കില് ഇത്രംയു� പരസം)ങ്ങള്ക്ക� 1,02,003/- രൂപ 8	ത്രംകേ8 (പട്ട്� -
2) ആവശാ)8	യംരുന്നുള്ളു. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

പട്ട്�-1
8	തൃഭൂ8

ക്ര8
നമ്പര്

ബല് നമ്പര്/
കെചക്ക� ന�./

തീKയംതീ
പരസം)� - വലുപ്പ്� നല്�യം

നരക്ക�
ബല് തു�

സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�
പ്ര�	ര�

തു�

1
0001/10-

2019/196843/
1-10-2019

8 കെസം.8x3.9 കെസം.8
1900/

ച.കെസം.8 59,280 /-
718.56/

ച.കെസം.8 22,419/-

2
18-

19/3328/31.1.1
9

6 കെസം.8x3.9 കെസം.8
1900/

ച.കെസം.8 44,460/-
718.56/

ച.കെസം.8 16,814/-

3
19-

20/1371/31.8.1
9

5 കെസം.8x3.9 കെസം.8
2000/

ച.കെസം.8 39,000/-
718.56/

ച.കെസം.8 14,012/-

ആകെ� 142,740/- 53,245/-

23% കുറിവ�
�ഴിച്ച്�

109,910/- 40,999/-

നല്�യം
തു�

113,072/-
(5%ജിഎ
സ്ടി ഉള്
കെപ്പ്കെQ)

നല്
കേ�ണ്ടതു

�

43,049/-
(5% ജി

എസം� Q
ഉള്കെപ്പ്കെQ)

വ)തീ)	സം� 70,023/-

8ലായം	ള 8കേന	ര8
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ക്ര8
നമ്പര് ബല് നമ്പര് പരസം)� - വലുപ്പ്� നല്�യം

നരക്ക�
ബല്
തു�

സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�

1
18-
19/3891/14.3.
19

8
കെസം.8x3.9 കെസം.8

2600/
ച.കെസം.8 79,040/- 1078/ച.കെസം.8 33,634/-

ആകെ� 79,040/- 33,634/-

23%കുറിവ� �ഴിച്ച്� 60,861/- 25,898/-

നല്�യം
തു�

63,904/-
(5%ജി
എസ്ടി
ഉള്
കെപ്പ്കെQ)

നല്
കേ�ണ്ടതു�

27,193/-
(5%
ജിഎസം�
Q  ഉള്
കെപ്പ്കെQ)

വ)തീ)	സം� 36,711/-

ഹിന്ദു

ക്ര8
നമ്പര്

ബല്
നമ്പര് പരസം)� - വലുപ്പ്� നല്�യം

നരക്ക�
ബല്
തു�

സംര്ക്ക	ര്
ഉRരവ�
പ്ര�	ര�
നരക്ക�

തു�

1
18-

19/3327/31.1
.19

6 കെസം.8x3.5 കെസം.8 4850/
ച.കെസം.8 101,850/- 644/ച.കെസം.8 13,524/-

2
19-

20/1372/31.
8.19

5 കെസം.8x8 കെസം.8 4660/
ച.കെസം.8

186,400/
- 644/ച.കെസം.8 25,760/-

ആകെ� 288,250
/- 39,284/-

23% കുറിവ�
23%
കുറിവ�
�ഴിച്ച്� 

221,952/
- 30,249/-

നല്�യം
തു�

233,050
/-

(5%ജി

നല്
കേ�ണ്ടതു�

31,761/-
(5%ജിഎ

സം� Q ഉള്
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എസ്ടി
ഉള്

കെപ്പ്കെQ)
കെപ്പ്കെQ)

വ)തീ)	സം� 201,289/-

പട്ട്�-2

ക്ര8
നമ്പര് പത്രം�

പത്രം പരസം)Rന�
നല്�യംരക്കുന്ന

തു�(23%
ഡിസ്ക�ണ്ട� കുറിച്ച്�)

സംര്ക്ക	രകെന്റ്
അ�ഗKകൃതീ

നരക്കുപ്ര�	ര� നല്
കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു�

വ)തീ)	സം�

1 8	തൃഭൂ8 113,072/- 43,049/- 70,023/-

2
8ലായം	ള
8കേന	ര8 63,904/- 27,193/- 36,711/-

3 ഹിന്ദു 233,050/- 31,761/- 201,289/-

ആകെ� 410,026/- 102,003/- 308,023/-

കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  �ണ്ക്കു�ള്  പ്ര�	ര�  3,08,023/-രൂപ  ഈ  ഇനRല്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാക്ക�  നഷ്ടം�  സം�ഭ്യവച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്�  2017-18,  2018-19
വര്ഷിങ്ങളകെലാ ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്ലു�  പര	8ര്ശാമുണ്ട�.  പ്രതീവര്ഷി� ഇRരRല്
സം�ഭ്യവക്കുന്ന നഷ്ടംങ്ങള് പരഹിരക്ക	ന	വശാ)8	യം നQപQ�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
സംnK�രകേക്കണ്ടതു�,  അതീതീ�  പത്രംങ്ങളുകെQ  �	റ്റ്ഗറി  അനുംസംരച്ച്�  സംര്ക്ക	ര്
അ�ഗK�രച്ച് നരക്കല്തീകെന്ന പത്രംപരസം)� നല്�	ന് ശ്രീദ്ധ്യാകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

1-4-29-6 Pയംല്സം�- 2Kസം� സംnK�രക്കുന്നതീകെലാ അപ	�തീ�ള്

വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങളുകെQ  അകേപക്ഷ�ള്  പ്ര�	ര�  ഒരു  നശ്ചതീ  2Kസം�
ഈQ	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  അവരുകെQ  ഉല്പന്നങ്ങളുകെQ  Pയംല്സം�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
നQR	റുണ്ട�.  ഇRരRല്  Pയംല്സംന	യം  വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള്
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  നല്കുന്ന  തു��ള്  ��പ �കേP	ളറുകെQ  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�   
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കേനരട്ടു�,  ചലാ  തു��ള്  കെഹിഡി�  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കെലാ  (101)  കൈപ്ര�  അക്ക�ണ്ടലു�
സംnK�രക്കുന്നുണ്ട�.  ഓണ്കൈലാന് തു��ള് ��പ �കേP	ളറുകെQ  അക്ക�ണ്ടല് കേനരട്ട്�
സംnK�രക്കുന്നു.  കെചക്ക�,  ഡി.  ഡി  എന്നവ  പ്ര�	ര�  ലാഭ്യക്കുന്ന  തു��ള്  കേ8ല്
സൂചപ്പ്ച്ച്  രണ്ട�  അക്ക�ണ്ടലു�  സംnK�രക്കുന്നുണ്ട�.  കെഹിഡി�  �n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്കെലാ  (101)
കൈപ്ര� അക്ക�ണ്ടല് അക്ക�ണ്ട� കെചയ്തിരക്കുന്ന തു��ളല്  ജി.എസം�.Q �ഴിച്ചുള്ളാ
തു� പന്നKQ� ��പ �കേP	ളറുകെQ അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� P	ന്സ്ഫര് കെചയ്യുന്നു. 

ഓഡിറ്റ്� നKരക്ഷണ്ങ്ങള്

8കെറ്റ്ല്ല	  കെപ്ര	ജിക്ടു�കെളകേപ്പ്	കെലാRകെന്ന  ഡിയംറിക്ടര്  ഓ2�  റിസംര്ച്ച്കെന്റ്
ഭ്യരണ്പര8	യം  അനും8തീയു�  ��പ് കേP	ളറുകെQ  സം	മ്പR�  അനും8തീയു�
ലാഭ്യ)8	ക്കകെക്ക	ണ്ട	ണ്�  ഇRര�  Pയംല്സം�  നQത്തുന്നതീ�.  ഇRര�  കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്
കെചയ്യാ	ന് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� ലാഭ്യക്കുന്ന ഗ്രി	ന്റു�ള് ��പ് കേP	ളറുകെQ അക്ക�ണ്ടല്
കേനരട്ട്�  സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കേ8ല്  സൂചപ്പ്ച്ച്  രKതീയംല്  രണ്ട�  തീരRല്
അക്ക�ണ്ട�  കെചയ്യാകെപ്പ്ടുന്നതുകെ�	ണ്ട�  �ണ്ക്കു�ളല്  വരവ�  ഇരട്ട്യം	യം
കേരഖകെപ്പ്ടുത്തുന്നതീ�  കേപ	ലുള്ളാ  അപ	�തീ�ള്ക്ക�  സം	ധാ)തീകേയംകെറിയം	ണ്�.  കൂQ	കെതീ
Pയംല്സു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടുള്ളാ  തുQര്നQപQ�ള്  കൈവകുന്നതീനും�  ഇതു
�	രണ്8	വും�.  ആയംതീന	ല്  ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വരവ�  സംnK�രക്കുന്നതീന�
ഏ�Kകൃതീ രKതീ അവലാ�ബകേക്കണ്ടതീ	ണ്� .

1-4-30  ഇകേന്റ്ര്ണ്ല് ഓഡിറ്റ്� സംര്ക്കള്, കെവള്ളാ	യംണ്

1-4-30-1   2016  യു.ജി.സം  ശാമ്പള പരഷ്കരണ്�  -  അഡിn	ന്സം�  ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള്
അനുംവ|ച്ച്തീ� തീരകെ� ഈQ	ക്കയംട്ട്ല്ല

2016  യു.ജി.സം ശാമ്പള പരഷ്കരണ്വും8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  23.01.2021  കെലാ ജി.ഒ
(പ)ന�.3/2021/എച്ച്�.ഇ.ഡി.എന്  ഉRരവല്,  പ.എച്ച്�.ഡി  കേയം	ഗ)തീയ്ക്കുളള
അഡിn	ന്സം�  ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള്  17.07.2018  വകെര  അനുംവ|നKയം8	യംതീ�
പ്രKറികെകെവസ്ഡി� നരക്കലാ	കെണ്ന്ന� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് ചുവകെQ പറിയുന്ന
അധാ)	പ�ര്ക്ക�  2016  യു.ജി.സം  ശാമ്പള  പരഷ്കരണ്�  നQപ്പ്	ക്കയംകേശാഷി�
റികെകെവസ്ഡി� നരക്കല് മൂന്ന� അഡിn	ന്സം� ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള് അനുംവ|ച്ച്ട്ടുണ്ട�.
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ക്ര8
നമ്പര് കേപര�

പ.എച്ച്�.ഡി
അഡിn	ന്
സം� ഇന്
ക്രകെ8ന്റ്�
തീKയംതീ

അക്ക	ഡി
8��

കെലാവല്

അഡിn	ന്
സം� ഇന്
ക്രകെ8ന്റു
�ള്ക്ക�
മുന്പുളള
കേപകെ8P

ക്സ്�
കെസംല്

അനുംവ|ച്ച്
അഡിn	ന്
സം� ഇന്

ക്രകെ8ന്റു�
ളുകെQ

എണ്ണ�

അഡിn	ന്സം�
ഇന്

ക്രകെ8ന്റു�ള്ക്ക�
കേശാഷിമുളള
കേപകെ8Pക്സ്�

കെസംല്

1

കേഡി	.നവKന്
ലാകേന	,

അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

24.07.2017 10 64900 3 70900

2

കേഡി	.ഷി	രു
എസം�.ആര്,
അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

17.12.2016 11 82300 3 89900

3

കേഡി	.കേരണു�
കു8	ര.കെജി,

അകേസം	സംകേയംറ്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

11.08.2017 13 എ 176500 3 192900

4
കേഡി	.8Kര എ.വ,

അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

18.04.2017 10 64900 3 70900

5
കേഡി	.റി2Kക്കര്

.എ� അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

12.01.2017 11 68900 3 75300

6
കേഡി	. ഷിKജി കെ�

ര	ജി�, അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

23.07.2016 10 64900 3 70900

7

കേഡി	. ബന്ദു .കെജി
എസം�,

അസംസ്റ്റംന്റ്�
കെപ്ര	2സംര്

19.11.2016 10 64900 3 70900

ഇതീ� സം�ബന്ധിച്ച്� നല്�യം ഓഡിറ്റ്�  ഒബ്ജക്ഷനുംളള  (നമ്പര്.1/  06.01.2021)
06.01.2021 കെലാ 8റുപQയംല്, 06.11.2020 കെലാ ജി.ഒ. (പ) ന�.39 /2020 / എച്ച്� ഇ ഡി
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എന്-കെലാ  �	ര2കേക്കഷിന്  നമ്പര്.1  പ്ര�	ര8	ണ്�  ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള്
അനുംവ|ച്ച്കെതീന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല്  ഈ  ഉRരവല്  റികൈവസ്ഡി�
നരക്കല് അഡിn	ന്സം� ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള് അനുംവ|ക്ക	കെ8ന്ന� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.
തുQര്ന്നുളള  23.01.2021  കെലാ  ജി.ഒ.  (പ)  ന�.3/  2021  /എച്ച്�  ഇ  ഡി  എന്  -  ല്
അഡിn	ന്സം�  ഇന്ക്രകെ8ന്റു�ള്  പ്രKറികൈവസ്ഡി�  നരക്കല്  8	ത്രം8	ണ്�
അനുംവ|ക്ക	വുംന്നതീ�  എന്ന�  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  ആയംതീന	ല്  കേ8ല്പ്പ്റിഞ്ഞ
അധാ)	പ�ര്ക്ക�  അധാ�8	യം  അനുംവ|ച്ച്ട്ടുളള  ശാമ്പള�  തീരകെ�  ഈQ	ക്ക,
പുതുക്കയം  ശാമ്പള  സ്ലിപ്പു�ള്  പുറികെപ്പ്ടുവക്കുവ	നുംളള  അQയംന്തര  നQപQ�ള്
സംnK�രകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-431   �	ര്ഷി� എഞ്ചിനയംറി�ഗ� വഭ്യ	ഗ�, കെവളള	നക്കര

1-4-31-1  8ന  കൈറിസം� 8ല് യൂണ്റ്റ്�  -  യംന്ത്രങ്ങള്ക്ക� ന	ളതുവകെരയു�  കൈവ|¨തീ
�ണ്ക്ഷന് നല്� പ്രവര്Rനസംജ്ജി8	ക്കയംട്ട്ല്ല

�	ര്ഷി� കേ8ഖലായംല് നവസം�രഭ്യ�രുകെQ ആശായംങ്ങകെള സം	കേങ്കിതീ�8	യം
പരകേപ	ഷിപ്പ്ച്ച്�  വപുലാ8	യം സം�ര�ഭ്യങ്ങള	ക്ക  വ�സംപ്പ്കെച്ച്ടുക്കു�കെയംന്ന ലാക്ഷ)�
മുന്നര്R  2019-20  ല്  ആര�ഭ്യച്ച്  പദ്ധ്യാതീയം	ണ്�  ആര്.കെ�.വ.കൈവ.  അഗ്രി
ബസംനസ്സ� ഇന്�¨കേബറ്റ്ര് . ഇതീകെന്റ് അQസ്ഥാ	നRല് കെചറു�Q കൂട്ട്	യ്മ�ളുകെQ,
പ്രകേതീ)�ച്ചു�  കുടു�ബശ്രീK  കേപ	ലുള്ളാ  സ്ത്രKകൂട്ട്	യ്മ�ളുകെQ,  വ�സംന�  മുന്നര്R  സ്ത്രK
സം�ഹൃ|പര8	യം  രKതീയംലുള്ളാ  ഒരു  8ന  കൈറിസം�  8ല്  യൂണ്റ്റ്�  ഇവകെQ
തീയ്യാ	റി	ക്കയംട്ടുണ്ട�. എന്ന	ല് യൂണ്റ്റ്� വ	ങ്ങ ഒരു വര്ഷി� �ഴിഞ്ഞട്ടു� യംന്ത്രങ്ങള്
ക്ക� കൈവ|¨തീ �ണ്ക്ഷന് നല്� ആയംതീ� പ്രവര്Rനസംജ്ജി8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

8ന റിബ്ബര് കെഷില്ലര്, കൈറിസം� കേപ	ളഷിര്, പ	ഡി കെസംപ്പ്കേറിറ്റ്ര് & എലാകേവറ്റ്ര്
എന്നK  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  ഉള്കെപ്പ്ട്ട്തീ	ണ്�  8ന  കൈറിസം�  8ല്  യൂണ്റ്റ്�.  ഇതു
വ	ങ്ങുന്നതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  അഗ്രി.എഞ്ചി./04-19/21-10-19  പ്ര�	ര�  കെQന്ഡിര്
ക്ഷണ്ക്കു�യു� കുറിഞ്ഞ തു� കേ�	ട്ടു കെചയ്തി കെവല്ലൂരകെലാ അവര കെസം	ലൂഷിന് എന്ന
സ്ഥാ	പനRന�  കെQന്ഡിര് നല്കുു�യു� കെചയ്തു. 03-03-2020  ന�  8ന  കൈറിസം� 8ല്
യൂണ്റ്റ്� സ്ഥാ	പനRല് ലാഭ്യ)8	യംട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് കൈവ|¨തീ �ണ്ക്ഷന് നല്�
യംന്ത്രങ്ങള്  പ്രവര്Rനസംജ്ജി8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  കൂQ	കെതീ  തു�  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
സ്ഥാ	പനRന� കൈ�8	റിയംട്ടു8ല്ല.
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ബല് നമ്പര്/ കെചക്ക� നമ്പര് തു�

0120/03-202/658525/31-03-2020 4,62,100/-

ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (1/25-02-2021)
ലാഭ്യ)8	ക്കയം 8റുപQയംല് നലാവലുള്ളാ കൈവ|¨തീസം�വധാ	നRല് 8ന  കൈറിസം�
8ല് കേപ	കെലാ ഉയംര്ന്ന കേലാ	ഡുവരുന്ന യംന്ത്ര� പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുവ	ന് സം	ദ്ധ്യാ)8കെല്ലന്നു�
അതീന	യം  ഒരു P	ന്കേസ്ഫ	ര്8ര് ആവശാ)8	കെണ്ന്നു�,  പ.എ� എ2�.എ�.ഇ എന്ന
8കെറ്റ്	രു കെപ്ര	ജിക്ടല് 400 KW ക്ഷ8തീയുള്ളാ P	ന്കേസ്ഫ	ര്8ര് സ്ഥാ	പക്കുന്നതീന� തു�
വ�യംരുRയംട്ടുകെണ്ടന്നു�  ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  നQപQ�ള്  എത്രംയു�  കേവഗ�
പൂര്Rയം	ക്കുകെ8ന്നു� അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.

കൈറിസം� 8ല് യൂണ്റ്റ്�
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ഇതു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട് അപ	�തീ�ള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

1) ഈ ഉപ�രണ്Rന� ഒരു വര്ഷികെR വ	റിന്റ് സ്ഥാ	പന� ഉറിപ്പു നല്�യംട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല്,  വ	റിന്റ്  �	ലാ	വധാ  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  യൂണ്റ്റ്�  ഇന്സ്റ്റം	ള്  കെചയ്യാ	ന്
സം	ധാക്ക	Rതീ�  ഗ�രവകേ8റിയം  വഷിയം8	ണ്�.  വ	റിന്റ്  �	ലാ	വധാ  �ഴിഞ്ഞ�
ഇന്സ്റ്റം	ള്  കെചയ്യുകേമ്പ	ള്  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  യംഥാ	വധാ  പ്രവര്Rക്ക	Rപക്ഷ�
സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  ഭ്യ	ഗത്തു  നന്നു�  പരഗണ്ന  ലാഭ്യക്കുകേ8	കെയംന്ന�  വ)ക്ത8ല്ല.
സ്ഥാ	പനRന�  തു�  കൈ�8	റിയംട്ട്ല്ല  എന്ന  ഉറിപ്പു8	ത്രംകേ8  നലാനല്ക്കുന്നുള്ളു.
എന്ന	ല്  ഉപ�രണ്�  കൈ�8	റിയംട്ട്�  ഒരു  വര്ഷി8	യംട്ടു�  തു�  കൈ�8	റി	Rതീ�
പര	തീക്കു� നയം8പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു� �	രണ്8	�	വുംന്നതീ	ണ്�.

2)  ഇRരRലുള്ളാ  ഉപ�രണ്ങ്ങള്  വ	ങ്ങുകേമ്പ	ള്  അതീ�
പ്രവര്Rപ്പ്ക്കുന്നതീനുംള്ളാ  അQസ്ഥാ	ന  സം��ര)ങ്ങള്  സ്ഥാ	പനRല്
ലാഭ്യ)8	കെണ്ന്ന� ഉറിപ്പുവരുകേRണ്ടതീ	ണ്�.

3)  8ന  കൈറിസം�  8ല്  യൂണ്റ്റ്�  പ്രവര്Rനക്ഷ88	ക്ക	Rതീന	ല്  പദ്ധ്യാതീയുകെQ
ലാക്ഷ)� സം8യംബന്ധിതീ8	യം കൈ�വരക്കുവ	ന് സം	ധാച്ച്ട്ട്ല്ല.

1-4-31-2  ആര്.കെ�.വ.കൈവ.അഗ്രി  ബസംനസം�  ഇന്കുകേബറ്റ്ര്  -  സുസ്ഥാര
നലാനല്പ്പ്� ഉറിപ്പ്� വരുകേRണ്ടതീ	ണ്�

സം�ര�ഭ്യ�തീnവ�സംന� മുന്നര്R കേ�ന്ദ്ര�	ര്ഷി�കേക്ഷ88ന്ത്ര	ലായംRകെന്റ്
കേ8ല്കേന	ട്ട്Rല്  ആവഷ്കരച്ച്  പദ്ധ്യാതീയം	ണ്�  ആര്‘ .കെ�.വ.കൈവ   – RAFTAR-
അഗ്രി ബസംനസം� ഇന്കുകേബറ്റ്ര്’. �	ര്ഷി�	Qസ്ഥാ	നRലുള്ളാ വ)വസം	യംങ്ങകെള
ഉന്ന8നRകേലാക്ക� നയംക്കു�, �	ര്ഷി� ര�ഗകേRക്ക� �Qന്നുവര	ന് ആഗ്രിഹിക്കുന്ന
സം�ര�ഭ്യ�ര്ക്ക�  ആവശാ)8	യം  സംഹി	യംങ്ങള്  കെചയ്തുകെ�	ടുക്കു�,  �	ര്ഷി�
കേ8ഖലായംകെലാ  സം	കേങ്കിതീ�കേനട്ട്ങ്ങകെള  വ	ണ്ജി)വല്ക്കരച്ച്�  സം�ര�ഭ്യ8	ക്ക
8	റ്റ്കെയംടുക്കുന്നതീലൂകെQ �	ര്ഷി�സം	മ്പR�വ)വസ്ഥാകെയം ശാക്ത8	ക്കു� എന്നവ
ഈ പദ്ധ്യാതീയുകെQ ലാക്ഷ)ങ്ങള	ണ്�.

ഈ  കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്  പ്രവര്Rനവും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  2019-20  സം	മ്പR�
വര്ഷിRല് അQസ്ഥാ	നസം��ര)വ�സംനങ്ങള്ക്ക� 8	ത്രം8	യം ഒരു കേ�	Q രൂപ
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കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�. 

ഇന� തു�(രൂപ)

സംവല് വര്ക്ക� (910) 50,00,000

ഉപ�രണ്ങ്ങള്/ യംന്ത്രങ്ങള് (420) 50,00,000

വ	ങ്ങയം ഉപ�രണ്ങ്ങളുകെQ / യംന്ത്രങ്ങളുകെQ പട്ട്�

ക്ര8
നമ്പര് കേപര�

വ	ങ്ങയം
വര്ഷി�

തു�
(₹)

1 8ന റിബ്ബര് കെഷില്ലര് & 8ന കൈറിസം�
കേപ	ളഷിര്

2019-20 1,99,600

2 പ	ഡി കെസംപ്പ്കേറിറ്റ്ര് & എലാകേവറ്റ്ര് 2019-20 2,62,500

3 Qnന് സ്ക്രൂ എക്സ്ട്രൂഡിര് 2019-20 34,90,000

4 കേസ്പ്രിം Cയംര് 2019-20 10,47,900

ആകെ� 50,00,000

�	ര്ഷി�  കേ8ഖലായംല്,  പ്രകേതീ)�ച്ചു�  ഭ്യക്ഷ)സം�സ്കരണ്കേ8ഖലായംല്  പുതീയം
സം�ര�ഭ്യങ്ങള്  ആര�ഭ്യക്കുന്നതീന	യുള്ളാ  ഇന്�¨കേബഷിന്  സം��ര)�,  വ|ഗ്ദ്ധ
പന്തുണ്,  സം	കേങ്കിതീ�  വ|)	  പരശാKലാന�,  മൂലാ)  വര്ദ്ധ്യാതീ  ഉല്പ്പ്ന്നങ്ങളുകെQ
കേപ്ര	സംസം�  കേപ്ര	കേട്ട്	കേ�	ളു�ള്,  കെപ്ര	ജിക്ട�  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  തീയ്യാ	റി	ക്കല്  തുQങ്ങയം
പ്രവര്Rനങ്ങള് നQR	നുംള്ളാ അQസ്ഥാ	ന സം��ര)ങ്ങള	ണ്� കേ8ല് പറിഞ്ഞവ.
കൂQ	കെതീ  ഈ  പ്രവര്Rനങ്ങളുകെQ  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
8നുംഷി)	ദ്ധ്യാn	നRന	യം പ്രതീ8	സം� 2.65 ലാക്ഷ� രൂപ കെചലാവും വരുന്നുമുണ്ട�. 

പദ്ധ്യാതീ  �	ലായംളവും  പൂര്Rയം	യം,  ലാഭ്യ)8	യം  ധാനസംഹി	യം�  മുഴുവന്
വനകേയം	ഗച്ചു�ഴിഞ്ഞ	ല്  ഈ  പദ്ധ്യാതീയുകെQ  തുQര്പ്രവര്Rന�  സം	ദ്ധ്യാ)8	വും�
പ്രയം	സം�ര8	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  കേ8ല്  വവരച്ച്  ഉപ�രണ്ങ്ങളു�
അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങളു�  ഉപകേയം	ഗശൂന)8	വുംന്ന  സം	ഹിചര)വും�
ഉണ്ട	കേയംക്ക	വുംന്നതീ	ണ്�.  അതുകെ�	ണ്ടുതീകെന്ന  ഈ  അQസ്ഥാ	നസം��ര)ങ്ങള്
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ഉപകേയം	ഗകെപ്പ്ടുRകെക്ക	ണ്ടുള്ളാ 8റ്റു പദ്ധ്യാതീ�ള് ആവഷ്കരച്ച്�  ധാനസംഹി	യംRന�
ശ്രീ8ക്കു�യു�,  യൂണ്റ്റ്കെന്റ്  സുസ്ഥാരവ�സംന�  സം	ദ്ധ്യാ)8	ക്കു�യു�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.

ഇതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു  നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  റി�nസംഷിന�  (2/25-02-2021)
ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQയംല്  4.25  കേ�	Q  രൂപയുകെQ  രണ്ടു  കേപ്ര	ജിക്ടു�ള്  ഇതീകെന്റ്
തുQര്ച്ച്യം	യം  അ�ഗK�രക്കകെപ്പ്ട്ട്ട്ടുകെണ്ടന്ന�  അറിയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.  കൂQ	കെതീ,  ഓകേര	
വളയുകെQയു�  സം�സ്കരണ്ശൃം�ഖലായു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  പരശാKലാന�  വവധാ
കുടു�ബശ്രീKസം�ഘാങ്ങള്ക്കുനല്�  അവകെയം  മൂലാ)വര്ദ്ധ്യാതീ  ഉല്പ്പ്ന്നനര്മ്മി	ണ്
യൂണ്റ്റു�ള	യം  വ�സംപ്പ്ച്ച്�  വരു8	ന�  �കെണ്ടR	നുംള്ളാ  പദ്ധ്യാതീ�ള്
ആവഷ്കരക്കുകെ8ന്നു�  8റുപQയംല്  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  തുQര്പ്രവര്Rനങ്ങള്
ഓ ഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-32  ഡിയംറിക്ടര് ഓ2� 2സംക്കല് ³	ന്റ്�, കെവള്ളാ	നക്കര

1-4-32-1  സ്ഥാ	പനRന� കെചലാവഴിക്ക	ന് അനും8തീ ഇല്ല	Rതു�,  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ലാഭ്യ)8ല്ല	Rതു8	യം മുഴുവന് തു��ളു� ��പ് കേP	ളറുകെQ അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക� കൈ�8	റിറി�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�

സ്ഥാ	പനRകെന്റ്  �ഴിഞ്ഞ  3  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  സം	മ്പR�  നലാ
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  പ്രതീവര്ഷി�  ശാര	ശാര  10  കേ�	Q  രൂപ  നKക്കയംരപ്പുള്ളാതീ	യം
�	ണുന്നു.  വ	ര്ഷി�  വരവകേനക്ക	ള്  അധാ�രച്ച്  കെചലാവും�ള്  തീ	രതീകേ8)ന
കുറിവും8	ണ്�. വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷി� മുന്നരപ്പ്� വരവ� കെചലാവ� നKക്കയംരപ്പ്�

2018-19 10,72,53,435.74 14,99,30,202 17,15,30,114.90 8,56,53,522.84

2019-20 8,56,53,522.84 24,83,48,900.50 21,59,84,667.74 11,80,17,755.60

2020-21 11,80,17,755.60 39,07,28,513.24 41,39,24,718.74 9,48,21,550.10

2021  8	ര്ച്ച്�  31  കെലാ  നKക്കയംരപ്പ്�  9,48,21,550.10  രൂപയം	ണ്�.  ഈ  തു�
എകെന്തല്ല	�  ആവശാ)ങ്ങള്ക്ക	യം,  ഏകെതീ	കെക്ക സ്ഥാ	പനങ്ങളല് നന്ന�  ഏകേതീതീ�
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വര്ഷി�  ലാഭ്യച്ച്തീ	ണ്�/ലാഭ്യച്ച്തീല്  കെചലാവഴിക്ക	ന്  കേശാഷിക്കുന്നതീ	ണ്�
എന്നങ്ങകെനയുള്ളാ വശാ|8	യം �ണ്ക്ക� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ടുകെ�	ണ്ട� ഓഡിറ്റ്� എന്�nയംറി
നല്കുുകെയംങ്കിലു�  വവരങ്ങള്  ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല  (നമ്പര്  04/30.07.2021).
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  �Kഴിലുള്ളാ  വവധാ  സ്ഥാ	പനങ്ങള്/ആസ്ഥാ	ന  കേ�ന്ദ്ര�
എന്നവQങ്ങളല് നന്ന� വവധാ 8ര	8R� പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം ലാഭ്യച്ച് തു��ളല്
കെചലാവഴിക്ക	ന് കേശാഷിക്കുന്നവ, അതീല് തീകെന്ന പ്രവൃR പൂര്RK�രച്ച്� കൈ2നല്
ബല്ലു  പ്ര�	രമുള്ളാ  തു�യു�  നല്കിയം  കേശാഷി�  തീരകെ�  ��പ് കേP	ളര്ക്ക�/
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  �Kഴിലുള്ളാ വവധാ സ്ഥാ	പനങ്ങള്ക്ക� തീരകെ� നല്കേ�ണ്ടതു�
എന്ന	ല്  അപ്ര�	ര�  തീരകെ�  നല്കി	Rതീ	യം  തു��ള്,  പലാശാ  വരവ�,   
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്നRല്  ലാഭ്യച്ച്തീല്  തീരകെ�  നല്കേ�ണ്ട  തു��ള്  (നരതീദ്രവ)�,
കെസം�ºരറ്റ്  കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�,  മുന്കൂര്  വ	Q�,  വരു8	ന  നകുതീ,  ചരക്കു  കേസംവന
നകുതീ  തുQങ്ങയംവ)  എന്നവയുകെQ  വശാ|8	യം �ണ്ക്ക�  തീയ്യാ	റി	കേക്കണ്ടതു8	ണ്�.
ഇതീല്  കെചലാവഴിക്ക	ന്  അനും8തീ  ഇല്ല	Rതു�,  വശാ|	�ശാങ്ങള്
ലാഭ്യ)8ല്ല	Rതു8	യം മുഴുവന് തു��ളു�  (കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്നRല് ലാഭ്യച്ച്തീല് തീരകെ�
നല്കേ�ണ്ട  തു��ള്  ഒഴിച്ച്�)  ��പ് കേP	ളറുകെQ  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�  കൈ�8	റ്റ്�
കെചകേയ്യാണ്ടതീ	ണ്�.  തുQര്  നQപQ�ളുകെQ  വവരവും�  കേ8ല്പ്ര�	രമുള്ളാ  വശാ|8	യം
�ണ്ക്കു� ഓ  ഡിറ്റ്ന� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�. 

1-4-32-2 പണ്� പന്വലാക്കല് പരകേശാ	ധാന - അപ	�തീ�ള്

ഇ- കെQന്ഡിര് അക്ക�ണ്ട� നമ്പര്. 37494505584  – കെന്റ് യു-2	സ്റ്റം� കെലാഡ്ജിര്
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  24.04.2019  ന�  45,950/-  രൂപ ഇ.എ�.ഡി.  റിലാKസം� ഇനRല്
കെചലാവ	യം  �	ണ്ച്ച്രക്കുന്നു.  എന്ന	ല്  ഈ  തു�  ഏതീ�  കെചക്ക�  മുകേഖനയം	ണ്�
നല്�യംകെതീന്നു�  ആര്ക്ക	ണ്�  നല്�യംകെതീന്നു�  കെലാഡ്ജിറില്
കേരഖകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതീ	കെണ്ങ്കിലു� അപ്ര�	ര� കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  ഈ തു� ബ	ങ്കില് നന്നു�
പന്വലാച്ച്തീ	യു�  �	ണുന്നല്ല.  ഇക്ക	രണ്R	ല്  ഈ  തു�  ബ	ങ്കില്  നന്നു�
പന്വലാക്കുന്നതുവകെര  ആയംതീ�  യു-2	സ്റ്റംകെലാ  Not  Reconciled  Credits  ല്
വകേരണ്ടതീ	ണ്�.  എന്ന	ല്  ഏപ്രല്  8	സം�  മുതീലുളള  റിK�ണ്സംKലാകേയംഷിന്
പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  ഈ  തു�  �ണ്ക്കകെലാടുRതീ	യം  �	ണുന്നല്ല.  ഇകേതീ
അക്ക�ണ്ടകെന്റ്  ബ	ങ്കി�  കേസ്റ്റംറ്റ്�കെ8ന്റ്�  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  26.04.2019  ന�  941468
കെചക്ക� നമ്പര് പ്ര�	ര�  23,250/-  രൂപയു�, 04.05.2019  ന�  941467  കെചക്ക� നമ്പര്
പ്ര�	ര�  54,950/-  രൂപയു�  പന്വലാച്ച്ട്ടുണ്ട�.  എന്ന	ല് ഈ തു��ള് യു-2	സ്റ്റം�
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കെലാഡ്ജിറില്  കെചലാവ	യം  കേരഖകെപ്പ്ടുRയംട്ട്ല്ല.  ഈ  കൈവരുദ്ധ്യാ)ങ്ങള്  �	ണ്ച്ച്�
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  എന്�nയംറിയ്ക്ക്�  (നമ്പര്:1/23.07.2021)  ലാഭ്യ)8	ക്കയം  8റുപQ
പരúര വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.  26.04.2019  ന�  941468  കെചക്ക�  നമ്പര് പ്ര�	ര�  23,250/-
രൂപ  ശ്രീK.കെഹിന്P  സംറിയം�ന�  ഇ.എ�.ഡി  റിലാKസം�  ആയം
നല്�യംട്ടുളളതീ	കെണ്ന്നു�,  ആയംതീ�  30.11.2019  ല്  ശ്രീK.കെഹിന്P  സംറിയം��
തീരകെ� നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു� 8റുപQയംല് പറിയുന്നു. 04.05.2019 ന� 941467 കെചക്ക�
നമ്പര്  പ്ര�	ര�  54,950/-  രൂപ  ശ്രീK.കേ8	ഹിന്.  Qയ്ക്ക്�  ഇ.എ�.ഡി  റിലാKസം�  ആയം
നല്�യംട്ടുളളതീ	കെണ്ന്നു�  ആയംതീല്  9,000/-രൂപ  ശ്രീK.കേ8	ഹിന്.Q  26.11.2019 ന�
തീരകെ� നല്�യംട്ടുകെണ്ടന്നു� 8റുപQയംല് പറിയുന്നു. എന്ന	ല് ഈ വ)ക്ത�ള്ക്ക�
ഇ.എ�.ഡി  റിലാKസം�  ആയം  നല്�യം  തു�  പന്നKQ�  തീരച്ച്Qച്ച്തീകെന്റ്  �	രണ്�
8റുപQയംല്  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ട്ല്ല.  ഇ.എ�.ഡി.  വരവകേന്റ്യു�  തീരകെ�
നല്�യംതീകേന്റ്യു�,  ആയംതീല് നന്നു�  തീരകെ� യൂണ്കേവഴ്സ്റ്റ്ക്ക�  ലാഭ്യച്ച്തീകേന്റ്യു�
കേരഖ�ള് സംഹിതീ� വശാ|K�രണ്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-32-3  തീവനൂര്  കേ�ളപ്പ്ജി  �	ര്ഷി�  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  കേ�	ളജികെലാ
യു.ജി.കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്  ഒന്നു�  രണ്ടു�  നലാ�ളുകെQ  നര്മ്മി	ണ്�-  പ്രവൃR
നര്വ്വഹിണ്Rകെലാ അപ	�തീ�ള്

2യംല് നമ്പര് എ 4-2326/16

സംര്ക്ക	ര് അനും8തീ
ജി.ഒ (ആര്.Q)നമ്പര്1677/15/ എ.ഡി
 തീKയംതീ 29.09.2015

ഭ്യരണ്	നും8തീ ജി.എ/ഡി2/20413/14/ തീയംതീ.23.11.2016

സം	കേങ്കിതീ�	നും8തീ 83/6-17/തീയംതീ 28.02.2017

അQങ്കില് 1,76,12,766/-രൂപ 

അ�ഗK�രച്ച് കെQണ്ടര് തു� 1,35,61,830/- രൂപ 

�ര	റു�	രന് ശ്രീK. ശ്രീKജിR�.പ.എ�. 

�ര	ര് നമ്പര് നമ്പര്.80/2016-17/തീKയംതീ. 10.3.2017

തീവനൂര്  കേ�ളപ്പ്ജി  �	ര്ഷി�  എഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  കേ�	ളജികെലാ
യു.ജി.കേഹി	സ്റ്റംലാകെന്റ്  ഒന്നു�  രണ്ടു�  നലാ�ളുകെQ  നര്മ്മി	ണ്Rന	യം  സം�സ്ഥാ	ന
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സംര്ക്ക	രകെന്റ് 2015-16 വര്ഷികെR ³	ന് 2ണ്ടല് നന്നു� 2.10 കേ�	Q രൂപ ലാഭ്യച്ചു.
ഈ  തു�  �� പ് കേP	ളറുകെQ  അക്ക�ണ്ടല്  നന്നു�  തീവനൂര്  കേ�ളപ്പ്ജി  കേ�	ളജി�
ഡിKനന� കൈ�8	റു�യു� തുQര്ന്ന�  ഡിKന് ഇതീല് നന്ന� 1 കേ�	Q രൂപ 13.01.2017 നും�
1.10  കേ�	Q  രൂപ  24.05.2021 നും� 2സംക്കല് ³	ന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്ക്ക� കൈ�8	റു�യു�
കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  പ്രവ  �R നര്വ്വഹിണ്Rന	യം കെQണ്ടര് ക്ഷണ്ച്ച്തീല്  (നമ്പര്.16/16-
17) അQങ്കില് തു�യംല് നന്നു� 23% കുറിവ� കേരഖകെപ്പ്ടുRയം ശ്രീK. ശ്രീKജിR�.പ.എ�,
എസം�.പ.എ�.  �ണ്സ്ട്രാക്ഷന്സം�,  8ലാ	പറിമ്പ�,  കേ�	ഴികേക്ക	Q�  എന്നയം	ള്ക്ക�
പ്രവ �R  ഏല്പച്ചു  നല്കുു�യു�  കെചയ്തു.  10.03.2017 ന�  ച8ച്ച്  �ര	ര്  പ്ര�	ര�
പ്രവൃRയുകെQ �	ലാ	വധാ 09.07.2018 (16 8	സം�) വകെരയം	ണ്�.

കേ8ല് പ്രവൃRയുകെQ നര്വ്വഹിണ്Rല് �കെണ്ടRയം അപ	�തീ�ള് ചുവകെQ കേചര്
ക്കുന്നു.

i) അ   ഡിKഷിണ്ല് കെപര്കേ2	8ന്സം� ഗ)	രന്റ് ഇനRല് 5,26,609/- രൂപ കുറിവ	ണ്�
�ര	റു�	രനല് നന്നു� ഈQ	ക്കയംതീ�

ജി.ഒ(പ)  നമ്പര്  19/2016/2ന്/  തീKയംതീ  03.02.2016  പ്ര�	ര� �ര	റു�	രന്
കേരഖകെപ്പ്ടുRയം നരക്ക� എസ്റ്റംകേ8റ്റ്� തു�യുകെQ 10 ശാതീ8	നRല് കുറിവ	കെണ്ങ്കില്
അ   ഡിKഷിണ്ല് കെപര്കേ2	8ന്സം� ഗ)	രന്റ്യം	യം അധാ� തു� അQവ	കേക്കണ്ടതുണ്ട�.
കേ8ല്  ഉRരവും  പ്ര�	ര�  �ര	റു�	രന്  ഈ  പ്രവൃRയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
അQവ	കേക്കണ്ട  തു�  22,89,659/-രൂപയം	ണ്�  {(1,76,12,766/-*13%,  (23-10%)}.
എന്ന	ല്  �ര	റു�	രകേന	Q�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്തു�  അQവ	ക്കയംതു�  17,63,050/-  രൂപ
8	ത്രം8	ണ്�.  (ബ	ങ്കി�  ഗ)	രന്റ്:  ജി.എല്.  0000117/തീKയംതീ.  09.03.2017,  യൂണ്യംന്
ബ	ങ്കി�). ഈ ഇനRല് 5,26,609/- രൂപ കുറിച്ച്	ണ്� അQവ	ക്കയംട്ടുള്ളാതീ�. 

ii)�ര	റു�	രനും ക്ര8വരുദ്ധ്യാ8	യം  പൂര്RK�രണ്�	ലാ	വധാ  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്�  ;
പ്രവൃR പൂര്RK�രണ്� അനശ്ചതീRnRല്

�ര	ര്  �	ലാ	വധാക്കുള്ളാല്  പ്രവൃR  പൂര്RK�രച്ച്കെല്ലങ്കില്,  ആ|)
മൂന്നു8	സംകേRക്ക� അQങ്കില് തു�യുകെQ  1%  ഉ� തുQര്ന്നുള്ളാ ഓകേര	  3  8	സംRനും�
2%ഉ� പഴി ഈQ	ക്ക പ്രവ �R പൂര്RK�രണ് �	ലാ	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്കി	കെ8ന്ന�
വ)വസ്ഥാ  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  (കെQണ്ടര്  വ)വസ്ഥാ.58).  യംഥാ	ര്ത്ഥ  പൂര്RK�രണ്
�	ലാ	വധായുകെQ  25%  അകെല്ലങ്കില്  6  8	സം�  ഇതീകേലാതീ	കേണ്	 കുറിവ�  അതുവകെര
8	ത്രംകേ8 ഓകേര	 ഘാട്ട്Rലു� |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്കി	വൂകെയംന്നു� പര8	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ക്കല്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  215

ആകെ� പൂര്RK�രണ് സം8യംRകെന്റ്  50%  ല് അധാ�രക്ക	ന് പ	Qല്ല	കെയംന്നു�
ഇതീല്  വ)വസ്ഥാ  കെചയ്യുന്നുണ്ട�.  ഈ  പ്രവൃRയു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  8ാ	8കേRതു�
ഭ്യ	ഗ�വും8	യം  ബല്ലുള്കെപ്പ്കെQ  80,58,947/-  രൂപയുകെQ  പ്രവ �R  (59%)
നര്വ്വഹിച്ച്ട്ടുള്ളാതീ	യം സം	ക്ഷ)കെപ്പ്ടുRയംട്ടുണ്ട�. 10.03.2017  ന� ആര�ഭ്യച്ച്� ന	ലാര
വര്ഷി�  പന്നKടുകേമ്പ	ള്  പ്രവ �RയുകെQ  41%  ഇനയു�  നര്വ്വഹിക്ക	ന്
അവകേശാഷിക്കുന്നു.  വവധാ  �	രണ്ങ്ങള	ല്  സം³കെ8ന്റ്റി  �ര	റു�ള്  വച്ച്�  പലാ
ഘാട്ട്ങ്ങളലാ	യം പഴി ഈQ	ക്ക പ്രവ �R 31.01.2021 വകെര |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്കിയംട്ടുണ്ട�.
ഈ തീKയംതീക്കു കേശാഷി� �ര	ര് പുതുക്കയംട്ട്ല്ല.  അകേതീ സം8യം� �ര	ര് വ)വസ്ഥാ 58
പ്ര�	ര� ഈ പ്രവ �Rയംല് �ര	റു�	രന� |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്കി	വുംന്ന സം8യം പരധാ 8
8	സം� 8	ത്രം8	ണ്�. എന്ന	ല് ഓഡിറ്റ്� തീKയംതീ വകെര 8	ത്രം� (30.07.2021) 36 8	സം�
|Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്�ക്ക	ണുന്നു.

iii) സംര്ക്ക	ര് അനുംവ|ച്ച് പദ്ധ്യാതീ പണ്� നഷ് ക്രയം8	യം �Qക്കുന്നു

2015-16  വര്ഷി�  സംര്ക്ക	രല്  നന്നു�  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്�  ലാഭ്യച്ച്  2.10  കേ�	Q
രൂപയംല്  80,58,947/-  രൂപ 8	ത്രം8	ണ്�  (38%)  �ഴിഞ്ഞ  ന	ലാര വര്ഷിങ്ങള	യം
കെചലാവഴിക്ക	ന്  സം	ധാച്ച്ട്ടുളളതീ�.  കേശാഷിക്കുന്ന  തു�  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�
ഡിയംറിക്ടറുകെQ  അക്ക�ണ്ടല്  മൃതീനകേക്ഷപ8	യം  �Qക്കു�യം	ണ്�.  പ്രവൃR  നര്
വ്വഹിണ്�  അനശ്ചതീ8	യം  കൈവ�പ്പ്ക്കുന്ന  �ര	റു�	രനും8	യുളള  �ര	ര്  റി×�
കെചയ്തി�  Qയം	കെന്റ്  നഷ് കേQ	Rരവ	|തീnRല്  കേശാഷിക്കുന്ന  പ്രവൃR
നര്വ്വഹിക്കുന്നതീനും പ�ര� Qയം	ന� അനുംകൂലാ8	യം നQപQ�ള് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
ഉകേ|)	ഗസ്ഥാര്  സംnK�രക്കുന്നതീ�  ക്ര8വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.  8ര	8R�  പ്രവൃR�ളുകെQ
നര്വ്വഹിണ്വും8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�  പ്ര	ബലാ)Rലുള്ളാ  സംര്ക്ക	ര്  നയം8ങ്ങളു�
ഉRരവും�ളു�  നര്കേ×ശാങ്ങളു�  പ	ലാക്ക	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്
ഉകേ|)	ഗസ്ഥാര്  ബ	ദ്ധ്യാ)സ്ഥാര	ണ്�.  കേ8ല്സൂചപ്പ്ച്ച്ട്ടുളള  അപ	�തീ�ളകേ�ല്
വശാ|K�രണ്�  ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ  വ�സംന  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക	യം
സംര്ക്ക	ര്  നല്�യം  പണ്�  വര്ഷിങ്ങള്  �ഴിഞ്ഞട്ടു�  കെചലാവഴിക്ക	കെതീ  നഷ് 
ക്രയം8	യം  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQ  അക്ക�ണ്ടു�ളല്  സൂക്ഷക്കുന്നതീന�
ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്വര് വശാ|K�രണ്� നല്കേ�ണ്ടതു8	ണ്�.
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1-4-32-4  ഇന്റ്ര്ന	ഷിണ്ല്  സ്റ്റുംഡിന്റ്�സം�  കേഹി	സ്റ്റംല്-  ആവശാ)�തീക്കപ്പുറി�
കേശാഷിയുളള ജിനകേറിറ്റ്ര് കെസംറ്റ്� വ	ങ്ങയംതീ� അധാ�കെചലാവനും �	രണ്8	യം

25.09.2018  തീKയംതീയംകെലാ  കെവളള	നക്കര  ഇലാക്ട്രിക്കല്  സംബ്ഡിവഷിന്
അസംസ്റ്റംന്റ്�  എക്സ്�ºട്ട്Kവ�  എ ഞ്ചിനKയംറുകെQ  ഇ.എല്  II/279/18  �ത്തു  പ്ര�	ര�
കെവളള	നക്കര  ഇന്റ്ര്ന	ഷ്ണല്  സ്റ്റുംഡിന്റ്�സം�  കേഹി	സ്റ്റംലാകേലാക്ക�  20  �കേലാ	വ	 ട്ട്�
ഡിKസംല്  ജിനകേറിറ്റ്ര്  കെസംറ്റ്	ണ്�  ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്രുന്നതീ�.  3,50,000/-  രൂപയുകെQ
എസ്റ്റംകേ8റ്റു�  സം8ര്പ്പ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീകേലാക്ക	യം  പ.ജി.  കേഹി	സ്റ്റംല് നര്മ്മി	ണ്Rകെന്റ്
അവകേശാഷിക്കുന്ന  2ണ്ടല്  നന്നു�  3,50,000/-  രൂപ  വ�യംരുRയംട്ടുമുണ്ട�.
എന്ന	ല് കെജി� കേപ	ര്ട്ട്ല് മുകേഖന ഇലാകേക്ട്രി	 എ�¨പ്കെ8ന്റ്�സം� എന്ന സ്ഥാ	പനRല്
നന്ന� 4,87,700/- രൂപ കെചലാവഴിച്ച്� 40 �കേലാ	വ	 ട്ട്� ഡിKസംല് ജിനകേറിറ്റ്ര് കെസംറ്റ്	ണ്�
വ	ങ്ങയംരക്കുന്നതീ� ഇതീകേലാക്ക	യം  3,65,775/-  രൂപ  (ബല് തു�യുകെQ  75%  രൂപ)
കെനഫ്റ്റ്�  മുകേഖന  സ്ഥാ	പനRന�  നല്�യംട്ടുണ്ട�).  20  �കേലാ	വ	 ട്ട്�  ഡിKസംല്
ജിനകേറിറ്റ്ര് കെസംറ്റ്� 8	ത്രം� ആവശാ)കെപ്പ്ട്ട്രകെക്ക  40 �കേലാ	വ	 ട്ട്�  ഡിKസംല് ജിനകേറിറ്റ്ര്
കെസംറ്റ്� വ	ങ്ങുവ	നുംണ്ട	യം സം	ഹിചര)� വ)ക്ത8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-32-5  സം�സ്ഥാ	ന പദ്ധ്യാതീ  -  കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി� കേ�	കേളജികെലാ കേതീനകെന്റ്
കേ|ശാKയംനലാവ	ര നയംന്ത്രണ് ലാ	ബ�- പ്രവൃR നര്വ്വഹിണ്Rകെലാ അപ	�തീ�ള്

ആ|) പ്രവൃR

2യംല് നമ്പര് എ 4/1190/15

സംര്ക്ക	ര് അനും8തീ ജി.ഒ(എ�.എസം�)നമ്പര്  310/2014/
എ.ഡി/തീKയംതീ 31-12-2014

അQങ്കില് തു� 1,46,35,004/- 

കെQണ്ടര്  അ�ഗK�രച്ച്  തു�  (എഗ്രിKഡി�
പ.എ.സം)

1,51,21,399/- (3.90% കൂടുതീല്)

�ര	റു�	രന് ശ്രീK. കെ�.വ അബ്ദുള്ളാ

�ര	ര് നമ്പര് 43/15-16/ 05-10-2015

സം.സം 1st & പ	ര്ട്ട്� ബല് 12,19,387/- 

സം.സം 2nd & പ	ര്ട്ട്� ബല് 24,32,072/- 
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സം.സം 3rd & പ	ര്ട്ട്� ബല് 14,95,426/- 

സം.സം 4th & പ	ര്ട്ട്� ബല് 17,32,517/- 

സം.സം 5th &  പ	ര്ട്ട്� ബല് (തു� പQച്ച്�
കെവച്ച്രക്കുന്നു) 13,00,651/- 

ആകെ� കെചലാവ	യം തു� 81,80,053/-

അവകേശാഷിച്ച് പ്രവൃR(റിK കെQന്ഡിര്)

2യംല് നമ്പര് എ 4/4203/18

അQങ്കില് തു� 71,77,290/- 

കെQണ്ടര്  അ�ഗK�രച്ച്  തു�  (എഗ്രിKഡി�
പ.എ.സം)

1,06,52,299/- (55% കൂടുതീല്)

�ര	റു�	രന് ശ്രീK. Q. കേജി	ണ്സംന്റ്�

�ര	ര് നമ്പര് 82/2018-19/07-02-2019

സം.സം 1st & കൈ2നല് ബല് 79,05,338/- 

ആകെ� കെചലാവ	യം തു� 79,05,338/- 

i) നയം8വരുദ്ധ്യാ	യം �ര	ര് �	ലാ	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്�

കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി� കേ�	കേളജില് കേതീനകെന്റ് കേ|ശാKയംനലാവ	രനയംന്ത്രണ്
ലാ	ബ� നര്മ്മി	ണ്Rന	യം സം�സ്ഥാ	ന സംര്ക്ക	ര് പദ്ധ്യാതീ വഹിതീRല് നന്നു�
450  ലാക്ഷ� രൂപയുകെQ അനും8തീ  നല്�യംട്ടുണ്ട�.  പ്രവൃR  നര്വ്വഹിണ്Rന	യം
ഡിയംറിക്ടര്  ഓ2�  2സംക്കല്  ³	ന്റ്�,  കെവള്ളാ	നക്കര  എന്നവകെര  ��പ് കേP	ളര്
ചു8തീലാകെപ്പ്ടുത്തു�യു�,തുQര്ന്ന�  കെവള്ളാ	യംണ്  എ ഞ്ചിനKയംറി�ഗ�  സംബ്ഡിവഷിന്
അസം.  എക്സ്.  എഞ്ചിനKയംര്  180  ലാക്ഷ�  രൂപയുകെQ  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  തീയ്യാ	റി	ക്ക
സം8ര്പ്പ്ക്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.  പ്രവൃR  നര്വ്വഹിണ്Rന	യം  കെQന്ഡിര്
ക്ഷണ്ച്ച്തീല്  (നമ്പര്  5/15-16)  അQങ്കില് തു�യംല്  (1,46,35,004/-)  നന്നു�  3.90%
കൂടുതീല് കേരഖകെപ്പ്ടുRയം ശ്രീK.  കെ�.വ അബ്ദുള്ളാ,  കേബബKസം�,  ശാന്തരുR വയംല്,
�രുവ	കേശ്ശിര  പ.ഒ,  കേ�	ഴികേക്ക	Q�  എന്നയം	ള്ക്ക�  പ്രവൃR  ഏല്പ്പ്ച്ചു  നല്�.
05/10/2015  നും  1,51,21,399/-  രൂപ  കെQണ്ടര്  തു�യം	യം  അ�ഗK�രച്ച്�  (എഗ്രിKഡി�
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പ.എ.സം) 16 8	സം� �	ലാ	വധായംല് പ്രവൃR പൂര്RK�രക്കുന്നതീന	യം 43/15-16
നമ്പര	യം  �ര	ര്  ച8ച്ചു.  24/11/2015  നും  കൈസംറ്റ്�  ഏകെറ്റ്ടുR  പ്രവൃRയുകെQ
�	ലാ	വധാ  23-03-2017  വകെരയം	ണ്�.  2യംല്  പരകേശാ	ധാച്ച്തീല്  �ര	റു�	രന്
ഇQക്കു  കെവച്ച്�  പ്രവൃR  നര്R  കെവച്ച്തീ	യു�  പ്രവൃR  തുQരുന്നതീന�  പലാവട്ട്�
അസം. എക്സ്. എഞ്ചിനKയംര് അറിയംപ്പു�ള് നല്�യംട്ടു� പ്രവൃR തുQര	Rതീന	ല്
09-05-2016  നും ഇ.എസം�.ഡി  173/15  നമ്പര് �R� മുകേഖന ഡി.പ.പ ക്ക� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�
കെചയ്തിതീ	യു� �	ണുന്നു. 7  |വസംRന�� പ്രവൃR പുനര	ര�ഭ്യക്ക	നും� അല്ല	R
പക്ഷ�  �ര	റു�	രകെന്റ്  റിസ്ക�  &  കേ�	സ്റ്റംല്  �ര	ര്  റി×�  കെചയ്യുന്നതീ	കെണ്ന്നു�
ഡി.പ.പ  �ര	റു�	രന�  18-05-2016,  28-06-2016  എന്നK  തീKയ്യാതീ�ളകെലാ
എ 4/1190/15  നമ്പര്  �ത്തു�ള്  മുകേഖന  അറിയംപ്പ്�  നല്�യംട്ടുണ്ട�.
പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി  8	നnല്  -  2012  (ജി.ഒ(പ)  13/2012/പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി/  01.02.2012)
കെസംക്ഷന്  2112, 2112.1  എന്നവ പ്ര�	ര� �	ലാ	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ക്ക	നുംള്ളാ അകേപക്ഷ
(എല്ല	  സം	ഹിചര)Rലു�)  നലാവലുള്ളാ  �ര	ര്  �	ലാ	വധാക്ക�  മുന്പ	യം
നല്കേ�ണ്ടതു�  ആ|)  തീവണ്  പ.എ.സം  യുകെQ  1%  പഴി  ചു8R  (കുറിഞ്ഞതീ�
1000-/രൂപ,  കൂQയംതീ�.50000/-രൂപ)  പര8	വധാ  ഒറിജിനല്  �	ലാ	വധായുകെQ  25%
അകെല്ലങ്കില്  6  8	സം�  (ഏതീ	കേണ്	  കുറിവ�  അതീ�)  ഒറ്റ്Rവണ്  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ച്�
നല്�	വുംന്നതീ	ണ്�.  തുQര്ന്നു�  �	ലാ	വധാ  |Kര്ഘാപ്പ്ക്കുന്ന  പക്ഷ�  2%  പഴി
ഈQ	കേക്കണ്ടതു� പര8	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ക്കല് ആകെ� പൂര്RK�രണ് സം8യംRകെന്റ്
50%  ല്  പര8തീകെപ്പ്ടുകേRണ്ടതു8	ണ്�.  �ര	ര്  �	ലാ	വധാ  �ഴിഞ്ഞ�  പ്രവൃR
പൂര്Rയം	ക്ക	R സം	ഹിചര)Rല് നര്മ്മി	ണ് പ്രവൃRയുകെQ പുകേര	ഗതീ തുകേലാ	�
തുച്ഛ8	കെണ്ന്ന അസം. എക്സ്. എഞ്ചിനKയംറുകെQ റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� പ്ര�	ര� �ര	ര് �	ലാ	വധാ
അവസം	നച്ച്�  ഏ�കേ|ശാ�  5  ½ 8	സം�  �ഴിഞ്ഞ�  07-09-2017  നും  �	ലാ	വധാ
|Kര്ഘാപ്പ്ക്ക	നുംള്ളാ സം³കെ8ന്റ്റി എഗ്രികെ8ന്റ്� ച8ക്കു�യു� അതീന് പ്ര�	ര� 2,63,333
രൂപ (പ.എ.സം യുകെQ  1.74%)  പഴി ചു8R പ്രവൃR പൂര്RK�രക്ക	ന് 31-12-2017
വകെര  �	ലാ	വധാ  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു  നല്�യംതീ	യു�  അധാ�  പ്രവൃR  കൂQ
ഏല്പ്പ്ച്ച്തീ	യു�  �	ണുന്നു.  28-09-2017  നും  ശ്രീK.  കെ�.വ  അബ്ദുള്ളാ,  ശ്രീK.  കെ�.
അബ്ദുള്  സം8|നും  പവര്  ഓ2�  അകേറ്റ്	ര്ണ്  നല്�യംതീ	യു�  �ര	റു�	രകെന്റ്
അകേപക്ഷയംന്കേ8ല് 1,33,333/-  രൂപ (പ.എ.സം യുകെQ 0.88%)  പഴി ചു8R �ര	ര്
�	ലാ	വധാ  വKണ്ടു�  30-04-2018  വകെര  (4 8	സം�)  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു  നല്�യംതീ	യു�
�	ണുന്നു.  പകെക്ഷ  �ര	റു�	രന്  പ്രസ്തുതീ  സം8യംപരധാക്കുള്ളാല്  പ്രവൃR
പൂര്Rയം	ക്കയംട്ട്കെല്ലന്നു�  ഡി.പ.പ  യുകെQ  01-10-2018  കെലാ  എ 4/1190/15  നമ്പര്
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നQപQക്ര8�  അനുംസംരച്ച്�  അതുവകെര  34%  പ്രവൃR  8	ത്രം8	ണ്�
പൂര്Rയം	യംകെതീന്നു�  ആയംതീന	ല്  �ര	ര്  റി×�  കെചയ്തിതീ	യു�  �	ണുന്നു.
നയം8വരുദ്ധ്യാ8	യം  �ര	ര്  �	ലാ	വധാ  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു  നല്�യംതു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ടു
നല്�യം  ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്Rന�  (നമ്പര്  11/2019-20/  04/08/2021)  8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ii)  �ര	ര്  റി×�  കെചയ്യുന്നതീനും�  പ്രവൃR  പുനക്ര8K�രച്ച്�  നല്കുന്നതീനും�
�	ലാതീ	8സം� വരുR

നര്|ഷ്ടം സം8യംപരധാക്കുള്ളാല് പ്രവൃR പൂര്Rയം	ക്ക	Rതീന	ല് ആ|)
�ര	റു�	രന	യം ശ്രീK.  കെ�.വ അബ്ദുള്ളായു8	യം ഏര്കെപ്പ്ട്ട്  43/15-16  നമ്പര് �ര	ര്
ഡി.പ.പ യുകെQ  01.10.2018  കെലാ എ 4/1190/15  നമ്പര് നQപQക്ര8� അനുംസംരച്ച്� റി×�
കെചയ്തിതീ	യം �	ണുന്നു. 16 8	സം� സം8യം� നശ്ചയംച്ച്� �ര	റു�	രന് 24-11-2015 നും
കൈസംറ്റ്� ഏകെറ്റ്ടുR കേശാഷി� രണ്ട� തീവണ് �	ലാ	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്�യംട്ടു� 30-
04-2018  വകെര  34%  8	ത്രം8	ണ്�  പ്രവൃR  പൂര്Rയം	ക്കയംരക്കുന്നതീ�.  ആയംതീ�
കേബ	ദ്ധ്യാ)കെപ്പ്ട്ട്ട്ടു� �ര	ര് റി×� കെചയ്തി� വര്ക്ക� റിKഅകേറിഞ്ചി� കെചയ്യാ	ന് 5  8	സംകേR	ള�
�	ലാതീ	8സം� വരുRയംരക്കുന്നു. പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി 8	നnല് - 2012 (ജി.ഒ(പ) 13/2012/
പ.ഡിബ്ല്യു¨.ഡി/  01.02.2012)  കെസംക്ഷന്  2116.2.1  പ്ര�	ര� ഏകെറ്റ്ടുR പ്രവൃRയംല്
പൂര്RK�രക്ക	ന്  അവകേശാഷിക്കുന്ന  ഭ്യ	ഗRന�  അ�ഗKകൃതീ  നരക്കു  പ്ര�	രമുള്ളാ
ആകെ�  മൂലാ)Rകെന്റ്  30%  വരുന്ന  തു�  ഇRരRല്  �ര	ര്  കെQര്8കേനറ്റ്�
കെചയ്യാകെപ്പ്ട്ട്  �ര	റു�	രനല്  നന്ന�  ഈQ	കേക്കണ്ടതു�  3  8	സംRന��
അQവ	കേക്കണ്ടതു8	ണ്�.  പകെക്ഷ 01-10-2018  നും റി×� കെചയ്തി �ര	റിന�  20-06-2019  ന�
17,98,746/-  രൂപയം	ണ്�  ആര�ഭ്യ  ബ	ധാ)തീയം	യം  (ഇനKഷി)ല്  ലായംബലാറ്റ്)
�ണ്ക്ക	ക്ക നല്�യംരക്കുന്നതീ�.  ഇക്ക	ര)Rല്  7  8	സംകേR	ള� �	ലാതീ	8സം�
വരുRയംരക്കുന്നു.  പ്രവൃR  8കെറ്റ്	രു  �ര	റു�	രകെനകെക്ക	ണ്ട�  27-08-2019  ന�
പൂര്RK�രച്ച്� ��³Kഷിന് സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്� നല്കികെയംങ്കിലു� അവസം	ന ബ	ധാ)തീയം	യം
(കൈ2നല്  ലായംബലാറ്റ്)  8,27,496/-  രൂപ  �ണ്ക്ക	ക്ക  നല്�യംരക്കുന്നതീ�  5
8	സം� �ഴിഞ്ഞ� 30-01-2021 ന	ണ്�. പ്രസ്തുതീ തു� ഇതുവകെര അQവ	ക്കയംട്ട്കെല്ലന്നു�
റിവനº  റിക്കവറി  നQപQ�ള്  പൂര്Rയം	ക്കയംട്ട്കെല്ലന്നു�  �	ണുന്നു.  കേ8ല്
അപ	�തീ�ളല് ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്� നമ്പര്  3/2019-20/  30-07-2021  പ്ര�	ര�
വശാ|K�രണ്� ആവശാ)കെപ്പ്കെട്ട്ങ്കിലു� 8റുപQ ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.
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iii)  ആ|)  �ര	റു�	രനല്  നന്നു�  ഈQ	കേക്കണ്ട  പഴിത്തു�  നശ്ചയംച്ച്തീലുള്ളാ
അവ)ക്തതീ

എ 4/4203/18 നമ്പര് 2യംലാകെലാ �ര	ര് നമ്പര് 82/2018-19 പ്ര�	ര� കെQണ്ടര്
അ�ഗK�രച്ച് തു�യം	യം  (എഗ്രിKഡി�  പ.എ.സം)  1,06,52,299/-  രൂപക്ക�  5  ½ 8	സം�
�	ലാ	വധാ  നശ്ചയംച്ച്�  ശ്രീK.  Q.  കേജി	ണ്സംന്റ്�  എന്നവര്ക്ക�  അവകേശാഷിക്കുന്ന
പ്രവൃR  �ര	ര്  ഏല്പ്പ്ച്ചു  നല്�.  Q  2യംലാല്  19-08-2019  ന�  എ 4/4203/18
നമ്പര	യം  നല്�യം  വര്ക്ക�സം�  �മ്മിറ്റ്യംകേലാക്കുള്ളാ  കുറിപ്പ്ല്  ആ|)
�ര	റു�	രനല് നന്നു� ഈQ	കേക്കണ്ട ആകെ� പഴിത്തു� 16,11,043/- രൂപയം	കെണ്ന്ന�
അറിയംച്ച്രക്കുന്നു.  പകെക്ഷ  20-06-2019  കെലാ  ആ|)  ബ	ധാ)തീയംല്  (ഇനKഷി)ല്
ലായംബലാറ്റ്)  ആ|)  �ര	റു�	രനല്  നന്നു�  ഈQ	കേക്കണ്ട  ആകെ�  പഴിത്തു�
17,98,746/-  രൂപയു�,  30-01-2021  കെലാ  അവസം	ന  ബ	ധാ)തീയംല്  (കൈ2നല്
ലായംബലാറ്റ്)  8,27,496/-  രൂപയു8	കെണ്ന്ന�  �	ണുന്നു.  കേ8ല്  വ)തീ)	സംRന�
ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്�  നമ്പര്  3/2019-2020/30-07-2021  പ്ര�	ര�  വശാ|K�രണ്�
ആവശാ)കെപ്പ്കെട്ട്ങ്കിലു� 8റുപQ ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

iv) �ര	ര് പ്ര�	രമുള്ളാ പ്രവൃR�ള് പലാതു� ഭ്യ	ഗ�8	യം കെചയ്തിരക്കുന്നു

ആ|) �ര	റു�	രനും8	യുള്ളാ �ര	ര് റി×� കെചയ്തിതീനും കേശാഷി� അവകേശാഷിക്കുന്ന
പ്രവൃRയുകെQ  എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  തു�  71,77,290/-  രൂപയം	കെണ്ന്ന�  (8	ര്ക്കറ്റ്�  കേറിറ്റ്�സം�
ഉള്കെപ്പ്കെQ)  �ണ്ക്ക	ക്ക  �nകേട്ട്ഷിന്  ക്ഷണ്ച്ച്തീല്  ഏറ്റ്വും�  കുറിവ�  നരക്ക�
(എസ്റ്റംകേ8റ്റ്�  തു�യംലു�  55  %  കൂടുതീല്)  കേരഖകെപ്പ്ടുRയം  ശ്രീK.  Q.  കേജി	ണ്സംന്റ്�
എന്നവര്ക്ക� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ അനും8തീകേയം	കെQ �ര	ര് നമ്പര് 82/2018-19 പ്ര�	ര�
1,06,52,299/-  രൂപക്ക�  (എഗ്രിKഡി�  പ.എ.സം)  5  ½ 8	സം�  �	ലാ	വധാ  നശ്ചയംച്ച്�
കെQണ്ടര് അ�ഗK�രച്ചു അവകേശാഷിക്കുന്ന പ്രവൃR �ര	ര് ഏല്പ്പ്ച്ചു നല്�. 27-09-
2019  നും പ്രവൃR പൂര്RK�രണ് സം	ക്ഷ)പത്രം� നല്�യം സം8യംR� സം8ര്പ്പ്ച്ച്
കൈ2നല്  ബല്ലല്  79,05,338/-  രൂപയുകെQ  പ്രവൃRയം	ണ്�  പൂര്RK�രച്ച്തീ	യം
�	ണുന്നതീ�. കെQണ്ടര് അ�ഗK�രച്ച് തു�യു� (എഗ്രിKഡി� പ.എ.സം) കൈ2നല് ബല്ലു�
തീമ്മില്  27,46,961/-  രൂപയുകെQ  വ)തീ)	സം�  �	ണുന്നു.  �ര	ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ
പ്രവൃRയു�  കൈ2നല്  ബല്  പ്ര�	രമുള്ളാ  പ്രവൃRയു�  തീ	രതീ8)�  കെചയ്തിതീല്
�ര	ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ  പ്രവൃR�ള്  പലാതു�  ഭ്യ	ഗ�8	യം  കെചയ്തിരക്കുന്നതീ	യം	ണ്�
�	ണുന്നതീ�. ഉ|	ഹിരണ്� തീ	കെഴി വവരച്ച്രക്കുന്നു.

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  221

ഇന� പ്രവൃRയുകെQ കേപര�

�ര	ര് പ്ര�	ര�
കെചകേയ്യാണ്ട

പ്രവൃRയുകെQ
അളവ�

കൈ2നല്
ബല് പ്ര�	ര�

കെചയ്തി
പ്രവൃRയുകെQ

അളവ�

വ)തീ)	സം�

3b

Earthwork excavation in ordinary soil
and  depositing  on  bank  including
breaking clods watering, ramming and
sectioning  of  spoil  bank  etc.
Complete;
With  an  initial  lead  of  50  m and lift
upto 1.50m upto 3.00m

57.35 m³ 5.85 m³ 51.50 m³

5a

Vibrated  R  C  C  1:1:5:3  using  20mm
broken stone including all  form work,
watering,  curing,  etc.  Complete  but
excluding cost of reinforcement;
For column footing 37.05 m² 4.5 m² 32.55 m²

5f For  Arch  beams,  lintels,  sunshade,
vertical drops in cellar & ground floor

8.69 m³ 3.843 m³ 4.847 m³

10
CC 1 :3 : 6 using 20mm broken stone
including all form work on both sides,
watering, curing etc.

15.6 m³ 8.747 m³ 6.853 m³

ഓഡിറ്റ്�  അകേനnഷിണ്�  നമ്പര്  3/2019-20/  30-07-2021  പ്ര�	ര�  കേ8ല്
വ)തീ)	സംRന�  വശാ|K�രണ്�  ലാഭ്യ)8	ക്ക	ന്  ആവശാ)കെപ്പ്കെട്ട്ങ്കിലു�  8റുപQ
ലാഭ്യ)8	ക്കയംട്ട്ല്ല.

ഓഡിറ്റ്� നരKക്ഷണ്ങ്ങള് 

 നര്മ്മി	ണ്  പ്രവൃRയുകെQ  പുകേര	ഗതീ  തുകേലാ	�  തുച്ഛ8	കെണ്ന്ന�  അസം.  എക്സ്.
എഞ്ചിനKയംര് റികേപ്പ്	ര്ട്ട്� കെചയ്തിട്ടു� നയം8വരുദ്ധ്യാ8	യം ആ|) �ര	റു�	രന� �ര	ര്
�	ലാ	വധാ  രണ്ടു  തീവണ്  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു  നല്�യംതു  മൂലാ�  16  8	സം�  കെ�	ണ്ട�
തീKര്കേക്കണ്ട  പ്രവൃR  പൂര്Rയം	ക്ക	ന്  3  വര്ഷിവും�  9  8	സംവും�  കേവണ്ട  വന്നു.
കൂQ	കെതീ  പ്രവൃR  പൂര്Rയം	ക്ക	ന്  അധാ��  കെചലാവ	യം  തു�  ആ|)
�ര	റു�	രകെന്റ്  റിസ്ക�  &  കേ�	സ്റ്റംല്  ഉള്കെപ്പ്ടുR  ഈQ	ക്കുവ	ന്  ഇതുവകെര
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�ഴിഞ്ഞട്ട്ല്ല. നയം8വരുദ്ധ്യാ8	യം �ര	ര് �	ലാ	വധാ |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു നല്�യംതീനുംള്ളാ
വശാ|K�രണ്� ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  കൂQ	കെതീ ആ|) �ര	റു�	രനല്
നന്നു�  സം8യംബന്ധിതീ8	യം  മുഴുവന്  പഴിത്തു�യു�  ഈQ	ക്കയം  കേശാഷി�
സം8യംബന്ധിതീ8	യം ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ �ര	ര്
ച8ക്കുകേമ്പ	ള്,  അതീകെലാ  വ)വസ്ഥാ�ള്  പ.ഡിബ്ലു.ഡി  8	നുംവലാകെലാ  ചട്ട്ങ്ങള്ക്ക�
അനുംസംരച്ച്�  പരഷ്കരക്ക	Rതു�  �ര	ര്  �	ലാ	വധാ  |Kര്ഘാപ്പ്ച്ചു  നല്കുകേമ്പ	ള്
പ.ഡിബ്ലു.ഡി  8	നുംവലാകെലാ ചട്ട്ങ്ങള് കൃതീ)8	യം  പ	ലാക്ക	Rതു� ഡി.പ.പ  യുകെQ
ഭ്യ	ഗR�  നന്നുണ്ട	യം  ഗുരുതീര8	യം  വKഴ്ചയം	ണ്�.  കേ8ല്  സം�ഭ്യവച്ച്  വKഴ്ച�ള്
ആവര്Rക്ക	തീരക്ക	ന്  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാകൃതീര്  പ്രകേതീ)�  ശ്രീദ്ധ്യാ
പുലാര്കേRണ്ടതീ	ണ്�.

�ര	ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ  പ്രവൃR�ള്  (അവയുകെQ  �ര	ര്  പ്ര�	രമുള്ളാ
അളവും�ള്) പൂര്RK�രക്ക	കെതീ തീകെന്ന ��³Kഷിന് സംര്ട്ട്2ക്കറ്റ്� നല്�യംതീ	യു�,
കെQണ്ടര്  അ�ഗK�രച്ച്  തു�കെയംക്ക	ളു�  (എഗ്രിKഡി�  പ.എ.സം)  27,46,961/-  രൂപ
കുറിവലാ	ണ്�  കൈ2നല്  ബല്  പ്ര�	ര�  പ്രവൃR  പൂര്Rയം	ക്കയംതീ	യു8	ണ്�
�	ണുന്നതീ�.  പ്രവൃRയുകെQ  ഇനങ്ങളുകെQ  അളവല് കുറിവും വന്നതീ�  പ്രവൃRയുകെQ
ഗുണ്നലാവ	രകെR  ബ	ധാച്ച്ട്ടുകേണ്ട	കെയംന്ന�  സം	കേങ്കിതീ�  വ|ഗ്ധാരുകെQ
സംഹി	യംകേR	കെQ  സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അധാകൃതീര്  പരകേശാ	ധാച്ച്�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

1-4-32-6  2017-18  സം�സ്ഥാ	ന  പ്ള	ന്  കേപ്ര	ജിക്ട�  -  കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�
കേ�	കേളജികെലാ ഓഡികേറ്റ്	റിയം� നര്മ്മി	ണ്�  -  പദ്ധ്യാതീ  ഉകേപക്ഷച്ചു-  ലാഭ്യ)8	യം പണ്�
സംര്ക്ക	ര് അനും8തീയംല്ല	കെതീ 8റ്റ്� പ്രവര്R�ള്ക്ക	യം കെചലാവഴിച്ചു

2യംല് നമ്പര് എ 4/4653/17

പ്രവൃRയുകെQ കേപര� കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�കേ�	കേളജികെലാ  ഓഡികേറ്റ്	റിയം�
നര്മ്മി	ണ്�

വ�യംരുRയം തു� 200 ലാക്ഷ�

സംര്ക്ക	ര്  ഉRരവ�  നമ്പര്  (സം	ധാ	)  983/2017/കൃഷി/10/10/2017  പ്ര�	ര�
2017-18-കെലാ  സം�സ്ഥാ	ന	വഷ്കൃതീ പദ്ധ്യാതീ�ളകെലാ	ന്ന	യം കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�
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കേ�	കേളജികെലാ  ഓഡികേറ്റ്	റിയം�  നര്മ്മി	ണ്Rന	യം  200  ലാക്ഷ�  രൂപ
അനുംവ|ച്ച്രുന്നു. 1200 കേപകെര ഉള്കെക്ക	ള്ളാ	വുംന്ന ഒരു വലായം ഓഡികേറ്റ്	റിയം8	ണ്�
വഭ്യ	വന� കെചയ്തിരുന്നതീ�.  നലാവകെലാ 8ര	8ത്തു നരക്കു�ള് പ്ര�	ര�  1270  ലാക്ഷ�
രൂപ കെചലാവും വരുകെ8ന്ന	ണ്� പ്രതീKക്ഷച്ച്രുന്നതീ�.  ഈ പദ്ധ്യാതീക്ക	യം സംര്ക്ക	രല്
നന്ന� ലാഭ്യ)8	യം  200  ലാക്ഷ� രൂപ, 50  ലാക്ഷ� രൂപയുകെQ ന	ലാ� തുലാ) ഗഡുക്കള	യം
കെവള്ളാ	യംണ്  �	ര്ഷി�  കേ�	കേളജി�  ഡിKന്  2019  ഒകേക്ട	ബര്  8	സം�  തീകെന്ന
2സംക്കല് ³	ന്റ്�  ഡിയംറിക്ടര്ക്ക�  (ഡി  പ  പ)  കൈ�8	റിയംരുന്നു.  ഇതീല് നന്ന�
35,000  രൂപ  8ണ്ണു  പരകേശാ	ധാനക്ക	യം  തീരുവനന്തപുര�  ഗവ.  എന്ജിനKയംറി�ഗ�
കേ�	കേളജികെലാ ഐ.Q.സം  &  എസം�.ആര് വഭ്യ	ഗRന�  24-10-19  ന�  നല്കു�യു�
8ണ്ണ� പരകേശാ	ധാന പൂര്Rയം	ക്കു�യു� കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.

2018-19,  2019-20  വര്ഷിങ്ങളല് ഈ പദ്ധ്യാതീക്ക	വശാ)8	യം പദ്ധ്യാതീവഹിതീ�
സംര്ക്ക	രല് നന്ന� ലാഭ്യക്ക	കെതീ വന്നതീന	ലു� തുQര്ന്നുള്ളാ വര്ഷിങ്ങളല് അതീകെന്റ്
തുQര്ച്ച്  ഉറിപ്പു�  വരുത്തുവ	ന്  സം	ധാക്ക	Rതീന	ലു�  ഈ  പദ്ധ്യാതീ
ഉകേപക്ഷക്കുന്നതീനും�  ലാഭ്യ)8	യം  പണ്�  8റ്റു  പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം
വനകേയം	ഗക്കുന്നതീനും�  27-02-2020  ന�  സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ  കൈവസം�  ച	ന്സംലാര്
2യംലാല് നര്കേ|ശാച്ചു.  ഇതീകെന്റ്യംQസ്ഥാ	നRല് സംര്വ�ലാ	ശാ	ലാ രജിസ്ട്രാ	റുകെQ
10-08-2020  കെലാ  ജി.എ/ഡി2/2851/2012  ഉRരവും  പ്ര�	ര�  ഈ  കേപ്ര	ജിക്ടകെന്റ്
ഭ്യരണ്	നും8തീ റിദ്ദു കെചയ്യു�യു� ഈ പദ്ധ്യാതീക്ക	യം ലാഭ്യ)8	യം പണ്Rല് നന്ന�  50
ലാക്ഷ� രൂപ കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി� കേ�	കേളജികെലാ തീകെന്ന കെPയംനKസം� കേഹി	സ്റ്റംല്
�� ഗസ്റ്റം� കെഹി�സം� എന്ന പദ്ധ്യാതീക്ക	യം അനുംവ|ക്കു�യു� കെചയ്തു. ��പ് കേP	ളറുകെQ
11-08-2020  -കെലാ  ഇ  പ/ബ2/33751/12  എന്ന  ഉRരവലൂകെQ  ഇതീനുംള്ളാ
സം	മ്പR�	നും8തീ  നല്കു�യു�  ഓഡികേറ്റ്	റിയം�  നര്മ്മി	ണ്Rകെന്റ്
സം	മ്പR�	നും8തീ റിദ്ദു കെചയ്യു�യു� കെചയ്തു.  ഇതീകെനത്തുQര്ന്ന� ഈ പദ്ധ്യാതീക്ക	യം
ഡി.പ.പ  -  യംല് ലാഭ്യ)8	യം തു�യംല്  1,99,65,000  രൂപ കെവള്ളാ	യംണ് �	ര്ഷി�
കേ�	കേളജി�  ഡിKനന�  08-01-2021  ന�  974358  നമ്പര്  കെചക്ക�  പ്ര�	ര�  തീരകെ�
നല്�യംട്ടുണ്ട�.

സംര്ക്ക	രകെന്റ്  വ	ര്ഷി�  പദ്ധ്യാതീയംലുള്കെപ്പ്ടുR  നQപ്പ്ലാ	ക്കുവ	ന്
തീKരു8	നച്ച്  പ്രവൃR�ളുകെQ  നര്വ്വഹിണ്Rന	യുള്ളാ  2ണ്ട�  അതീന	യം  തീകെന്ന
ഉപകേയം	ഗക്കണ്കെ8ന്നു� യം	കെതീ	രുവധാ വ�8	റ്റ്ലു�ളു� അനുംവ|നKയം8ല്ല	കെയംന്നു�
പദ്ധ്യാതീ  അ�ഗK�രച്ച്  ഉRരവല്Rകെന്ന  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടു�,  നര്×ഷ്ടം
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ഓ ഡികേറ്റ്	റിയം�  നര്മ്മി	ണ്Rന�  അനുംവ|ച്ച്  പണ്�  8റ്റു  പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം
കെചലാവഴിച്ച്ട്ടുണ്ട�.  ഇതീന�  സംര്ക്ക	ര്  അനും8തീ  കേനടു�കേയം	,  സംര്ക്ക	രല് നന്ന�
സം	ധൂ�രണ്� ലാഭ്യ)8	ക്കു�കേയം	 കെചയ്തിട്ട്ല്ല.  ഓഡികേറ്റ്	റിയം� നര്മ്മി	ണ്� ഉകേപക്ഷച്ച്
സം	ഹിചര)Rല്  ഇതീന	യം  ലാഭ്യ)8	യം  പണ്�  8റ്റ്�  പ്രവര്R�ള്ക്ക	യം
വ�യംരുRയംതീന� സംര്ക്ക	രല്നന്ന� സം	ധൂ�രണ്� ലാഭ്യ)8	കേക്കണ്ടതീ	ണ്�.
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ഭ്യ	ഗ�  2

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	  2ണ്ട�  -  വരവനRല്  വന്ന  വ)ക്ത8	യം  നഷ്ടം�,  കുറിവ�
എന്നവയുകെQ വവരങ്ങള്

- പര	8ര്ശാങ്ങളല്ല -
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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ഭ്യ	ഗ� 3 

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 2ണ്ട� - കെചലാവനRല് വന്ന വ)ക്ത8	യം
നഷ്ടംRകെന്റ് വവരങ്ങള്

3-1  പരKക്ഷ നQRപ്പ്� - അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� പ്രതീ2ലാ� നല്കുന്നതീ� യു.ജി.സം
8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ്യാ� - 4,36,868/- രൂപയുകെQ അധാ�കെച്ച്ലാവ�

കെറിഗുലാര് വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ പരKക്ഷ	 നQRപ്പ്�, പരKക്ഷ	കേപപ്പ്ര് പരകേശാ	ധാന
എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള  കെസ്കയംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  ഡിºട്ട്യുകെQ
അവഭ്യ	ജി)  ഘാQ�8	കെണ്ന്നു�  ആയംതീന	യം  പ്രകേതീ)�  പ്രതീ2ലാ�  നല്�	ന്
പ	Qകെല്ലന്നു�  2017-18,  2018-19  വര്ഷിങ്ങളകെലാ  ഓഡിറ്റ്�  റികേപ്പ്	ര്ട്ടു�ളല്
തുQര്ച്ച്യം	യം  പര	8ര്ശാച്ച്ട്ടു�  തീന്വര്ഷിRലു�  ഇതീ�  തുQരുന്നുണ്ട�.  കേ�രള
�	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ  വവധാ  കേ�	കേളജു�ളകെലാ  കെറിഗുലാര്
വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ  ഉRരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ)നര്ണ്ണയം�,  കേച	|)കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്
എന്നവയു8	യം ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്� 2019-20 വര്ഷിRല് 4,36,868/- രൂപ ഈ ഇനRല്
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക� നല്�യംട്ടുണ്ട�. ഇതീ� യു.ജി.സം 8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക� വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.

ഭ്യരണ്പരവും�  അക്ക	|8�വും8	യം  ഗുണ്നലാവ	ര�  കെ8ച്ച്കെപ്പ്ടുത്തുന്നതീന	യം
യു.ജി.സം �	ലാ	�	ലാങ്ങളല് വവധാ 8	ന|ണ്ഡിങ്ങള് നര്കേ×ശാച്ച്ട്ടുണ്ട�. 1998  കെലാ
യു.ജി.സം  കേന	ട്ട്2കേക്കഷിന�  (F3-1/94(Ps)/1998  dated  24-12-1998)
അനുംസംരണ്8	യം പരഷ്കരണ്ങ്ങള് കേ�രളRകെലാ സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ�ള്ക്ക�  1996
ജിനുംവര  1  മുതീല്  മുന്�	ലാപ്ര	ബലാ)കേR	കെQ  ബ	ധാ�8	ക്കകെക്ക	ണ്ട�  കേ�രള
സംര്ക്ക	ര്  ഉRരവറിക്കു�യുണ്ട	യം  (ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്(സം)  വകുപ്പ്�  ജി  ഒപ
നമ്പര്.171/99/എച്ച്�. എജു./ 21-12-1999). ഈ ഉRരവും പ്ര�	ര� പരKക്ഷ	കേജി	ലാ�ള്
ഔകേ|)	ഗ�  ചു8തീലായുകെQ  ഭ്യ	ഗ8	കെണ്ന്ന�  വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.  കൂQ	കെതീ  ഇതീ�
കെപര്കേ2	8ന്സം�  അകൈപ്രസംല്  റികേപ്പ്	ര്ട്ട്കെന്റ്  ഭ്യ	ഗ�  കൂQയം	ണ്�.  കേ�രള
സംര്ക്ക	രകെന്റ്  2001  കെലാ ഉRരവ�  പ്ര�	ര�  (ജി.  ഒ.  (പ)  നമ്പര്  -  5/2001/എച്ച്�.
എജു./03 01-2001/  – ഹിയംര്  എജുകേക്കഷിന്  വകുപ്പ്� )  കെറിഗുലാര്  വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ
പരKക്ഷ	  നQRപ്പ്�,  പരKക്ഷ	കേപപ്പ്ര്  പരകേശാ	ധാന  എന്നവ  യു.ജി.സം  ശാമ്പള

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20



  228

കെസ്കയംലാല്കെപ്പ്ട്ട്  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ  ഡിºട്ട്യുകെQ  അവഭ്യ	ജി)  ഘാQ�8	കെണ്ന്നു�
ആയംതീന	യം  പ്രകേതീ)� പ്രതീ2ലാ�  നല്�	ന് പ	Qകെല്ലന്നു� വ)ക്ത8	ക്കയംട്ടുണ്ട�.
2010  കെലാ  യു.ജി.സം  കെറിഗുകേലാഷിന്സംകെലാ കേ�	ഡി�  ഓ2�  കെപ്ര	2ണ്ല് എRക്സ്�
(എ2�3-1/2009  dated  30.06.2010  ഖണ്ഡി�  17.0-I(VII))  പ്ര�	ര�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായുകെQയു�  അനുംബന്ധി  കേ�	കേളജു�ളുകെQയു�  പരKക്ഷ	നQRപ്പ്�,
കേ8ല്കേന	ട്ട്�,  ഇന്വജികേലാഷിന്,  മൂലാ)നര്ണ്ണയം�  എന്നവ  അദ്ധ്യാ)	പ�രുകെQ
ഉRരവ	|R8	ണ്�.  കേ�രള സംര്ക്ക	ര് ഹിയംര് എജുകേക്കഷിന്(സം)  വകുപ്പ്�  ജി  ഒ
(ആര്  Q)  നമ്പര്.1260/2018/എച്ച്�.  എജു/  26-6-18  ലു�  ഇതീ�  സം�ബന്ധിച്ച്
പര	8ര്ശാമുണ്ട�.

എന്ന	ല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഉRരവ� നമ്പര്  Acad/ഇ 1/10826/2016/9-3-17
പ്ര�	ര�  ഉRരകേപപ്പ്ര്  മൂലാ)നര്ണ്ണയം�,  കേച	|)കേപപ്പ്ര്  തീയ്യാ	റി	ക്കല്,  കേ�	-ഓര്
ഡികേനഷിന്  എന്നവയ്ക്ക്	യം  �	ര്ഷി�സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്കു�,
അല്ല	Rവര്ക്കു�  നല്കേ�ണ്ട  പ്രതീ2ലാRകെന്റ്  നരക്ക�  നശ്ചയംച്ച്ട്ടുണ്ട�.
പരKക്ഷനQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്  വവധാ  പ്രവര്Rനങ്ങള്ക്ക�
സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംല്  തീകെന്നയുള്ളാ  യു.ജി.സം  അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  പ്രതീ2ലാ�  നല്
�	നുംള്ളാ  ഈ  ഉRരവ�  കേ8ല്  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	ണ്�.  2019-20
വര്ഷിRല്  ഇRരRല്  പ്രതീ2ലാ�  നല്�യംതീകെന്റ് വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ
കെ�	ടുക്കുന്നു.
പട്ട്� 1

ക്ര8
നമ്പര്

സം.ബ.വ
നമ്പര്, കെചക്ക�
നമ്പര്, തീKയംതീ

ശാKര്ഷി�� രൂപ
(₹) റി8	ര്ക്സ്�

1 (102/4/19,
കെചക്ക�

നമ്പര്.385272
30-4-2019
616,330/-

(അഡിn	ന്സം�)
കെചക്ക�

ന�.829289/ 17-
10-2019

3,345/-(റിK

0029
കേന	ണ്
³	ന്

3,99,730 കേ�ന്ദ്രKകൃതീ മൂലാ)നര്ണ്ണയം�
(02.05.2019 മുതീല് 11.05.2019 വകെര)

ബ.എസം�.സം അഗ്രി�ള്ച്ച്ര്
വ|)	ര്ത്ഥ�ളുകെQ ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്

മൂലാ)നര്ണ്ണയം�.

ആകെ� 83
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക	യം 410,440/-

രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�. ഇതീല് സംര്
വ�ലാ	ശാ	ലായ്ക്ക്� പുറിത്തുനന്നുള്ളാ
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ഇ�കേബഴ്സ്�കെ8ന്റ്�) ഒരു അദ്ധ്യാ)	പ�യ്ക്ക്� നല്�യം
കേവതീന� കുറിച്ചുള്ളാ തു�

2

926/4/19,
കെചക്ക�

ന�.082096/ 22-
02-2020
158,973/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

900

Bass1103, Fdqu1201, Fdqu1201
ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്

മൂലാ)നര്ണ്ണയംRന	യം കേ�രള
�	ര്ഷി�                            സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലായംകെലാ അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�

നല്�യംതീ�. (ആകെ� 72
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക	യം 127930/-

രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�)

3

163/6/19
കെചക്ക�

ന�.735973/ 25-
06-2019
174,646/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

9,188 ബ എസം� സം (C&B).കേച	|)കേപ്പ്പ്പ്ര്
തീയ്യാ	റി	ക്കല്

4

104/11/19
കെചക്ക�

ന�.829348/ 14-
11-2019

147,367/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

300 Bass1103 ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര് മൂലാ)നര്
ണ്ണയം�

5

109/8/19,
കെചക്ക�

ന�.196731/14-08-
2019

43,938/-

0029
കേന	ണ്
³	ന്

26,750
കേച	|)കേപപ്പ്ര്

തീയ്യാ	റി	ക്കല്, ഉRരകേപ്പ്പ്പ്ര്
മൂലാ)നര്ണ്ണയം�

ആകെ� 436,868 

യു.  ജി.  സം  8	ന|ണ്ഡിങ്ങള്ക്ക�  വരുദ്ധ്യാ8	യം  ഈ ഇനRല് സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ
അദ്ധ്യാ)	പ�ര്ക്ക�  നല്�യം  436,868/-  രൂപയുകെQ  കെചലാവ�  ഓഡിറ്റ്ൽ
നര	�രക്കുന്നു.
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ഉRരവ	|യം	യം ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്

പട്ട്� 2

കേപര� �	ലായംളവ� തീസ്ത�,
വലാ	സം�

ഈQ	കേക്കണ്ട
തു�
(₹)

വശാ|	�ശാങ്ങ
ള്

ശ്രീK8തീഅനതീ
കേവണുകേഗ	പ	ലാന്

01-04-2019  പൂര്
വ്വ	ഹ്നം�  മുതീല്
14-05-2019  പൂര്
വ്വ	ഹ്നം� വകെര

 
അസംസ്റ്റംന്റ്�
��പ് കേP	ളര്
(ഡി.ഡി. & എ),
കേ�രള	  �	ര്
ഷി�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
ആസ്ഥാ	ന�,
കെവള്ളാ	നക്കര

3,99,730 പട്ട്�  1 കെലാ
ക്ര8 നമ്പര് 1

ശ്രീK8തീ ഉഷി.ആര്

14-05-2019
അപര	ഹ്നം�
മുതീല്  08-07-
2019
അപര	ഹ്നം�
വകെര

അസംസ്റ്റംന്റ്�
��പ് കേP	ളര്
(ഡി.ഡി. & എ),
കേ�രള	  �	ര്
ഷി�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
ആസ്ഥാ	ന�,
കെവള്ളാ	നക്കര

9188 പട്ട്�  1 കെലാ
ക്ര8 നമ്പര് 3

ശ്രീK8തീ
ബKന.കെ�.വ

09-07-2019  പൂര്
വ്വ	ഹ്നം�  മുതീല്
31-03-2020
അപര	ഹ്നം�
വകെര

അസംസ്റ്റംന്റ്�
��പ് കേP	ളര്
(ഡി.ഡി. & എ),
കേ�രള	  �	ര്
ഷി�  സംര്
വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	
ആസ്ഥാ	ന�,
കെവള്ളാ	നക്കര

27,950
പട്ട്�  1 കെലാ
ക്ര8  നമ്പര്
2,4,5

ആകെ� 4,36,868

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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3-2  പൂകെപ്പ്	ലാ - ജിനകേറിറ്റ്ര് വ	Q�യംനRല് അധാ� നരക്ക� നല്�- 3,76,656/-
രൂപയുകെQ കെചലാവ� നര	�രക്കുന്നു

2020  ജിനുംവര  8	സംകെR  പൂകെപ്പ്	ലാ  നQRപ്പു8	യം  ബന്ധികെപ്പ്ട്ട്�
ശാബ്ദം�/കെവളച്ച്�/  ജിനകേറിറ്റ്ര് എന്നവ വ	Q�ക്ക� നല്കുന്നതീന	യം ഡി  3810/19(17)/
01-11-19 നമ്പര് കേന	ട്ട്Kസം� പ്ര�	ര� കെQന്ഡിര് ക്ഷണ്ച്ച്ട്ടുണ്ട�. അഞ്ചി� സ്ഥാ	പനങ്ങള്
കെQന്ഡിറില്  പകെങ്കിടുക്കു�യു�  ശാബ്ദം�,  കെവളച്ച്�,  ജിനകേറിറ്റ്ര്  എന്നവയ്ക്ക്�  ഏറ്റ്വും�
കുറിഞ്ഞ  നരക്ക�  �n	ട്ട്�  കെചയ്തി  പ.ജി.എസം�  സം�ണ്ട�സം�  കേ�	ഴികേക്ക	Qന�  �ര	ര്
നല്കു�യു� കെചയ്തു.  ഇതീല് ജിനകേറിറ്റ്ര് വ	Q� ഉറിപ്പ്ച്ച്രക്കുന്നതീ�  125  കെ�.വ.എ
ജിനകേറിറ്റ്ര് രണ്ട� എണ്ണRന�  1  8ണ്ക്കൂര് വ	Q� 1,400/-രൂപ എന്ന നരക്കലാ	ണ്�.
ഡി  3810/19(17)/  21-12-19  നമ്പര്  പ്ര�	ര�  ഇകേതീ  നരക്കല്  കേ8ല്പ്പ്റിഞ്ഞ
കേസംവനങ്ങള്  നല്കുന്നതീന	യം  സംകേ³  ഓര്ഡിര്  നല്കു�യു�  കെചയ്തിട്ടുണ്ട�.
എന്ന	ല് ബല് നമ്പര് 0055/03-20 (കെചക്ക� നമ്പര് 433443/13-03-2020)  പ്ര�	ര�
ഈ സ്ഥാ	പനRന� ജിനകേറിറ്റ്ര് ഒന്നന� 8ണ്ക്കൂര് വ	Q�  1,400/-രൂപ വKതീ� രണ്ടു
ജിനകേറിറ്റ്റു�ള്ക്ക	യം  12  |വസംകെR വ	Q�യം	യം  7,53,312/-  രൂപ നല്�യംട്ടുണ്ട�.
വശാ|	�ശാങ്ങള് ചുവകെQ കേചര്ക്കുന്നു. 

അ�ഗK�രച്ച്  കെQന്ഡിര്  പ്ര�	ര�  �ര	റു�	രന�
നല്കേ�ണ്ടയംരുന്ന തു�
(14 8ണ്ക്കൂര് x 1 ജിനകേറിറ്റ്ര് x 700@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം�
+  24  8ണ്ക്കൂര്  x  1  ജിനകേറിറ്റ്ര്  x  700@ 1  8ണ്ക്കൂര്  x  12
|വസം� + 18% ജി.എസം�.Q)

3,76,656/-രൂപ

�ര	റു�	രന� നല്�യം തു�
(14 8ണ്ക്കൂര് x 1 ജിനകേറിറ്റ്ര് x 1400@ 1 8ണ്ക്കൂര് x 12 |വസം�
+ 24  8ണ്ക്കൂര്  x  1  ജിനകേറിറ്റ്ര്  x  1400@ 1  8ണ്ക്കൂര്  x  12
|വസം� + 18% ജി.എസം�.Q)

7,53,312/-രൂപ

അധാ�� നല്�യം തു� 3,76,656/-രൂപ

അ�ഗK�രച്ച്  നരക്കലു�  അധാ�രച്ച്�  നQRയംട്ടുള്ളാ  3,76,656/-രൂപയുകെQ
കെചലാവ�  നര	�രക്കുന്നു.  അധാ��  നല്�യം  തു�  �ര	റു�	രനല്  നന്നു�
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ഈQ	ക്ക ഓഡിറ്റ്കെന അറിയംകേക്കണ്ടതീ	ണ്�.

ഉRരവ	|യം	യം ഉകേ|)	ഗസ്ഥാന്

കേപര� �	ലായംളവ� തീസ്ത�, വലാ	സം�
ഈQ	കേക്ക
ണ്ട തു�

(₹)

കേഡി	. കെ�.
അജിR�കു8	ര്

01-04-2019 മുതീല്
31-03-2020

 
അകേസം	സംകേയംറ്റ്�

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

അമ്പലാവയംല്

3,76,656/-

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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ഭ്യ	ഗ� 4
ഓഡിറ്റ്� പ്രതീ)വകേലാ	�ന�

4-1    ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജി� 2019-2020

ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജിന� പരഗണ്ക്കുന്ന വരവനങ്ങള് തു�
(₹)

റികേവ	ള്വ�ഗ� 2ണ്ട� 28,61,49,977

2Kസം� വരു8	ന� 6,97,19,763

സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ വസ്തുവ��ളല് നന്നുള്ളാ വരു8	ന� 7,49,09,926

ആകെ� 43,07,79,666

2019-20  വര്ഷികെR  ഓഡിറ്റ്�  ച	ര്ജ്ജി�  �ണ്ക്ക	ക്ക	ന്
പരഗണ്ക്കുന്ന തു�

43,07,79,666

ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജി� (1%) 43,07,797

31.03.2019-ല് ഒടുക്കുവ	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്�  ച	ര്
ജ്ജി� 3,05,05,034

തീന്വര്ഷി� ഒടുക്കയം ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജി� ഇല്ല

31.03.2020-ല് ഒടുക്ക	ന് അവകേശാഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജി� 3,48,12,831

ഈ തു� " 0070-other Administrative Charges, 60-other receipts, 110-fee for
Government  audit,  99-audit  charges  ” എന്ന  കെഹിഡി�  ഓ2�  അക്ക�ണ്ടകേലാക്ക�
ഒടുകേക്കണ്ടതു�  ഒടുക്കു  വവര�  അസ്സല്  ചലാ	ന്  സംഹിതീ�  ഓഡിറ്റ്കെന
അറിയംകേക്കണ്ടതു8	ണ്�.

അQവ	ക്ക	നുംള്ളാ ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജികെന്റ് വര്ഷി� തീരച്ചുള്ളാ വവരങ്ങള് 

വര്ഷി� ഓഡിറ്റ്� ച	ര്ജ്ജി�/കുQശ്ശി�
(₹)

2014-2015 വകെര 93,11,484
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2015-2016 52,98,554

2016-2017 51,20,218

2017-2018 54,49,048

2018-2019 53,25,730

2019-2020 43,07,797

ആകെ� 3,48,12,831/-

4-2 നര	�രച്ച്/തീQസ്സകെപ്പ്ടുRയം തു� എന്നവയുകെQ വശാ|	�ശാങ്ങള്

ഖണ്ഡി� നമ്പര് നര	�രച്ച് തു�
തീQസ്സകെപ്പ്ടുRയം

തു�
(₹)

1-4-2-1 3,945

1-4-2-2 10,000

1-4-4-1 9,257

1-4-14-2 4,03,521

1-4-20-1 3,768

1-4-26-1 9,313

1-4-29-1 10,160

1-4-29-1 54,400

1-4-29-3 81,407

1-4-29-4 98,623

3-1 4,36,868

3-2 3,76,656

ആകെ� 9,31,374 5,66,544

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 1
വ	ര്ഷി� �ണ്ക്ക� 2019-20 (ഖണ്ഡി� 1-2-2-3 )

വരവുംകെചലാവും� സം�ക്ഷപ്തം�

Kerala Agricultural University

ANNUAL ACCOUNTS 2019-2020 RECEIPTS STATUS

Head of Account Actual Receipts Revised BE
(+) Increase/
(-) Decrease

Non-Plan Schemes
Statutory Grant from Govt. Non-
Plan

374,45,10,000 374,45,10,000 0

Total 374,45,10,000 374,45,10,000 0
Plan Schemes

Plan  grant  from  Agricultural
Department (General)

30,00,00,000 30,00,00,000 0

Plan  grant  from  Agricultural
Department (Project specific)

0 5,00,00,000 -5,00,00,000

Total 30,00,00,000 35,00,00,000 -5,00,00,000
EAP Projects

ICAR Projects - 100 percent 13,21,45,805 7,83,76,000 5,37,69,805
NARP - ICAR Assisted 125,000 0 125,000

ICAR Co-ordinated Projects 20,86,15,041 17,59,43,800 3,26,71,241
Other Externally Aided Projects 12,62,84,877 19,64,73,900 -701,89,023

Gok  Project  Specific
Assistance(PLAN)

252,03,600 0 252,03,600

Total 49,23,74,323 45,07,93,700 4,15,80,623

Revolving Fund

ICAR Revolving Fund 522,07,289.47 921,00,000
-
398,92,710.5
3

KAU Revolving Fund 15,88,07,202.49 27,21,64,000
-
11,33,56,797
.51

OEAP Revolving Fund 751,35,486.79 11,93,00,000
-
441,64,513.2
1

Total 28,61,49,978.75 48,35,64,000
-
19,74,14,021
.25

Internal Receipt
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FEES 697,19,763 12,11,88,800 -514,69,037

COLLEGE PROPERTIES 0 307,55,000 -307,55,000

UNIVERSITY PROPERTIES 749,09,927.3 37,82,87,000
-
30,33,77,072
.7

RECEIPTS  FROM  SCHEMES
SPONSORED  BY  ICAR  &
OTHER AGENCIES

0 300,000 -300,000

INTERESTS 835,72,015 13,26,55,000 -490,82,985

MISCELLANEOUS 0 66,17,700 -66,17,700
PENSION 0 70,00,000 -70,00,000

CHEQUE FORFEIT 56,585 0 56,585

Total 22,82,58,290.3 67,68,03,500
-
44,85,45,209
.7

SUMMARY
Non-Plan Schemes 37,44,510,000 3,74,45,10,000 0

Plan Schemes 30,00,00,000 35,00,00,000 -500,00,000
EAP Projects 49,23,74,323 45,07,93,700 415,80,623

Revolving Fund 28,61,49,978.75 48,35,64,000
-
19,74,14,021
.25

Internal Receipt 22,82,58,290.3 67,68,03,500
-
44,85,45,209
.7

Total 505,12,92,592.05 570,56,71,200
-
65,43,78,607
.95

Kerala Agricultural University
ANNUAL ACCOUNTS 2019-2020 EXPENDITURE STATUS

Head of Account Actual Expenditure Revised BE
(+)
Increase/
(-) Decrease

10  Management  and
Administration

Non-Plan Schemes 19,76,81,771.86 26,15,00,000
638,18,228.
14

Plan Schemes 116,310 122,800 6,490
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Other  Externally  Aided
Projects

108,310 320,000 211,690

Total 19,79,06,391.86 26,19,42,800
640,36,408.
14

11  Additional  Suspense
Fund
Non-Plan Schemes 42,72,87,931 41,81,00,000 -91,87,931
Total 42,72,87,931 41,81,00,000 -91,87,931
20  Library  (20  to  29)
Education)
Non-Plan Schemes 403,69,329.4 487,51,500 83,82,170.6
Plan Schemes 13,80,000 307,30,000 293,50,000

Total 417,49,329.4 794,81,500
377,32,170.
6

21 Agricultural Education

Non-Plan Schemes 61,14,13,853.91 68,86,57,200
772,43,346.
09

Plan Schemes 293,42,962 554,51,656 261,08,694
ICAR Projects - 100 percent 232,28,972 227,87,459 -441,513
Other  Externally  Aided
Projects

59,32,471 72,57,047 13,24,576

Total 66,99,18,258.91 77,41,53,362
10,42,35,10
3.09

22 Co-operation & Banking
Education

Non-Plan Schemes 431,84,700.36 493,85,000
62,00,299.6
4

Plan Schemes 26,02,429 65,53,331 39,50,902

Total 457,87,129.36 559,38,331
101,51,201.
64

23 Forestry Education
Non-Plan Schemes 426,55,023.9 472,45,000 45,89,976.1
Plan Schemes 19,63,295 52,63,644 33,00,349
Other  Externally  Aided
Projects

473,680 473,680 0

Total 450,91,998.9 529,82,324 78,90,325.1
24 Agricultural Engineering
Education
Non-Plan Schemes 884,70,731 990,16,200 105,45,469
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Plan Schemes 34,52,098 87,28,822 52,76,724
Total 919,22,829 10,77,45,022 158,22,193
28 D.S.W
Non-Plan Schemes 88,82,821 116,42,468 27,59,647
Plan Schemes 336,964 18,26,006 14,89,042
Other  Externally  Aided
Projects

203,600 40,000 -163,600

Total 94,23,385 135,08,474 40,85,089
30  D.O.R.(30  to  39
Research)
Non-Plan Schemes 270,48,624 365,63,000 95,14,376

Plan Schemes 0 31,57,00,000
31,57,00,00
0

Other  Externally  Aided
Projects

41,19,564 61,00,000 19,80,436

Total 311,68,188 35,83,63,000
32,71,94,81
2

31 Agricultural Research

Non-Plan Schemes 64,26,90,570.61 73,23,23,100
896,32,529.
39

Plan Schemes 384,50,792.1 810,06,122
425,55,329.
9

ICAR Projects - 100 percent 149,55,194 223,58,529 74,03,335
NARP - ICAR Assisted 903,300 12,52,214 348,914

ICAR Co-ordinated Projects 17,56,31,597.15 23,04,86,813
548,55,215.
85

Other  Externally  Aided
Projects

674,50,998.85 28,12,11,889
21,37,60,89
0.15

Gok  Project  Specific
Assistance(PLAN)

444,49,622 986,64,871 542,15,249

Total 98,45,32,074.71 144,73,03,538
46,27,71,46
3.29

33 Forestry Research
ICAR Co-ordinated Projects 60,57,304 78,40,000 17,82,696
Total 60,57,304 78,40,000 17,82,696
34 Agricultural Engineering
Research
ICAR Co-ordinated Projects 37,70,531 49,00,000 11,29,469
Total 37,70,531 49,00,000 11,29,469
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40  Extension  (40  to  49
Extension)

Non-Plan Schemes 744,25,960.17 887,32,500
143,06,539.
83

Plan Schemes 139,09,423 28,02,43,988
26,63,34,56
5

ICAR Projects - 100 percent 941,88,428.39 10,03,98,895
62,10,466.6
1

Other  Externally  Aided
Projects

310,82,587 425,25,747 114,43,160

Gok  Project  Specific
Assistance(PLAN)

14,19,296 17,39,461 320,165

Total 21,50,25,694.56 51,36,40,591
29,86,14,89
6.44

50  Civil  Works(  50  to  59
Enginerring wings)

Non-Plan Schemes 882,43,297.16 10,25,15,000
142,71,702.
84

Plan Schemes 872,38,130 44,57,35,692
35,84,97,56
2

Other  Externally  Aided
Projects

212,80,310 244,45,350 31,65,040

Gok  Project  Specific
Assistance(PLAN)

0 155,000 155,000

Total 19,67,61,737.16 57,28,51,042
37,60,89,30
4.84

60 Estate
Non-Plan Schemes 17,31,501 21,97,000 465,499
Total 17,31,501 21,97,000 4,65,499
65 Revolving Fund

ICAR Revolving Fund 486,05,587.49 686,60,000
200,54,412.
51

KAU Revolving Fund 13,39,33,216.88 18,79,23,431
539,90,214.
12

OEAP Revolving Fund 757,54,765.61 952,55,000
195,00,234.
39

Total 25,82,93,569.98 35,18,38,431
935,44,861.
02

70 E-Governance & ICT
Non-Plan Schemes 52,23,642 60,75,000 851,358
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Plan Schemes 53,73,031 195,30,200 141,57,169
Total 105,96,673 256,05,200 150,08,527
92 Pension & Compensation

Non-Plan Schemes 158,91,22,,902.5 200,51,00,000
41,59,77,09
7.5

Total 158,91,22,902.5 200,51,00,000
41,59,77,09
7.5

99 Other Expense
BANK CHARGES 4857.28 0 0
Total 4857.28 0 0
SUMMARY

Non-Plan Schemes 388,84,32,659.87 459,78,02,968
70,93,70,30
8.13

Plan Schemes 18,41,65,434.1 125,08,92,261
106,67,26,8
26.9

ICAR Projects - 100 percent 13,23,72,594.39 14,55,44,883
131,72,288.
61

NARP - ICAR Assisted 903,300 12,52,214 348,914

ICAR Co-ordinated Projects 18,54,59,432.15 24,32,26,813
577,67,380.
85

ICAR Revolving Fund 486,05,587.49 686,60,000
200,54,412.
51

Other  Externally  Aided
Projects

13,06,51,520.85 36,23,73,713
23,17,22,19
2.15

KAU Revolving Fund 13,39,33,216.88 18,79,23,431
539,90,214.
12

OEAP Revolving Fund 757,54,765.61 952,55,000
195,00,234.
39

Gok  Project  Specific
Assistance(PLAN)

458,68,918 10,05,59,332 546,90,414

Other Expense 4,857.28 0 0

Total 482,61,52,286.62 705,34,90,615
222,73,43,1
85.66

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി�: 2
പദ്ധ്യാതീ ധാനസംഹി	യം� - 2019-2020

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര8
നമ്പര് ഉRരവ� നമ്പര്/തീയംതീ

തു�
(₹) വരവ� വച്ച് തീKയംതീ

1 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.531/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 13.06.2019

10,00,00,000 05.07.2019

2
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.536/2019/

അഗ്രി. തീKയംതീ 14.06.2019 5,00,00,000 05.07.2019

3

സം.ഉ.
(സം	ധാ	)നമ്പര്.1078/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 16.11.2019

പരഷ്കരച്ച് ഉRരവ�
സം.ഉ.

(സം	ധാ	)നമ്പര്.1091/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 19.11.2019

7,50,00,000
7,50,00,000 07.12.2019

ആകെ� 30,00,00,000

പദ്ധ്യാതീകേയംതീര ധാനസംഹി	യം�  2019 - 2020

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര8
നമ്പര്

ഉRരവകെന്റ് നമ്പറു�
തീKയംതീയു�

തു�
(₹)

വരവ� വച്ച് തീKയംതീ

1
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.384/2019/

അഗ്രി. തീKയംതീ 20.04.2019 31,20,42,500 29.04.2019

2 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.466/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 21.05.2019

31,20,42,500 30.05.2019

3
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.571/2019/

അഗ്രി. തീKയംതീ 25.06.2019 31,20,42,500 01.07.2019

4 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.704/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 26.07.2019

31,20,42,500 01.08.2019
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5
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.816/2019/

അഗ്രി. തീKയംതീ 26.08.2019 31,20,42,500 01.09.2019

6 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.876/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 24.09.2019

31,20,42,500 01.10.2019

7
സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.961/2019/

അഗ്രി. തീKയംതീ 19.10.2019 31,20,42,500 01.11.2019

8 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.1127/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 25.11.2019

31,20,42,500 01.12.2019

9
സം.ഉ.

(സം	ധാ	)നമ്പര്.1251/2019/
അഗ്രി. തീKയംതീ 27.12.2019

31,20,42,500 01.01.2020

10 സം.ഉ.(സം	ധാ	)നമ്പര്.97/2020/
അഗ്രി. തീKയംതീ 24.01.2020

31,20,42,500 01.02.2020

11
സം.ഉ.

(സം	ധാ	)നമ്പര്.256/2020/
അഗ്രി. തീKയംതീ 26.02.2020

31,00,00,000 02.03.2020

12
സം.ഉ.

(സം	ധാ	)നമ്പര്.356/2020/
അഗ്രി. തീKയംതീ 20.03.2020

31,40,85,000 31.03.2020

ആകെ� 374,45,10,000

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 3
ഐ. സം. എ.ആര്  ധാനസംഹി	യം� (100%)

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര8
നമ്പര്

പദ്ധ്യാതീ തു�
(₹)

1
40007 Cluster Front Lie Demonstration Programme on

Oilseeds
59,474

2 5151 ICAR SRF 56,66,818
3 5159 ICAR RAWE Programme 61,51,197
4 5160 NTS-ICAR 63,14,832
5 5221 ICAR-JRF 36,71,590
6 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 878,37,549

7
5000 Refund of unutilized grant-cost -- terminated

scheme(ICAR)
0

8
40014 ICAR-Emeritus Scientist Scheme-Carbon &

Biodiversity in the tree based land
11,03,646

9
40021 Winter School on Agro forestry for Climate Change

Mitigation, Biodiversity Conservation and Resilience in
Agro ecological Systems 03-23 Dec2019 

525,200

10
5176 Network Project on Harvesting Processing and value

addition of Natural Resins and Gums 
14,25,000

11
5143 EPB - Institutional Economic Fee to the students
admitted under Indo African Fellowship Programme

20,40,000

12
5225 ICAR - Effect of High Hydrostatic pressure
procesing on Textural and Nutritional Behavior of

Minimally Processed Fruits and Vegitables 
27,90,000

13
5225 ICAR - Effect of High Hydrostatic pressure
procesing on Textural and Nutritional Behavior of

Minimally Processed Fruits and Vegitables 
25,30,000

14
5222 ICAR Seed Hub - Creation of seed Hubs for

increasing indigenous production of pulses in India
0

15
40012 AICRP on Fruits, BRS, Kannara-Scheduled Caste

Sub Plan(SCSP) Component
200,000

16
5224 ICAR - Collaborative Reserch Project on

Improvment of Banana for small holder farmers in the
Greate lake Region of Africa....

603,000

17
5222 ICAR Seed Hub - Creation of seed Hubs for

increasing indigenous production of pulses in India
0
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18 5142 ICAR -- NICRA 587,035

19
45102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National

Level
35,00,000

20
5006 6521-ICAR Seed Project-Seed Prodn. in Agri.crops

and Fisheries...
825,000

21 5198 FLD-AICRP on rice Pattambi 76,500
22 5199 ICAR-FLD-AICRP on rice , Moncompu 209,250
23 5219 NFSM-CC(AICRP on Sugarcane) 74,250
24 5107 Strengthening of Directorate of Extension 537,500
25 40005 Skill Development Training 360,000
26 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
27 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000
28 40025 CIFT-Fish Processing Lab under SC SP 500,000

29
40026 CIFT - Value Chain and Nutritional Research

Outputs
110,000

30
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
116,100

31 40005 Skill Development Training 360,000
32 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
33 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000
34 40020 Jal Shakti Abhiyan 300,000

35
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
116,100

36 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
37 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000
38 40024 Foot and Mouth Disease (FMD) 75,000

39
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
116,100

40

5206 ICAR - ARYA Project on Employment and
Livelihood Security for Rural Youth through

Entrepreneurship Models in processing and Value
Addition-reg 

148,914

41 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
42 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000

43
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
116,100

44 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
45 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000
46 40026 CIFT - Value Chain and Nutritional Research 110,000
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Outputs

47

5206 ICAR - ARYA Project on Employment and
Livelihood Security for Rural Youth through

Entrepreneurship Models in processing and Value
Addition-reg 

18,43,000

48 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
49 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000

50
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
77,400

51 40005 Skill Development Training 360,000
52 40009 Swachhta Action Plan 2018-19 37,500
53 40016 Paramparagt Krishi Vikas Yojana 50,000

54
5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under

NFSM for kvks
96,750

ആകെ� 132145805

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 4
ഐ.സം.എ.ആര് കേ�	-ഒ	ര്ഡികേനറ്റ്ഡി� കെപ്ര	ജിക്ടു�ള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര8
നമ്പര്

പദ്ധ്യാതീ തു�

1 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 23,43,000
2 6621 AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-25) 50,80,000
3 56676 AICRP on Soil test Crop response correlation 33,15,000
4 6684 AINP on Agriculture Acarology 26,20,000

5
50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill

development on coconut based secondary agriculture
25,00,000

6
50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill

development on coconut based secondary agriculture
15,00,000

7 6645 AICRP on farm implements and machinery 26,14,511
8 6680 AICRP on Post Harvest Technology (ICAR 75:25) 67,00,000

9
50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill

development on coconut based secondary agriculture
72,90,000

10 6637 AICRP on Medicinal Aromatic Plants (ICAR 75-25) 54,35,000
11 6634 AIC Vegetable Improvement Project (ICAR 75-25) 55,80,000
12 6623 AICRP on Water Management 52,85,764

13
6635 AICRP on Biological control of crop pests (ICAR 75-

25)
36,88,000

14 6624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 109,32,000

15
50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill

development on coconut based secondary agriculture
10,00,000

16 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 39,66,000
17 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 10,99,727
18 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 53,91,000

19
50000 AICRP on Palms Voluntary Centre at Cocoa

Research centre Vellanikkara
140,000

20 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 250,000
21 6636 AIC Floriculture Improvement Project (ICAR 75-25) 38,10,195

22
6691 AICRP on Spices -New Project mode centre at

Thrissur 
200,000

23 6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 16,11,788

24
50001 AICRP on Biological Control of Crop Pests, COA

Vellayani
519,000
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25
6641 AICRIP on Nematode Pests & their control (ICAR 75-

25)
13,47,000

26 6642 AICRP on Forage Crops 67,20,000
27 6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 53,50,000
28 6678 AICRP on Mashroom. 13,60,000
29 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 14,78,028
30 6644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 64,55,000
31 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 31,90,000
32 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 350,000

33
50002 AICRP on Biological Control of Crop Pests, RARS

Kumarakom
690,000

34 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 125,84,000
35 6640 AIC Project on Guar (Arid Legumes) 45,95,000

36
6651 5508-NSP Breeder seed production unit (ICAR 75 -

25)
44,82,000

37 6677 AICRP on long term fertilizer experiments 26,83,000
38 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 17,08,000
39 6689 AICRP on Palms 320,000
40 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 118,45,000

41
6690 AICRP on Management of Salt affected Soils & Use

of Saline Water in Agriculture 
531,000

42 6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 46,68,000

43
6638 AICRP on weed control in plantation crops (ICAR 75-

25)
35,46,000

44
6622 All India Network Project on Agrl. Ornithology (75-

25)
16,95,000

45 6692 Project AINP on Vertebrate pest Management 33,42,000
46 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 14,83,028

47
6694 AICRP on micro & secondary nutrients & pollutant

elements
20,43,000

48
50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill

development on coconut based secondary agriculture
432,79,000

ആകെ� 20,86,15,041

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 5
8റ്റ്� 2ണ്ട�ഗ� ഏജിന്സം�ളല് നന്നുളള ധാനസംഹി	യം�

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര8
നമ്പര്

പദ്ധ്യാതീ തു�
(₹)

1 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic
plants. 121,26,800

2 8888 Suspense fund 69,19,687
3 9822 National service scheme 169,874
4 70055 CORNELL-SADGURU FOUNDATION FELLOWSHIP 846,195

5 9150  KAU-RKVY  Projec  "  Establisment  of  RKVY  Project
Management Cell in K.A.U"

478,000

6 70054 DST-INSPIRE Fellowship CoA, Vellayani 12,90,760

7 70130 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Elizabeth T. Joy, Ph.D
Scholar at CoA, Vellayani 423,680

8 70131 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Shahana Begum, Ph.D
Scholar at CoA, Vellayani

423,680

9 70132  DST  INSPIRE  Fellowship  of  Ms.  Lekshmi  A,  Ph.D
Scholar at CoA, Vellayani 423,680

10 70070 DAESI (Diploma in Agricultural Extension Services for
Input Delears) programme

370,000

11 70012 INSPIRE Fellowship to MS. Devika Sangamithra (2016 -
24 -001) Ph.D scholar at COF Vellanikkara 652,243

12 70129 DST INSPIRE Fellowship of Mr. Arjun Ramachandran,
Ph.D Scholar at CoF, Vellayani

423,680

13 70137 Afforestration of Kerala Agricultural University Campus
at CoF, Vellanikkara 45,90,474

14 70148 ICFRE - Library Strengthening 50,000

15 70011 INSPIRE Fellowship to MS. Darsana Dilip.KC (2016 - 21
-024) Ph.D scholar at COH Vellanikkara

557,776

16 70125 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Aparna K. Gokul, Ph.D
Scholar at CoH, Vellanikkara 423,680

17 8961 ITTO / INSPIRE Fellowship 371,016
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18
70160 DST-SERB-Project on Faunal Diversity of Spider mites
(Prostigmata:  Tetranychidae)  associated  with  Agricultural
Ecosystems of Kerala

20,65,000

19 70154 HD Farm Malampuzha- Establishment of new Progeny
Orchards of Fruit plants in departrmental Farms

10,08,000

20 70101  RKVY-RAFTAAR-Establishment  of  Agri-business
incubator(R-ABI) 50,00,000

21 70117  DESIGN  AND  DEVELOPMENT  OF  TRACTOR
MOUNTED LIME APPLICATOR

198,000

22 9242  NABARD  RIF  Project  on  Kerasuraksha  Cocount
Climber 128,000

23
70133 ICSSR Sponsored IMPRESS project " Export market
potential  and  accreditation  systems  for  Organic  Rice  in
Kerala

200,000

24 9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 225,828

25 70136  DCCD  Organisation  of  two  one  day  district  level
seminar on cashew at CRS, Madakkathara

200,000

26 70139 DCCD Conduct of Horticulture fair cum field day during
February 2020 50,000

27 70141  DCCD  conduct  of  4  batches  of  cashew  apple
utilization training for unemployed women at their centre

50,000

28
70150 SFT on "Bio efficacy Evaluation of herbal formlations
developed  by  Grass  root  innovators  against  Red  palm
Weevil Rhyncophorus ferrugines

100,000

29
70151 SFT on Bio-Efficacy Evaluation of herbal formulations
developed by Grassroots Innovators against coconut mite,
Aceria guerrreronis Keifer 

100,000

30 70110 Trial-Evaluation of Sea6Energy formulations on Growth,
Yield and Quality of Cardamom 800,000

31 70118 SHM project cultivation of strawberry varieties suitable
to the soil and climate of Idukki District

625,000

32 70134 Training for resource persons of Smart Agri  Village
programme of Kudumbasree at IFSRS, Karamana 118,990

33 70126 DCCD-One day training programme on Post Harvest
Technologyon CoCoa

60,000
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34 70127 DCCD District level Seminar on CoCoa at Idukki and
Kannur

100,000

35 70128  DCCD  One  batch  of  3  days  training  programme
"Farmers Training Programme on Cocoa-2019-20" 45,000

36 8811 Co-operative Cocoa Research Centre (OEAP) 60,98,051
37 8277 DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching Programme 25,89,694

38 8977  validation  of  DUS  International  guidelines  for
Phalaenopsis & orchids

750,531

39 8846 AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 888,175

40
8848  Forecasting  Agrl.  out  put  using
Space,Agrometeorology  and  Land  based  Observations
(FASAL)

347,390

41 79966 Starting of experimental agrometeorological advisory
service -AMB 764,414

42 9251 RKVY -Project Establishment of National Level QC Lab
for Honey 

150,00,000

43 70060  Residue  and  Dissipation  of  ME  5382  (2% GR)  in
Paddy 250,000

44 70153 Residue and dissipation of ME 5382 (10% sc) 250,000

45 79966 Starting of experimental agrometeorological advisory
service -AMB

10,39,253

46 70142 VFPCK Project - Managing weather and climate risk in
fruits and vegetables farming 26,51,880

47 8540 New Agromet Field Unit in Kumarakom 14,86,565

48 70111 SFT- Bio-Efficacy Evaluation of RIL-225/F1 (25% EC)
against major paddy pest

800,000

49 9938 Starting of experimental  agromet.advisory service at
RARS Pilicode 19,99,792

50
70123  Bio  Efficacy  Evaluation  of  TVE29  40SC  against
grasses in puddle direct seeded applied as pre and early
post emergence application 

9640,000

51 70121 RKVY Project-Establishment of Mass Production Unit
of Biocontrol Agents at RRS Vyttila

89,00,000

52 8961 ITTO / INSPIRE Fellowship 900,390
53 70115 National Intellectual Property Award-Utilization of award 100,000
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amount for strengthening of IPR Cell
54 70109 Unnath Bharath Abhiyan 750,000
55 70147 Training on Commercial Mediculture at CTI, Mannuthy 250,000

56 9092  Short  term  training  programme  funded  by  various
agencies

114,04,700

57 70145 ATMA -DAESI at KVK, Ambalayvayal 400,000

58 9845  NABARD  "  Farmer  producer  organisation  ,
KVK,Ambalavayal 232,000

59 70116  KAU  Finance  SHM  Project  Establishment  of  small
Nursery for Horticultural Crops ETC Manjeshwar

750,000

60 70094  DAMU-Establishing  District  Agromet  Unit  at  KVK
Palakkad 305,030

61 70119  FPO-Promotion  of  Mayyil  Rice  and  Cheruthazham
Black Pepper 

728,000

62 70057 ATMA-DAESI Programme at KVK Kottayam 416,500

63 70093  DAMU-Establishing  District  Agromet  Unit  at  KVK
Malappuram 290,000

64 70135  One  day  seminar  on  scientific  coconut  cultivation
technologies /value addition in coconut 

50,000

65 70092  DAMU-Establishing  District  Agromet  Unit  at  KVK
Kollam 314,256

66
70047  Construction  of  Ladies  Hostel  at  KAU  under
corporate social Responsibility of Power Grid Corporation of
India Ltd. 

173,23,213

67 9854  Construction  of  post  matric  hostel  for  SC  girls  in
vellayani campus

60,00,000

ആകെ� 12,62,84,877

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 6
കെപന്ഷിന് 2ണ്ട� സ്ഥാര നകേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-4-2)

ക്ര8
നമ്പര് 

സ്ഥാരനകേക്ഷപ നമ്പര് 
തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക�

�	ലായംളവ�
(വര്ഷിRല്)

1
AANO.342924 /

799010500 /64899
3,25,800 01.07.2017 01.07.2020 8.5% 3 വര്ഷി�

2
AA No.342983 /

799010500169650
10,00,000 09.07.2017 09.07.2020 8.5% 3 വര്ഷി�

3
AA No.267276 /

799015000296003
5,21,700 20.12.2017 20.12.2020 8.5% 3 വര്ഷി�

4
AA No.267664 /

799010500328140
25,00,000 01.02.2018 01.02.2021 8.5% 3 വര്ഷി�

5
AA No.267663 /

799010500328136
15,00,000 01.02.2018 01.02.2021 8.5% 3 വര്ഷി�

6
AA No.313145 /

799010500/434641
50,00,000 11.07.2018 11.07.2021 8.5% 3 വര്ഷി�

7
AA No.313146 /

799010500/434652
20,00,000 11.07.2018 11.07.2021 8.5% 3 വര്ഷി�

8
JK No.116164 /

799010500/594847
10,00,000 24.12.2018 24.12.2020 8.0% 2 വര്ഷി�

9
JK No.116499 /

799010500/622535
2,58,900 30.01.2019 30.01.2021 7.5% 2 വര്ഷി�

10
JK No.116519 /

799010500/624016
40,00,000 08.02.2019 08.02.2022 7.5% 3 വര്ഷി�

11
JK No.116724 /

799010500/644013
15,00,000 07.03.2019 06.03.2021 7.5% 2 വര്ഷി�

12
JK NO116953 /

799010500656197
8,00,000 8/04/2019 8/04/2021 7.5% 2 വര്ഷി�

13
JJ No.116954 /

799010500656256
6,24,200 11/04/2019 11/04/2021 7.5% 2 വര്ഷി�

14
JK NO 116983/ 
7990105008081

30,00,000 20/04/2019 19/04/2021 7.5% 2 വര്ഷി�

15
JK NO 116998 /

799010500658919 
12,00,000 24/04/2019 24/04/2021 7.5% 2 വര്ഷി�

16 JKNO 181273 / 50,00,000 2/07/2019 2/07/2021 7.5% 2 വര്ഷി�
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79901050069174

17
JKNO 181413/

799010500701199
13,00,000 12/07/2019 12/07/2022 8% 3 വര്ഷി�

18
JKNO 181456 /

799010500706137
13,00,000 18/07/2019 18/07/2021 8% 2 വര്ഷി�

19
JK NO181755 /

799010500733531
13,00,000 22/08/2019 22/08/2021 8% 2 വര്ഷി�

20
JKNO461003 /

799010500751403
13,00,000 17/09/2019 17/09/2021 8.5% 2 വര്ഷി�

21
AANO.436636

799010500813142
20,00,000 22/10/2019 22/10/2021 8.5% 2 വര്ഷി�

22
JK NO 461332/

799010500805958
13,00,000 30/10/2019 30/10/2021 8.5% 2 വര്ഷി�

23
JKNO461992/

799010500850182
13,00,000 26/11/2019 26/11/2022 8.5% 3 വര്ഷി�

24
JKNO542914/

799010500886167
13,00,000 23/12/2019 23/12/2022 8.5% 3 വര്ഷി�

25
JKNO 587745/

799010500923966
13,00,000 30/01/2020 30/01/2022 8.5% 2 വര്ഷി�

26
JK NO 587863/

799010500934203
13,00,000 11/02/2020 11/02/2023 8.5% 3 വര്ഷി�

27
AANO.335781/

799010500949569
35,00,000 19/02/2020 19/02/2023 8.5% 3 വര്ഷി�

28
AANO 267698

799010500949553
30,00,000 23/02/2020 23/02/2023 8.5% 3 വര്ഷി�

29
AANO 26898

799010500949577
22,00,000 23/02/2020 23/02/2023 8.5% 3 വര്ഷി�

30
JK NO 377814/

799010500957055
50,00,000 4/03/2020 4/03/2022 8.5% 2 വര്ഷി�

31
JKNO 377842/

799010500961898
13,00,000 9/03/2020 9/03/2023 8.5% 3 വര്ഷി�

ആകെ� 5,89,30,600

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 7

  ജി.പ.എ2�, എ2�.ബ.എസം�, ഡിബ്ള¨.എ2�.എസം�, ഡിബ്ളº.പ.എ2�,
ഡിബ്ളº.എ2�.ബ.എസം�, ഡിബ്ളº.ഡിബ്ളº.എ2�.എസം� എന്നവയുകെQ സ്ഥാര

നകേക്ഷപങ്ങള്

I) ജി.പ.എ2� – സ്ഥാരനകേക്ഷപ വവരങ്ങള് 31.03.2020 വകെര (ഖണ്ഡി� 1-2-5-1) 

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 660746 85,00,000 27/04/2019 27/04/2020 7.5% 1

2 669825 13,50,000 21/05/2019 21/05/2020 7.5% 1

3 674300 90,00,000 30/05/2019 31/05/2020 7.5% 1

4 694945 85,00,000 06/07/2019 06/07/2020 8% 1

5 700906 10,50,000 12/07/2019 12/07/2020 8% 1

6 711476 1,00,00,000 24/07/2019 24/07/2020 8% 1

7 714102 65,00,000 26/07/2019 26/07/2020 8% 1

8 749072 1,00,00,000 29/08/2019 29/08/2020 8% 1

9 757755 90,00,000 14/09/2019 14/09/2020 8.5% 1

10 756923 30,00,000 20/09/2019 20/09/2020 8.5% 1

11 756923 13,00,000 27/09/2019 27/09/2020 8.5% 1

12 765512 95,00,000 27/09/2019 27/09/2020 8.5% 1

13 776625 80,00,000 04/10/2019 04/10/2020 8.5% 1

14 781393 3,15,00,000 14/10/2019 14/10/2020 8.5% 1

15 781396 4,00,00,000 14/10/2019 14/10/2020 8.5% 1

16 796151 95,00,000 24/10/2019 24/10/2020 8.5% 1

17 803862 5,00,00,000 29/10/2019 29/10/2020 8.5% 1

18 803862 5,00,00,000 29/10/2019 29/10/2020 8.5% 1

19 815046 95,00,000 02/11/2019 02/11/2020 8% 1

20 848270 8,00,000 25/11/2019 25/11/2021 8.5% 2

21 850034 1,00,00,000 26/11/2019 26/11/2021 8.5% 2
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22 855311 80,00,000 28/11/2019 28/11/2021 8.5% 2

23 881735 15,00,000 18/12/2019 18/12/2021 8.5% 2

24 879697 1,10,00,000 18/12/2019 18/12/2021 8.5% 2

25 879702 34,50,000 18/12/2019 18/12/2021 8.5% 2

26 894586 95,00,000 27/12/2019 27/12/2021 8.5% 2

27 894712 4,00,000 27/12/2019 27/12/2021 8.5% 2

28 917060 1,10,00,000 23/01/2020 23/01/2022 8.5% 2

29 928474 80,00,000 31/01/2020 31/01/2022 8.5% 2

30 934676 3,85,00,000 11/02/2020 11/02/2022 8.5% 2

31 953550 80,00,000 21/02/2020 21/02/2022 8.5% 2

32 954648 46,10,000 29/02/2020 01/03/2022 8.5% 2

33 957411 1,15,00,000 04/03/2020 04/03/2022 8.5% 2

34 987729 85,00,000 23/03/2020 23/03/2022 8.5% 2

ആകെ� 41,09,60,000

II)  എ2�.ബ.എസം�  2ണ്ട�  -സ്ഥാരനകേക്ഷപ  വവരങ്ങള്  31.03.2020  വകെര
(ഖണ്ഡി� 1-2-6)

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 828741 10,00,000 07/04/2019 07/04/2020 7.50% 1

2 671699 500,000 07/04/2019 07/04/2020 7.50% 1

3 828784 350,000 13/04/2019 13/04/2020 7.50% 1

4 671772 700,000 18/04/2019 18/04/2020 7.50% 1

5 828962 450,000 30/04/2019 30/04/2020 7.50% 1

6 240025 15,00,000 11/05/2019 11/05/2020 7.50% 1

7 240124 10,00,000 19/05/2019 19/05/2020 7.50% 1

8 156751 12,50,000 21/05/2019 21/05/2020 7.5% 1

9 172020 700,000 21/05/2019 21/05/2020 7.50% 1

10 240978 400,000 25/05/2019 25/05/2020 7.50% 1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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11 240946 11,00,000 02/06/2019 02/06/2020 7.50% 1

12 240817 250,000 05/06/2019 05/06/2020 7.50% 1

13 240651 12,00,000 16/06/2019 16/06/2020 7.50% 1

14 172441 700,000 17/06/2019 17/06/2020 7.50% 1

15 240750 13,00,000 22/06/2019 22/06/2020 7.50% 1

16 172454 900,000 24/06/2019 24/06/2020 7.5% 1

17 485147 550,000 12/07/2019 12/07/2020 8% 1

18 119546 15,00,000 30/07/2019 30/07/2020 8% 1

19 172902 350,000 13/08/2019 13/08/2020 8% 1

20 240309 700,000 17/08/2019 17/08/2020 8% 1

21 172958 900,000 20/08/2019 20/08/2020 8% 1

22 177636 100,000 01/09/2019 01/09/2020 8.5% 1

23 119100 13,00,000 07/09/2019 07/09/2020 8.5% 1

24 119099 19,00,000 07/09/2019 07/09/2020 8.5% 1

25 177743 500,000 14/09/2019 14/9/2020 8.5% 1

26 119228 14,00,000 23/09/2019 23/9/2020 8.5% 1

27 485662 500,000 27/09/2019 27/09/2020 8.5% 1

28 177998 100,000 05/10/2019 05/10/2020 8.5% 1

29 119309 700,000 05/10/2019 05/10/2020 8.5% 1

30 239101 11,00,000 12/10/2019 12/10/2020 8.5% 1

31 239472 300,000 15/11/2019 15/11/2021 8.5% 2

32 239557 500,000 20/11/2019 20/11/2021 8.5% 2

33 239556 10,00,000 20/11/2019 20/11/2021 8.5% 2

34 575269 500,000 27/11/2019 27/11/2021 8.5% 2

35 119975 14,00,000 27/11/2019 27/11/2021 8.5% 2

36 239668 200,000 28/11/2019 28/11/2021 8.5% 2

37 264555 250,000 01/12/2019 01/12/2021 8.5% 2

38 264600 500,000 8/12/2019 08/12/2021 8.5% 2

39 264664 17,00,000 16/12/2019 16/12/2021 8.5% 2

40 575516 500,000 18/12/2019 18/12/2021 8.5% 2

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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41 239995 600,000 27/12/2019 27/12/2021 8.5% 2

42 156003 11,00,000 27/12/2019 27/12/2021 8.50% 2

43 156992 50,000 01/01/2020 01/01/2022 8.5% 2

44 264825 500,000 04/01/2020 04/01/2022 8.50% 2

45 264881 10,00,000 11/01/2020 11/01/2022 8.50% 2

46 156176 900,000 18/01/2020 18/01/2022 8.50% 2

47 377576 800,000 12/02/2020 12/02/2022 8.50% 2

48 377577 800,000 12/02/2020 12/02/2022 8.50% 2

49 671221 19,00,000 12/02/2020 12/02/2022 8.50% 2

50 377665 12,00,000 24/02/2020 24/02/2022 8.50% 2

51 377709 550,000 01/03/2020 01/03/2022 8.50% 2

52 377674 580,000 29/02/2020 01/03/2022 8.50% 2

53 108544 14,00,000 21/03/2020 21/03/2022 8.50% 2

ആകെ� 4,31,30,000

III)  ഡിബ്ള¨.എ2�.എസം�  -സ്ഥാരനകേക്ഷപ  വവരങ്ങള്  31.03.2020  വകെര
(ഖണ്ഡി� 1-2-7)

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 671773 10,00,000 18.04.2019 18.04.2020 7.5% 1

2 828851 200,000 22.04.2019 22.04.2020 7.5% 1

3 240024 200,000 11.05.2019 11.05.2020 7.5% 1

4 172019 400,000 21.05.2019 21.05.2020 7.5% 1

5 156753 450,000 21.05.2019 21.05.2020 7.5% 1

6 240930 200,000 28.05.2019 28.05.2020 7.5% 1

7 172440 200,000 17.06.2019 17.06.2020 7.5% 1

8 240652 500,000 19.06.2019 19.06.2020 7.5% 1

9 172455 700,000 24.06.2019 24.06.2020 7.5% 1

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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10 485148 200,000 12.07.2019 12.07.2020 8% 1

11 119547 14,00,000 30.07.2019 30.07.2020 8% 1

12 172845 300,000 06.08.2019 06.08.2020 8% 1

13 172959 400,000 20.08.2019 20.08.2020 8% 1

14 119133 10,00,000 14.09.2019 14.09.2020 8.5% 1

15 485663 150,000 27.09.2019 27.09.2020 8.5% 1

16 119308 250,000 05.10.2019 05.10.2020 8.5% 1

17 239102 300,000 12.10.2019 12.10.2020 8.5% 1

18 239243 10,00,000 13.10.2019 13.10.2020 8.5% 1

19 239558 250,000 20.11.2019 2.11.2021 8.5% 2

20 239559 200,000 22.11.2019 22.11.2021 8.5% 2

21 575268 150,000 25.11.2019 25.11.2021 8.5% 2

22 239669 200,000 28.11.2019 28.11.2021 8.5% 2

23 264554 300,000 01.12.2019 01.12.2021 8.5% 2

24 575515 150,000 18.12.2019 18.12.2021 8.5% 2

25 264715 300,000 23.12.2019 23.12.2021 8.5% 2

26 156002 300,000 27.12.2019 27.12.2021 8.5% 2

27 156175 200,000 18.01.2020 18.01.2022 8.5% 2

28 671222 700,000 12.02.2020 12.02.2022 8.5% 2

29 377675 160,000 29.02.2020 29.02.2022 8.5% 2

30 108561 800,000 30.03.2020 30.03.2022 8.5% 2

ആകെ� 1,25,60,000

iv)  ഡിബ്ള¨.പ  എ2�  -  സ്ഥാരനകേക്ഷപ  വവരങ്ങള്  31.03.2020  വകെര
(ഖണ്ഡി� 1-2-8-2) 

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാര നകേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 799010500/4236 11,00,000 26.6.18 26.6.21 8.5% 3

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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62

2 447636 50,00,000 23.7.18 23.7.21 8.5% 3

3 453175 50,00,000 28.7.18 28.7.21 8.5% 3

4 456922 5,00,000 1.8.18 1.8.21 8.5% 3

5 461850 50,00,000 4.8.18 4.8.21 8.5% 3

6 469666 525,000 14.8.18 14..8.21 8.5% 3

7 472778 50,00,000 17.8.18 17..8.21 8.5% 3

8 585426 50,00,000 15.12.18 15.12.21 8% 3

9 585635 45,00,000 15.12.18 15.12.21 8% 3

10 595252 380,000 28.12.18 28.12.21 8% 3

11 598705 50,00,000 30.12.18 30.12.21 8% 3

12 673888 20,00,000 30.05.19 30.05.22 7.5% 3

13 673883 45,00,000 30.05.19 30.05.22 7.5% 3

14 673870 45,00,000 30.05.19 30.05.22 7.5% 3

15 875372 30,00,000 13.12.19 13.12.20 8.5% 01

16 875364 50,00,000 13.12.19 13.12.20 8.5% 01

17 923970 35,00,000 30.01.20 30.01.21 8.5% 01

18 923968 50,00,000 30.01.20 30.01.21 8.5% 01

19 962592 50,00,000 09.03.20 10.03.21 8.5% 01

20 962591 50,00,000 09.03.20 10.03.21 8.5% 01

21 962594 30,00,000 09.03.20 10.03.21 8.5% 01

22 962593 50,00,000 09.03.20 10.03.21 8.5% 01

23 993517 50,00,000 23.03.20 23.03.21 8.5% 01

24 993497 50,00,000 23.03.20 23.03.21 8.5% 01

ആകെ� 9,25,05,000

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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v) ഡിബ്ളº.എ2�.ബ.എസം�  -  സ്ഥാരനകേക്ഷപ  വവരങ്ങള്  31.03.2020  വകെര
(ഖണ്ഡി� 1-2-9)

ക്ര8
നമ്പര് സ്ഥാര നകേക്ഷപ നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വ
ധാ തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 240605/799010500161152 10,00,000 26.06.19 26.06.21 9% 2

2 119838/799010500257111 10,00,000 16.11.19 16.11.21 8.5% 2

3 671494/799010500357184 200,000 12.03.20 12.03.21 8.5% 1

ആകെ� 22,00,000

vi)  ഡിബ്ളº.ഡിബ്ളº.എ2�.എസം�  -  സ്ഥാരനകേക്ഷപ  വവരങ്ങള്  31.03.2020  വകെര
(ഖണ്ഡി� 1-2-10)

ക്ര8
നമ്പര്

സ്ഥാര
നകേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

പലാശാ
നരക്ക� വര്ഷി�

1 367102 16,00,000 23.03.18 23.03.20 8.5% 2

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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അനുംബന്ധി� : 8
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റു�ള് 2019-2020

(ഖണ്ഡി� 1-2-11) 

ക്ര8
നമ്പര് കേപര�

ഏര്കെപ്പ്ടുRയം
വര്ഷി� അകെക്ക�ണ്ട� നമ്പര്

കേ�	ര്പ്പ്സം�
തു�
(₹)

�	ലായംളവ�

1
കേഡി	.ഐ.പ.

ശ്രീKധാരന് നമ്പ)	ര്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

06/01/2001 AA NO.156281/
799010500614424 10,000 5 വര്ഷി�

2
4 എന്

കേഡി	വ്കെ8ന്റു�ള്
ഒരു8ച്ച്�

02/02/2001 67142606524 6,778 3 വര്ഷി�

3 പ.പ.ഐ.സം
കേസ്ക്ക	ളര്ഷിപ്പ്� 22/03/2002 JK NO.172010/

799010500609120 150,000 1 വര്ഷി�

4

ആ
ര്.കെ�.എസം�.ഡി
കെജിയംന് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�
കൈപ്രസം� ഇന്

2ഷിറിKസം�

10/04/2003 JJ No.671742/
799010500379288 68,200 5 വര്ഷി�

5

Pവ	ന്C�
കൈലാവ�
കേസ്റ്റം	ക്ക�

ഇ�പ്രൂവ്കെ8ന്റ്�
അകേസം	സംകേയംഷി

ന് അവ	ര്ഡി�

15/05/2001 JK NO.172229/
799010500683379 2,867 1 വര്ഷി�

6 ആര്.വ.സം.
കേറി	ള�ഗ� കേP	2 15/05/2000 JK NO.172228/

799010500683352 5,261 1 വര്ഷി�

7 എ�.എന്
പരകേ8ശാnരന്

കെ8കേമ്മി	റിയംല്

05/06/2001 JK No.172511/
799010500432865

6,100 5 വര്ഷി�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റു�

8
Late. എബ്രാഹി	�
കേതീ	8സം� എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

29/06/2005 AA NO.240563/
799010500162710 5,000 3 വര്ഷി�

9 ലാളതീ �	ളKശാnരന്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

12/01/2007 R.No12017
A/c No.27673

25,000 1 വര്ഷി�

10

കേഡി	. കു8	ര
സുഷി8	

കെ8കേമ്മി	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

06/07/2012 A/c
No.67188722048 100,000 10 വര്ഷി�

11

VIII ഡിയംറി ഇന്
ഡിസ്ട്രാ കേ�	ണ്

2റിന്സം�
കേഗ	ള്ഡി� കെ8ഡില്

31/07/2000 JK No.172712/
799010500714071 5,500 1 വര്ഷി�

12

കേഡി	. Q.പ.
8കേന	കേ8	ഹിന്

|	സം�
കെ8കേമ്മി	റിയംന്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

13/03/2007 R.No12107
A/c No.27753 50,000 1 വര്ഷി�

13

ഇ.പ.8	ധാവന്
ന	യംര്

കെ8കേമ്മി	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്� 

28/07/2000 JK No.172713/
799010500714094

10,000 1 വര്ഷി�

14

കേഡി	.എന്
കുഞ്ഞന്പള്ളാ
കെ8കേമ്മി	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്� 

31/07/2000 AA No.427551 /
27101

2,500 5 വര്ഷി�

15 കേഡി	.എന്
കുഞ്ഞന്പള്ളാ
കെ8കേമ്മി	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

31/07/2000 JJ No.400000 /
27100

3,400 5 വര്ഷി�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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(2ഷിറിKസം�
ബ്രാ	ഞ്ചി�)

16 ആúK കേഗ	ള്ഡി�
കെ8ഡില്

31/07/2002 JJ No.399999/
27099

7,800 5 വര്ഷി�

17

കേഡി	.�	ളKശാnരന്
കെ8കേമ്മി	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�
(പുതീയംതീ�)

JJ No.609678 /
29242 100,000 5 വര്ഷി�

18
കേഡി	.�	ളKശാnരന്

കെ8കേമ്മി	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്� 

20/06/2001
AA No.427646 /

27197 20,000 5 വര്ഷി�

19

പന്തള� പ.ആര്
8	ധാവന് പള്ളാ
കെ8കേമ്മി	റിയംല്
(കേ�	ര്പസം�

കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

17/09/2000
AA No.177910

/799010500509077 13,500 5 വര്ഷി�

20

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുമ്നി
അകേസം	സംകേയംഷി

ന് കൈപ്രസം�

25/09/2000 AA No.177923
/799010500510181 10,000 5 വര്ഷി�

21

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുമ്നി
അകേസം	സംകേയംഷി

ന് കൈപ്രസം�

25/09/2000 AA No.177922
/799010500510169 2,500 5 വര്ഷി�

22

കേഡി	. രഞ്ജ.പ.
കെ8കേമ്മി	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�
( അഡിKഷിണ്ല്
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

25/09/2000 AA No.177921
/799010500510163 5,000 5 വര്ഷി�

23
കേഡി	. പ.കെ�.ആര്

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

03/10/2012 AA NO.239246/
799010500797059 300,000 1 വര്ഷി�
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24

2ഷി�
കേപ്ര	സംസം�ഗ�

കെബസ്റ്റം� സ്റ്റുംഡിന്റ്�
അവ	ര്ഡി�

07/10/2000 AA NO 239129
/799010500787484 1,000 1 വര്ഷി�

25

കേ�രള കെവറ്റ്റിനറി
കേ�	കേളജി� അലുമ്നി
അകേസം	സംകേയംഷി

ന്
കെ8ഡില്

(അഡിKഷിണ്ല്  
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

26/10/2005
AA NO 239409/

799010500835545 12,250 1 വര്ഷി�

26

കേഡി	. രഞ്ജ.പ.
കെ8കേമ്മി	റിയംല്

എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�
(അഡിKഷിണ്ല്  
കെഡികേപ്പ്	സംറ്റ്�)

25/10/2005
AA NO 239410/

799010500835566 6,275 1 വര്ഷി�

27

കെ�.എ.യു അവ	ര്
ഡി�

കേ2	ര് കൈPബല്
2	ര്8ര്

കെPയംനKസം�

27/10/2001 AA NO 119625/
799010500270933 2,000 5 വര്ഷി�

28

ആ
ര്.കെ�.എസം�.ഡി
കെജിയംന് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�
കൈപ്രസം� ഇന്

2ഷിറിKസം�

AA NO 239501/
799010500835584 31,800 1 വര്ഷി�

29
കെ2ഡിറില് ബ	ങ്കി�
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

2ണ്ട�
07/04/1998 NO 67343635944 5,250 5 വര്ഷി�

30

കേഡി	.കെ�.എ
ന്.ശാ)	8സുന്ദരന്

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

11/10/2006 210112/
10720037506 200,000 61 വര്ഷി�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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31

അന്നമ്മി
കേതീ	8	സം�

കെ8കേമ്മി	റിയംല്
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്� 

21/11/2000 AA No.239574 /
799010500565546 10,600 5 വര്ഷി�

32

എ�.ആ
ര്.എസം�.കേ|വ�

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

18/12/2000 JJ NO 110605/
799010500889900 1,000 3 വര്ഷി�

33 സംര്|	ര് പകേട്ട്ല്
അവ	ര്ഡി� 

18/12/2004 JJ NO 110603/
799010500889775

500,000 3 വര്ഷി�

34  കേഡി	. ലാളതീ	
കേപ്ര8 അവ	ര്ഡി�

18/12/2004 JJ NO 110604/
799010500889820

10,800 3 വര്ഷി�

35

കേ�രള കേസ്റ്റംറ്റ്�
കേ�	-ഓപ്പ്കേറിഷിന്   
ഡിയം8ണ്ട� ജൂബലാ
എന്കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

(1975 ല്
ആര�ഭ്യച്ച്തീ�)

01/04/1981 JK NO 485063/
799010500694411

100,000 5 വര്ഷി�

36 കെ28 കേജി	സം�
എന് കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

103140010104837 500,000 1 വര്ഷി�

37
കേഡി	.എ�. ജി.കെ�

ന	യംര് എന്
കേഡി	വ്കെ8ന്റ്�

AA NO 239693/
799010500862118 500,000 1 വര്ഷി�

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 9
2�കേണ്ടഷിന് 2ണ്ട� - സ്ഥാരനകേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-12)

ക്ര8
നമ്പര് സ്ഥാര നകേക്ഷപ നമ്പര്

തു�
(₹) വര്ഷി�

പലാശാ
നരക്ക�

നകേക്ഷപ�
ആര�ഭ്യച്ച്
തീKയംതീ

�	ലാ	വധാ
തീKയംതീ

1 AA NO. 335093/
779010500030777

5,00,000.00 3 8.50% 07/12/2019 06/12/2022

2 AA NO. 335094/
779010500030778 5,00,000.00 3 8.50% 07/12/2019 06/12/2022

3 AA NO. 267407/
799010500305649

5,00,000.00 3 8.50% 05/01/2018 01/01/2021

4 AA NO. 335558/
799010500929569 9,50,000.00 3 8.50% 01/02/2020 01/02/2023

5 AA NO. 335638/
799010500936258

2,00,000.00 3 8.50% 07/02/2020 07/02/2023

6 AA NO. 335782/
799010500952521 4,00,000.00 3 8.50% 21/02/2020 21/02/2023

7 AA NO. 342168/
799010501017315

5,00,000.00 3 8.50% 27/03/2020 27/03/2023

8 AA NO. 342169/
799010501017324 5,00,000.00 3 8.50% 27/03/2020 27/03/2023

9 AA NO. 342170/
799010501017333

5,00,000.00 3 8.50% 27/03/2020 27/03/2023

10 AA NO. 342882/
799010500162937 3,00,000.00 3 8.50% 30/06/2017 27/06/2020

11 AA NO. 436042/
799010500175037

5,00,000.00 3 8.50% 22/07/2017 21/07/2020

12 AA NO. 436012/
7990105000172586 7,00,000.00 3 8.50% 19/07/2017 19/07/2020

13 AA NO. 436011/
7990105500172582

1,00,000.00 3 8.50% 19/07/2017 13/07/2020

14 AA NO. 436367/ 2,00,000.00 3 8.50% 14/09/2017 11/09/2020

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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799010500200863

15 AA NO. 267233/
7990105500292294

5,00,000.00 3 8.50% 20/12/2017 19/12/2020

16 AA NO. 262717/
799010550033269 5,00,000.00 3 8.50% 07/02/2018 05/02/2021

17 AA NO. 117001/
799010500356979

12,00,000.00 3 8.50% 12/03/2018 09/03/2021

18 AA NO. 117445/
79901050039192 9,50,000.00 3 8.50% 09/05/2018 07/05/2021

19 JK NO. 112977/
79901050058168

5,00,000.00 3 8.00% 11/12/2018 10/12/2021

20 JK NO. 116399/
79901050061400 5,00,000.00 3 7.50% 24/01/2019 23/01/2022

21 JK NO. 116400/
799010500614019

5,00,000.00 3 7.50% 24/01/2019 23/01/2022

22 AA NO. 267584
799010500321526 5,00,000.00 3 8.50% 23/01/2018 20/01/2021

23 AA NO. 117904/
799010500419080

5,00,000.00 3 8.50% 21/06/2018 19/06/2021

24 JK NO. 116882/
799010500653362 5,00,000.00 3 7.50% 30/03/2019 30/03/2022

25 AA NO. 324515/
799010500139704

5,00,000.00 3 8.50% 15/05/2017 13/05/2020

26 AA NO. 267764/
799010500337288 5,00,000.00 3 8.50% 15/02/2018 12/02/2021

27 JK NO. 116829/
799010500651148

5,00,000.00 3 7.50% 25/03/2019 16/03/2022

28 AA NO. 335842/
799010500954059 5,00,000.00 3 8.50% 28/02/2020 28/02/2023

29 AA NO. 117657/
799010500403093

10,00,000.00 3 8.50% 28/05/2018 28/05/2021

30 AA NO. 117658/
799010500403104 10,00,000.00 3 8.50% 28/05/2018 28/05/2021

31 AA NO. 117659
799010500403121

10,00,000.00 3 8.50% 28/05/2018 28/05/2021

32 AA NO. 117660/
799010500403132 10,00,000.00 3 8.50% 28/05/2018 28/05/2021

33 AA NO. 117661/ 10,00,000.00 3 8.50% 28/05/2018 28/05/2021
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799010500403141

34 JK NO. 088779/
799010500661396

25,00,000.00 3 7.50% 29/04/2019 29/04/2022

TOTAL 2,20,00,000

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്
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അനുംബന്ധി� : 10
(ഖണ്ഡി� 1-3-12 ) 

വവധാ കേസ്റ്റംഷിനും�ളല് ഡി.പ.പ, 8റ്റ്� എഞ്ചിനKയംറി�ങ്� വഭ്യ	ഗങ്ങള്ക്ക� 2019-20
വര്ഷിRല് 8ര	8R� പ്രവൃR�ള്ക്ക	യം നല്�യം തു�യംല് പ്രവൃR പൂര്

Rയം	ക്ക	RവയുകെQ വശാ|	ശാങ്ങള്. 

ക്ര8
നമ്പ
ര്

കേസ്റ്റംഷികെന്റ് കേപര�
കെപ്ര	ജി
ക്റ്റ്�  ശാKര്
ഷി��

തു�
സംnK�രച്ച്
എഞ്ചിനK
യംറിങ്�
വഭ്യ	ഗ�

കൈ�8	റിയം
തു�

സം.ബ.വ
നമ്പര്

തീKയംതീ ഉകേ×ശാ�

1
ആ
ര്.എ.ആര്.എസം�
അമ്പലാവയംല്

20121 തീവനൂര് 4,06,000
1397/19-
20

26.02.2020
റിKഡി�ഗ�  റൂ�
നര്മ്മി	ണ്�

2
ആ
ര്.എ.ആര്.എസം�
കു8ര��

കു8ര�� 15,00,000
62,65,66/
2-20

10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020

ഡിº³ക്സ്�
കൈQപ്പ്�  IV
�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
അറ്റ്കുറ്റ്പ്പ്ണ്
�ള് 

3
കെ�.വ.കെ�
വയംന	Q�

ഡി.പ.പ 1,00,000 92/03-20 31.03.2020
ബകേയം	 �ണ്
കേP	ള് ലാ	ബ�
നര്മ്മി	ണ്�

4
�	ര്ഷി�
കേ�	കേളജി�,
തീവനൂര്

ഡി.പ.പ

1,00,00,000

13.01.2017,
24.05.2021

യു.ജി.കേഹി	
സ്റ്റംലാകെന്റ്
ഒന്നു�  രണ്ടു�
നലാ�ളുകെQ
നര്മ്മി	ണ്�

1,00,00,000

1,10,00,000

5
�	ര്ഷി�
കേ�	കേളജി�,
കെവള്ളാ	യംണ്

ഡി.പ.പ 2,00,00,000 4 ഗഡു Oct 2019
ഓഡികേറ്റ്	റി
യം�  നര്
മ്മി	ണ്�

6
ആ
ര്.എ.ആര്.എസം�
പട്ട്	മ്പ

5222 തീവനൂര്

10,67,000
ബ.ആര്
17/03-20,
എ 3-
802/20

03.03.2020,

31.03.2020

സംKഡി�
കേസ്റ്റം	കേറിജി�,
സംKഡി�
കേപ്ര	സ്സസം�
ഗ�  യൂണ്റ്റ്�
നര്മ്മി	ണ്�

28,50,000

7 �	ര്ഷി� കു8ര�� 1,42,000 689/18-19 28.03.2020 കെവര്
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ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, തീരുവല്ല

മ്മി��കേപ	സ്റ്റം�
Q	ങ്കി�  നര്
മ്മി	ണ്�

8
�	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, തീരുവല്ല

കു8ര�� 22,50,000 301/19-20 20.08.2019
ചുറ്റു8തീല്
നര്മ്മി	ണ്�

9
�	ര്ഷി�
ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�, തീരുവല്ല

കു8ര�� 10,00,000 415/19-20 16.10.2019
�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
നവK�രണ്�

10

2	8�ഗ�  സംസ്റ്റം�
റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്,
സം|	നന്ദപുര�

കു8ര�� 10,00,000
കേറി	ഡികെന്റ്
ഉപരതീലാന
വK�രണ്�

11

2	8�ഗ�  സംസ്റ്റം�
റിസംര്ച്ച്�
കേസ്റ്റംഷിന്,
സം|	നന്ദപുര�

കു8ര�� 10,00,000

ചുറ്റു8തീല്
നര്മ്മി	ണ്�

12
ഏലാ�  ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�,
പ	മ്പ	ടു�പ	റി

20247 ഡി.പ.പ 10,00,000
01-/11-
2019

19.11.2019 കേറി	ഡികെന്റ്
ഉപരതീലാന
വK�രണ്�

13

ആര്എആര്
എസം�  (കെതീക്കന്
കേ8ഖലാ)
കെവള്ളാ	യംണ്

ഡി.പ.പ 1,08,00,000

01/10-
2019,
02/10-
2019,
03/10-
2019

04.10.2019,
05.10.2019,
09.10.2019

ന	ഷിണ്ല്
കെലാവല്
�n	ളറ്റ്�ണ്
കേP	ള് ലാ	ബ�
കേ2	ര് ഹിണ്

14

ഓQക്ക	ലാ
സുഗന്ധികൈതീലാ
ഔഷിധാസംസം)
ഗകേവഷിണ് കേ�ന്ദ്ര�

70007 ഡി.പ.പ 10,00,000 1/03-2020 30.03.2020

�n	ര്കേട്ട്ഴ്സ്�
നവK�രണ്�

15
�മ്മിºണ്കേക്കഷിന്
കെസംന്റ്ര്, 8ണ്ണുR 20238 ഡി.പ.പ 15,00,000

11 3/19,–
12-3/19,
13-3/19

30.03.2020

�മ്മിºണ്കേക്ക
ഷിന്
കെസംന്റ്റികെന്റ്
റിKവയംറി�ഗ�

16

�ശു8	വ�
ഗകേവഷിണ്
കേ�ന്ദ്ര�,
8	Qക്കRറി

20158 ഡി.പ.പ 1,50,000 01/11-2019 18.11.2019

അQസ്ഥാ	ന
സം��ര)
വ�സംന�

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20
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17

എന്റ്കേ8	ളജി
വകുപ്പ്�
കെവള്ളാ	നക്കര 79231 ഡി.പ.പ 5,50,000 23/19-20 18.02.2020

കെപസ്റ്റംകൈസം
ഡി�
കെറിസംഡി¨
ലാ	ബകേലാക്ക�
25 കെ�.വ.എ
ജിനകേറിറ്റ്ര്
സ്ഥാ	പക്കുന്ന
തീന�

കേജി	യംന്റ്� ഡിയംറിക്ടര്

കേ�രള �	ര്ഷി� സംര്വ്വ�ലാ	ശാ	ലാ	 ഓഡിറ്റ്� റികേപ്പ്	ര്ട്ട്�  2019-20


	8%
	3
	8%
	3

